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RESUMO 

Objeto: Avaliação da adequação dos processos de trabalho que compõem o 

acompanhamento pré-natal, a ferramenta essencial para minimizar eventos capazes 

de aumentar a morbimortalidade materna e fetal. Objetivo geral: Avaliar a 

adequação e os processos de trabalho da assistência pré-natal no Município de 

Petrópolis nas unidades com Estratégia de Saúde da Família e demais unidades que 

oferecem esse serviço. Métodos: O estudo foi de tipo transversal, descritivo e 

quantitativo, baseado em questionário aplicado às puérperas e análise de: 

prontuários, pasta de exames e caderneta das gestantes. Foram entrevistadas um 

total de 300 pacientes que deram à luz no único hospital público com maternidade 

no Município de Petrópolis e que realizaram pré-natal na rede pública. Com o 

resultado das entrevistas, da auditoria das cadernetas, pasta de exame e prontuário 

foi construído um banco de dados no programa Epi Info 7™; e esses dados foram 

processados eletronicamente, utilizando o mesmo programa e o Microsoft Excel®. 

Resultados: Entre outros resultados, chamou a atenção o fato de não ser possível 

comparar na totalidade as unidades de saúde por haver migrações das gestantes, 

contribuindo para fragmentação do cuidado. Baseado no índice de Kotelchuck 

associado ao preconizado pelo Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento, a assistência pré-natal somente foi adequada em aproximadamente 

40% das gestantes. Procedimentos preconizados já consolidados como 

suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso, e procedimentos clínicos e 

obstétricos foram, na maioria das vezes, adequados. Outros procedimentos, como 

avaliação nutricional, investigação de câncer de colo uterino e mama, investigação 

de diabetes gestacional, encaminhamento à saúde bucal, atividades educativas 

foram inadequadas. As rotinas de primeiro e terceiro trimestre tiveram inadequação 

temporal e de conteúdo. Considerações finais: Sugere-se a capacitação das 

equipes, melhor utilização dos protocolos de pré-natal já existentes do Ministério da 

Saúde; enfrentamento político das questões de dificuldade de acesso a exames, de 

falta de profissionais e insumos.  

Palavras-chaves: Assistência Pré-Natal; Saúde da Família; Sistema Único de 

Saúde. 



 

Abstract 

Object: The adequacy of work process that make up prenatal care is the 

essential tool to minimize events capable of increasing maternal and fetal morbidity 

and mortality Objectives: To evaluate the adequacy and work process of prenatal 

care in the city of Petrópolis, in the different areas that provide this kind of care such 

as family health strategy units and traditional ones. Methods: A cross-sectional, 

descriptive and quantitative study, based on questionnaire applied to puerperal 

women and audit of documents. Were interviewed a total of 300 women, who gave 

birth in the only public hospital with obstetrics service in Petrópolis city and who 

received prenatal care in public units. With the interviews and audit results, a data 

base was constructed in Epi Info 7™ program. This data was processed in the same 

program and also in Microsoft Excel®. Results: Among others results, it stands out 

the fact that it was not possible to compare the areas where we have prenatal care 

because of the occurrence of migration between heath units contributing to the 

fragmentation of care. Based on Kotelchuck index associated to Humanized prenatal 

care and child birth program, the prenatal care was adequate in 40% of pregnant 

women. Recommended procedure already consolidated such as folic acid and iron 

supplementation and clinic and obstetric procedures were most of the time, 

adequate. Other procedures had temporal and content inadequacy. The educative 

activities, dental evaluation, screening of cervical and breast cancer, nutritional 

assessment and screening of gestational diabetes, in general were inadequate. 

Conclusions: We suggest training the teams; better utilization of prenatal care 

recommendations from health Ministry that already exists; political confrontation over 

the question about the difficulty to access exams and lack of professionals and 

materials. 

Key Words: Prenatal Care; Family Health; Unified Health System. 
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APRESENTAÇÃO 

A atenção pré-natal é considerada de grande importância em todo o mundo, 

em função da necessidade de redução da morbimortalidade materna e infantil, já 

que na maioria dos casos se tratam de causas perfeitamente evitáveis, desde que 

haja trabalho responsável e de qualidade. Avaliar os processos de trabalho pode 

influenciar em mudanças de postura dos profissionais envolvidos e também 

mudanças políticas, se essas forem necessárias para o cuidado. Verificar a evolução 

e os resultados alcançados pelas políticas públicas de atenção à saúde da mulher 

pode ajudar a elucidar as razões que dificultam a ampliação e a qualificação do 

acesso das mulheres no ciclo grávido puerperal, contribuindo para proteger a saúde 

da mãe e da criança até o primeiro ano de vida. Nesse sentido é importante avaliar a 

existência e o funcionamento das redes de atenção à saúde da mulher e da criança. 

É de suma importância que a gestante tenha acesso ao sistema de saúde o mais 

cedo possível e que tenha definido onde será atendida para pré-natal e nascimento. 

Neste sentido, deve ser garantido à gestante a classificação de risco e o acesso a 

unidades secundárias, caso necessário. 

A mortalidade materna, perinatal e neonatal, vem sendo o objeto de grandes 

discussões visando a sua redução. Isto ocorre porque na maioria dos casos trata-se 

de causas evitáveis, desta forma a qualidade dos serviços prestados é de suma 

importância para um resultado favorável para o binômio mãe-feto. Em 2000, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, dentro das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio (MDM), a redução da razão da mortalidade materna em 

três quartos, tendo como base de comparação a razão de mortalidade de 1990. No 

Brasil, a razão de mortalidade naquele ano era de 141 por 100.000 nascidos vivos. 

O que significa que a mortalidade materna deveria ser reduzida em 75%, ou seja, 35 

mortes por 100.000 nascidos vivos até 2015 (ONU, 2000). Apesar da redução da 

razão de mortalidade materna no Brasil, ela não atingiu em 2015 o patamar 

estipulado pelas metas de desenvolvimento do milênio, por isso foram criadas outras 

políticas públicas com objetivo de melhorar a atenção pré-natal, assegurar 

segurança e local para parto e nascimento, regulação e apoio ao transporte das 

gestantes, principalmente através do ‘Programa Rede Cegonha’ (Brasil, 2012). 
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Desde os anos 1990, houve uma expansão da atenção primária no Brasil, em 

função da criação, em 1994, do Programa Saúde da Família (PSF), depois chamado 

de Estratégia Saúde da Família (ESF), o que aumentou muito o acesso das 

gestantes ao pré-natal. Essa lógica de atenção à saúde passou a ser a principal 

porta de entrada para o pré-natal, substituindo o modelo antigo dos postos 

tradicionais de atenção primária, baseados na lógica da demanda (MENDOZA-

SASSI et al, 2011). Em relação à adequação e à qualidade dessa atenção, 

entretanto, estudos mostram que ainda há grandes insuficiências, principalmente 

quando são levados em consideração a elevada prevalência de sífilis congênita e a 

lenta diminuição das taxas de mortalidade infantil neonatal e materna (COIMBRA et 

al, 2003; BRASIL, 2012) 

Um dos aspectos críticos da avaliação da atenção pré-natal é a qualidade dos 

serviços de saúde, a qual deve levar em conta análise profunda de estrutura, 

processo e resultados, segundo Donabedian (LORENZO, 2001). A estrutura diz 

respeito à qualidade da infraestrutura – como ambulatórios, profissionais e 

equipamentos disponíveis. Os processos têm íntima relação com atividades 

desempenhadas pelas equipes nas unidades de saúde. Sua qualidade está 

relacionada aos processos de trabalho por elas desenvolvidos. Os processos de 

trabalho da Saúde da Família (SF) e demais unidades de saúde, mesmo de perfil 

tradicional, devem seguir protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde (MS). A 

diferença é que na ESF existem indicadores de desempenho que podem servir 

como ferramenta para a outra etapa da avaliação da qualidade preconizada por 

Donabedian que é a análise dos resultados obtidos. Tais indicadores são utilizados e 

acompanhados por sistemas de informação e de monitoramento da qualidade, tais 

como: o Sistema de Informações da Gestante (SISPRENATAL), o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), e 

principalmente o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). 

Segundo o Ministério da Saúde, no período de 1990 a 2007, houve redução 

em todas as principais causas de morte materna (BRASIL, p 20, 2012). Este 

documento afirma também que o número de jovens que morrem por causas 

obstétricas permanece preocupante. Além disso, permanece um desafio à redução 

da mortalidade infantil neonatal no país e a redução dos casos de sífilis congênita, o 

que tem íntima relação com a eficiência dos serviços de saúde (BRASIL, 2012). A 
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mortalidade materna apresentou uma queda expressiva nos últimos anos no Brasil. 

Já era previsto, entretanto, que esse indicador não atingiria as metas do milênio, de 

35 óbitos por 100 mil nascidos-vivos (BRASIL, 2012; OMS, 2014).  

No Município de Petrópolis, esses parâmetros não são diferentes. Em 

contraste com a situação brasileira, em Petrópolis os dados disponíveis no 

DATASUS mostram um crescimento expressivo até 2011, se equiparando as médias 

nacional e estadual em 2012 e 2013 e voltando a subir em 2014 (Figura 1, a seguir). 

As taxas de mortalidade infantil encontradas no DATASUS para Petrópolis estão 

acima do limite daquilo que foi definido para as metas do milênio, que era atingir 

15,7 por mil nascidos vivos (Figura 2, a seguir). 
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Figura 1: Petrópolis, Razão de mortalidade materna, comparada ao Estado do 

RJ e média nacional, 2008 a 2014 

 

Fonte: DATASUS 

Figura 2: Taxa de mortalidade infantil, por 1000 nascidos vivos em Petrópolis, 

Estado do Rio de Janeiro e Brasil  

 

Fonte: DATASUS. 

A queda da mortalidade infantil foi expressiva nos últimos anos, secundária 

ao componente pós-neonatal, o que pode estar relacionado a melhorias no acesso 

aos serviços de saúde, água tratada e esgoto. A mortalidade neonatal, porém, não 
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apresenta o mesmo ritmo de queda, mantendo-se em declínio bem mais lento 

(DUARTE, 2007). Os dados obtidos no DATASUS mostram que as taxas de 

mortalidade infantil neonatal em Petrópolis são maiores que a mortalidade pós-

neonatal, assim como em todo o país, porém chama a atenção que os indicadores 

desse município estejam distantes da média nacional. Isso pode refletir problemas 

relacionados à gestação e ao parto (DUARTE, 2007), daí a importância de avaliar a 

adequação do pré-natal no Município. 

Figura 3: Taxa de mortalidade infantil neonatal e pós-neonatal em Petrópolis, 

Estado do Rio de Janeiro e Brasil 

 

Fonte: DATASUS 

Como o cuidado pré-natal é oferecido, no Município de Petrópolis, em 

unidades de saúde de diferentes níveis de complexidade e perfis de atenção, é 

importante levantar e analisar a qualidade da atenção prestada nas mesmas, com o 

foco na acessibilidade e nos processos de trabalho desenvolvidos. A análise dos 

processos de trabalho e da adequação dos serviços de saúde do Município de 

Petrópolis pode contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido nessas 

unidades, nos pontos que apresentarem maior fragilidade e também servir de 

modelo nos pontos altos de cada serviço. Somente uma atenção pré-natal de 

qualidade pode melhorar os indicadores de saúde no município de Petrópolis. Não 

há trabalhos, ainda, que verifiquem a adequação deste tipo de assistência à saúde, 

neste local, principalmente quando visa comparar dois polos de atenção.  
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Este trabalho pretendeu verificar as diferenças em relação ao atendimento 

oferecido as gestantes no Município de Petrópolis, pela ESF e as unidades mistas 

que oferecem esse tipo de abordagem. Interessando saber a adequação do pré-

natal, a utilização dos serviços e sua acessibilidade, além de avaliar também os 

processos de trabalho desenvolvidos pelas unidades de saúde. A pergunta que 

norteou a pesquisa foi: os diferentes perfis das unidades de saúde que oferecem 

cuidados pré-natais afetam a adequação da atenção prestada, em termos de 

acessibilidade e processos de trabalho? 

No Município de Petrópolis, são denominadas por unidades mistas, unidades 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferecem algumas especialidades 

ambulatoriais e atenção primária à saúde (APS), são elas: Centro de Saúde Coletiva 

Professor Manuel José Ferreira (CSC), Ambulatório Escola da Faculdade de 

Medicina de Petrópolis (AMBE) e o ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC).  

No item 1 deste trabalho, é apresentada a fundamentação teórica, onde são 

abordados temas relacionados à assistência pré-natal e seus índices de avaliação 

de adequação; qualidade dos serviços prestados de acordo com os estudos de 

Donabedian; políticas públicas de saúde desenvolvidas para melhorar a atenção 

pré-natal; a importância da redes de atenção à saúde como forma de garantir a 

integralidade do cuidado e atenção especial à Rede Cegonha. O item 2 apresenta os 

objetivos e métodos utilizados. Os resultados e a discussão dos mesmos é o tema 

do item 3. O item 4 apresenta as considerações finais, que resume os resultados 

alcançados. 
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1. ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL E AS POLÍTICAS BRASILEIRAS 

1.1. Assistência Pré-natal 

A assistência pré-natal tem como meta garantir cuidados à mãe para que no 

final do ciclo gravido-puerperal o desfecho seja favorável para ambos. A assistência 

pré-natal como ela é conhecida hoje, não foi sempre assim. As mulheres no século 

XIX faziam uma consulta ao médico para confirmar a gravidez e depois só o 

contatavam novamente, caso fosse necessário, no momento do nascimento. Essa 

história mudou em 1901, nos Estados Unidos da América (EUA), quando uma 

enfermeira, a Sra. William Lowell Putnam, que pertencia a uma associação de 

enfermeiras de Boston, começou a fazer visitas domiciliares às mulheres grávidas. 

Essas visitas eram realizadas em mulheres cadastradas para parto no hospital 

daquela região. E foram tão eficientes que deram origem a clínicas de atenção pré-

natal e o cuidado foi se expandindo até os dias atuais, com os protocolos que hoje 

conhecemos (CUNNINGHAM et al, 2012).  

A partir de 1915, foi constatado que mortes perinatais poderiam ser evitadas 

se fossem adotados cuidados pré-natais e essa ideia foi se expandindo até que, por 

volta de 1960, foi organizada uma rede de clínicas para assistência pré-natal, 

ligadas às universidades e com o objetivo de atender as populações mais carentes. 

O cuidado pré-natal passou a ser um dos cuidados médicos mais utilizados nos 

EUA, mas com diferença de acesso. As mulheres hispânicas e afrodescendentes 

tinham menor chance de iniciar o pré-natal no primeiro trimestre, mas foi verificado 

que as minorias eram mais beneficiadas por esse cuidado (CUNNINGHAM et al, 

2012). 

A assistência pré-natal passou então a ser um dos mais importantes cuidados 

à saúde. O foco desse cuidado está na prevenção, orientação e diagnóstico de 

situações de risco que possam levar a um efeito adverso no final do ciclo grávido-

puerperal (HEAMAM et al, 2008). Surgiram então vários questionamentos a respeito 

da adequação da assistência e várias entidades e instituições desenvolveram 

índices para avaliação de adequação do pré-natal. A maioria desses índices avalia a 

idade gestacional em que as mulheres são matriculadas no pré-natal. E também o 

número de consultas que foi possível realizar, a partir desta data de início, até o 
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momento do parto. A partir daí foi criada uma classificação pelo grau de adequação 

a esses critérios. Para o desenvolvimento de índices avaliativos do pré-natal 

encontramos publicações desde 1972. Outros autores, porém, ressaltam que a 

avaliação do processo de trabalho é que vai refletir verdadeiramente a qualidade dos 

serviços prestados. Outros ainda vão mais além, e fazem uma avaliação geral de 

estrutura, processo e resultados como será visto adiante (SANTOS NETO, 2012; 

SILVA et al, 2012; e COUTINHO et al, 2002). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), baseada nas dificuldades de 

cuidado à saúde nos países da África, preconizava em termos de adequação do pré-

natal um número de 4 consultas, ressaltando que em pacientes de baixo risco, este 

número de consultas é mais do que suficiente; pois deve ser levado em conta não o 

número de consultas realizadas, mas sim o conteúdo delas. Ressalta que a melhor 

época de realizar a primeira consulta é o primeiro trimestre, a segunda por volta de 

24-26 semanas, a terceira em torno de 32 semanas e a última (quarta consulta) por 

volta de 36-38 semanas. Na primeira é realizada a classificação de risco e avaliação 

da necessidade de um número maior de visitas. Na última será avaliada a 

possibilidade de apresentações anômalas, ocorrência de gestação gemelar, o que 

pode interferir em ações mais adequadas para o momento do parto (WHO, 2002). 

Porém, em 2016, a OMS traz uma nova publicação com novas diretrizes e 

recomendações para a assistência pré-natal, focando na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados às gestantes. Ainda ressalta que com maior qualidade os 

resultados maternos, perinatais e neonatais serão melhores. Nessa publicação é 

estabelecido um mínimo de oito consultas durante o cuidado. Sendo a primeira 

preferencialmente no primeiro trimestre até no máximo 12 semanas. No segundo 

trimestre é necessário duas consultas por volta de 20 e 26 semanas. E no terceiro 

trimestre elas devem ser mais frequentes e recomenda consultas com 30, 34, 36, 38 

e 40 semanas. Também orienta que caso o parto não tenha ocorrido até 41 

semanas, a paciente deve ser encaminhada para maternidade (WHO, 2016). 

Em 1972, Kessner e cols desenvolveram um dos índices utilizados para medir 

a adequação do pré-natal. Ele não avalia propriamente a qualidade do pré-natal e 

sim a utilização do serviço. Essa averiguação era feita a partir de pesquisa em 

certidões de nascimento. O índice sugeria um meio para considerar 

simultaneamente o ajuste para a idade gestacional no momento do parto com: o 
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mês que iniciou o pré-natal; o número de consultas realizadas e o tipo de serviço 

obstétrico no momento do parto. (Quadro nº 1), a seguir.  

Quadro 1: Critérios do índice de Kessner 

 

KOTELCHUCK, 1994 

Em 1972, Ciari Jr em sua pesquisa relata que para avaliar a adequação do 

pré-natal, é necessário também avaliar as horas trabalhadas do profissional da 

saúde, pois isso interfere diretamente no acesso das gestantes ao serviço. Além da 

idade gestacional no momento da matrícula, do número de consultas reais e 

esperadas, ele avalia a média de consultas por médico e a média de consultas 

possíveis que não foram realizadas (CIARI et al, 1972). 

The Society of obstetricians and Gynecologists of Canada, recomenda que as 

gestantes admitidas no programa de cuidados pré-natais realizem consultas com um 

intervalo de 4 a 6 semanas, no inicio da gestação e à medida que a gravidez avança 

esses intervalos são encurtados. Sendo intervalo de 2 a 3 semanas depois de 30 

Semanas Consultas no período    
pré-natal

17 2 ou mais
18 a 21 3 ou mais
22 a 25 4 ou mais
26 a 29 5 ou mais
30 a 31 6 ou mais
32 a 33 7 ou mais
34 a 35 8 ou mais

36 ou mais 9 ou mais

Semanas Consultas no período pré-
natal

17 a 21 Nenhuma
22 a 29 1 ou menos
30 a 31 2 ou menos
32 a 33 3 ou menos

34 ou mais 4 ou menos

Cuidado pré-natal adequado
Consulta inicial no primeiro trimestre e:

Cuidado pré-natal inadequado
Consulta inicial no terceiro trimestre ou:

Cuidado intermediário
Todas as demais combinações
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semanas de gestação; e 1 a 2, após 36. A adequação do pré-natal é então avaliada 

por esse parâmetro (HEAMAN et al, 2008). 

Em 1987, em um estudo realizado para avaliar relação entre os desfechos do 

pré-natal e a utilização dos serviços de saúde, surgiu um novo índice avaliativo, o 

Graduated index of prenatal care (GINDEX). Este índice dividia a adequação do pré-

natal em 6 categorias: inadequado, intermediário, adequado, intensivo, sem cuidado 

pré-natal e ausência de dados para definição. Esse índice também avaliava início do 

pré-natal, número de consultas, mas trazia também aquelas que não alcançavam o 

serviço (HEAMAN et al, 2008).  

O índice mais utilizado é o de Kotelchuck, e como o de Kessner, avalia 

utilização dos serviços de saúde. Esse índice é também chamado Adequacy of 

Prenatal Care Utilization (APNCU) Index. Ele avalia a data de inicio do pré-natal, 

supondo que quanto mais cedo se o começar é melhor, e também o número de 

consultas realizadas desde que se inicia o cuidado até o dia do parto. Este índice é 

dividido em quatro categorias, leva em conta o número esperado de consultas que 

cada mulher terá, de acordo com o mês em que iniciou o pré-natal, e o classifica em: 

inadequado, intermediário, adequado e mais que adequado. (Quadro nº 2, a seguir). 

Quadro 2: Índice de Kotelchuck original 

 

Fonte: Kotelchuck, p.1416,1994 

No Brasil, o parâmetro utilizado para avaliar a adequação dos serviços de pré-

natal foi efetivado a partir da publicação do PHPN, que instituía um mínimo de seis 

consultas, sendo uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro 

trimestre (BRASIL, p 18, 2000). Porém a publicação do Caderno de Atenção básica 

número 32 em 2012, já traz uma nova orientação, que prevê um nº maior de 

consultas. Sendo a nova orientação a realização de consultas mensais até 28 

semanas, quinzenais entre 28 e 36, e semanais a partir de 36 semanas (BRASIL, p 

62, 2012). 

Adequação Consultas 
esperadas

Inadequado menos 50% 

Intermediário 50 a 79% 

Adequado 80 a 109% 

Mais que adequado 110% ou mais
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Recentemente, foi publicado um estudo que propõe um novo índice de 

avaliação do pré-natal tendo como parâmetro a PHPN. Ele abrange avaliações já 

descritas, mas se baseia nos estudos de Donabedian, procurando estabelecer 

relações e análises profundas sobre estrutura, processo e resultado. Silva et al, se 

baseiam no PHPN e para cada questão avaliada como adequada, atribui-se o valor 

1. São 6 questões de infraestrutura, 6 para o processo de trabalho e 11 para os 

resultados, totalizando 23 itens a serem pesquisados durante o processo de 

avaliação da qualidade. É chamado Índice IPR/pré-natal, onde I se refere à 

infraestrutura, P ao processo de trabalho e R aos resultados. De acordo com a 

percentagem de questões classificadas como adequadas, dentro das 23 questões 

avaliadas, o pré-natal pode ser classificado como: inadequado (menos de 50% das 

respostas eram adequadas), Intermediário (51 a 74%), Adequado (Mais de 75%) e 

adequado superior (mais de 100% das questões receberam o valor 1 que 

corresponde a respostas adequadas). (SILVA et al, 2013). 

O American College of Obstetricians and Gynecologists define o pré-natal da 

seguinte maneira: “programa abrangente de cuidados, envolvendo a abordagem 

coordenada de cuidados médicos e psicossociais, que idealmente deve ser iniciado 

antes da concepção com extensão por todo o período até o parto (CUNNINGHAM et 

al p.190, 2012)”. O pré-natal deve ser multiprofissional, integrar profissionais de 

diversas áreas, conter ações de promoção da saúde, investigação psicossocial 

abrangente e frequente, avaliação inicial e consultas de acompanhamento 

(CUNNINGHAM et al 2012).  

Para Paulo Berfort, o aspecto mais importante da assistência pré-natal é a 

qualidade com que os profissionais desempenham essa função. Não adianta 

multiplicar os locais de atendimentos, sem que haja trabalho honesto e confiável. Ele 

afirma que a qualidade do pré-natal e os resultados favoráveis serão obtidos quando 

as gestantes forem vistas de forma singular, sendo respeitada sua história, cultura e 

principalmente sua individualidade. Ressalta que os objetivos principais do pré-natal 

são orientações de hábitos de vida, tais como: adequada dieta, prática de exercícios 

físicos, orientação sobre amamentação, relação sexual, escuta, atenção e carinho 

para com a paciente; com intuito de levá-la a superar conflitos e traumas 

psicológicos, prepará-la para o parto e  o cuidado com o recém nascido, prevenir e 
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tratar doenças que possam surgir na gravidez e controlar as pré-existentes 

(BEFORT, 2011). 

