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RESUMO 
 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços de assistência pré-
natal do Programa Saúde da Família, oferecidos às