1.2. Qualidade da assistência ao pré-natal  

Desde a década de 80, a OMS vem se preocupando com a qualidade dos 

serviços prestados pelos sistemas de saúde, mesmo que por um tempo a 

prerrogativa inicial tenha ficado em torno da relação custo-efetividade, a questão 

qualidade vem sendo assunto principal das agendas dos governos e organizações 

em saúde (SERAPIONI, 2009). Neste sentido, a qualidade dos serviços prestados 

em saúde não deve ser privilégio dos países ricos, ou - por outro lado - de uma 

população rica, dentro de um país pobre. Buscar a qualidade dos serviços deve ser 

o objetivo de todos os níveis de entendimento em saúde, desde aquele que presta o 

cuidado, até a maior autoridade, que disso trata, nos governos. A qualidade dos 

serviços de saúde tem várias abordagens e também muitas definições. Ela não pode 

estar relacionada a um único aspecto, como o custo-efetividade, a acurácia técnica, 

a eficácia diagnóstica e terapêutica e as opiniões e percepções dos usuários. Ela se 

faz de forma muito mais vantajosa se levar em conta todos os aspectos 

(SERAPIONI, 2009).  

Segundo Donabedian para definir a qualidade de atenção à saúde é 

necessário levar em conta três fatores: o objeto de interesse, os atributos do 

fenômeno que esta sendo estudado e os critérios e as normas que vão definir o que 

é melhor e o que é pior.  Definir qual é o objeto de interesse é o desafio. Uma 

corrente de pensamento leva em conta o desempenho do profissional e tudo que 

este profissional pode fazer em prol daqueles que se tornaram seus pacientes. O 

outro grupo vai mais além, pensa que o objeto de interesse deve ser bem amplo e 

avaliar o sistema de atenção à saúde como um todo. Avaliando não só aquele que 

recebe a atenção, mas saber quem está fora do sistema, quem necessita dele e não 

consegue alcançá-lo. (DONABEDIAN, 2001). 

Ele também afirma que os estudos da qualidade dos serviços são divididos 

em categorias: estrutura, processo, resultado, estudos que combinam processos e 

resultados e construção de estratégias para solução de problemas (DONABEDIAN, 

2001). Baseado nos estudos de Donabedian, em relação ao pré-natal, quando se 

avalia o processo é importante saber principalmente como se configura o trabalho 
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realizado pelas equipes. Saber se as práticas desenvolvidas estão de acordo com as 

regras preconizadas pelo Ministério da Saúde. Quando a categoria de interesse são 

os resultados, devemos verificar os indicadores de saúde, tais como: a mortalidade 

infantil e materna na região que está sendo estudada. Avaliar os indicadores de 

resultados propostos pelo Ministério da Saúde, como o PMAQ, por exemplo. Cruzar 

dados obtidos nas observações dos processos com os resultados e estabelecer 

metas para soluções dos problemas. 

A qualidade da assistência pré-natal, portanto, deve alcançar todas as 

dimensões intencionando um desfecho materno e fetal satisfatório ao final do ciclo 

grávido-puerperal. Muitos avanços ocorreram nas últimas décadas, principalmente 

com relação à cobertura do atendimento, e isso foi secundário à implantação do 

Programa de saúde da família que passou a ser uma prioridade do governo. Esse 

modelo de atenção vem modificando a lógica de atendimentos em todos os 

municípios e as antigas unidades básicas de saúde (UBS) foram gradativamente 

sendo substituídas por equipes do programa de saúde da família. Fazendo parte das 

agendas, de funções das equipes, a atenção pré-natal (MENDOZA-SASSI et al 

2011). 

Para garantir a qualidade do atendimento pré-natal na atenção básica, o 

Ministério da saúde, em 2011, definiu 10 passos a serem seguidos: 

1° PASSO: Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª 
semana de gestação (captação precoce); 

2°PASSO: Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e 
técnicos necessários à atenção pré-natal; 

3° PASSO: Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, 
realização e avaliação em tempo oportuno do resultado dos exames 
preconizados no atendimento pré-natal. 

4° PASSO: Promover a escuta ativa da gestante e de seus (suas) 
acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, 
sociais e culturais e não somente um cuidado biológico: "rodas de 
gestantes"; 

5° PASSO: Garantir o transporte público gratuito da gestante para o 
atendimento pré-natal, quando necessário; 

6° PASSO: É direito do (a) parceiro (a) ser cuidado (realização de 
consultas, exames e ter acesso a informações) antes, durante e 
depois da gestação: "pré-natal do (a) parceiro (a)"; 

7° PASSO: Garantir o acesso à unidade de referência especializada, 
caso seja necessário; 
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8° PASSO: Estimular e informar sobre os benefícios do parto 
fisiológico, incluindo a elaboração do "Plano de Parto"; 

9° PASSO: Toda gestante tem direito de conhecer e visitar 
previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz (vinculação); 

10° PASSO: As mulheres devem conhecer e exercer os direitos 
garantidos por lei no período gravídico-puerperal [...] (BRASIL, p 38, 
2012) 

O que diferencia a assistência pré-natal prestada nas unidades do programa 

de saúde da família das outras unidades básicas ou mistas está no fato de seguirem 

orientações e protocolos do Ministério da Saúde, além de possuírem avaliações de 

desempenho regulares, principalmente aqueles municípios que aderiram ao PMAQ. 

(MENDOZA-SASSI et al 2011). 

O PMAQ visa monitorar e avaliar os processos e os resultados que podem ser 

medidos e garantir acesso e qualidade dos serviços de saúde a todos que 

necessitam. “O PMAQ foi instituído pela Portaria nº 1654 GM/MS, de 19 de julho de 

2011” (BRASIL, p 7, 2012). A prioridade do programa é garantir a qualidade da 

atenção básica e a certeza de acesso. Essa política utiliza como ferramenta, 

indicadores de desempenho das equipes. Para a área de saúde da mulher são 

utilizados indicadores que avaliam a proporção de gestantes cadastradas pela 

equipe de atenção básica, média de atendimento por cada gestante cadastrada, 

proporção das grávidas que começaram o pré-natal no primeiro trimestre, proporção 

de mulheres que comparecem as consultas todos os meses e que estão com a 

vacina em dia; e razão entre exames citopatológicos do colo do útero realizados 

nessas gestantes e a proporção de gestantes acompanhadas em visitas domiciliares 

(BRASIL, p 26, 2012). 

1.3. Políticas públicas 

A atenção à saúde materno-infantil sempre foi uma preocupação dos 

governos e na verdade, no Brasil, o único enfoque à saúde da mulher. As primeiras 

ações e primeiros programas de saúde, a começar na década de 30, sempre foram 

voltados à mulher, no ciclo biológico da gravidez e o parto, mostrando o quão é 

importante essa fase de vida da mulher; porém, com esses enfoques, é preciso 

ressaltar que a mulher não tinha acesso aos cuidados de saúde em grande parte da 

vida. 
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Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral 

a Saúde da Mulher (PAISM), organizado após várias discussões sobre as diferenças 

sociais entre homens e mulheres e que teve como ponto importante problemas de 

saúde que afetavam particularmente a saúde da mulher, pontuado por movimentos 

feministas. (BRASIL, 2004). “O PAISM, nessa época, já incorporava como princípios 

e diretrizes propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos 

serviços, integralidade e equidade de atenção à saúde, em uma época em que ainda 

se pensava no arcabouço teórico que embasaria o SUS (BRASIL, p 16, 2004)”. O 

PAISM prevê ações de educação em saúde, diagnóstico, tratamento, prevenção e 

recuperação, em todas as áreas em que se pensa saúde da mulher, o que inclui o 

objeto da pesquisa, a assistência pré-natal (BRASIL, 2004). Mas o PAISM não foi 

facilmente implantado pelos municípios, principalmente porque naquela época 

viviam também uma situação de reorganização da atenção básica pela lógica do 

Programa de Saúde da Família e este exigia ações que ainda não tinham sido 

alcançadas (BRASIL, 2004).  

Em 1990, o Brasil participou de um encontro internacional na Itália, promovido 

pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) e OMS e deu início a ações 

de proteção, promoção e estímulo ao aleitamento materno, quando aderiu ao 

Programa de Hospital Amigo da Criança. Esse programa visava modificar 

procedimentos e ações desenvolvidas pelos profissionais de saúde e treiná-los para 

atuar na prevenção do desmame precoce (REIS et al, 2008). Em 1999, essa 

iniciativa chegou às unidades básicas, sendo lançada a Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação (IUBAM), visando a extensão dos cuidados para o período 

posterior ao parto, para que fora do ambiente hospitalar as mães pudessem receber 

o mesmo estímulo ao aleitamento materno. Essas ações visavam à diminuição da 

mortalidade infantil (ALVES, OLIVEIRA e MORAES, 2013). 

Em 2000, o Ministério da Saúde instituiu o PHPN, no sentido de somar 

esforços para enfrentar as altas taxas de mortalidade materna, perinatal e neonatal, 

definindo ações e critérios a serem seguidos com o objetivo de melhorar a qualidade 

da assistência. Essa política foi instituída pela Portaria/GM nº 569, de 1/6/2000 que 

no artigo 3 define três componentes. O primeiro componente é de incentivo ao pré-

natal, o segundo se refere à organização, regulação e maior investimento nesse tipo 

de atenção a saúde; e o terceiro componente trata de uma nova forma de 
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pagamento dos procedimentos. (Brasil, 2002). Para garantir que o componente I da 

portaria referida fosse executado, foi instituída outra Portaria, a nº 570 de 1/6/2000 

que versava sobre a ampliação e melhoria do acesso e da qualidade dos serviços e 

a realização do cadastramento das gestantes; e os municípios que aderissem a esse 

programa deveriam apresentar um termo de adesão e receberiam um incentivo 

financeiro. Para o recebimento dos incentivos financeiros e monitoramento das 

ações, o Ministério da Saúde disponibilizou um sistema de informação em saúde, o 

SISPRENATAL. Nesse sistema de informação inicialmente foram desenvolvidos 

fichas para cadastramento e acompanhamento das ações durante o cuidado às 

gestantes. O município recebia parte do valor do incentivo ao PHPN no momento em 

que fazia o cadastro da gestante e o restante quando era concluído o pré-natal, 

sabendo que esse cadastro deveria ser feito até o quarto mês de gestação. Os 

critérios estabelecidos para a conclusão do pré-natal e recebimento do restante do 

incentivo pelos municípios eram os seguintes: realizar no mínimo 6 consultas, 

imunização contra o tétano, realização dos exames preconizados, informação sobre 

o tipo de parto e a consulta de puerpério até o quadragésimo segundo dia pós-parto. 

Na prática, esse incentivo final era raramente repassado, pois dependia de 

informações nem sempre registradas por parte dos profissionais de saúde e, além 

disso, muitas mulheres não compareciam às consultas destinadas á revisão do 

parto. 

Com a edição da Norma operacional de Assistência à saúde (NOAS) de 2001, 

houve uma proposta de ampliação das responsabilidades dos municípios em 

atenção básica e em relação à saúde da mulher, foi definido que os municípios 

“deveriam garantir ações básicas mínimas de pré-natal, planejamento familiar e 

prevenção do câncer de colo uterino” (BRASIL, p 18, 2004); prevendo a garantia das 

ações, a organização de territórios de atenção à saúde, os quais pudessem também 

assegurar que a mulher tivesse acesso a outros níveis de atenção de maior 

complexidade. (BRASIL - NOAS, 2001; BRASIL, 2004). O PAISM, como outras 

ações em saúde, esbarravam nas dificuldades que os municípios viviam de garantir 

atenção à saúde em todos os níveis, já que a maioria dos municípios brasileiros é de 

pequeno porte e a organização de territórios de saúde com a construção de redes 

seria imprescindível para garantia do acesso.  
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Em 2004, para enfrentar a questão da alta prevalência de mortalidade 

materna, perinatal e neonatal, o Ministério da Saúde instituiu o Pacto Nacional pela 

redução da mortalidade materna e neonatal. Fazem parte das ações estratégicas 

desse pacto: parcerias com várias entidades governamentais e não governamentais, 

a fim de qualificar a atenção; efetivar pactos estaduais e municipais; estabelecer o 

direito da gestante ter um acompanhante de livre escolha, durante o trabalho de 

parto, parto e puerpério; garantir que a gestante não seja recusada para internações 

e saiba com antecedência a sua referência de maternidade; garantir assistência 

qualificada nos casos de abortamento previstos por lei; garantir direitos trabalhistas 

à gestante; expandir a atenção básica pelo perfil da ESF a fim de garantir ampliação 

de serviços de pré-natal, planejamento familiar, acompanhamento pós-parto e 

puericultura; expandir a oferta de exames laboratoriais, ações de concepção e 

contracepção; investigação de óbitos maternos e infantis; reorganizar os serviços 

secundários e terciários; premiar as maternidades amigas da criança; e 

continuamente capacitar os profissionais envolvidos no atendimento pré-natal 

(BRASIL, 2004). 

A assistência pré-natal não compreende somente procedimentos de atenção 

exclusivamente primária e em certas circunstâncias necessita de outros níveis de 

atenção, por esse motivo se faz necessário entender como funcionam as redes de 

atenção à saúde. 

 1.4. Redes de atenção à saúde 

Para que se possa falar em sistema nacional de assistência à saúde, 

organização de territórios e garantia de atendimento, é necessário que o sistema de 

saúde seja organizado em redes. E historicamente as propostas de reforma do 

sistema de saúde brasileiro estavam pautadas nessa organização de redes 

regionalizadas de atenção á saúde. Porém, essa discussão foi abandonada até o 

ano 2000 quando então foi publicada a NOAS. E em 2006 com o Pacto pela saúde, 

a construção de redes voltou a ser base das discussões de organização de serviços. 

(KUSCHNIR e CHRONY, 2010). 

A proposta de organização dos serviços em rede vem sendo discutida em 

vários países como sendo um conjunto de ações com o objetivo final de garantir o 

cuidado integral àquele que necessita. Classicamente é impossível discutir rede de 
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atenção à saúde sem mencionar o Relatório de Dawson. Este relatório se configura 

como pedra fundamental para quem pretende implantar sistemas públicos de saúde 

de acesso universal (RODRIGUES e SANTOS, 2011). Ele foi escrito por Bertrand 

Dawson em 1920 e propunha algumas mudanças no sistema de saúde britânico de 

modo que atendesse às necessidades da população da época de forma eficiente e 

com menor custo, já que com o aumento dos conhecimentos tecnológicos da 

medicina, os tratamentos também se tornavam mais caros, o que diminuía o número 

de pessoas que poderiam pagar por eles. Houve a preocupação de enfatizar que as 

ações preventivas e curativas não poderiam ser separadas, mas deveriam estar 

organizadas de uma forma hierarquizada em níveis de atenção (RODRIGUES e 

SANTOS, 2011). O sistema de saúde deveria ter um território pré-definido com uma 

autoridade sanitária responsável por gerir as relações entre os diferentes níveis. Os 

centros primários de atenção à saúde deveriam estar localizados em locais de fácil 

acesso aos pacientes, servir de porta de entrada, estabelecer vínculos. A 

organização desses centros primários deveria considerar meios de integração, 

inclusive os meios de transporte e ter um sistema de referência e coordenação do 

cuidado (KUSCHNIR e CHRONY, 2010). Nesse nível de atenção, o médico 

generalista deveria ter formação adequada para tratamento da coletividade e 

desempenhar papel importante na assistência pré-natal, pediatria, tuberculose, DST 

e ações de prevenção de agravo à saúde do trabalhador (DAWSON, 1964). Nesses 

territórios pré-definidos deveria existir centros de atenção secundária à saúde, para 

onde seriam referenciados os pacientes com agravos de saúde que não tiveram 

solução no nível primário, devido ao grau de complexidade. Esses centros 

secundários de saúde, composto principalmente por médicos especialistas, por sua 

vez deveriam estar vinculados a hospitais universitários, para onde seriam 

referenciados os casos que não fossem resolvidos nos níveis secundários de 

atenção. (DAWSON, 1964). 
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Figura 4: Diagrama de Dawson 

 

Fonte: (KUSCHNIR, 2010) 

Existem vários elementos que devem ser considerados na construção de uma 

rede de atenção à saúde. Inicialmente devemos identificar quais são os serviços 

disponíveis na localidade. Posteriormente, detectar os recursos tecnológicos 

necessários para o desenvolvimento das ações. Estabelecer como se dará a troca 

de informações, qual será o tipo de profissionais necessários e se há serviços de 

referência e contrarreferência. Para finalizar, saber o que apontam os estudos 

epidemiológicos. (RODRIGUES e SANTOS, 2011). 

Em 2010 foi publicada a Portaria/GM, nº 4279 de 30 de dezembro de 2010, 

que estabelece as diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde 

(RAS), no SUS. A partir da publicação dessa portaria foram priorizadas cinco redes 

temáticas que deveriam ser implantadas em regiões de saúde no país: Rede 

Cegonha (Portaria nº 1459 de 24 de junho de 2011); Rede de Urgência e 

Emergência (Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011); Rede de Atenção Psicossocial 

(Portaria nº3088 de 23 de dezembro de 2011); Rede de cuidados a Pessoas com 

Deficiência (Portaria nº 793 de 24 de abril de 2012) e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas (Portaria nº 483 de 1 de abril de 2014). (BRASIL, 
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2011; CONASS, 2015). O objetivo das redes é promover atenção integral, 

qualificada, responsável e humanizada, garantir o acesso aos vários níveis de 

atenção, de forma economicamente viável. Essas redes de atenção devem ter como 

o centro de comunicação a atenção básica, pelo conhecimento das necessidades 

em saúde da população.  

Como já descrito anteriormente por outros autores, essa portaria define que a 

organização das RAS também exige que se defina uma região de saúde, 

delimitando seus limites geográficos. Como essas regiões de saúde ultrapassam os 

limites das cidades e não terão uma única autoridade sanitária, há que ser definida 

pactuações entre o Estado e os Municípios, e entre municípios próximos. Somente 

dessa forma poderá ser garantida a acessibilidade. 

Com relação ao objeto deste estudo interessa saber como são formadas as 

redes regionais de atenção à saúde da mulher, porém, especificamente com relação 

à assistência pré-natal. 

1.5. Rede cegonha 

A cobertura da assistência pré-natal melhorou muito nos últimos 30 anos no 

Brasil, porém a morbimortalidade materna e neonatal continua sendo um grande 

desafio para autoridades de saúde, tendo relação direta com a qualidade dos 

serviços prestados. As ações de educação e saúde estão aquém das necessidades, 

principalmente no aspecto que considera o público de jovens e adolescentes, 

intencionando o aprendizado de uma vida sexual saudável e responsável. Mas em 

geral, em grande parte dos municípios existem problemas na rede de atenção à 

saúde, principalmente com relação aos serviços de apoio diagnóstico (BRASIL, 

2012). 

 Para melhorar a qualidade e garantir o atendimento integral à saúde da 

mulher especificamente na assistência ao pré-natal, parto e puerpério, o Ministério 

da Saúde em 2011 instituiu a Rede Cegonha, tendo como objetivo principal, 

qualificar as redes de atenção à saúde materno-infantil, e diminuir a 

morbimortalidade nesta área. Apesar da taxa de mortalidade infantil ter caído nos 

últimos anos, o número de morte neonatal não diminuiu como esperado e os dados 

mostram que essas mortes são ocasionadas, na maioria das vezes, por causas 
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evitáveis, que podem estar relacionadas à assistência prestada pelos serviços de 

saúde de atenção ao pré-natal, parto e puerpério. Outros dados como a elevada 

incidência de sífilis congênita demonstram que os números de atendimento pré-natal 

podem até ser suficientes, porém a qualidade não é boa (BRASIL, 2012). A Rede 

Cegonha “visa implementar uma rede de cuidados que assegurem à mulher o direito 

reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério, assim como atenção 

integral à saúde da criança no primeiro ano de vida (SES/MT, p 13, 2011)”. 

Na Portaria nº 1459 de 24 de junho de 2011 que institui a Rede Cegonha são 

descritas cinco fases para implantação dessa rede temática, a saber: adesão e 

diagnóstico; desenho regional da rede; contratualização dos pontos de atenção; 

qualificação dos componentes e certificação. (BRASIL, 2011; CONASS, 2015) 

Um dos primeiros passos para essa implantação é a construção de grupos 

que vão conduzir as discussões organizacionais da região de saúde. Esses grupos 

condutores deverão ser constituídos de representantes do Estado e das Secretarias 

Municipais de Saúde, podendo ainda ter componentes vinculados ao Ministério da 

Saúde. O grupo condutor deve realizar o diagnóstico de saúde da região onde será 

implantada a rede temática em questão. No caso da Rede Cegonha determinar 

população e território de abrangência e as pactuações necessárias para a 

integralidade do cuidado, já que a região pode não ter suficiência no cuidado ou ter 

sua referência em outra região de saúde. Para isso é necessário a elaboração dos 

planos de ação regional (PAR). Também é necessário um estudo pormenorizado 

dos limites geográficos da região para facilitar o acesso das usuárias, porque não 

faz sentido estabelecer uma região de saúde onde os limites geográficos dificultam 

qualquer acesso. Determinar os serviços de saúde disponíveis, ou seja, unidades de 

assistência pré-natal de risco habitual ou alto risco, locais para realização de 

exames complementares, maternidade de risco habitual e de alto risco. Além disso, 

deve ser mencionado também o que falta na região para a suficiência do cuidado. 

Dentro do diagnóstico regional deve ser avaliada a situação de saúde da mulher e 

da criança através de indicadores de saúde tendo como base dados secundários; 

dados demográficos locais; vigilância em saúde; e como funciona o sistema 

logístico, principalmente no que diz respeito a transporte (BRASIL, 2011; CONASS, 

2015). 
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Após a definição da região de saúde e o diagnóstico local em saúde da 

referida região, é preciso passar para terceira fase de implantação, que diz respeito 

à contratualização dos pontos de atenção (BRASIL, 2011; CONASS, 2015). 

A Rede Cegonha é dividida em quatro componentes organizacionais: pré-

natal; parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; e 

sistema logístico. Dependendo do tamanho do município, ele só poderá aderir ao 

componente Pré-natal. Portanto os municípios quando qualificam seus 

componentes, o fazem de acordo com aquilo que podem oferecer à população de 

acordo com seu porte. O componente pré-natal está vinculado às ações de atenção 

primária e é fundamental para a organização da rede, e pode ser chamado de porta 

de entrada do sistema. Como em qualquer ação de atenção à saúde, é na atenção 

primária que encontramos a base do cuidado. É a atenção primária que deve 

coordenar o cuidado e fazer a classificação de risco para que sejam acessados 

outros níveis de atenção em saúde de maior complexidade (BRASIL, 2011; 

CONASS, 2015).  

Quando o município adere o componente pré-natal do Programa Rede 

Cegonha deve garantir assistência pré-natal em unidades básicas, com captação 

das gestantes para o cuidado, o mais cedo possível e com processos de trabalho 

qualificados; acesso aos exames complementares conforme protocolo; imunização; 

vinculação ao local onde será realizado o parto desde a primeira consulta; deve 

garantir o acesso ao pré-natal de alto risco baseado em classificação de risco; deve 

apoiar as gestantes com objetivo de garantir que elas se desloquem para o pré-

natal; além disso, garantir atividades educativas relacionadas à saúde sexual e 

reprodutiva (BRASIL, 2011; CONASS, 2015). 

No componente de parto e nascimento, deve ser garantido quantidade de 

leitos suficientes para atender às necessidades maternas e fetais e a classificação 

de risco para os serviços obstétricos e neonatais. Por isso na maioria dos casos é 

necessária a definição de região de saúde. Deve ser mantida a ambiência das 

maternidades que é definida por resolução específica da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), resolução nº36 de 2008. Deve ser garantido o 

acompanhante durante o acolhimento, parto e puerpério. Além da adoção das 

orientações da OMS quanto às ‘boas práticas de assistência ao parto e ao 

nascimento’ de 1996 (BRASIL, 2011; CONASS, 2015). 
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O componente assistência ao puerpério e atenção integral à saúde da criança 

pertence à atenção primária e deve garantir que a mulher e seu filho sejam 

acompanhados em seu domicílio na primeira semana pós-parto; que seja estimulado 

o aleitamento materno; orientado, quando necessário, alimentação complementar 

saudável; ações educativas sobre saúde sexual e reprodutiva e esclarecimentos 

sobre contracepção. Além de investigação social e busca ativa das crianças em 

situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2011; CONASS, 2015). 

O Sistema Logístico visa garantir transporte seguro para aquelas gestantes, 

puérperas e recém-nascidos que necessitarem, por meio do sistema de atendimento 

móvel de urgência (SAMU). A princípio essas ambulâncias de atendimento 

avançado seriam específicas para atender a essas demandas obstétricas e 

neonatais. Deveriam estar equipadas também com incubadoras e ventiladores 

neonatais (SAMU cegonha), porém, apesar de existir uma portaria que trata desse 

assunto, na prática não há ambulâncias no SUS específicas para essa rede 

temática. Nesse sistema também é necessário que seja garantido a regulação de 

leitos, consultas, realização de exames e atendimento de urgência (BRASIL, 2011; 

CONASS, 2015). 

O financiamento da Rede Cegonha se faz de acordo com os componentes 

aderidos pelo município e é realizado através de recursos federais, estaduais e 

municipais. O financiamento do componente pré-natal tem o objetivo de custear os 

exames necessários para o atendimento. Os incentivos são repassados em dois 

momentos. A primeira parte é paga quando se apresenta o Plano de Ação Regional 

e a segunda parte é repassada seis meses depois e tem como base de cálculo o 

número de gestantes cadastradas e também o número de exames avaliados em 

tempo hábil. Nesta segunda categoria, encontra-se um impasse ou obstáculo ao 

recebimento dos recursos, pois eles dependem de informações do SISPRENATAL 

que se não forem alimentadas pelos profissionais de saúde, não gerará relatórios 

favoráveis. O financiamento do componente pré-natal também prevê recursos 

equipamentos para os ambulatórios, kits de gestantes e parteiras e ajuda de custo 

para deslocamento (BRASIL, 2011; CONASS, 2015). 

O financiamento do componente parto e nascimento disponibilizam recursos 

para construir, reformar e ampliar: casas de parto, casas de gestante, bebê e 

puérpera, assim como seus equipamentos; melhorar a ambiência de hospitais que 
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realizam partos, assim como ampliar e reformar Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

neonatal e adulto já existente e garantir novos equipamentos para os mesmos 

(BRASIL, 2011; CONASS, 2015). 

Desde 2011, quando foi publicada a política, a Região Serrana do Rio de 

Janeiro nomeou seus grupos de trabalho para construção de um Plano Regional. Os 

municípios que compõem essa região são: Bom Jardim, Cachoeira de Macacu, 

Carmo, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, São Sebastião do Alto, Santa 

Maria Magdalena, Nova Friburgo, Petrópolis, São do Vale do Rio Preto, Sumidouro, 

Teresópolis, Trajano de Moraes, além de Guapimirim. Sendo os maiores: Petrópolis, 

Teresópolis e Nova Friburgo. 

Figura 5: Mapa do Estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Cidades do Rio de Janeiro 

O plano regional foi concluído em 2012. Foram feitas pelo menos 30 reuniões 

com os integrantes do grupo de trabalho regional e dois seminários regionais sobre 

as ‘Boas Práticas Obstétricas’. Foram realizados também cursos para 

acompanhamento de pré-natal de risco habitual para mais de 80 profissionais 
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envolvidos nessa área. E os hospitais de Petrópolis e Nova Friburgo foram visitados 

para estudo de suas estruturas e averiguação dos recursos necessários para 

adequação à política no ano de 2016. Em 2015, o Hospital Alcides Carneiro e a 

maternidade de Nova Friburgo receberam recursos financeiros para qualificar os 

serviços. Recursos previstos na Portaria nº 1609 de 30 de setembro de 2015 que 

aprova o Componente Parto e Nascimento da Etapa II do Plano de Ação Regional 

da Rede Cegonha do Estado e dos Municípios do Rio de Janeiro, e destina recursos 

financeiros para que as implantações sejam efetivadas. 

As referências regionais anteriores ao projeto da Rede Cegonha na região 

previam Petrópolis como polo de atenção ao atendimento das gestantes de alto risco 

e também como referência para internação em UTI neonatal. Porém as 

características geográficas da região dificultavam o acesso das gestantes a 

Petrópolis e estas acabavam sendo atendidas em Nova Friburgo, que apesar de ter 

um serviço funcionado, esses leitos não eram qualificados nem habilitados pelo 

Ministério da Saúde. Com o projeto construído, uma das propostas era qualificar e 

habilitar os leitos de Nova Friburgo com o objetivo de reorganizar as referências 

respeitando os limites impostos pela geografia da região. Então as referências 

ficaram distribuídas da seguinte forma, depois da aprovação do projeto: São José do 

Vale do Rio Preto para Petrópolis; Guapimirim, Sumidouro e Carmo para 

Teresópolis; e os outros municípios para Nova Friburgo. 
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2. OBJETIVOS E MÉTODOS 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo geral 

Avaliar a adequação e os processos de trabalho da assistência pré-natal no 

Município de Petrópolis nas unidades com ESF e demais unidades que oferecem 

esse serviço. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 Verificar a adequação da utilização dos serviços de saúde nas diferentes 

unidades primárias e secundárias através de análise documental das suas 

usuárias que estiverem na maternidade no momento da pesquisa, com 

base no índice de Kotelchuck; 

 Verificar e analisar os processos de trabalho desenvolvidos pelos 

profissionais de saúde nas diferentes unidades de saúde com base nos 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde através do PHPN;  

 Comparar a adequação e os processos de trabalho desenvolvidos pelos 

profissionais de saúde entre as unidades de SF e as demais unidades que 

realizam a atenção pré-natal. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de estudo 

O estudo foi de tipo transversal, descritivo e quantitativo, baseado em 

questionário aplicado às puérperas e análise de prontuários, pasta de exames e 

cartão das gestantes. 

2.2.2. Cenário de estudo 

O Município de Petrópolis, localizado na região serrana do Rio de Janeiro, 

tinha em 2010 uma população de 295.915 habitantes, sendo que as mulheres em 

idade fértil somavam 93.024 (IBGE, 2010). No município existem várias unidades de 

saúde onde pode ser realizado pré-natal de risco habitual, entre as quais: 44 
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equipes de Saúde da Família; seis postos de Unidade Básica de saúde; o 

Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina de Petrópolis (AMBE); o Centro de 

Saúde Coletiva Professor Manoel José Ferreira (CSC); e o Ambulatório do Hospital 

de Ensino Alcides Carneiro (HAC). Todas as gestantes cadastradas no município de 

Petrópolis recebem uma pasta destinada à colocação de folhetos explicativos com 

temas relacionados à saúde da mulher e da criança e para o armazenamento dos 

exames realizados durante o acompanhamento pré-natal. Também recebem a 

caderneta da gestante, onde são anotados o conteúdo das consultas, exames 

realizados e onde também encontramos informações variadas sobre o ciclo grávido 

puerperal e direito das gestantes. Entre 2013 e 2015, foram cadastradas em média, 

por ano, 2.445 mulheres para realizar pré-natal, no referido município (Tabela 1). 

Tabela 1: Petrópolis, número de gestantes cadastradas no SISprenatal por 

unidade de saúde, 2013 a 2015 

Unidades 
de saúde

2013 % 2014 % 2015 % Média

CSC 463 21,8 408 16,4 495 18,4 455,3

HAC 314 14,6 370 14,7 488 18,1 390,7

AMBE 159 7,4 266 10,6 241 9,0 222,0

ESF 966 45,2 1.173 46,7 1.131 42,0 1090,0

UBS 233 11,0 292 11,6 336 12,5 287,0

Total 2.135 100,0 2.509 100,0 2.691 100,0 2.445,0  

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Coordenação do PNAISM 

(SISPRENATAL) 

O ambulatório do HAC é uma unidade secundária de atendimento à saúde, 

mas realiza também atendimentos de caráter primário, como pediatria e pré-natal de 

risco habitual. Estes ambulatórios foram criados para atender às necessidades de 

expansão do internato da Faculdade de Medicina de Petrópolis, que é vinculada a 

esse serviço. Os atendimentos característicos de unidade primária são agendados 

através de telefone próprio do ambulatório, ou seja, tem porta aberta para quem 

queira ou necessite ser atendido nessa área de atenção à saúde. Particularmente 

nesta unidade, o ambulatório destinado à assistência pré-natal de risco habitual 

sempre tem número de atendimento acima da capacidade das agendas. Nesta 

unidade também são realizados os atendimentos de pré-natal de alto risco. Para 

esse tipo de pré-natal, as vagas são reguladas por uma central de regulação de 

consulta. 
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No AMBE são ofertadas consultas de caráter primário de atendimento à 

saúde e também consultas com especialistas, então poderia ser considerada uma 

unidade mista. Os atendimentos de caráter primário de atenção à saúde têm 

esquema de marcação de consulta por agendamento, que é realizado em uma única 

data no início de cada mês. 

O CSC é considerado também uma Unidade mista de atendimento à saúde, 

pois possui ambulatórios essencialmente de caráter primário (pré-natal, pediatria e 

clínica médica) e ambulatórios de especialidades. Está unidade está localizada no 

centro histórico da cidade, em uma localização privilegiada próximo ao um terminal 

de ônibus que recebe pessoas de todo o município, o que favorece a sua 

acessibilidade. 

O Hospital de Ensino Alcides Carneiro é a maior instituição pública do 

Município de Petrópolis/RJ, com mais de 70 anos de existência e gerida, desde 

2008, pelo Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro - SEHAC, criado para 

este fim. É referência regional em Maternidade de alto risco e UTI neonatal. Possui 

226 leitos em sua estrutura, sendo 47 destinados à maternidade (40 leitos são de 

alojamento conjunto, 4 observações e 3 no pré-parto). O nº de partos realizados no 

Hospital Alcides Carneiro nos anos de 2013 a 2017 é apresentado na figura abaixo: 

  



43 
 

 

Figura 6: Nº de partos realizados no Hospital Alcides Carneiro, 2013 a 2016, 

média anual e nº estimado de partos por mês 

 

Fonte: Elaborado através dos registros de parto no HAC pela enfermeira Eliana Maria Lopes 

Santos. 

2.2.3. População do estudo 

A população do estudo são mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) que 

tiverem seus filhos na maternidade do HAC – única do Município – e que realizaram 

pré-natal na rede pública de Petrópolis, no período da entrevista. 

2.2.4. Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídas todas as gestantes que fizerem pré-natal de baixo risco na 

rede pública independente da unidade de saúde, que derem a luz a RN com peso 

superior a 500g e com idade gestacional maior ou igual a 20 semanas entre o 

período de julho a outubro de 2017. 

Foram excluídas as gestantes que iniciaram pré-natal de risco habitual e 

foram referenciadas para o pré-natal de alto risco; aquelas que não realizaram 

nenhuma consulta de pré-natal; e as que fizeram pré-natal na rede privada ou em 

outro município. 
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2.2.5. Levantamento de dados 

A coleta de dados foi realizada no Hospital Alcides Carneiro, único hospital 

público com maternidade no Município de Petrópolis, no período de julho a outubro 

de 2017, após assinatura do Termo de Consentimento livre e esclarecido. As 

gestantes com menos de 18 anos assinaram o termo de assentimento, após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis 

(Apêndice 2 e 3). 

 A pesquisadora visitou a maternidade em dias alternados no período da tarde 

a partir das 16 horas, horário escolhido para não interferir nas visitas médicas e nem 

nas visitas familiares. Foram convidadas a participar da pesquisa 458 puérperas que 

se encontravam em um período de 12 a 72h pós-parto, porém somente 300 foram 

elegíveis para pesquisa. Do total das mulheres convidadas, 48 (10,5%) eram 

gestantes de fora do Município, 38 (8,3%) fizeram pré-natal na rede privada, 53 

(11,6%) fizeram pré-natal de alto risco, 13 (2,8%) não fizeram pré-natal, 4 (0,9%) 

adolescentes desacompanhadas e 2 (0,44%) não quiseram participar. Nesse 

período também pode-se considerar como perdas, mulheres que receberam alta 

hospitalar antes que a pesquisadora tivesse a oportunidade de convidá-las para a 

pesquisa devido ao horário escolhido para a entrevista.  

A coleta de dados consistiu na utilização de um instrumento que foi elaborado 

e preenchido pelos pesquisadores e continha quatro blocos distintos de 

investigação, com o objetivo de conseguir o máximo de informação necessária para 

pesquisa. O primeiro bloco tratou de entrevista direta à gestante para: identificação, 

dados socioeconômicos, informações sobre local onde iniciou o pré-natal, se houve 

necessidade de trocar de estabelecimento de saúde para realizar o pré-natal e qual 

o motivo da troca, participação em atividades educativas, exame de mama e 

colpocitológico do colo do útero, idas ao dentista, necessidade de internação e 

suplementação. Também foi avaliada a questão da acessibilidade aos exames 

necessários no pré-natal, depois do que as pacientes foram questionadas se 

precisaram pagar para realizar algum exame que foi solicitado pela equipe médica 

ou se todos foram realizados pelo SUS.  

No segundo bloco do instrumento de pesquisa foi realizado inspeção da 

caderneta da gestante visando conhecer: 
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 O conteúdo das consultas; 

 Local que iniciou o pré-natal; 

 Preenchimento dos campos relacionados à anamnese; 

 Anotação de idade gestacional;  

 Peso; 

 Aferição da pressão arterial (PA); 

 Cálculo do índice de massa corpórea (IMC);  

 Ausculta do batimento cardíaco fetal (BCF); 

 Medida da altura uterina; 

 Anotações sobre verificação de edema e movimentação fetal; 

 Construção dos gráficos de acompanhamento nutricional e curva de altura 

uterina x idade gestacional; 

 Anotações sobre imunização; e 

 Anotação dos exames realizados.  

Neste bloco, também através da caderneta da gestante pudemos avaliar a 

adequação do pré-natal, pois nela estão contidas informações sobre o início do 

acompanhamento pré-natal e o número de consultas realizadas.  

No terceiro bloco foi investigada a pasta de exames das gestantes. Nessa 

fase o objetivo era saber quais os exames foram realizados e se foram realizados na 

época correta. Se a gestante realizou ultrassonografias e onde esses exames foram 

realizados (serviço público ou privado). Para saber se esses exames foram 

realizados na época correta foi calculada a idade gestacional que a mulher teria no 

dia que realizou os exames, tendo como referência a idade gestacional da primeira 

ultrassonografia realizada e data de realização da mesma.  

O quarto bloco tratou da investigação do prontuário que procurou dados sobre 

o parto, idade gestacional e peso ao nascer, Apgar e necessidade de internação em 

UTI neonatal. 
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2.2.6. Análise de dados 

Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados do programa 

Epi Info 7™ e processados eletronicamente utilizando o mesmo programa e o 

Microsoft Excel®. O primeiro momento da análise dos dados procurou entender o 

perfil socioeconômico das mulheres entrevistadas. Na segunda seção foi analisada a 

acessibilidade às unidades de saúde e aos exames preconizados pelo Ministério da 

Saúde, procurando entender as dificuldades e facilidades em realizar o pré-natal. 

No terceiro momento, foi avaliada a completude da caderneta da gestante 

interessando saber o conteúdo das consultas, tais como: aferição de PA, peso, 

altura uterina, BCF, movimentação fetal, edema, IMC e idade gestacional, além de 

preenchimento de anamnese, acompanhamento nutricional e crescimento fetal. O 

outro objetivo desse momento foi investigar a anotação dos exames e da vacinação 

preconizados pelo Ministério da Saúde e enxergar se esse dispositivo era confiável 

como fonte dessas informações. Foi considerado adequado quando a caderneta 

tinha 71 a 100% das anotações, intermediário quando possuía 51 a 70% das 

anotações e inadequado com menos de 50% das anotações necessárias1. 

Na quarta seção, foram analisadas as questões do processo de trabalho, que 

não possuem campo próprio na caderneta da gestante, ou estes, são subutilizados, 

com perguntas diretas à gestante. Aqui foram abordadas questões sobre 

participação em atividades educativas, exame clínico da mama e colpocitológico do 

colo do útero, suplementação e encaminhamento ao dentista. Foi considerado 

adequado quando cada item atingiu 71 a 100%, intermediário quando atingiu 51 a 

70% e inadequado quando esses procedimentos não atingiram 50%. 

Na quinta seção foi avaliada a adequação quanto ao acesso ao pré-natal e 

para isso foi escolhido o índice de Kotelchuck original. Esse índice é também 

chamado Adequacy of Prenatal Care Utilization (APNCU) Index. Ele avalia a data de 

início do pré-natal, supondo que quanto mais cedo se começa o pré-natal melhor, e 

o número de consultas realizadas desde que se inicia o cuidado até o dia do parto.  

Na publicação de 2012 do caderno 32 de Atenção Básica do Ministério da 

Saúde (MS) na página 62, há previsão de um número maior de consultas. Essas 

                                                           
1 Talvez o ideal fosse uma classificação binária: adequado e inadequado, mas como foi encontrado um pequeno 
número de cartões com mais de 70% dos campos preenchidos, foi estabelecida essa classificação com um nível 
intermediário. 
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consultas então são mensais até 28 semanas, quinzenais entre 28 e 36 e semanais 

a partir de 36 semanas. Utilizando os critérios estabelecidos por Kotelchuck e o 

relacionando ao encontrado na publicação de 2012, podemos classificar o pré-natal 

como: inadequado, quando não iniciou no primeiro trimestre e obteve menos de seis 

consultas até o dia do parto. Intermediário, quando conseguiu realizar seis a oito 

consultas; adequado quando no momento do parto já havia realizado de 9 a 13 

consultas e mais que adequado, quando realizou 14 ou mais consultas conforme 

quadro 3. 

Quadro 3: Critérios de avaliação do índice de Kotelchuck original relacionado 

ao número esperado de consultas do PHPN, caderno 32 de Atenção Básica 

Adequação Consultas esperadas PHPN
Inadequado menos 50% menos 6
Intermediário 50 a 79% 6 a 8
Adequado 80 a 109% 9 a 13
Mais que adequado 110% ou mais 14 ou mais

Índice de Kotelchuck original

 

Fonte: KOTELCHUK, 1994; BRASIL, 2012 

Na sexta parte foi analisada a adequação quanto à realização dos exames 

preconizados no que diz respeito à época, ou seja, adequação temporal, e do 

conteúdo desses exames de acordo com o preconizado para cada rotina. Teve 

adequação temporal quando 71 a 100% das mulheres fizeram os exames na época 

correta. A classificação foi intermediária quando 51 a 70% os fizeram e inadequado 

quando menos de 50% das mulheres conseguiram realizar os exames na época 

correta. O mesmo percentual foi considerado com relação ao conteúdo solicitado em 

cada rotina, ou seja, se estava de acordo com o preconizado ou não. 

Na seção sete foi avaliado o tipo de parto, peso ao nascer, prematuridade e o 

Apgar no primeiro e quinto minuto através de auditoria dos prontuários. Os dados 

obtidos na nossa amostra foram comparados com a literatura e também com dados 

oriundos do projeto de adesão à Rede Cegonha da Região Serrana de 2017.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Perfil socioeconômico 

Os dados referentes ao perfil socioeconômico são apresentados na Tabela 2 

a seguir: 

Tabela 2: Perfil socioeconômico, situação conjugal e desejo de gravidez 

  

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário da pesquisa. 

A média de idade das mulheres entrevistadas foi de 26,05, variando de 15 a 

45 anos, com mediana de 24,5. Como pode ser observado na tabela 2, as pacientes 

entrevistadas, 15,33% são adolescentes e 11,33% são de mulheres acima de 35 

Variáveis n=300 % %    
Acum.

Faixa etária
10 a 19 anos 45 15,0        15,0        
20 a 34 anos 221 73,7        88,7        
35 a 49 anos 34 11,3        100,0     
Grau de escolaridade
Fundamental incompleto 75 25,0        25,0        
Fundamental completo 57 19,0        44,0        
Médio incompleto 60 20,0        64,0        
Médio completo 89 29,7        93,7        
Superior incompleto 10 3,3          97,0        
Superior completo 8 2,7          99,7        
Não informou 1 0,3          100,0     
Renda familiar
Não possui renda 12 4,0          4,0          
< 1 salario 26 8,7          12,7        
1 - 2 salarios 197 65,7        78,3        
>2 - 5 salarios 48 16,0        94,3        
> 5 salarios 2 0,7          95,0        
Não informou 15 5,0          100,0     
Mora com o companheiro
Sim 224 74,7        74,7        
Não 76 25,3        100,0     
Gravidez  planejada
Sim 107 35,7        35,7        
Não 192 64,0        99,7        
Não informou 1 0,3          100,0     
TOTAL 300 100,0     100,0     
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anos2. Quando comparamos com a pesquisa ‘Nascer no Brasil’, no artigo que se 

refere à assistência pré-natal, a média de idade das gestantes foi bem próxima, 

sendo 25,7 anos. O percentual de adolescentes grávidas foi de 18,2%, maior do que 

o encontrado por nós. Valendo lembrar que algumas adolescentes convidadas a 

participar da pesquisa foram excluídas porque estavam sem o acompanhamento do 

responsável impossibilitando a assinatura do termo de consentimento e, portanto 

não aparecem em nossos resultados. O percentual de mulheres com idade acima de 

35 anos foi 10,5%, próximo do encontrado por nós (VIELLAS et al, p S87, 2014). Em 

estudo realizado na Cidade do Rio de Janeiro, o percentual de adolescentes 

grávidas foi ainda maior, 23,6% (DOMINGUES, et al, p 958, 2013). Em levantamento 

feito pela equipe responsável por redigir o Projeto de adesão à rede Cegonha na 

Região Serrana do Rio de Janeiro, os dados mostram que o percentual de filhos de 

mães adolescentes foi bem próximo do encontrado nessa pesquisa (15,45% em 

2014; 16,15% em 2015; e 14,72% em 2016). 

Com relação à escolaridade, chama atenção o fato de que 64% dessas 

mulheres não possuírem o ensino médio completo e somente uma pequena parcela, 

2,67%, possui o ensino superior completo, conforme tabela 2. Esses números se 

aproximam de pesquisa realizada no município do Rio de Janeiro que encontrou um 

percentual de 65,9% de gestantes que somente possuíam ensino fundamental 

incompleto e completo (DOMINGUES et al, p 958, 2013). Esses percentuais são 

muito diferentes dos encontrados na pesquisa “Nascer no Brasil”, onde metade das 

pacientes que foram por eles entrevistadas possuíam o ensino fundamental 

completo e aproximadamente 8,9% o ensino superior. (VIELLAS.et al, p.: S88, 

2014). Talvez essa diferença encontrada entre as gestantes entrevistadas em 

Petrópolis, seja devido ao fato de que elas foram oriundas exclusivamente do único 

hospital público da cidade, o que acaba por trazer somente uma parcela da 

população, que talvez tenha piores condições socioeconômicas e maior dificuldade 

de acesso aos serviços de saúde e educação, do que as gestantes entrevistadas na 

pesquisa de âmbito nacional. A pesquisa ‘Nascer no Brasil’, no mesmo artigo, pré-

natal no Brasil, foi realizada em hospitais públicos, mistos e privados (VIELLAS et al, 

p S86, 2014). 

                                                           
2 Valendo também lembrar que algumas gestantes adolescentes estavam desacompanhadas do responsável o 
que impossibilitou a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e consequentemente a não 
participação na pesquisa. 
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A maior parte delas possui uma renda familiar em torno de um a dois salários 

mínimos, 65,7%. Em trabalho realizado em um município da Região Sul do Brasil e 

que analisou pacientes que frequentaram UBS tradicional ou ESF a renda familiar foi 

de aproximadamente 3 salários mínimos (ANVERSA et al, p 792,  2012). Essa 

diferença pode se dar devido a características regionais. 

Em torno de 74% das gestantes moravam com companheiro, conforme tabela 

2, um percentual próximo do encontrado pelos pesquisadores do ‘Nascer no Brasil’ 

de 80% e em pesquisa realizada na Cidade do Rio de Janeiro que foi de 77,7% 

(VIELLAS et al, p S88, 2014; e DOMINGUES et al, p 958, 2013). A gravidez não foi 

planejada por 64% das gestantes entrevistadas, percentual que se aproxima muito 

do encontrado na pesquisa, pré-natal no Brasil, que somando as que não queriam 

engravidar e aquelas que preferiam esperar mais tempo, o resultado foi 55,4%. 

(VIELLAS et al, p S89, 2014). Esse dado pode revelar que as ações referentes ao 

planejamento familiar também necessitam ser intensificadas. 

3.2. Acessibilidade às unidades de saúde e aos exames do pré-

natal no SUS em Petrópolis 

Em consulta ao site e-gestor-atenção básica, foi verificado que a cobertura de 

equipes de saúde da família na atenção básica no Município de Petrópolis em março 

de 2017 foi estimada em 44,66% e a cobertura estimada de atenção básica na 

mesma competência era de 74,95%. A taxa de cobertura de planos privados de 

saúde nessa mesma competência foi de 24,5%, no Brasil, segundo dados gerais da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Levando em conta esses percentuais 

pode-se afirmar que a cobertura chega próximo de 100%. 

Na tabela 3, mostramos a relação entre existência de ESF no bairro de 

residência e o local onde as mulheres iniciaram e terminaram o pré-natal. 

Cerca de 70% das gestantes entrevistadas moram em bairros com ESF, 

porém nem todas as pacientes residentes em áreas cobertas pela estratégia, 

iniciaram o pré-natal neste tipo de unidade. Houve uma perda de aproximadamente 

16% dessas pacientes que decidiram procurar outras unidades de saúde para iniciar 

o pré-natal. 
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Das gestantes que iniciaram pré-natal na ESF, aproximadamente 37% 

migraram para outras unidades para terminar o pré-natal. O maior fluxo de migração 

ocorreu em direção ao CSC. Talvez esse maior fluxo em direção ao CSC se dê pelo 

fato de receberem gestantes, mesmo de risco habitual, referenciadas pelas unidades 

básicas com saúde da família ou não. Ter fácil acesso, por estar localizado no centro 

histórico, próximo de um terminal de ônibus que recebe pessoas de todos os bairros. 

Ter maior resolutividade, já que possui recursos para os exames complementares 

preconizados, inclusive ultrassonografia.  

Os menores fluxos de migração ocorreram em direção ao ambulatório do 

HAC e AMBE (ambulatórios de ensino). As poucas pacientes que passaram pelo 

Centro de Saúde do Itamarati, relataram que somente procuram este local para 

requisitar um encaminhamento para o Centro de saúde coletiva, localizado no centro 

histórico da cidade, e alegaram que nesta unidade não havia médico ou enfermeiro 

para realizar o pré-natal3. 

  

                                                           
3 Na seção que se refere ao local de termino do pré-natal o número total de gestantes é diferente, pois houve 
um abandono 
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Tabela 3: Relação de existência de ESF no bairro, local de inicio e término da 

assistência pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Aproximadamente 30% das gestantes precisaram trocar de unidade de saúde 

para terminar o pré-natal e vários foram os motivos relatados. Na tabela 4, a seguir, 

está exibido os principais motivos para troca. 

Os maiores motivos para que houvesse migração estavam relacionados à 

falta de médico, falta de enfermeiro e falta de equipamentos. Essas migrações não 

foram só originadas na ESF, tiveram origem em quase todas as unidades. 

 

 

 

Variáveis

Bairro

N. N. %
Sim 208 69,3   - - -
Não 92 30,7   - - -
TOTAL 300 100,0 - - -
Local onde iniciou o pré-natal
 ESF 174 58,0   -34 - -
UBS tradicional 33 11,0   - - -
CSC 45 15,0   - - -
HAC 27 9,0     - - -
 AMBE 17 5,7     - - -
 CS Itamarati 4 1,3     - - -
TOTAL 300 100,0 - - -
Local onde terminou o pré-natal
ESF 110 36,8   - -64 -36,78
UBS tradicional 18 6,0     - -15 -45,45
CSC 106 35,5   - 61 135,56
HAC 38 12,7   - 11 40,74
AMBE 24 8,0     - 7 41,18
Outros 3 1,0     - - -
TOTAL 299 100,0 

Local de inícioBairro de resid. com SF

% perdas e ganhos 
em relação a

N. %

n=300
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Tabela 4: Motivos pelos quais as gestantes precisaram mudar de unidade de 

saúde para terminar o pré-natal 

 

(*) Neste item foram reunidas todas as respostas relativas à falta de pessoal ou recursos. 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Ser acompanhada por um mesmo profissional denota que houve continuidade 

da assistência. Essa continuidade gera confiança e vínculo, além de facilitar a 

percepção de alterações no transcorrer da gravidez. A fragmentação do cuidado 

com rodizio de profissionais pode interferir na qualidade do cuidado pré-natal 

(VIELLAS, et al, p S97, 2014). Importante quesito para humanização da assistência 

pré-natal é o vínculo com o profissional de saúde. Em estudo que avaliou a atenção 

pré-natal em mulheres grávidas no SUS, 33,2% das gestantes não eram atendidas 

pelo mesmo profissional (COSTA, GUILHEM, WALTER, p 770, 2005). 

Na tabela 5, a seguir, são mostrados dados sobre a acessibilidade das 

gestantes aos exames solicitados nas diferentes unidades de saúde do município. 

  

Motivos para trocar de unidade de saúde n=98 %

Não havia médico na unidade 42 42,9         

Não havia médico /Nem enfermeira na unidade 10 10,2         

Unidade de saúde sem recurso / Sem Sonar; Não havia médico na Unidade 4 4,1           

Mudou de endereço; Não havia médico na unidade 1 1,0           

Unidade de saúde sem recurso / sem sonar** 3 3,1           

Não gostou do atendimento do médico da ESF** 3 3,1           

Não havia enfermeiro na unidade 1 1,0           

Não havia enfermeiro na unidade; Não tem confiança no ESF 1 1,0           

O médico da ESF preferiu encaminhar para outra unidade 4 4,1           

Outros motivos 27 27,6         

Motivos que envolvem falta de médico, enfermeiro ou falta de recursos (*) 66 67,4         

Total 98 100,0      



54 
 

 

Tabela 5: Acessibilidade aos exames solicitados no pré-natal da rede pública 

 

(*) Exame não oferecido pela SUS; (**) Exame não oferecido neste município pelo SUS 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Como se pode ver pelos dados da tabela 5, aproximadamente 16% das 

gestantes matriculadas no pré-natal realizaram todos os exames solicitados pelas 

unidades de saúde na rede pública. Porém cerca de 80% relataram que alguns 

Variáveis
Forma de realização dos exames n %

Realizou alguns pelo SUS e outros pagou do proprio bolso 242 80,7         

Realizou todos no SUS 47 15,7         

Pagou todos os exames realizados 6 2,0           

Realizou exames utilizando plano de saúde 1 0,3           

Não realizou exames 4 1,3           

Dificuldade de marcar pelo SUS 125 41,7         

O SUS não oferece este serviço 40 13,3         

O resultado ia demorar 63 21,0         

Preferiu pagar pelo exame 49 16,3         

O agendamento é muito distante 24 8,0           

Local para realizar o exame é muito distante 16 5,3           

Problemas com horário de trabalho 6 2,0           

Não conseguiu acessar locais conveniados ao SUS 3 1,0           

Outros motivos 28 9,3           

USG obstétrico 230 76,7         

Exames de sangue 42 14,0         

Exames de urina 30 10,0         

USG morfológico* 32 10,7         

Avidez para Toxoplasmose** 3 1,0           

Outros 4 1,3           

Não realizou algum 
exame porque não 
conseguiu pagar, 
nem fazer no SUS 
(n=300)

Sim 63 21,0         

Exames de sangue 22 7,3           

Exames de urina 21 7,0           

Ultrassonografia obstétrica 16 5,3           

Avidez para Toxoplasmose 2 0,7           

Outros exames 3 1,0           

Modo de realização 
dos exames 
solicitados na 
unidade de saúde 
(n=300)

Motivos para 
necessitar pagar 
pelos exames  
(n=300 para cada 
motivo)

Exames que 
precisaram ser pagos 
durante o pré-natal 
no SUS (n=300 por 
cada exame)

Exames que deixou 
de realizar (n=300)
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exames foram realizados pelo SUS e outros foram pagos do próprio bolso. Vários 

foram os motivos alegados pelas gestantes para necessitarem pagar por algum tipo 

de exame e muitas vezes alegaram mais de um motivo. A maior justificativa para 

que as gestantes necessitassem pagar pelos exames foi à dificuldade de marcar 

pelo SUS, conforme tabela 5. Em pesquisa realizada no município do Rio de 

Janeiro, apesar da solicitação dos exames do pré-natal ser adequada, 60% das 

gestantes que deixaram de realizar os mesmos relataram dificuldades do serviço. 

Outras mulheres que somaram 10% não realizaram os exames solicitados por 

questões pessoais (DOMINGUES, et al, p 959, 2013). 

Na tabela 5, também são mostrados quais exames solicitados pelas equipes 

de pré-natal no SUS, necessitaram ser pagos pelas gestantes. O exame 

complementar que mais necessitou ser pago pelas gestantes, nessa amostra, foi a 

ultrassonografia obstétrica, correspondendo a aproximadamente 77% das pacientes. 

Recomenda-se que uma ultrassonografia obstétrica seja realizada antes de 24 

semanas para que a idade gestacional possa ser mais bem estimada e o diagnóstico 

de gestação múltipla ou malformação fetal tenha oportunidade de ser identificada 

(WHO, p 58, 2016). Pelo caderno 32 de atenção básica do Ministério da Saúde, a 

realização da ecografia é recomendada para ser realizada em torno de 16 e 20 

semanas (grau de recomendação A), pelos mesmos motivos acima descritos. Mas é 

ressaltado que a ecografia deve ser solicitada também na presença de 

intercorrências clínicas como, por exemplo, suspeitas de crescimento uterino restrito. 

Salienta que apesar de ser um exame muito útil, a realização do mesmo sem 

indicação precisa é controversa (Brasil, p 111, 2012). Todavia o SUS deve garantir 

pelo menos um exame durante o pré-natal e também quando houver suspeita de 

alguma intercorrência clínica durante o acompanhamento pré-natal. A 

ultrassonografia morfológica, portanto, não é preconizada pelo MS nem pela OMS e 

as gestantes que desejarem realizar este tipo de avaliação não encontrarão estes 

recursos no SUS. Cabe ao médico informar a existência desse exame e cabe a 

gestantes e familiares a decisão de realizá-lo ou não. 

Dos exames de sangue solicitados durante o pré-natal que precisaram ser 

pagos pela gestante, talvez o que mais preocupe o médico ou enfermeiro que 

realizam o pré-natal seja o teste de avidez de IgG para Toxoplasmose. Porque 
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aquelas que necessitam desse exame e não o fazem por falta de condições 

financeiras podem passar por tratamentos onerosos, longos e desnecessários.  

Este não é um exame coberto pelo SUS no município de Petrópolis, mas no 

caderno 32 de atenção básica do Ministério da Saúde esse exame é recomendado. 

Deve ser realizado na seguinte situação: investigação no primeiro trimestre, com 

resultado das sorologias para Toxoplasmose IgG positivo e IgM positivo. A 

recomendação é que o teste seja automaticamente realizado diante desses 

resultados e a unidade de saúde e médico assistentes informados o mais breve 

possível. A necessidade de instituir tratamento para essas gestantes será baseada 

no resultado da avidez que, se não for realizada no primeiro trimestre, deve ser feita 

no máximo até 16 semanas de gravidez. Avidez forte indica infecção adquirida antes 

da gravidez, o que dispensa tratamento e outros testes. Avidez fraca denota 

possibilidade de infecção adquirida na gestação e o tratamento deve ser iniciado 

imediatamente, entre outros cuidados (Brasil, p 13, 2012). A não possibilidade de 

realização do teste faz com que todas as pacientes tenham que ser submetidas a 

tratamento que - pelo que foi relatado anteriormente - pode ser desnecessário, além 

de muito dispendioso. Valores esses que acabam por recair sobre o próprio 

município que termina arcando com os custos da medicação, muitas vezes adquirida 

via judicial. 

Gestantes que deixaram de realizar algum tipo de exame porque não 

conseguiram fazer pelo SUS e também não conseguiram pagar do próprio bolso 

contabilizaram 21% dessa amostra. Entre os exames que não foram realizados, 

cada tipo correspondeu a aproximadamente 7%. Em trabalho realizado no município 

do Rio de Janeiro a requisição e execução dos exames de sangue e urina foram 

satisfatórias atingindo um percentual de 95%. E como já foi dito anteriormente, as 

pacientes que não realizaram os exames solicitados, referiram dificuldades 

relacionadas a problemas dos serviços de saúde (DOMINGUES, et al, p 959, 2013). 

3.3. Completude do preenchimento da caderneta de gestante 

A caderneta da gestante foi investigada para avaliação da completude de 

suas informações, sendo indispensável para classificação da adequação do pré-

natal. 



57 
 

 

3.3.1. Preenchimento dos campos da anamnese 

No item que se refere ao preenchimento dos campos de anamnese foi 

avaliada a caderneta da gestante quanto à identificação da mulher, grau de 

instrução, idade, estado civil, antecedentes clínicos e familiares, antecedentes 

obstétricos, dados referentes à gestação atual. Conforme a figura 7, somente 22% 

das cadernetas vistoriadas continham todas as informações preenchidas e 62% 

tinham informações parciais. 

Figura 7: Preenchimento dos campos da anamnese 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Em pesquisa realizada na região metropolitana da Grande Vitória, ES, o 

registro de dados provenientes dos campos de anamnese foi classificado como ruim 

ou muito ruim, segundo a classificação de incompletude de Romero e Cunha, pois 

de 20 a 90% das cadernetas das gestantes não traziam informações sobre 

antecedentes familiares, pessoais e obstétricos, além de história de hábitos como 

tabagismo (SANTOS NETO et al, p 1655, 2012). A classificação de Romero e Cunha 

verifica a incompletude como excelente se estiver < 5%; bom = 5,0 a 9,9%; regular = 

10 a 19,9%; ruim = 20 a 49,9% e muito ruim = 50% ou mais (ROMERO e CUNHA, p 

704, 2007). 
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3.3.2. Preenchimento dos campos reservados para anotação dos exames 

laboratoriais 

Na figura 8, o preenchimento da caderneta da gestante, nos campos 

reservados à anotação dos exames realizados durante a rotina de primeiro, segundo 

e terceiro trimestre, não excederam 50%.  

Figura 8: Preenchimento dos campos reservados à anotação dos exames 

realizados 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Como veremos adiante, na seção de adequação dos exames realizados, 

podemos dizer que as anotações da caderneta da gestante não são uma fonte fiel 

para avaliar se os exames são feitos de forma adequada ou não. Não foi realizada 

uma separação por trimestre gestacional. A caderneta foi avaliada neste campo 

como: - todos os exames realizados foram preenchidos, ou seja, os exames que 

realizou foram anotados na sua totalidade independente de terem sido realizados 

uma, duas ou três rotinas; - foram anotados parcialmente, quando a gestante 

realizou exames que não estavam anotados na caderneta; - Nenhum exame foi 

anotado: quando realizou os exames solicitados, mas os mesmos não foram 

anotados.  
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Em pesquisa realizada na região metropolitana da Grande Vitória, os 

preenchimentos dos campos referentes à anotação dos primeiros exames realizados 

durante o pré-natal foram classificados como ruins, pois o percentual de 

incompletude variou de 20 a 50% e os campos referentes ao registro da repetição 

dos exames foram classificados como muito ruins, pois o percentual de 

incompletude variou de 60 a 80% (SANTOS NETO, et al, p 1654, 2012). Na 

pesquisa ‘Nascer no Brasil’, no artigo que se refere ao pré-natal no Brasil, a 

anotação da primeira rotina de exames se mostrou positiva em 80% dos cartões 

vistoriados, ou seja, um grau de incompletude de 20% (VIELLAS, et al, p S91, 2014). 

3.3.3. Preenchimento dos campos reservados para anotação das USG 

obstétricas 

Com relação às ultrassonografias realizadas durante o pré-natal, de forma 

geral, aproximadamente 87% das gestantes apresentaram caderneta de gestante 

com pelo menos uma USG anotada e 11%, as apresentaram sem nenhuma 

anotação, conforme figura 9  

Figura 9: Anotação de pelo menos uma USG obstétrica na caderneta da 

gestante 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Em Belo Horizonte, o percentual de cartão de pré-natal sem nenhuma 

anotação foi 17,8% e com o referido registro foi 82,2% (CARRILHO, p 51, 2014). Na 
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pesquisa Assistência pré-natal no Brasil, a anotação das ultrassonografias no cartão 

da gestante foi de 62,8% (VIELLAS et al, p S91, 2014). 

O número de ultrassonografias realizadas pelas gestantes variou de zero a 

nove. Quando cruzamos o número de USG realizado com as anotações das 

cadernetas, podemos visualizar que a completude do cartão está aquém do 

esperado. Na tabela 6, a seguir, mostramos que o percentual de gestantes que 

possuíam anotação de todos os exames ultrassonográficos realizados durante o pré-

natal foi de aproximadamente 38% (113). Aquelas que realizaram de 1 a 2 exames 

apresentaram aproximadamente 46% das cadernetas sem nenhuma anotação. 

Aproximadamente 11% (32) das gestantes entrevistadas realizaram somente uma 

ultrassonografia, sendo que 72% delas apresentaram o cartão com a anotação. Em 

trabalho realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, o percentual de gestantes que 

tinham anotação de somente um exame foi de 22,2%, bem menor do que as 

anotações encontradas nessa amostra para aquelas que realizaram somente um 

exame (CARRILHO, p 51, 2014).  

Tabela 6: Anotação das ultrassonografias realizadas versus  o número de 

exames realizados 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Como dito anteriormente em outra seção, a Ultrassonografia não é 

obrigatória, sendo preconizado que se realize pelo menos um exame em época 

precoce, então mesmo que a anotação em caderneta de gestante esteja aquém do 

esperado, isso não desqualifica o pré-natal. 

Nenhum
1 a 2 exames 

realizados

3 a 4 
exames 

realizados

5 a 6 exames 
realizados

Mais de 6 
exames 

realizados
Total

Todos anotados 0 58 48 7 0 113
% 0,00 51,33 42,48 6,19 0,00 100,00

Nenhuma anotação 3 16 13 3 0 35
% 8,57 45,71 37,14 8,57 0,00 100,00

Anotação parcial 0 12 88 40 7 147
% 0,00 8,16 59,86 27,21 4,76 100,00

Total 3 86 149 50 7 295
% 1,02 29,15 50,51 16,95 2,37 100,00

Anotação em 
caderneta de 

gestante

Nº de USG obstétrico realizados no pré-natal
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3.3.4. Preenchimento dos campos destinados ao sumário das consultas 

Na tabela 7, são apresentados os percentuais referentes às anotações dos 

procedimentos clínicos e obstétricos necessários ao acompanhamento da gestação. 

Tabela 7: Completude das anotações dos procedimentos clínicos e obstétricos 

a serem sumarizados na caderneta da gestante 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Com relação ao preenchimento dos campos referentes aos procedimentos 

clínicos e obstétricos realizados durante a consulta de pré-natal, podemos observar 

que a avaliação da altura uterina teve proporcionalmente mais anotação do que os 

demais itens a serem abordados durante as consultas, sendo classificado o seu 

registro como adequado. O registro de PA, peso e IG depois da altura uterina foram 

os parâmetros mais registrados nas cadernetas, em torno 80%, esses quatro itens 

também podem ser classificados como adequados em termos de anotação. Os 

registros da existência de edema, movimentação fetal e IMC podem ser classificados 

como inadequados nessa amostra. O cálculo do IMC que objetiva a avaliação do 

estado nutricional da gestante foi calculado somente em aproximadamente 3% da 

amostra, sendo o item com maior inadequação. A não avaliação do estado 

nutricional da gestante conforme orientado pelo Ministério da saúde impede que 

outras intervenções à saúde da mesma sejam realizadas (BRASIL, p 75, 2012).  

  

Variável (n=300) Tudo 
preenchido

% Parcialmente 
 preenchido

%

Anotação da PA 266 88,7 34 11,3

Anotação do peso 260 86,7 40 13,3

Anotação da IG 243 81,0 57 19,0

Anotação do edema 92 30,7 208 69,3

Anotação do IMC 8 2,7 292 97,3

Anotação do BCF a partir de 14 sem. 218 72,7 82 27,3

Anotação do MF a partir de 18 sem. 142 47,3 158 52,7

Anotação da altura uterina a partir de 20 sem. 275 91,7 25 8,3
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Em trabalho realizado no Rio de Janeiro, o registro do peso e PA foi o mais 

frequente nos cartões das gestantes, sendo classificados como adequados. Foram 

classificados como intermediário a anotação de BCF, fundo uterino e idade 

gestacional (VETTORE, et al, 2013). Em trabalho realizado em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, os maiores registro em caderneta de gestante foram de idade 

gestacional, seguidos de BCF e PA. A anotação de existência de edema, também 

como neste, ficou aquém do esperado e o cálculo do IMC, como aqui, foi de cerca 

de 3% (CARRILHO, p 48, 2014). Em Juiz de Fora, Minas Gerais, os procedimentos 

clínicos mais anotados foram a PA, peso e altura uterina, mas nenhuma dessas 

anotações atingiu percentuais iguais a 80%, anotação de edema como nos outros, 

também apresentou registro precário, estando presente somente em 48,1% daquela 

amostra (COUTINHO et al, p 720, 2003). 

3.3.5. Construção dos gráficos de Acompanhamento nutricional e Altura 

Uterina versus Idade Gestacional  

Na figura 10, mostramos o percentual de mulheres que apresentaram a 

caderneta da gestante com o gráfico de acompanhamento nutricional e o gráfico de 

Altura uterina X Idade da gestação, construído ao longo do acompanhamento pré-

natal. Observa-se que nessa amostra a construção do gráfico de acompanhamento 

nutricional, que tem a finalidade classificação e tomada de condutas, foi realizada 

somente em 8% das cadernetas investigadas.  

Com relação à construção do gráfico de altura uterina x IG, cuja finalidade é 

estimar o crescimento do feto, os resultados dessa amostra mostram que ele não foi 

construído em cerca de 90% das cadernetas. 
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Figura 10: Construção do gráfico de acompanhamento nutricional e Altura 

uterina versus Idade gestacional (n=300) 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

A construção do gráfico de IG x IMC facilita a classificação do estado 

nutricional da gestante. As gestantes podem estar com peso adequado para idade 

gestacional, com baixo peso, sobrepeso ou podem ser classificadas como obesas. 

Para cada classificação deve-se fazer uma orientação, cuidados e investigações 

diferentes. Ressalta-se ainda que é muito importante que o registro do estado 

nutricional seja feito no prontuário e na caderneta da gestante, e que baseado nesse 

acompanhamento outros procedimentos devam também ser realizados com a 

finalidade de elucidar um desvio nutricional (BRASIL, p 80, 2012). Em estudo 

realizado em Juiz de Fora- MG, as curvas nesse tipo de gráfico foram registradas em 

apenas 6,5% dos cartões apresentados, muito próximo do encontrado nessa 

amostra (COUTINHO et al, p 721, 2003).  

No caderno 32 de atenção básica, há uma orientação precisa para que o 

gráfico de Altura uterina X Idade da gestação seja construído durante o 

acompanhamento, pois pode indicar desvios do crescimento fetal para mais e para 

menos, alertando de patologias maternas e fetais que devem ser investigadas 

(BRASIL, p 97, 2012). Em Juiz de Fora, Minas Gerais, um estudo revelou que 12,1% 
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dos cartões de gestantes inspecionados apresentavam este gráfico construído 

(COUTINHO et al, p 721, 2003). O dobro do apresentado nessa amostra, mas 

também muito aquém do esperado, como pode ser visto na figura 10. 

3.3.6. Completude das anotações de vacinas na caderneta da gestante 

Nessa seção foi avaliada a adequação da realização das vacinas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, baseada na investigação das anotações na 

caderneta da gestante e cartão vacinal. O objetivo é comparar dados oriundos das 

cadernetas de gestante e dos cartões vacinais e registrar com maior exatidão o 

percentual de gestantes que foram efetivamente vacinadas.  

Vacina de hepatite B 

A vacina contra hepatite B é recomendada pelo Programa Nacional de 

Imunização desde 2010, pelo risco de transmissão vertical da doença. O pré-natal é 

considerado momento de excelência para o enfretamento da questão da 

transmissão vertical do vírus da hepatite B devido à oportunidade do contato da 

mulher com unidade de saúde. A vacina deve ser aplicada em gestantes sem 

esquema vacinal anterior após o primeiro trimestre. São três doses recomendadas. 

Aquelas que possuem esquema incompleto devem completá-lo. E aquelas que já 

foram vacinadas não necessitam de nenhuma dose. (BRASIL, p 119, 2012; BRASIL, 

p 8, 2011).  

Nessa amostra aproximadamente 20% das cadernetas vistoriadas 

apresentaram anotações de vacinação atual e aproximadamente 40% tinham 

anotações de vacinação prévia para hepatite B. 30% das gestantes possuíam 

cadernetas sem nenhuma anotação. Quando investigamos caderneta de gestante e 

cartão vacinal, a tabela 8 mostra que houve um acréscimo de aproximadamente 8% 

no total de vacinas realizadas. Somando-se as imunizadas com aquelas mulheres 

que se vacinaram na gestação atual, o percentual é de aproximadamente 68% nas 3 

doses. Vale ressaltar que aproximadamente 33% das gestantes não apresentaram 

cartão vacinal ou não tinham essa informação na caderneta da gestante. 
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Tabela 8: Vacina de hepatite B realizadas 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante e cartão vacinal 

Em trabalho realizado em Caxias, Maranhão, que buscava saber informações 

sobre a situação vacinal contra a hepatite B, foi encontrado um número de 76,4% de 

gestantes com a primeira dose realizada, 67,3% delas tinha a segunda dose e 29,1 

a terceira dose e somente cerca de 5% não tinha informação vacinal. O estudo 

mostrou que as mulheres em regime de pré-natal e que receberam informações 

receberam pelo menos duas doses da vacina (OLIVEIRA, et al, p 298, 2017). Em 

Pelotas, Rio Grande do Sul, a vacina da hepatite B teve baixa utilização no pré-natal 

em aproximadamente 70% das vezes, porque o médico não indicou, sendo que a 

falta de acesso à vacina relatada foi de 23% e a registrada, 38,2% (ESPINDOLA; 

MESENBURG; SILVEIRA, 2014). Em estudo realizado em Teresina, Piauí, 77,5% 

não receberam nenhuma dose da vacina contra hepatite B. Somente a primeira dose 

foi feita em 4,5% das mulheres daquela amostra, duas doses foram feitas em 13,3% 

e três doses em 4,8%, parece que as mulheres com maior grau de instrução foram 

as mais vacinadas (FEITOSA; ARAUJO, p 44, 2012).  Comparado com o encontrado 

por nós, apesar de intermediária a situação vacinal contra a hepatite B, podemos 

verificar que 64% da amostra tinham feito as três doses da vacina, um percentual 

maior do que o encontrado pelos outros pesquisadores e em média 33% não tinham 

anotação na caderneta da gestante e não estavam com o cartão vacinal no 

momento da entrevista, o que poderia nos trazer um número melhor se tivessem tido 

a oportunidade de serem avaliados. 

Vacina dupla adulto 

A vacina dupla do tipo adulto é recomendada pelo Ministério da Saúde para 

prevenção de tétano neonatal e materno acidental. São previstas três doses para 

quem não possui esquema vacinal anterior; complemento de doses para quem 

Tipo de vacina

Situação vacinal (n=300) n % n % n %
Vacinadas na gestação atual 89 29,67 88 29,33 80 26,67
Vacinadas previamente 116 38,67 115 38,33 114 38,00
Total de vacinadas 205 68,33 203 67,67 194 64,67
Sem nenhuma informação 85 31,67 97 32,33 106 35,33

Hepatite b 1ª dose Hepatite b 2ª dose Hepatite b 3ª dose



66 
 

 

possui esquema vacinal incompleto; realização de uma dose adicional para as 

gestantes com esquema vacinal completo e última dose de reforço com mais de 

cinco anos (BRASIL, p 118, 2012). 

Na amostra desse estudo a anotação da vacina dupla adulto atual e prévias é 

de menos de 50%. Sendo as doses atuais, menos registradas que as doses prévias, 

o que se mostra contrário ao encontrado em pesquisa realizada em Juiz de Fora, 

Minas Gerais, onde os maiores registros foram de vacinações atuais (COUTINHO et 

al, p 720, 2003). A média de anotação de vacinas, na caderneta da gestante, atuais 

e prévias, é de aproximadamente 30%. Vale ressaltar que 30% das cadernetas 

vistoriadas não traziam nenhuma informação sobre vacinas e que a terceira dose de 

vacina dupla adulto foi a menos anotada, pois a vacina DTPa acaba substituindo 

essa dose.  

Figura 11: Completude das anotações da vacina DT em caderneta da gestante 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

A tabela 9 mostra que a vacina DT apresentou percentual 5% maior quando o 

cartão vacinal foi avaliado em conjunto com a caderneta da gestante. Quando 

somamos os registros de vacinação anterior com os registros de vacinação atual, a 

primeira dose foi adequada e a segunda dose intermediária. A terceira dose da 
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vacina não pode ser avaliada como sendo insuficiente, pois na grande maioria das 

mulheres foi substituída pela vacina DTPa.  

Tabela 9: Vacina DT na gestação 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante e cartão vacinal. 

Em trabalho realizado em Belo Horizonte, as anotações de vacina DT atual ou 

prévia foram de 37,3% - o que muito se aproxima com os resultados obtidos nessa 

amostra (CARRILHO, p 46, 2014). Em pesquisa realizada no município de Juiz de 

Fora, o registro de vacinação antitetânica na gravidez atual foi de 42,4% e o relato 

de vacinação anterior foi encontrado em apenas 26% dos cartões de gestante 

(COUTINHO et al, p 721, 2003). Já na região metropolitana da Grande Vitória a 

anotação da vacina antitetânica em cartão de gestante foi de aproximadamente 40% 

(SANTOS NETO et al, p 1653, 2012) 

Na Paraíba, João Pessoa, a cobertura de vacina DT foi de 94,7% (SILVA et 

al, p 32, 2013). Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 64% relataram uso da vacina 

antitetânica, não especificando o número de doses, mas comparando ESF e UBS 

sem diferença expressiva entre essas unidades de saúde (ANVERSA, et al, p 794, 

2012). Em Rio Grande, Rio Grande do Sul, foi avaliado a vacina antitetânica 

somente em mulheres que não tinham esquema vacinal anterior mostrando que 

89,6% das mulheres que acompanharam na ESF foram vacinadas e 62,7% das que 

acompanharam nas UBS tradicional. (MENDOZA-SASSI et al, p 791, 2011). Um 

estudo realizado em uma microrregião de São Mateus, ao norte do Espírito Santo, 

que abrange nove municípios, a utilização de vacina antitetânica no pré-natal foi de 

58,7% (MARTINELLI; SANTOS NETO ; GAMA; OLIVEIRA, p 64, 2014). 

Vacina DTPa e Influenza 

A vacina DTPa é recomendada pelo Departamento de Vigilância 

epidemiológica do Ministério da Saúde para ser realizada em gestantes desde 2014. 

Tipo de vacina
Situação vacinal (n=300) n % n % n %
Vacinadas na gestação atual 66 22,00 63 21,00 1 0,33
Vacinadas previamente 147 49,00 146 48,66 147 49,00
Total de vacinadas 213 71,00 209 69,67 148 49,33
Sem nenhuma informação 87 29,00 91 30,33 152 50,67

DT 1ª dose DT 2ª dose DT 3ª dose
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Esta vacina visa à proteção do recém-nascido contra infecção causada pela bactéria 

Bordetella pertusis, causadora da coqueluche. Ela pode ser aplicada a partir de 20 

semanas de gestação, principalmente nas gestantes que residem em áreas de difícil 

acesso aos serviços de saúde. Para as gestantes com facilidade de acesso, essa 

vacina pode ser aplicada a partir de 27 semanas até 20 dias antes da data prevista 

para o parto. Ela foi introduzida no calendário vacinal pelo Programa Nacional de 

Imunização devido à persistência de casos da doença principalmente em crianças 

com menos de seis meses de vida e que, portanto, não completaram o esquema 

vacinal previsto e estão suscetíveis à doença. O número de casos de coqueluche 

tem aumentado no Brasil e em outros países, em pessoas de todas as faixas etárias, 

porém é nas crianças menores de seis meses a ocorrência de casos mais graves e 

possivelmente letais. Uma vez administrada, a vacina deve ser anotada em 

caderneta ou cartão de gestante e cartão vacinal do adulto (BRASIL, p 7 a 10, 2014 

A). No calendário de imunização publicado em 2017, a recomendação para essa 

vacina é a realização em todas as mulheres grávidas a partir da vigésima semana 

ou até 45 dias pós-parto, sendo repetida em todas as gestações (BRASIL, p 18, 

2017). 

Na amostra desse estudo, o registro da realização da vacina DTPa se deu em 

aproximadamente 46% da cadernetas auditadas, conforme figura 13.  

A vacina contra Influenza é recomendada para gestantes de qualquer idade 

gestacional. A gripe aumenta a morbimortalidade materna, mesmo em pacientes 

sem doenças associadas. O Programa Nacional de Imunização recomenda uma 

dose da vacina que é oferecida em campanhas em período especifico que respeita o 

perfil de sazonalidade da doença (BRASIL, p 118, 2012). 

O registro da vacinação contra Influenza nessa amostra foi de 24% 

aproximadamente. Vale ressaltar que o percentual de cadernetas sem nenhuma 

informação é de 30%, conforme figura 12. Visto que as pacientes dessa amostra 

foram entrevistadas depois da ocasião da campanha, a informação contida na 

caderneta da gestante mostra que a cobertura dessa vacina foi inadequada.  
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Figura 12: Completude das anotações de vacina Influenza e DTPa 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Quando avaliado o cartão vacinal, a DTPa foi realizada 26% mais do que o 

registro encontrado na caderneta da gestante. E a vacina Influenza foi encontrada 

32,34% a mais do que o registrado na referida caderneta. A vacina DTPa, que era 

classificada como inadequada quando avaliado somente o cartão da gestante, 

passou a ser adequada depois de consultado o cartão vacinal e a vacina Influenza 

passou a ser classificada como intermediária, conforme tabela 10. 

Tabela 10: Vacina DTPa e Influenza 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante e cartão vacinal 

3.4. Questões sobre o processo de trabalho obtido a partir de 

entrevista direta a gestante 

Nem todos os procedimentos clínicos realizados durante as consultas de pré-

natal têm campo especifico para anotação na caderneta de gestante (Modelo 2014 – 

MS) e outros são subutilizados. Os campos referentes às atividades educativas, 

Tipo de vacina
Situação vacinal (n=300) n % n %
Vacinadas na gestação atual 217 72,33 170 56,67
Sem nenhuma informação 83 27,67 130 43,33

DTPa dose atual Influenza
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anotação de suplementos, idas ao dentista, raramente são preenchidos pelos 

profissionais de saúde na caderneta da gestante. As informações sobre exame de 

mamas e exame colpocitológico do colo uterino não têm campo específico. Então se 

optou pela não abordagem desses temas na seção de completude das anotações do 

cartão da gestante e foi realizado questionamento direto a elas sobre esses 

assuntos. 

3.4.1. Participação em atividades educativas 

Com relação à participação em atividades educativas, de forma geral o 

desempenho das unidades de saúde foi inadequado. Exceção feita à abordagem 

relacionada a orientações sobre hábitos saudáveis, pois durante as entrevistas as 

gestantes relataram que no transcorrer das consultas médica ou de enfermagem, 

recebiam as devidas instruções. Então não poderiam dizer que não houve 

orientação, mesmo que não tenha ocorrido em grupos, palestras ou rodas de 

conversa. Todos os outros assuntos questionados à gestante, tais como: 

aleitamento materno, cuidados com o RN, orientação ao parto e informações sobre 

as mudanças emocionais e corporais da gestação não atingiram 30% da amostra.  

Quando cruzamos as informações de atividade educativa com o local de 

matrícula para pré-natal, podemos perceber que o local onde é realizada a maioria 

dessas atividades educativas é o CSC, unidade mista, que possui ambulatórios de 

atenção primária e especialidades. Nessa unidade de saúde, a participação em 

atividades educativas, pode ser classificada como intermediária, pois ofereceu 

atividades educativas a aproximadamente 68% das gestantes entrevistadas, que 

realizaram o pré-natal nessa unidade. A única atividade educativa com desempenho 

inadequado no CSC foi a de anticoncepção pós-parto. Porém, o relato das mulheres 

que lá fizeram pré-natal, foi que esse grupo educativo de contracepção pós-parto 

ocorre durante as consultas de revisão de parto. Vale ressaltar que nas unidades de 

saúde onde estão localizados os ambulatórios de ensino, as atividades educativas 

praticamente não foram realizadas (Tabela 11). 
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Tabela 11: Participação em atividades educativas de forma geral e por unidade 

onde iniciou o pré-natal  

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

É importante que se reservem espaços para as atividades educativas, 

principalmente com foco na mãe, pois ela é a peça principal do processo de 

aprendizagem que alcança toda a família. É necessário desenvolver formas de 

passar a informação e educar, mas também dar oportunidade de fala, de troca de 

experiência e de elucidação das dúvidas, que fatalmente vão contribuir para um 

desfecho favorável para o pré-natal e para a criança nos primeiros anos de vida 

(BRASIL, p 148, 2012). 

Pesquisa realizada em uma microrregião do Espirito Santo, a cobertura de 

atividades educativas foi considerada baixa, estando com percentual próximo de 

60% (MARTINELLI et al, p 60, 2014). No município de Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, menos de 20% das mulheres participaram de grupos de gestante. Porém 64% 

referiram ter recebido orientação durante o pré-natal sobre aleitamento materno, 

43% receberam instruções sobre anticoncepção pós-parto e 68% relatam que foram 

orientadas sobre os cuidados com o RN, sendo que o percentual maior de 

orientações dessa natureza foi nas unidades de saúde com ESF (ANVERSA, et al, p 

796, 2012). Em João Pessoa, Paraíba, 45,5% das gestantes participaram de 

atividade extra, consultas com foco na educação em saúde (SILVA et al, 2013). 

Assunto
Geral 

(n=300)  
%

ESF       
(n=174)

%
UBS 

tradic   
(n=33)

%
CSC 

(n=49)
%

HAC/ 
AMBE 
(n=44)

%

Modificação do 
organismo materno

75 25,0 38 21,8 2 6,1 33 67,3 2 4,5

Aleitamento materno 84 28,0 49 28,2 1 3,0 32 65,3 2 4,5

Parto e pré-natal 78 26,0 43 24,7 1 3,0 32 65,3 2 4,5

Cuidados com o RN 73 24,3 42 24,1 1 3,0 28 57,1 2 4,5

Contracepção pós parto 49 16,3 27 15,5 3 9,1 18 36,7 1 2,3

Hábitos saúdáveis 221 73,7 131 75,3 20 60,6 43 87,8 27 61,4

Atividades educativas realizadas durante o pré-natal de forma geral e por  unidade de saúde
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3.4.2. Exame clínico das mamas 

O exame clínico das mamas tem dois objetivos principais. O primeiro visa 

detectar lesões malignas palpáveis e alterações percebidas pelas gestantes que 

necessitem intervenções imediatas. Esse objetivo inclui a oportunidade de 

abordagem educativa sobre a prevenção do câncer de mama. O segundo propósito 

se refere às orientações sobre os aspectos de uma mama normal e a importância da 

preparação para o aleitamento materno (BRASIL, p 106, 2012). 

Na figura 13, observa-se que 59% das gestantes tiveram as mamas 

examinadas durante as consultas de pré-natal.  

Figura 13: Realização do exame clínico das mamas durante o pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Em pesquisa realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, 50,8% das 

gestantes relataram que suas mamas foram examinadas durante o pré-natal 

(CARRILHO, p 47, 2014). No município de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 53% 

das gestantes tiveram as mamas examinadas, percentual bem próximo do 

encontrado por nós (ANVERSA et al, p 794, 2012).  Em Palmas, Tocantins o 

pesquisador procurou por registro de exame de mamas no cartão da gestante e foi 

verificado que 81,2%, não possuía esse registro (SILVA; MONTEIRO, p 25, 2009). 

Em região metropolitana da Grande Vitoria, o grau de incompletude dessa 

informação, exame clínico de mamas, foi de 86,8% (SANTOS NETO et al, p 1655, 

2012).  
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Inicialmente o objetivo dessas análises era comparar os processos de 

trabalho desenvolvidos entre a ESF e as demais unidades de saúde, porém como já 

foi referido em outra seção, neste município houve migração de gestantes entre as 

unidades de saúde. Portanto quando tentamos esclarecer em qual unidade de saúde 

os processos se dão de forma mais adequada, não possuímos precisão total dos 

dados. Temos apenas dados relacionados à matrícula da gestante, ou seja, o local 

onde iniciou o pré-natal.  

Com relação ao exame clínico das mamas, muitas vezes realizado na 

primeira consulta de pré-natal, na tabela 12, a seguir, podemos observar que o 

maior percentual de realização do referido exame ocorreu nas unidades de ensino, 

podendo ser classificado como adequado, pois 88,64% das gestantes atendidas 

naquelas unidades tiveram as mamas examinadas pelo profissional da saúde. Nas 

unidades de ESF e CSC, o desempenho dessa atividade pode ser classificado como 

intermediário porque o percentual de exames realizados variou de 50 a 65%, 

respectivamente. Nas UBS tradicionais o percentual encontrado foi de 

aproximadamente 40%. 

Tabela 12: Local de inicio do pré-natal versus exame clínico das mamas 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Em estudo que comparou a assistência pré-natal em um município do Sul do 

Brasil, o exame clínico das mamas foi realizado em 64%, nas gestantes que fizeram 

pré-natal na ESF e em 42% naquelas que frequentaram as UBS tradicionais 

(ANVERSA et al, p 794, 2012). Esses percentuais são bem próximos dos 

encontrados nessa amostra. 

Local inicio do 
PN x Exame de 
mamas

ESF UBS trad CSC HAC/AMBE TOTAL

Sim 93 13 32 39 177
% 53,45 39,39 65,31 88,64 59,00

Não 81 20 17 5 123
% 46,55 60,61 34,69 11,36 41,00

Total 174 33 49 44 300
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3.4.3. Realização do exame colpocitológico do colo uterino 

O exame ginecológico deve ser realizado de forma rotineira durante o pré-

natal. A presença da mulher na unidade de saúde deve ser aproveitada como 

oportunidade de investigação para o câncer de colo do uterino. O exame 

colpocitológico do colo uterino pode ser realizado em qualquer época da gestação 

não havendo contraindicação (BRASIL, p 106, 2012). Nos Estados Unidos, o câncer 

comumente diagnosticado durante o pré-natal, é o câncer de colo do útero, 

aproximadamente 3% dos casos novos são diagnosticados durante esse cuidado, 

pois faz parte dos cuidados prestados durante essa fase de vida da mulher, e talvez 

seja o único câncer que é rastreado durante esse período (MCLNTYRE-SELTMAN 

K; LESNOCK JL, p 645, 2008).  

A figura 14 mostra a investigação e realização do exame colpocitológico do 

colo uterino. Primeiramente foi questionado à gestante se a equipe de saúde havia 

investigado a época de realização do último exame colpocitológico do colo uterino, 

para avaliar a necessidade de nova coleta. 58% das mulheres entrevistadas 

responderam que foram questionadas sobre o último exame preventivo do colo do 

útero e uma pequena parcela, 2%, referiu que não se lembrava. 40% dessas 

gestantes relataram que nenhum profissional de saúde investigou a época de 

realização do último colpocitológico. 

Figura 14: Investigação sobre realização exame colpocitológico do colo uterino  

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Somando as mulheres que negaram investigação sobre o último exame 

preventivo com aquelas mulheres que não se recordavam, o total é de 42%. O 

mesmo percentual de mulheres que não coletaram o referido exame durante o 
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acompanhamento pré-natal. Mostrando que uma boa anamnese é essencial para 

que os processos de trabalho sejam desempenhados de forma correta. Das 

mulheres que foram investigadas sobre histórico de coleta do exame preventivo do 

colo do útero, 30% necessitaram renovar o exame e 28% estavam em dia com o 

mesmo, dispensando a realização da coleta (Figura 14). 

Respeitando os limites impostos pelas migrações ocorridas durante o pré-

natal como já referido, a tabela 13, a seguir, mostra que os ambulatórios de ensino 

foram as únicas unidades de saúde que podem ser classificadas com a atuação 

adequada dessa abordagem, pois somando as mulheres que coletaram o exame 

colpocitológico do colo uterino com aquelas que sabidamente estavam em dia com 

exame, mais de 70% das mulheres tiveram ações desempenhadas neste sentido. As 

unidades de saúde com ESF podem ser classificadas com desempenho 

intermediário, pois aproximadamente 57% das gestantes foram abordadas para 

avaliar a necessidade de repetição do exame. O CSC e as UBS tradicionais tiveram 

desempenho inferior a 50% e, portanto inadequados, para investigação do câncer do 

colo do útero.  

Tabela 13: Coleta de colpocitológico do colo uterino versus local de início do 

pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 35% das gestantes realizaram o exame 

colpocitológico. Quando foram comparados ESF e UBS tradicionais os percentuais 

encontrados foram 47% e 29%, respectivamente (ANVERSA et al, p794, 2012). No 

município de Rio Grande, Rio Grande do Sul, foi coletado exame preventivo em 

46,6% das gestantes que não estavam em dia com o exame nas unidades de saúde 

Local onde iniciou pré-natal x 
Coletou preventivo durante o pré-

natal 
ESF UBS trad CSC

HAC / 
AMBE

TOTAL

Sim 43 7 9 30 89
% 24,71 21,21 18,37 68,18 29,67

Não 75 19 25 7 126
% 43,10 57,58 51,02 15,91 42,00

Não precisou coletar 56 7 15 7 85
% 32,18 21,21 30,61 15,91 28,33

Total 174 33 49 44 300
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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com ESF e 26% nas unidades básicas tradicionais (MENDONZA-SASSI et al, p 791, 

2011). Em região metropolitana da Grande Vitória, procurou-se por registros no 

cartão da gestante e o grau de incompletude da informação foi de 91% (SANTOS 

NETO et al, p 1655, 2012). Comparativamente em nenhum dos trabalhos referidos à 

coleta do colpocitológico nas ESF atingiu valores superiores a 50%. 

3.4.4. Suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso durante o pré-

natal 

A figura 15 mostra que a suplementação de ácido fólico foi realizada em 74% 

das gestantes entrevistadas. E a suplementação de ferro atingiu 86% dessa 

amostra. Como é uma conduta a ser realizada no primeiro encontro das gestantes 

com a unidade de saúde, foi possível cruzar as informações e constatou-se que não 

houve diferença entre as unidades de saúde onde foram matriculadas. Podendo ser 

considerado adequado esse processo de trabalho. 

Figura 15: Suplementação de ácido fólico e sulfato ferroso durante o pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

A gravidez aumenta as necessidades de ácido fólico. Ele pode estar 

deficiente por falha na absorção, por utilização deficiente ou maior exigência da 

substância pelo organismo materno. Normalmente os defeitos de metabolismo e 

utilização estão relacionados à existência de concentrações altas de esteroide na 

circulação, como ocorre nas mulheres que usam anticoncepcionais hormonais. A 

suplementação de ácido fólico é de extrema importância na gestação, pois tem o 
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objetivo de prevenir os defeitos do tubo neural (ZUGAIB; RUOCCO, p 44, 2005). Em 

Belo Horizonte a suplementação de ácido fólico para a gestante foi de 51,9% 

(CARRILHO, p 52, 2014). 

Uma das condutas gerais contidas nos manuais de pré-natal do MS é a 

suplementação de ferro. A forma mais comum de fazê-lo é através da prescrição de 

sulfato ferroso (40mg de ferro elementar por dia). A anemia ferropriva é uma 

importante causa de anemia no nosso meio e a suplementação deve ser 

preferencialmente introduzida a partir de 16 semanas de gestação (BRASIL, p 116, 

2012). Em Belo horizonte, Minas Gerais, o percentual encontrado para essa 

suplementação foi de aproximadamente 90% (CARRILHO, p 52, 2014). Em Rio 

grande, Rio Grande do Sul, nas unidades de saúde com ESF a suplementação foi 

de 82% e nas unidades básicas tradicionais foi 56,9% (MENDOZA-SASSI, et al, p 

795, 2011). Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, o percentual de suplementação de 

ferro nas gestantes foi de 86% igual a da nossa amostra, sendo Unidades com ESF 

90% e UBS tradicionais 84% (ANVERSA et al, p 794, 2012). Em Juiz de Fora, 

Coutinho et al, auditaram os cartões das gestantes e encontraram registro de 

suplementação de ferro em aproximadamente 68% deles (COUTINHO et al, p 721, 

2003). 

3.4.5. Encaminhamento para avaliação da saúde bucal da gestante 

Muito importante para manutenção da saúde geral da gestante e do bebê que 

está por vir é a avaliação da saúde bucal. As equipes de saúde bucal e os 

profissionais de saúde envolvidos no acompanhamento pré-natal devem trabalhar 

em conjunto, com o objetivo de tratar distúrbios existentes, mas principalmente 

passar orientações à mãe sobre autocuidado e cuidado com filho que está para 

chegar, desenvolvendo ações de educação em saúde (BRASIL, p 143, 2012). Na 

Política Nacional de Saúde Bucal, a orientação é que a gestante seja encaminhada 

à avaliação e orientação da odontologia já na primeira consulta de pré-natal. A 

finalidade dessa abordagem é garantir tratamento curativo de lesões reais e 

principalmente o desenvolvimento de ações educativas que viabilizem o aprendizado 

do cuidado em si e no filho que vai nascer. É sabido que a mãe é a multiplicadora de 

conhecimentos que protegem a saúde da família e é esse o foco da atenção durante 

o pré-natal (BRASIL, p 13, 2004).   
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Na figura 16 observa-se que somente 38% das gestantes foram orientadas a 

procurar avaliação da saúde bucal, sendo que 70% delas estavam vinculadas na 

matrícula, a pré-natal nas unidades com ESF. As 30% restantes faziam parte das 

outras unidades de saúde envolvidas na assistência pré-natal nesse município. 

Desses 38% que tiveram avaliação da saúde bucal, 71% realizaram a consulta pelo 

SUS. 

Figura 16: Orientação para consulta odontológica 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração do questionário de pesquisa 

Em Araçatuba, São Paulo, 37,1% das mulheres grávidas foram orientadas à 

consulta com odontologia. 61% das gestantes investigadas por eles relataram não 

saber da importância do cuidado com a saúde bucal e por isso não procuravam 

atendimento odontológico. 75% das gestantes não receberam nenhuma informação 

sobre saúde bucal no pré-natal (MOIMAZ et al, p 44, 2007). Em Caruaru, 

Pernambuco, 30,9% recebeu orientação para tratamento dentário durante a 

gestação (GRANVILLE-GARCIA et al, p 247, 2007). Em Feira de Santana, Bahia, 

81% das gestantes não recebeu orientação de como cuidar da própria saúde bucal 

nem orientação de como cuidar da saúde bucal do seu filho e 24% procuraram o 

dentista durante a gravidez (SCAVUZZI et al, p 44, 2008). Estudo realizado em 

Florianópolis afirma que as gestantes não recebem orientações de saúde bucal 

durante o pré-natal nem tão pouco são orientadas de como cuidar dos seus filhos, 

muitas relataram que não sabiam da necessidade de procurar o odontologista 

durante a gravidez para garantir a sua saúde geral (FINKLER et al, p 364, 2004).  
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3.5. Adequação do acesso ao pré-natal  

Segundo o caderno 32 de atenção básica as consultas de assistência pré-

natal podem ocorrer na unidade de saúde ou em visitas domiciliares, a captação 

deve ser precoce no primeiro trimestre, preferencialmente até 12 semanas. Durante 

as consultas se faz necessário respeitar o cronograma de procedimentos propostos 

para serem realizados durante as consultas. Todas as condutas e avaliações devem 

ser anotadas na ficha da unidade de saúde e também na caderneta da gestante. A 

gestante deve fazer no mínimo seis consultas e no máximo quatorze ou mais se 

necessário, a depender da idade gestacional que iniciou o pré-natal e também a 

idade gestacional que ocorreu o parto (BRASIL, p 62, 2012). 

A média da idade gestacional na primeira consulta de pré-natal, nessa 

amostra, de forma geral foi 13,6 semanas. Na tabela 14, a seguir, apresentamos a 

média de idade gestacional na primeira consulta por unidade de saúde no momento 

do seu primeiro contato com os serviços de saúde, interessando saber sobre as 

unidades com ESF, pois possuem dispositivos para captação precoce das 

gestantes. A média de idade de inicio de pré-natal encontrada em Palmas, Tocantins 

foi muito próxima a dessa amostra, 13,4 (SILVA; MONTEIRO, p 26, 2009). Em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, a média encontrada foi 13,8 (CARRILHO, p 55, 2014). Em 

João Pessoa, Paraíba, a média foi 11,2 semanas (SILVA et al , p 32, 2012). 

Tabela 14: Média de Idade gestacional na primeira consulta de pré-natal por 

unidade de saúde 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

Média idade 
gestacional na 

1ª consulta X US 
que iniciou o 

pré-natal

 Obs . Total Média Var. Desvio 
Padrão

Min. 25% Media-
na

75% Max. Moda

ESF 172 2243,8 13,0 45,4 6,7 4,0       8,0       11,3    15,8    35,3    9,0       

UBS trad 33 471,9 14,3 54,0 7,3 5,3       8,3       13,0    17,1    33,4    8,0       

CSC 45 691,0 15,4 25,7 5,1 7,0       12,0    14,5    18,4    29,3    15,0    

HAC 27 370,1 13,7 32,0 5,7 7,0       9,5       12,0    16,4    29,0    7,0       

AMBE 17 238,1 14,0 72,9 8,5 4,2       8,3       12,0    16,1    32,0    4,2       

CS Itamarati 4 32,2 8,1 1,2 1,1 6,5       7,4       8,4       8,8       9,0       6,5       
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Considerando que o primeiro trimestre termina com 13 semanas e meia, 

buscamos quantificar o percentual de gestantes que iniciaram o pré-natal no 

primeiro trimestre até esse corte. Na figura 19, 59% das gestantes da amostra 

iniciou o pré-natal no primeiro trimestre sendo a captação das gestantes para início 

do pré-natal nessa época classificada como intermediária. Igual ao encontrado no 

Rio de janeiro 59,3% (VETTORE, et al, p 93, 2013) e em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, 57,3% (CARRILHO, p 54, 2014). E muito inferior ao relatado em João 

Pessoa, Paraíba, 83,6% (SILVA et al, p 32, 2012); 78,3% no Rio Grande, Rio 

Grande do Sul (CESAR et al, p 2110, 2012). 

Figura 17: Época gestacional que realizou a primeira consulta de pré-natal e 

percentual de gestantes com captação precoce 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

O primeiro passo para o pré-natal de qualidade na atenção básica é a 

captação precoce da gestante, ou seja, até 12 semanas da gravidez (BRASIL, p 38, 

2012). Na figura 19 observa-se um percentual de 53% de gestantes captadas até 12 

semanas, independente da unidade de saúde, sendo essa captação classificada 

como intermediaria. Quando fomos comparar nossos números com o projeto de 

adesão da Rede Cegonha na Região Serrana, encontramos um percentual bem 

maior na nossa amostra. O referido projeto retirou informações do cadastro do 

SISPRENATAL e encontrou percentuais que não atingiu 10%, nos anos de 2014, 
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2015 e 2016. Esses números fornecidos pela secretaria de estado através do 

SISPRENATALWEB foram questionados por vários municípios dessa região, 

alegando que pelos controles municipais internos, a captação precoce gira em torno 

de 50%, o que chegaria mais próximo do encontrado por nós. Podendo haver então, 

imprecisão no sistema de informação (PROJETO REDE CEGONHA SERRANA, 

2017). Das pacientes que iniciaram o pré-natal até está idade gestacional, na nossa 

amostra, 63%(100) foram matriculadas em unidades com ESF, unidades de 

interesse, por possuírem estratégias que favorecem a captação das gestantes. As 

outras unidades dependem de procura espontânea da mulher, então mesmo com 

baixo percentual de captação precoce, não podem ser desqualificadas. No Rio 

Grande, Rio Grande do Sul, o pesquisador não encontrou diferença entre quem 

iniciou o pré-natal na ESF e nas unidades básicas tradicionais (MENDOZA-SASSI, 

et al, p 790, 2011). Em estudo nacional com base hospitalar foi verificado que 53,9% 

das gestantes iniciaram pré-natal até 12 semanas, conforme objetivo preconizado e 

bem próximo do que encontramos nessa amostra (DOMINGUES, et al, p 142, 2015). 

O número de consultas no pré-natal variou de um a dezessete, sendo a média 

de consultas encontradas de 7,9, conforme Tabela 15. Não foi avaliada a média de 

consultas por unidade de saúde, devido à ocorrência das migrações entre unidades, 

descritas anteriormente. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a média das consulta 

foi 5,4 (HASS; TEIXEIRA e BEGHETTO, p 24, 2013.); em Palmas, Tocantins; em 

Belo Horizonte, Minas gerais; em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a média foi de 

aproximadamente 6,5 (SILVA; MONTEIRO, p 26, 2009; CARRILHO, p 55, 2014; e 

ANVERSA et al, p 792, 2012). 

Tabela 15: Média de consultas realizadas durante o pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante 

O índice de Kotelchuck foi escolhido para avaliar a utilização do pré-natal e na 

tabela 16, fizemos a correlação dele com o preconizado pelo Ministério da Saúde, no 

PHPN, caderno 32 de atenção básica descrito em detalhes em outra seção. Essa 

tabela mostra que apenas 40% das gestantes dessa amostra tiveram o pré-natal 

 Obs Total Média Var DP Min 25% Mediana 75% Max Moda

300 2395 7,9833 9,02 3,00 1 6 8 10 17 8

Média do número de consultas realizadas durante o pré-natal
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classificado como adequado, 57% foi classificado nas faixas inadequado e 

intermediário.  

Tabela 16: Aplicação do índice de Kotelchuck correlacionado com o PHPN 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na caderneta da 

gestante; Brasil, 2012; e Kotelchuck, 1994 

Comparando os nossos achados com o projeto de adesão à Rede Cegonha, 

na Região Serrana de 2017, o percentual de gestantes com 7 consultas ou mais foi 

de 80%, mas este é um valor cheio, sem as categorizações referidas e também 

levando em conta serviços públicos e privados, pré-natal de baixo e alto risco 

(PROJETO CEGONHA SERRANA, 2017). Em trabalho realizado em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, o percentual de classificação por Kotelchuck original como 

inadequados e intermediários somaram 76% daquela amostra, não havendo muita 

diferença entre eles (CARRILHO, p 55, 2014). Na nossa amostra houve 17% a mais 

de gestantes, das quais o pré-natal foi classificado como intermediário. Em João 

Pessoa, Paraíba, o pré-natal também foi avaliado pelo índice de adequação de 

Kotelchuck e o percentual de adequado foi 26% e intermediário ficou em torno de 

63%, inadequado foram 3,3% (SILVA et al, p 34, 2012). Na nossa amostra o número 

de inadequação foi bem maior, mas o de adequação também. No Rio de janeiro, RJ, 

69% da amostra foi classificada como adequada, 13,8% inadequado e 9,4% 

intermediário (VETTORE, et al, p 93, 2013). Também no Rio de Janeiro, outro 

pesquisador encontrou aproximadamente 38% para adequado, 40% para 

intermediário e 12% inadequado (LEAL, et al, p S66, 2004). Este último mostra 

resultados bem próximos ao encontrados por nós. A única pesquisa que mostrou 

resultados muito diferentes dos demais foi a realizada em Palmas, Tocantins, que 

encontrou aproximadamente 53% de pré-natal classificado como mais-que-

adequado (SILVA; MONTEIRO, 2009 p 26). Em pesquisa de base nacional 73,1% 

 Índice de Kotelchuck 
original

Classificação
Correlação 

com o PHPN
n = 300 %

Inadequado Menos de 50% Menos de 6 59 19,67

Intermediario 50 a 79% 6 a 8 111 37,00

Adequado 80 a 109% 9 a 13 121 40,33

Mais que adequado 110 ou mais 14 ou mais 9 3,00
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realizaram número adequado de consultas durante o pré-natal até o parto (VIELLAS, 

et al, p S88, 2014). 

3.6. Adequação do pré-natal com relação aos exames 

complementares 

Para um acompanhamento pré-natal adequado é necessário que a equipe de 

saúde execute de forma correta e uniforme todos os procedimentos preconizados e 

necessários ao acompanhamento da gestante, para que não haja erros de 

interpretações. Por isso a época da realização dos exames preconizados é muito 

importante para avaliar essa adequação. 

3.6.1. Adequação temporal e de conteúdo dos exames de primeira rotina 

do pré-natal  

A primeira rotina de exames do pré-natal é solicitada no primeiro contato da 

gestante com a equipe de saúde e deve preferencialmente ser realizada no primeiro 

trimestre da gravidez. (BRASIL, p 68, 2012).  

A figura 20 mostra que 49% das gestantes dessa amostra realizaram os 

exames solicitados da primeira rotina no primeiro trimestre. A adequação temporal 

para esses exames foi considerada inadequada. Vale ressaltar que em seção 

anterior, que tratava da adequação do acesso a gestante ao pré-natal, 59% delas 

tinha iniciado o pré-natal no primeiro trimestre e foram captadas antes de 12 

semanas 53% da amostra, então 10% dessas gestantes tiveram oportunidade de 

realizar o exame na época certa, mas não o fizeram. 
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Figura: 18: Época que realizou exames da primeira rotina do pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Em estudo realizado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, os pesquisadores 

relatam que os exames laboratoriais não foram realizados em época preconizada 

pelo Ministério da Saúde. Eles relatam que as gestantes nesse município tem um 

facilitador de acesso aos exames, pois podem coletá-los na própria unidade de 

saúde, mas que o período de solicitação e retorno não atendeu ao preconizado 

(ANVERSA et al, p 797, 2012).  

Como os exames de primeira rotina devem ser solicitados no primeiro contato 

da gestante com o serviço de saúde, podemos analisar a adequação em relação à 

unidade de saúde em que a gestante foi matriculada para pré-natal, antes das 

referidas migrações. Não houve diferença significativa de percentual de gestantes 

que realizaram os exames com menos de 14 semanas, ou seja, no primeiro 

trimestre, ver tabela 17. Esperava-se que as gestantes que realizaram o pré-natal na 

ESF tivessem um percentual bem maior de exames realizados no período 

adequado, já que dispõem de dispositivos facilitadores para a captação precoce, que 

é o trabalho dos agentes de saúde, porém isso não ocorreu. 
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Tabela 17: Época que realizou exames de primeira rotina de pré-natal por 

unidade de saúde em que foi matriculada 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Na tabela 18, a seguir, são apresentados os exames realizados na primeira 

rotina do pré-natal (preconizados e não preconizados). 

Tabela 18: Exames preconizados e não preconizados para a primeira rotina 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

A adequação dos exames realizados na primeira rotina pode ser classificada 

como adequada, pois aproximadamente 90% das gestantes os fizeram, conforme 

pode ser visto na tabela18, mesmo que não tenham conseguido realizá-los na época 

Época que realizou a 
PRIMEIRA ROTINA de 
exames do pré-natal

ESF % UBS % CSC %
HAC/
AMBE

% Total %

Primeiro trimestre 85 51,2 16 50,0 25 51,0 21 48,8 147 50,7

Segundo trimestre 70 42,2 14 43,7 21 42,9 18 41,9 123 42,4

Terceiro trimestre 11 6,6 2 6,3 3 6,1 4 9,3 20 6,9

Total 166 100 32 100 49 100 43 100 290 100,0

Exames da 1ª rotina do pré-natal (n=300) n %
Hemograma 284 94,7
Tipagem sanguinea 270 90,0
Glicose 270 90,0
VDRL 272 90,7
HbsAg 267 89,0
Anti HIV I e II 276 92,0
Toxoplasmose IgG e IgM 281 93,7
Urina tipo 1 264 88,0
Urocultura 249 83,0
Parasitologico de fezes 96 32,0
Exames não preconizados mas realizados no 1º trimestre (n=300) n %
Anti HCV 161 53,7
TSH 120 40,0
Anti-Hbs 83 27,7
Rubeola IgG e IgM 62 20,7
Citomegalovírus IgG e IgM 37 12,3
OUTROS 145 48,3
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correta. O parasitológico de fezes foi realizado em 32% das gestantes entrevistadas, 

mas não desqualifica esse processo, pois - no caderno 32 de atenção básica - deve 

ser realizado somente quando houver indicação (BRASIL, p 109, 2012). Além dos 

exames preconizados pelo Ministério da Saúde, outros foram realizados durante a 

primeira rotina, os mais frequentes estão expostos na tabela 18. Dentre os 48% dos 

exames realizados categorizados como ‘outros’, constam: coombs direto, 

lipidograma, outros marcadores de hepatite, ferritina, sódio, potássio, provas de 

função hepática e outros. A realização de exames não preconizados não aumenta a 

qualidade do pré-natal, salvo se houver indicação para esses.  

Com relação ao teste de coombs indireto, este deve ser realizado em 

gestantes com fator RH negativo (BRASIL, p 109, 2012). Na figura 19, observa-se 

que este exame foi solicitado para 21% (64) das gestantes na primeira rotina 

independente do fator RH materno. Das mulheres que realizaram o exame, (64), 

73% fez o exame tendo Rh positivo, ou seja, sem indicação. 11% tinham RH 

negativo e não realizaram. 16% o fizeram corretamente. 

Figura 19 Realização do coombs indireto na primeira rotina de pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Em trabalho realizado em Rio Grande, Rio Grande do Sul, mais de 90% das 

mulheres realizaram hemograma, urina tipo 1, sorologia para HIV e VDRL, não 

havendo diferenças entre as unidades de saúde (MENDONZA-SASSI et al, p 790, 

2011). Em São Luís, Maranhão, também mais de 90% das gestantes realizaram 

hemograma, tipagem sanguínea, VDRL, Anti HIV e urina tipo 1(GOUDARD et al, p 

1233, 2016). No Rio de Janeiro, RJ, mais de 95% das mulheres relataram ter 
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realizado exames no pré-natal, apesar do relato da adequação ser baixa 

(DOMINGUES, et al, p 959, 2013). Somente quando comparamos ao trabalho 

realizado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, a diferença foi grande, lá os 

pesquisadores relataram que os exames preconizados para primeira consulta foram 

realizados em menos de 40% das gestantes, não havendo diferença entre as 

unidades de saúde (ANVERSA, et al, p 792, 2012). 

3.6.2. Adequação temporal e de conteúdo do segundo trimestre  

Para o segundo trimestre é preconizado a realização do teste oral de 

tolerância à glicose (TOTG) com 75g de dextrosol em gestantes entre 24 e 28 

semanas que apresentarem glicemia maior 85 mg/dl, na primeira rotina, ou se a 

gestante apresentar fatores de risco para diabetes. Também está preconizada a 

repetição do coombs indireto quando indicado para o caso (BRASIL, p 109, 2012). 

No município de Petrópolis, a orientação é que todas as gestantes realizem o teste 

de tolerância à glicose nessa época, caso a glicemia da primeira rotina tenha sido 

normal. 

Na tabela 19, a seguir, podemos observar que 55% (165) das gestantes 

realizaram exames no segundo trimestre. Das pacientes que fizeram exames no 

segundo trimestre, 64,24% (106) fizeram o teste de tolerância à glicose. As 

pacientes que realizaram esse teste representam 35,3% no total da amostra. Em 

Belo Horizonte, a realização do teste de tolerância é preconizado para todas as 

gestantes e nessa pesquisa foi avaliado se havia registro do exame no cartão da 

gestante, sendo encontrado um percentual de 67% de gestantes que não realizaram 

o exame ou que realizaram, mas o mesmo não foi registrado na caderneta da 

gestante (CARRILHO, p 50, 2014). 
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Tabela 19: Exames realizados no 2º trimestre 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Das mulheres que realizaram os exames do segundo trimestre de gravidez, 

55% delas realizaram na época correta, ou seja, entre 24 e 28 semanas. Levando 

em conta a intenção de pesquisar o diabetes gestacional aquelas que realizaram o 

exame com mais de 28 semanas, apesar de não ser a época ideal, não inviabilizou o 

diagnóstico e tratamento do diabetes gestacional, apesar de possivelmente já haver 

comprometimento do feto decorrente de estado hiperglicêmico materno. Entretanto 

aquelas que fizeram o exame em idade gestacional que variou de 14 a 23 semanas 

de gravidez, não tiveram benefícios na realização do exame, pois, nesta época, os 

ajustes metabólicos maternos podem ainda não revelar defeitos subclínicos na 

homeostasia dos carboidratos.  

Nesse período, além dos exames preconizados, foram também realizados 

outros não preconizados, que são mostrados na tabela 18, por ordem de frequência. 

Como no primeiro trimestre os 33,33% classificados como ‘outros’ são: sorologias 

Época exata da realização desses exames (n=165)

Menos de 24 semanas 48 29,1

De 24 a 28 semanas 91 55,2

Mais de 28 semanas 26 15,8

Realização do teste de tolerância a glicose (n=300)

Sim 106 35,3

Não 194 64,7
Exames não preconizados mas realizados no 2º 
trimestre (n=300)
Urina tipo 1 124 41,3

Urocultura 121 40,3

Hemograma 116 38,7

VDRL 111 37,0

toxoplasmose 70 23,3

Anti-HIV 55 18,3

TSH 50 16,7

HbsAg 45 15,0

Anti-HCV 15 5,0

Anti Hbs 11 3,7

Outros 100 33,3
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para citomegalovírus, rubéola, ferritina, outros marcadores de hepatite, provas de 

função hepática, hemoglobina glicada, lipidograma, coombs direto, entre outros. 

Como descrito anteriormente, deve ser solicitado na segunda rotina de exames o 

teste de tolerância à glicose e o teste coombs indireto se indicado no período de 24 

a 28 semanas (BRASIL, p 109, 2012). 

Com relação ao teste de coombs indireto no segundo trimestre, 81% das 

gestantes entrevistadas não necessitavam fazer o exame. 19% (56) das gestantes 

realizaram. Das gestantes que realizaram o teste de coombs indireto na segunda 

rotina, 20% tinham Rh negativo e fizeram o exame. 5% realizou sem indicação, ou 

seja, com RH positivo e 75% deveria ter realizado e não realizou, conforme figura 

20. 

Figura 20: Realização de coombs indireto no segundo trimestre 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

3.6.3. Adequação temporal e de conteúdo do terceiro trimestre  

A figura 23 mostra que a realização dos exames da terceira rotina de pré-

natal foi realizada na época correta em 67% das gestantes, o que classifica esse 

processo de trabalho como intermediário. Dentre as mulheres que realizaram os 

exames preconizados para a terceira rotina de pré-natal, 98% realizou com mais de 

28 semanas. 
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Figura 21: Época de realização dos exames preconizados para o terceiro 

trimestre 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Na tabela 20, a seguir, apresentamos os exames realizados pelas gestantes 

no terceiro trimestre, preconizados ou não pelo Ministério da Saúde.  
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Tabela 20: Exames preconizados e não preconizados para realização no 

terceiro trimestre do acompanhamento pré-natal 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Conforme a tabela 20, os exames preconizados para essa época foram 

realizados em aproximadamente 60% das gestantes. O exame de HIV e VDRL no 

terceiro trimestre foram realizados em 58,33 e 59,67%, respectivamente. Como nas 

outras rotinas, nessa época também foram realizados exames não preconizados que 

são apresentados em ordem de frequência.  

Na figura 22, apresentamos a repetição da sorologia de toxoplasmose e 

coombs indireto para essa época da gravidez. 
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Figura 22: Realização do coombs indireto no terceiro trimestre segundo 

indicação 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

O teste de coombs indireto no terceiro trimestre, como nos outros, também foi 

realizado por aproximadamente 19% das gestantes, mudando apenas o percentual 

das que realizaram adequadamente ou não. Das pacientes que realizaram o teste 

de coombs indireto no terceiro trimestre, 62% deveria realizar o exame, porque 

possuía fator Rh negativo e não realizou; e 18% delas realizou, tendo fator Rh 

positivo.  

No terceiro trimestre também é preconizado a repetição da sorologia para 

toxoplasmose caso a paciente seja suscetível à doença. Na figura 23, podemos 

verificar que nessa amostra 41% das gestantes tinham indicação de repetir a 

sorologia de toxoplasmose, mas não repetiram. 
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Figura 23: Realização da sorologia para toxoplasmose no terceiro trimestre 

segundo indicação 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos na auditoria da pasta de 

exames da gestante 

Na Cidade do Rio de Janeiro, há relato de que apesar da solicitação dos 

exames ser satisfatória, a adequação foi baixa atingindo um valor máximo de 41% 

entre 28 e 33 semanas (DOMINGUES et al, p 959, 2013). Também no Rio de 

Janeiro, os pesquisadores relataram que no momento da entrevista 

aproximadamente 30% das mulheres, entre 34 e 37 semanas, já tinham resultado de 

VDRL e glicemia de repetição e 25% de EAS. Não havia relato dos outros exames 

preconizados (DOMINGUES, et al, p 431, 2012). Em Santa Maria, Rio Grande do 

Sul, cerca de 50% realizaram no terceiro trimestre urina tipo 1 e glicose, 

aproximadamente 38% realizou VDRL e HIV, e 44% realizou o HbsAg (ANVERSA et 

al, p 795, 2012). Em Rio Grande, Rio Grande do Sul, foi verificado que 81,3% das 

mulheres realizaram 2 ou mais exames de glicemia, 58% de VDRL, 63,8% de HIV e 

76,4% de urina tipo 1 (CESAR et al, p 2110, 2012). 

3.7. Outras análises 

3.7.1. Tipo de parto 

Sobre o tipo de parto no nosso país, consta que a taxa de parto cesariana 

está em torno de 56%, havendo diferença marcante entre os partos ocorridos no 

serviço público e privado, 40 e 85%, respectivamente. Estudos realizados pela OMS 

associados aos dados da Pesquisa Nascer no Brasil propõe que as taxas para a 
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população brasileira poderia se situar entre 25 e 30% (BRASIL,p 16 e 17, 2016). No 

Projeto de adesão à rede cegonha na região serrana, os dados obtidos a cerca do 

tipo de parto dos municípios dessa região revelaram que para Petrópolis a taxa de 

cesárea se encontrava em torno de 64% em 2014 e 2015 e 62,29% em 2016, nos 

serviços públicos e privados do município (PROJETO REDE CEGONHA, p 14, 

2017). A figura 24 mostra que nessa amostra de gestantes pertencentes somente ao 

serviço público e risco habitual, 57% das gestantes tiveram partos normais e 41% 

tiveram partos cesáreos.  

Figura 24: Tipo de parto 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos a partir de auditoria do 

prontuário da gestante 

3.7.2. Peso ao nascer 

Com relação ao peso no nascimento, a OMS o define como baixo peso 

aqueles bebês que ao nascerem pesam menos de 2500g e alertam para um grave 

problema de saúde pública (WHO, 2012). Os recém-nascidos de baixo peso podem 

fazer parte de três grupos diferentes: aqueles entre 38 e 42 semanas que pesam 

menos de 2500g e esses possuem taxas de morbimortalidade maiores que os bebês 

com peso entre os percentuais 10 e 90; aqueles que nasceram antes da 37ª semana 

de gestação e aqueles que - além de serem prematuros - também têm baixo peso 

para idade gestacional ao nascimento e esses talvez se tratem dos casos mais 

graves. A taxa de recém-nascidos de baixo peso para os países latino-americanos 

pela OMS está em torno de 9% (OMS, p 1, 2012; QUEENAN, p 113, 2010). A OMS 

também estima que aproximadamente 15 a 20% dos recém-nascidos do mundo 

tenham baixo peso ao nascimento e por isso, na 65ª Conferência Mundial de Saúde, 
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2012, foi definido uma meta para 2025 de redução de 30% dessas taxas. (WHO, p 

62, 2012). 

Nessa amostra somente 9% das gestantes tiveram seus filhos com menos de 

2500g, como pode ser visualizado na figura 25.  

Figura 25: Peso ao nascer 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos a partir de auditoria do 

prontuário da gestante  

Em revisão realizada por Silveira e Santos que visava correlacionar o peso ao 

nascer com o cuidado pré-natal, foi visto que a adequação do pré-natal em relação 

ao número de consultas é positiva, ou seja, até a categorização adequada, pode ser 

considerado um fator de proteção. Mas na categorização mais que adequado, não. 

Eles observaram que aquelas que realizaram mais de 110% das consultas 

esperadas tinham muitas vezes feto de baixo peso, e correlacionaram este fato à 

possibilidade de se tratarem de pacientes de alto risco e que, portanto, 

necessitavam de cuidado intensivo (SILVEIRA, SANTOS, 2004). 

O quadro 4 mostra que quando correlacionamos o peso ao nascer com o 

número de consultas, observamos que desses 9% que tiveram baixo peso ao 

nascer, aproximadamente 53,57% tinham realizados menos de 7 consultas. Das 

gestantes que tiveram mais de 7 consultas, 93,7% tiveram peso normal. Mostrando 

que - conforme pesquisa referida - quanto maior o numero de consultas, menor o 

percentual de baixo peso. 
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Quadro 4: Nº de consultas X peso ao nascer 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos a partir de auditoria do 

prontuário e caderneta da gestante  

Este quadro também mostra que pode haver associação entre baixo peso ao 

nascer e número inadequado de consultas pré-natal. 

3.7.3. Prematuridade 

A prematuridade pode ser definida como o nascimento de fetos com idade 

gestacional menor que 37 semanas, responsável por um aumento da mortalidade 

perinatal e neonatal, além da maior morbidade, muitas vezes interferindo na 

qualidade de vida futura do infante (BRASIL, p 169, 2012). Segundo a OMS, o 

número de partos pré-termo está crescendo em todos os países e acrescenta que 

um pré-natal de qualidade tem pelo menos 8 consultas, orientações nutricionais, 

orientações quanto ao uso de substâncias nocivas como tabaco, álcool e drogas; a 

garantia de pelo menos um exame ultrassonográfico para adequado cálculo da 

idade gestacional, entre outras intervenções que podem reduzir substancialmente os 

nascimentos prematuros. Quantificar a ocorrência de partos pré-termo reflete a 

eficácia dos serviços de saúde prestados à gestante, pois é durante o 

acompanhamento pré-natal que se tem a oportunidade de diagnosticar e intervir em 

fatores que possam desencadeá-lo. É na África e no Sul da Ásia que ocorrem mais 

de 60% dos nascimentos com menos de 37 semanas, mas como já referido 

anteriormente, este é um problema global. Os países mais pobres têm um 

percentual de 12% de nascimentos pré-termo e os países ricos apresentam esses 

Nº Consultas < 2500 > 2500 Total

15 79 94
15,96% 84,04% 100,00%
53,57% 29,04% 31,33%

13 193 206
6.31% 93,69% 100,00%

46,43% 70,96% 68,67%
28 272 300

9,33% 90,67% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00%

Razão de chances 2,81 Razão de riscos 2,52

Peso ao nascer

< 7

> 7

Total
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percentuais em torno de 9%. O Brasil está entre os 10 países com o maior número 

absoluto de nascimentos prematuros (WHO, 2017; TASCÓN et al, p 331, 2016).  

Dados obtidos no Projeto de adesão à rede cegonha, na região serrana, 

mostram uma taxa de partos prematuros de 13,01% em 2014, 11,21% em 2015 e 

14,24% em 2016 no município de Petrópolis, que é referência para gestação de alto 

risco na região (PROJETO CEGONHA SERRANA, p 30, 2017). Na nossa amostra, 

9% de partos ocorreram com menos de 37 semanas, conforme figura 26, valendo 

lembrar que foram entrevistadas somente gestantes de baixo risco da rede pública e 

o percentual acima referido engloba pacientes de baixo e alto risco de todo o 

município, englobando rede pública e privada. 

Figura 26: Idade gestacional ao nascimento 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos a partir de auditoria do 

prontuário da gestante 

Das mulheres que no momento do parto tinham mais de 37 semanas, 71,32% 

fizeram mais de 7 consultas. Das pacientes que fizeram mais de 7 consultas no pré-

natal, 94,17% tiveram parto a termo, ou seja, com idade gestacional maior que 37 

semanas, conforme pode ser visualizado no quadro 5. Este quadro mostra que pode 

haver associação entre parto prematuro e número inadequado de consultas pré-

natal, resultado que também foi encontrado em outros estudos descritos adiante. 
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Quadro 5: Idade gestacional ao nascimento pelo capurro X Nº de consultas 

 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos a partir de auditoria do 

prontuário e caderneta da gestante 

Em trabalho realizado em uma UTI neonatal de um hospital público de Vitoria 

da Conquista, Bahia, foi verificado que apesar das mulheres terem frequentado o 

pré-natal, o fizeram de forma inadequada, com número baixo de consultas, o que 

pode ter influenciado nas internações naquela unidade (SOARES; CUNHA, p 505, 

2012). No Rio de Janeiro, os autores encontraram um risco maior de partos 

prematuros naquelas gestantes categorizadas como insuficiente pelo índice de 

Kotelchuck (VETTORE et al, p 98, 2013). Em Campina Grande, Paraíba, a pesquisa 

também revela maior risco de prematuridade para aquelas mães com pré-natal 

inadequado ou sem pré-natal (ASSUNÇÃO et al, p 1086, 2012). Em São Luís, 

Maranhão, o número inadequado de consultas foi considerado como fator de risco 

para parto prematuro (ARAGÃO et al, p 59, 2004). Artigo publicado em 2016, que 

procurava tratar da epidemiologia, determinantes e métodos de prevenção do parto 

prematuro, relata que um pré-natal adequado é fator protetor para o parto 

prematuro, sendo o número de consultas fator importantíssimo, reconhecido por 

órgãos internacionais, incluindo a OMS (TASCÓN et al, p 335, 2016). 

3.7.4. Apgar  

O índice de Apgar é um método utilizado para avaliação do recém-nascido 

nos primeiro momentos da vida fora do útero. Foi formulado por uma médica norte-

americana, Dra. Virginia Apgar, na década de 50, e trata-se de exame físico que 

Nº de consultas
Menos de 37 

semanas
Mais de 37 
semanas

Total

16 78 94
17,02% 82,98% 100,00%
57,14% 28,68% 31,33%

12 194 206
5,83% 94,17% 100,00%

42,86% 71,32% 68,67%
28 272 300

9,33% 90,67% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00%

Razão de chances 3,31 Razão de riscos 2,92

Idade gestacional ao nascimento pelo capurro

Menos de 7

Mais de 7

Total
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avalia frequência cardíaca, tônus muscular, respiração, cor da pele e a presença de 

reflexos, sendo repetido no primeiro, quinto e se necessário no décimo minuto de 

vida dos bebês, os quais recebem uma pontuação de 0 a 2. Os somatórios desses 

pontos que resultarem em Apgar de 8 a 10 traduzem que o recém-nascido nasceu 

em boas condições de vitabilidade. Apgar de 7 representa dificuldades leves. Apgar 

de 4 a 6 dificuldades moderadas e 0 a 3 traduz uma maior gravidade. O Boletim de 

Apgar do primeiro minuto traduz a situação da criança no momento do nascimento, 

mas atualmente não é utilizado para definir as intervenções necessárias, como a 

reanimação. Atualmente é mais utilizado para aferir a resposta do neonato às 

manobras a que foram submetidos. O Apgar do quinto e do décimo minuto vão 

traduzir o prognóstico da criança em termos de saúde neurológica ou do risco de 

morte. Escore maior que 7 indica boa vitalidade e menor que 7 indica intervenções a 

serem realizadas e também repetição a cada cinco minutos. O acompanhamento do 

índice de Apgar contribui também para avaliação das condições do parto e 

nascimento, podendo apontar para necessidades de melhorias nessa área de 

atenção (Brasil, p 253, 2012; Brasil, p 21, 33, 34, 57, 2014B). No município de 

Petrópolis, o projeto de adesão à rede cegonha na região serrana encontrou um 

percentual para o índice de Apgar menor que 7 - no primeiro minuto - de 

aproximadamente 16% em 2016, entre instituições públicas e privadas. Este valor 

encontrado foi o dobro do encontrado na amostra dessa pesquisa realizada apenas 

no hospital público da cidade (PROJETO CEGONHA SERRANA, p 16, 2017).  

Na figura 27 é apresentado o percentual do Índice de Apgar no primeiro e 

quinto minutos. 

Figura 27: Apgar no 1º e no 5º minuto 

Fonte: Elaboração própria com base na apuração de dados obtidos a partir de auditoria do 

prontuário da gestante 
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Na nossa amostra, oriunda somente de gestantes do hospital público do 

município, encontramos um percentual de 8% de recém-nascidos com Apgar do 

primeiro minuto menor que 7 e 1% com Apgar menor que 7 no quinto minuto. 

Como referido anteriormente, o registro de Apgar no quinto minuto traz 

consigo a informação sobre as condições de nascimento da criança e pode apontar 

para um melhor ou pior prognóstico. Na pesquisa Nascer no Brasil, o Apgar menor 

que 7, no quinto minuto,  foi considerado como um fator de risco para aumento da 

morbidade de ‘Quase morte” near miss, no período neonatal, e juntamente com 

outras quatro variáveis, podem servir para monitorização desses casos (SILVA et al, 

p S185, 2014). Dados do Projeto de adesão à rede cegonha na região serrana 2017, 

encontrou índice de Apgar menor que 7 no quinto minuto, em todo município, em 

2016, em torno de 2,27%, o dobro encontrado na nossa amostra (PROJETO REDE 

CEGONHA, p 17, 2017)  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo visou comparar os componentes da atenção pré-natal 

preconizados pelo Ministério da Saúde nas diferentes unidades de saúde do 

Município de Petrópolis, porém essa comparação somente pode ser realizada em 

alguns aspectos. Foi verificada uma cobertura adequada de unidades de saúde no 

município e nessa amostra aproximadamente 69% das mulheres moravam em áreas 

de ESF, porém nem todas se matricularam na unidade da região, com uma perda 

média de aproximadamente 16%. Das pacientes que se matricularam em unidades 

de saúde com ESF, aproximadamente 37% delas precisaram trocar de unidade de 

saúde para terminar o pré-natal. Os motivos principais referidos pelas mesmas 

foram: falta de médico, enfermeiro e equipamentos. Devido a essas migrações não 

foi possível comparar as unidades de saúde na sua plenitude. Somente foram feitas 

comparações exatas no que se referia a procedimentos que devem ser realizados 

no primeiro encontro. Em virtude da ocorrência de migrações, podemos também 

ponderar que a fragmentação do cuidado interfere no vínculo, na confiança com as 

equipes de saúde e também pode interferir na qualidade da atenção. É necessário 

enfrentamento político com ações para adequação do número de profissionais e 

insumos, visando o fortalecimento das equipes de SF.  

Foi verificado que 64% das gestantes entrevistadas não possuíam o ensino 

médio. Aqui podemos destacar a questão da necessidade de investimento em 

educação que culminará numa melhoria na renda familiar e melhores condições de 

vida e saúde. 

Também foi constatado que 78% tinham uma renda familiar de até dois 

salários mínimos. Mas, mesmo assim, 80% delas necessitaram pagar por exames 

solicitados pela rede pública. O motivo mais frequente para essa necessidade foi a 

dificuldade de marcação dos exames pelo SUS. Dentre os exames necessários 

durante o pré-natal, a ultrassonografia obstétrica figura como o exame de mais difícil 

acesso. Sendo necessária a ampliação de estruturas capazes de atender a 

demanda de exames dentro do município, respeitando as suas particularidades 

geográficas. 

Encontramos um percentual de 64% das mulheres que relataram que a 

gravidez não foi planejada, ou seja, não desejavam estar grávidas naquele 
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momento. Esse fato aponta para a necessidade de ampliação do componente do 

puerpério da Rede Cegonha com ações voltadas ao planejamento familiar. 

Quando investigada a caderneta da gestante, foi possível constatar que as 

anotações ali contidas não são uma fonte confiável para avaliar a adequação dos 

procedimentos do pré-natal. Somente com relação às vacinas DT e hepatite B as 

anotações podem ser consideradas com qualidade intermediária. A vacina DTPa 

somente foi considerada adequada quando avaliada em conjunto com as anotações 

do cartão vacinal. A avaliação do estado nutricional e das curvas de 

acompanhamento do crescimento uterino praticamente não foram realizadas por 

motivos desconhecidos. Dados da anamnese só foram preenchidos na sua 

completude em 22% das cadernetas e quanto aos exames laboratoriais somente 

foram registrados em 39%. Se esta fosse a base da pesquisa o pré-natal seria 

avaliado como inadequado no que se refere aos exames. Neste caso, é sugerido o 

fortalecimento entre os profissionais da importância da caderneta como fonte de 

informação para acompanhamento e tomada de decisões. 

Analisando todas as orientações preconizadas pelo MS para 

acompanhamento do pré-natal, podemos afirmar que alguns procedimentos já estão 

sedimentados e são realizados de forma natural, tais como: suplementação de ferro 

e ácido fólico, medidas de PA, peso, altura uterina, ausculta do BCF, cálculo da 

idade gestacional. Entretanto procedimentos relatados adiante, assim como a 

preocupação com a avaliação nutricional, necessitam de fortalecimento e, talvez, até 

ciclos de educação continuada. 

A adequação à imunização na maioria das vezes foi classificada como 

intermediária, exceção a vacina DTPa que foi adequada. Vale ressaltar que - na 

época em que ocorreu a entrevista - a campanha para vacina Influenza já havia 

ocorrido, portanto esperava-se que aproximadamente 100% dessas mulheres 

tivessem recebido esse tipo de vacina, porém está ação foi classificada como 

inadequada, pois menos de 50% da amostra foi vacinada. 

As atividades educativas são uma importante ferramenta para fortalecer o 

aleitamento materno, cuidados com o recém-nascido, preparação para o parto e 

outras. Porém, exceto o centro de saúde que atinge grande parte dos objetivos, os 

demais postos a desenvolvem de forma inadequada. As atividades educativas 
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precisam ser fortalecidas nos postos de atendimento para que atinjam não só o 

publico alvo como também toda a família. 

A investigação do câncer de mama através do exame clinico da mama e a 

investigação do câncer de colo uterino, através do exame colpocitológico do colo do 

útero, vem sendo negligenciada; talvez por se tratar de procedimento não 

diretamente relacionados à gestação. Como trata-se, na maioria das vezes, de 

procedimentos realizados na primeira consulta, comparamos estatisticamente as 

unidades de saúde e, pelos resultados, percebemos que esses procedimentos foram 

adequados somente nas unidades de ensino. A presença da mulher na unidade de 

saúde deve ser aproveitada para o desenvolvimento de ações que envolvam a sua 

saúde geral, principalmente com relação à prevenção do câncer. 

Muito importante para a manutenção da saúde geral da gestante e do bebê 

que está por vir é avaliação da saúde bucal, porém está ação também foi 

classificada como inadequada, pois somente 38% das gestantes foram 

encaminhadas para atendimento odontológico. O pré-natal deve ser entendido como 

multidisciplinar e as equipes devem trabalhar de forma integrada objetivando o bem 

estar do binômio mãe e filho. 

A captação precoce das gestantes foi 53%. Baseado no índice de Kotelchuck 

correlacionado ao número de consultas preconizado pelo caderno 32 de atenção 

básica, MS, o pré-natal foi adequado somente em 40% das gestantes.  

O conteúdo preconizado dos exames da primeira rotina foi adequado estando 

próximo de 100%, porém com inadequação temporal, pois menos de 50% das 

gestantes os realizaram no primeiro trimestre. Vários outros exames não 

preconizados foram realizados nessas gestantes de risco habitual, onerando o 

sistema e pouco interferindo na qualidade do cuidado.  

A segunda rotina de exames também teve inadequação temporal e de 

conteúdo, tendo como base o referido caderno. Foi verificado que as mulheres que 

realizaram a investigação do diabetes gestacional corresponderam a 

aproximadamente 30% da amostra. Nessa época também foram realizados outros 

exames não preconizados e que também não aumentam a qualidade da atenção. 

Com relação ao coombs indireto, esse exame foi solicitado por algumas unidades 
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independente do fator Rh da gestante, gerando um gasto desnecessário ao serviço 

público.  

A rotina do terceiro trimestre foi realizada em 67% das mulheres em época 

adequada, porém com inconsistência no conteúdo. Reforçando que se faz 

necessário o fortalecimento junto aos profissionais de saúde da importância de 

seguir os protocolos já existentes, sendo o caderno 32 o mais completo para esse 

nível de atenção. 

São necessários estudos mais aprofundados. Porém, já temos indicativos que 

nos alertam sobre a necessidade de intensificação do uso dos protocolos já 

existentes; capacitação das equipes de saúde através de educação continuada e 

permanente; fortalecimento das equipes de saúde da família com investimento em 

profissionais e insumos; melhoria no acesso das gestantes a exames dentro da rede 

pública; disponibilizando estruturas que atendam as comunidades distantes, 

preferencialmente dentro das unidades de saúde da família evitando grandes e 

dispendiosos deslocamentos. 
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APÊNDICE 1: INSTRUMENTO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

(VERSÃO FINAL) 

Identificação do questionário: |__|__|__|__|__|__| 

Identificação da paciente:  

1.  Nome 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

2.  DN:     2.1 Dia |__|__|   2.2 Mês |__|__|  2.3 Ano |__|__|__|__|    

3.  Idade: |__|__|__| 

4.  Bairro : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

5.  Você vive com companheiro?   1|__| Sim  2 |__|  Não                

6.   A gravidez desse bebê foi planejada?  1|__| Sim  2 |__|  Não                

7.  Qual é a sua escolaridade? 

1|__| Analfabeto 
2|__| Fundamental completo   
3|__| Fundamental incompleto  
4|__| médio completo  

5|__|  médio incompleto   
6|__| superior   
7|__| superior incompleto 

 

8. Juntando toda a renda da sua família, incluindo salário, bico, aluguéis recebidos, qual é a renda da sua 
família?  (Ler as alternativas) 

1|__|  Não possui renda  
2|__|  < 1 salário    
3|__|  2 salários  

4|__|  >2 – 5 salários   
5|__|  > 5 salários  
6|__|  não informou 

 

Informações sobre o pré-natal 

9. Nesse bairro tem Unidade básica com ESF? 1|__| Sim  2 |__|  Não                

10.  Qual foi o local onde você realizou sua primeira consulta de pré-natal, onde começou o pré-natal? 

_______________________________________________________ (descrever)

1|__|  ESF  
2|__|  UBS tradicional  
3|__| CSC   

4|__|  HAC  
5|__| AMBE

 
11 - Precisou trocar de unidade de saúde para terminar o pré-natal? 
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1|__| Sim  2 |__|  Não     (se não pular para pergunta 14)                      
 
12. Qual foi o motivo para que você mudasse de unidade para a realização do pré-natal? 
______________________________________________________________ 

Cod P12 |__|__| 
13. Qual foi o local onde você realizou as últimas consultas o pré-natal? 

_______________________________________________________ (descrever)

1|__|  ESF  
2|__|  UBS tradicional  
3|__| CSC   

4|__|  HAC  
5|__| AMBE

             
14. Sobre os exames solicitados na Unidade de Saúde, você: 

 
1|__| Realizou todos no SUS   
2|__| Realizou alguns no SUS e outros você pagou do seu bolso  
3|__| Pagou todos os exames realizados  

 
15. Se houve necessidade de pagar por algum exame realizado durante o pré-natal, quais foram eles? 

 
1|__| Exames de sangue  
2|__| Exame de urina  
3|__| Ultrassonografia obstétrica 

1. 4|__| Ultrassonografia morfológica  
2. 5|__| Avidez para Toxoplasmose  
3. 6|__| Outros 

 
16. Se houve necessidade de pagar por algum exame realizado durante o pré-natal, qual foi o 

motivo? 

1|__| Dificuldade de marcar pelo SUS   
2|__| O SUS não oferece esse serviço 
3|__| O resultado ia demorar 
4|__| Problemas com o horário do trabalho   
5|__| Não conseguiu acessar locais conveniados ao SUS 
6|__| Outros motivos 

 
17. Algum exame solicitado deixou de ser realizado porque você não conseguiu fazê-lo pelo SUS e 

também não teve como pagar do próprio bolso?   
       

1|__| Sim  2 |__|  Não     (Se não pular para a pergunta 19) 
 

18. Quais foram os exames que deixou de fazer? 
 

1|__| Exames de sangue   
2|__| Exames de urina 
3|__| Ultrassonografia obstétrica 
4|__| Ultrassonografia morfológica   

1. 5|__| Avidez de toxoplasmose 
2. 6|__| Outros  

 

19. Durante as consultas de pré-natal teve as mamas examinadas alguma vez?  1|__| Sim  2 |__|  Não                

20. Participou de palestra sobre modificação do organismo da mulher grávida?   1|__| Sim    2 |__|  Não                
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21. Participou de grupos para orientação sobre aleitamento materno e sua importância?  

1|__| Sim     2 |__|  Não                

22. Participou de grupos para orientação sobre o pré-natal e o parto?          1|__| Sim     2 |__|  Não  

23. Participou de grupo para orientações sobre o cuidado com o RN?          1|__| Sim      2 |__|  Não  

24. Participou de grupos para orientação de contracepção após o parto?    1|__| Sim      2 |__|  Não   

25. Foi orientada a ir à consulta odontológica (dentista)?                      1|__| Sim     2 |__|  Não    

26. Se foi ao dentista, à consulta foi pelo SUS?                                         1|__| Sim     2 |__|  Não 

27. Recebeu orientações nutricionais?                                                      1|__| Sim     2 |__|  Não   

28. Recebeu orientações para hábitos saudáveis?                                  1|__| Sim     2 |__|  Não   

29. Você fumou durante a gravidez?                                                          1|__| Sim     2 |__|  Não  

30. Você usou bebida alcóolica na gestação?                                           1|__| Sim     2 |__|  Não   

31. Usou algum tipo de drogas ilícitas na gestação?                               1|__| Sim     2 |__|  Não   

32. Durante o pré-natal, você foi questionada sobre quando realizou seu último exame 
preventivo?                    1|__| Sim     2 |__|  Não                

33. Coletou exame preventivo no último ano?        1|__| Sim     2 |__| Não     |__| Não precisou    

34. Precisou ser internada durante a gestação?       1|__| Sim     2 |__| Não                

35. Qual o motivo da internação? 

1. |__| Sangramento 
2. |__| Ameaço de parto prematuro 
3. |__| Infecção urinária 
4. |__| Hipertensão arterial na gravidez   

5. |__| Convulsão 
6. |__| Hiperêmese gravídica 
7. |__| Depressão 
8. |__| Outros 

 
36. Utilizou ácido fólico?             1|__| Sim     2 |__|  Não                

37. Utilizou sulfato ferroso?       1|__| Sim     2 |__|  Não   

Investigação no cartão da gestante 

38. Local onde iniciou o pré-natal: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

39. Local onde terminou o pré-natal: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

40. Idade gestacional na primeira consulta em semanas/dias      |__|__| / |__|__| 
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(Se não houver registro coloque a data que foi realizada a primeira consulta para cálculo) 
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

41. Número de consultas realizadas:       |__|__| 

42. A pressão arterial foi anotada em quantas consultas:      |__|__| 

43. O peso foi anotado em quantas consultas:                         |__|__| 

44. A idade gestacional foi anotada em quantas consultas:  |__|__| 

45. O edema foi avaliado e anotado em quantas consultas:  |__|__|  

46. O IMC foi calculado e anotado em quantas consultas:     |__|__| 

47. Número de consultas a partir de 14 semanas:                 |__|__| 

48. O BCF foi anotado em quantas consultas a partir de 14 semanas:     |__|__|  

49. Número de consultas a partir de 18 semanas:                                       |__|__| 

50. A movimentação fetal foi anotada em quantas consultas a partir de 18 semanas:  |__|__| 

51. Número de consultas a partir de 18 semanas:                                |__|__| 

52. A altura uterina foi anotada quantas vezes a partir da 20ª sem? |__|__|  

53. Foi construído o gráfico de IG X IMC?                         1|__| Sim     2 |__|  Não                

54. Em quantas consultas foram inseridos dados no gráfico                |__|__| 

56. Foi construído o gráfico IG X Altura uterina?           1|__| Sim     2 |__|  Não                

57. Em quantas consultas foram inseridos dados no gráfico:                |__|__| 

58. Foram anotadas no cartão as ultrassonografias realizadas?     1|__| Sim     2 |__|  Não        

59. Quantas ultrassonografias foram anotadas no cartão da gestante?     |__|__| 

60. Foram anotados os exames de sangue e urina realizados?  

1|__| Todos os exames realizados foram anotados na caderneta da gestante  
2|__| Nenhum exame realizado foi anotado na caderneta da gestante 
3|__| Os exames realizados foram anotados parcialmente na caderneta da gestante 
4|__| Não havia exames para serem anotados na caderneta da gestante 
 
61. Preenchimento dos campos referentes a Anamnese (Identificação, antecedentes familiares, 

antecedentes pessoais, história obstétrica, classificação de risco:  
1|__| Todas as informações foram preenchidas 
2|__| As informações foram preenchidas parcialmente 
3|__| Nenhuma informação foi preenchida 
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62. Informação sobre a situação vacinal da gestante CONTIDA NO CARTÃO DA GESTANTE: 
 
1|__| Nenhuma anotação   
2|__| Informação sobre imunização PRÉVIA para hepatite B e DT; e nenhuma outra anotação 
3|__| Informação sobre imunização PRÉVIA para hepatite B e DT.  DTPa ATUAL 
4|__| Informação sobre imunização ATUAL de hepatite B, 2 doses de DT, 1 dose DTPa e Influenza     
5|__| Informação sobre imunização ATUAL para hepatite B e  1 dose DTPa     
6|__| Informação sobre imunização ATUAL para hepatite B, 1 dose DTPa e Influenza  
7|__| Informação sobre imunização ATUAL de 1 dose DTPa e Influenza, sem outras informações    
8|__| Informação sobre imunização ATUAL de 1 dose DTPa, sem outras informações 
 
63. Quais vacinas foram efetivamente realizadas no pré-natal baseada em consulta na própria 

caderneta de gestante ou no cartão vacinal?  

1|__|Nenhuma vacina realizada; 
2|__|Somente DT; 
3|__|Somente DTPa;       
4|__|Somente Hepatite B;  
5|__|Somente H1N1;  

6|__|Vacina DTPa e H1N1 
7|__|2 doses de DT+ DTPa + Hepatite B;  
8|__|DTPa + Hepatite B;  
9|__|Todas as vacinas (2 doses de DT + DTPa 

+ Hepatite B + Influenza)
Investigação na pasta de exames: 

64. Data e Idade gestacional do primeiro USG realizado  

Data |__|__| |__|__| |__|__|     Idade gestacional |__|__| semanas 

65. Quantas ultrassonografias você realizou durante o pré-natal? |__|__| 

66. Quantas ultrassonografias você realizou pelo SUS? |__|__| 

67. Quantas ultrassonografias você realizou, pagando do próprio bolso? |__|__| 

OS CAMPOS 68 A 78 NÃO PRECISAM SER PREENCHIDOS NO MOMENTO DA 
ENTREVISTA. COPIE OS EXAMES REALIZADOS NO FINAL DA PÁGINA PARA QUE OS 
CAMPOS A SEGUIR POSSAM SER PREENCHIDOS COM CÁLCULO EM UM SEGUNDO 
MOMENTO. 

68. Época que realizou a PRIMEIRA ROTINA de exames preconizados pelo MS, em 
semanas |__|__| 

69. Segundo os cálculos, a PRIMEIRA ROTINA de exames preconizados pelo MS foi 
realizada no primeiro trimestre?   1|__| Sim     2 |__| Não   3|__| Não realizou em nenhum 
momento
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70. Quais exames preconizados 
pelo caderno 32 de Atenção 
básica do MS, para serem 
realizados na primeira rotina, 
foram efetivamente 
realizados?EXAMES 
PRECONIZADOS 

REALIZADOS NÃO 
REALIZADOS 

NÃO INDICADO PARA 
O CASO, MAS 
REALIZADO 

Hemograma 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Tipagem sanguínea |__|__| 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Glicemia 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
VDRL 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
HBsAg 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Anti HIV I e II 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Toxoplasmose IgM|__|IgG|__| 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Coombs indireto (se indicado) 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Urina tipo I 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Urocultura 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
Parasitológico de fezes 1|__| Sim                    2 |__|  Não               3|__| 
   Obs. – Copie a tipagem sanguínea e situação do IgM e IgG para Toxoplasmose        

 

71. Exames realizados na primeira rotina não preconizados pelo caderno de atenção básica 32 
do MS, mas que foram realizados pelas gestantes.  

 
Exames não 

preconizados 

 
Realizados 

 
Não realizados 

Não preconizado, mas 
indicado para o caso 

TSH e / ou T4 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Lipidograma 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Anti-HCV 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Ureia 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Creatinina 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Ácido úrico 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Rubéola 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Citomegalovírus 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Proteínas T/F 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Coagulograma 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Anti HBC IgM e IgG 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Anti HBS 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Proteinúria 24hs 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Hepatite A 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
FTA-ABS 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Coombs Direto 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
VLDL 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
TGO/TGP/LDH 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
FA 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
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Amilase/Lipase 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 
Outros 1|__| Sim 2|__|Não 3|__| 

 

73. Época que realizou exames do segundo trimestre em semanas |__|__| 

74. Segundo os cálculos, os exames preconizados para serem realizados no segundo trimestre 
do pré-natal foram realizados na época correta?  1|__| Sim     2 |__|  Não  3|__| Não realizou 
em nenhum momento          

75. Quais exames preconizados pelo caderno 32 de Atenção básica do MS, para serem 
realizados no segundo trimestre, foram efetivamente realizados? 

Exames preconizados Realizados Não realizados Não indicado para o 
caso, mas realizado 

Teste de tolerância à glicose 1|__|Sim 2|__|Não 3|__| 
Coombs indireto (se indicado) 1|__|Sim 2|__|Não 3|__| 

76. Exames realizados no segundo trimestre, não preconizados pelo caderno de atenção básica 
32 do MS, mas que foram realizados pelas gestantes. 

.EXAMES NÃO PRECONIZADOS 
PARA O SEGUNDO TRIMESTRE 

 
REALIZADOS 

 
NÃO REALIZADOS 

NÃO PRECONIZADO, 
MAS INDICADO PARA 
O CASO 

Hemograma 1|__| Sim                 2 |__|  Não                3|__| 
Glicemia 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
VDRL 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
HBsAg 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Anti HIV I e II 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Toxoplasmose IgM|__| / 
IgG|__| 

1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 

Coombs indireto (se indicado) 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Urina tipo I 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Urocultura 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
FTA-abs 1|__|Sim 2 |__| Não 3|__| 

 

77. Época que realizou exames no terceiro trimestre em semanas |__|__|  

78. Segundo os cálculos, os exames preconizados para serem realizados no terceiro trimestre do pré-
natal foram realizados na época correta?    1|__| Sim     2 |__|  Não   3|__| Não realizado em nenhum 
momento            

  

EXAMES PRECONIZADOS 
PARA O TERCEIRO 
TRIMESTRE 

 
REALIZADOS 

 
NÃO REALIZADOS 

REALIZADO, MAS NÃO 
INDICADO PARA O 
CASO 
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Hemograma 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Glicemia 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
VDRL 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
HBsAg 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Anti HIV I e II 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Toxoplasmose IgM|__| / 
IgG|__| 

1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 

Coombs indireto (se 
indicado) 

1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 

Urina tipo I 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
Urocultura 1|__| Sim                    2 |__|  Não                3|__| 
FTA-abs 1|__|Sim 2|__|Não 3|__| 

 

Investigação no prontuário 

79. Tipo de parto:     1. Normal |__|       2.Cesárea|__|        3.Fórceps|__| 

80. Peso ao nascer em gramas: |__|__|__|__| 

81. Idade gestacional no nascimento pelo Capurro: |__|__| semanas / |__| dias  

82. Apgar:     1º|__|__|     5º |__|__| 

83. Óbito fetal  (    ) sim (    ) não;                  

84. Óbito neonatal (    ) sim (    )não; 

85. Necessidade de internação em UTI (     ) sim (     ) não 

 

COPIE AQUI TODOS OS EXAMES REALIZADOS COM DATA E CONVÊNIO (PODE SER USADO O 
VERSO DA FOLHA) 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:............................................................................................................................. 

Sexo: (  ) feminino (  ) masculino                      Data do nascimento:......./......./............ 

Endereço:....................................................................................................................... 

Bairro:............................................................Cidade:..................................................... 

Telefone:(.....)..................................... 

Email:............................................................................................................................. 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação da adequação do Pré-natal 

no município de Petrópolis: comparação entre os polos de atenção primária e 

secundária 

SUBÁREA DE INVESTIGAÇÃO: Ciências da Saúde - Área de Saúde da mulher 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Márcia Teresinha Arruda Schanuel - aluna do 

Mestrado em Saúde da Família da UNESA.  

Email: marciaschanuel@gmail.com  Telefone: (21) 3231-6135;  

Endereço: Rua do Riachuelo, 27 3º andar – Lapa CEP 20230-010 – Rio de Janeiro – 

Rj,  

Professor: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: ( X )Risco mínimo; (   )Risco médio;           

(   )Risco baixo (   ) Risco maior. 

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS:  

Avaliar a adequação e os processos de trabalho da atenção pré-natal no Município 

de Petrópolis nos serviços prestados na estratégia de saúde da família e demais 

unidades que oferecem esse serviço. 
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A pesquisa se justifica pela possibilidade de contribuir para implementar melhorias 

nesse nível de atenção, visando também diminuir taxas de mortalidade infantil e 

materna que se encontram elevadas neste município e que podem estar relacionado 

ao acompanhamento pré-natal. 

PROCEDIMENTOS: 

A participação consiste em responder a um questionário e autorizar o acesso aos 

dados contidos na caderneta de gestante e na pasta de exames realizados durante 

o pré-natal, que serão indispensáveis para preenchimento do referido questionário. 

O tempo necessário para completar o questionário é de cerca de 30 minutos. 

A concordância em participar da pesquisa implica a possibilidade do uso das 

informações para divulgação em âmbito científico, sendo garantido o sigilo e o 

anonimato de todos os participantes. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

RISCOS E INCONVENIENTES: 

RISCO MÍNIMO 

Esta é considerada uma pesquisa com risco mínimo para os participantes, ou 

seja, o mesmo envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

A participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, tendo plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 

momento. Não haverá penalização de nenhuma maneira caso decida não aceitar 

participar ou desistir. Contudo a sua participação é muito importante para execução 

da pesquisa que poderá melhorar o pré-natal no município. 

POTENCIAIS BENEFÍCIOS: 

Contribuir para aprimorar a assistência pré-natal no município de Petrópolis 

tornando-a uniforme em todas as unidades de saúde do município. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 
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Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Avaliação da adequação do Pré-natal 

no município de Petrópolis: comparação entre os polos de atenção primária e 

secundária”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou 

ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente 

na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. Este termo 

será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa 

e outra para o responsável pela pesquisa. 

Petrópolis, ____/_____/______. 

 

_______________________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa                Assinatura do participante 

_______________________________________________________ 

Nome do responsável da pesquisa              Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE 3: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(ADOLESCENTES COM 12 ANOS COMPLETOS, MAIORES DE 12 ANOS E MENORES DE 18 ANOS) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:.............................................................................................................................................. 

Data do nascimento:......./......./............ 

Endereço:........................................................................................................................................ 

Bairro:............................................................Cidade:..................................................................... 

Telefone: (.....)..................................... Email:.................................................................................. 

Avaliação da adequação do Pré-natal no município de Petrópolis: comparação 
entre os polos de atenção primária e secundária 

1. O que significa o termo assentimento? 

O assentimento significa que você concorda em fazer parte da pesquisa sobre 

o pré-natal, assim como outras adolescentes de sua faixa etária que tiveram seus 

bebês na maternidade do HAC. Serão respeitados seus direitos e você receberá 

todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça 

ao responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra 

ou informação que você não entenda claramente. 

2. Informações sobre a pesquisa 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação da adequação do Pré-natal 

no município de Petrópolis: comparação entre os polos de atenção primária e 

secundária 

SUBÁREA DE INVESTIGAÇÃO: Ciências da Saúde - Área de Saúde da mulher 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Márcia Teresinha Arruda Schanuel - aluna do 

Mestrado em Saúde da Família da UNESA.  

Email: marciaschanuel@gmail.com  Telefone: (21) 3231-6135;  
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Endereço: Rua do Riachuelo, 27 3º andar – Lapa CEP 20230-010 – Rio de Janeiro – 

Rj,  

Professor: Paulo Henrique de Almeida Rodrigues. 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: ( X )Risco mínimo; (   )Risco médio;           

(   )Risco baixo (   ) Risco maior. 

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS:  

Avaliar a adequação e os processos de trabalho da atenção pré-natal no 

Município de Petrópolis nos serviços prestados na estratégia de saúde da família e 

demais unidades que oferecem esse serviço. 

A pesquisa se justifica pela possibilidade de contribuir para implementar melhorias 

nesse nível de atenção, visando também diminuir taxas de mortalidade infantil e 

materna que se encontram elevadas neste município e que podem estar 

relacionadas ao acompanhamento pré-natal. 

PROCEDIMENTOS: 

A participação consiste em responder a um questionário e autorizar o acesso aos 

dados contidos na caderneta de gestante e na pasta de exames realizados durante 

o pré-natal, que serão indispensáveis para preenchimento do referido questionário. 

O tempo necessário para completar o questionário é de cerca de 30 minutos. 

A concordância em participar da pesquisa implica a possibilidade do uso das 

informações para divulgação em âmbito científico, sendo garantido o sigilo e o 

anonimato de todos os participantes. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos 

adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

RISCOS E INCONVENIENTES: 

RISCO MÍNIMO 

Esta é considerada uma pesquisa com risco mínimo para os participantes, ou 

seja, o mesmo envolvido em atividades como conversar, andar ou ler. 

A participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória tendo plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer 
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momento. Não haverá penalização de nenhuma maneira caso decida não aceitar 

participar ou desistir. Contudo a sua participação é muito importante para execução 

da pesquisa que poderá melhorar o pré-natal no município. 

POTENCIAIS BENEFÍCIOS: 

Contribuir para aprimorar a assistência pré-natal no município de Petrópolis 

tornando-a uniforme em todas as unidades de saúde do município. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 

Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 

2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 

9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar. 

Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 

estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 

participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 

 
DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA:  

 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes 
descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que 
posso interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu 
concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito 
acima descrito.  
 
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 
oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 
INFORMADO.    
 
 
 
___________________________________________________________________ 
NOME DO ADOLESCENTE   ASSINATURA                                      DATA 
 
 
___________________________________________________________________
NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA                                     DATA 
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a assistência prestada pelos serviços de saúde, o estudo se propõe a avaliar a adequação e os processos

de trabalho da atenção pré-natal no Município de Petrópolis nos serviços prestados na ESF e demais

unidades que oferecem esse serviço. Será feito um estudo transversal descritivo de caráter quantitativo

baseado em questionário que aplicados às puérperas, além de análise de prontuários, pasta de exames e

cartão das gestantes. O cenário do estudo será a maternidade do Hospital Alcides Carneiro, localizada no

município de Petrópolis.Serão incluídas todas as gestantes que fizerem pré-natal na rede pública

independente da unidade de saúde; que derem a luz a RN com peso superior a 500 g e com idade

gestacional maior ou igual a 20 semanas entre o período de março a julho de 2017. Serão excluídas as

gestantes que iniciarem pré-natal de risco habitual e forem referenciadas para o pré-natal de alto risco;

aquelas que não realizarem nenhuma consulta de pré-natal; as que fizerem pré-natal na rede privada ou em

outro município, no período referido. A análise dos dados deverá ser realizada em dois momentos e sempre

fará comparações entre atenção prestada na ESF e nas Unidades secundárias que prestam esse serviço.

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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O primeiro momento utilizará o índice de Kotelchuck original, que avalia o acesso ao serviço de saúde.A

segunda etapa da análise dos dados pretende averiguar se as unidades de saúde conseguiram oferecer

atendimento pré-natal de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde de forma quantitativa e

comparando as unidades de saúde, ou seja, vai avaliar o processo de trabalho, de acordo com os dados

coletados em cartão da gestante e a pasta de exames.

Objetivo Primário:

Avaliar a adequação e os processos de trabalho da atenção pré-natal no Município de Petrópolis nos

serviços prestados na ESF e demais unidades que oferecem esse serviço.

Objetivo Secundário:

Verificar a adequação da utilização dos serviços de saúde nas diferentes unidades primárias e secundárias

que estiverem na maternidade no momento da pesquisa com base no índice de Kotelchuck;• Verificar e

analisar os processos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais de saúde nas diferentes unidades de

saúde com base nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde através do PHPN; • Comparar a

adequação e os processos de trabalho desenvolvidos pelos profissionais de saúde entre as unidades de SF

e as demais unidades que realizam a atenção pré-natal.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:

o risco existente é a possibilidade de constrangimento durante aplicação do questionário, sendo garantido

respeito privacidade a fim de evitar este risco.

Benefícios:

Conhecimento da adequação dos processos de trabalho com fim de aprimorá-los.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

O estudo é bastante relevante e poderá trazer contribuições para aperfeiçoamento do pré-natal realizado na

cidade de Petrópolis, com a possibilidade de interferir futuramente nas taxas de mortalidade perinatal.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Folha de Rosto: quando a instituição proponente não se responsabiliza como patrocinador

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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principal, por ser utilizado financiamento próprio, é fundamental que o orçamento seja detalhado, incluindo

as fontes orçamentárias - o orçamento foi detalhado.

TCLE: Adequado.

Carta de anuência da instituição: foi aceito o pedido do pesquisador

Cronograma: Foi esclarecido

Não há mais pendências.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Este colegiado aprova o projeto e solicita envio de relatório ao final da pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_856004.pdf

30/04/2017
23:14:34

Aceito

Cronograma Cronograma.pdf 30/04/2017
23:13:10

MARCIA
TERESINHA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE29042017.pdf 30/04/2017
23:04:04

MARCIA
TERESINHA
ARRUDA
SCHANUEL

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto29042017.pdf 30/04/2017
23:00:48

MARCIA
TERESINHA
ARRUDA

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

autorizacao.pdf 27/01/2017
17:57:22

MARCIA
TERESINHA
ARRUDA

Aceito

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 27/01/2017
17:56:36

MARCIA
TERESINHA

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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RIO DE JANEIRO, 25 de Maio de 2017

Luciana de Paula Lima e Schmidt de Andrade
(Coordenador)

Assinado por:
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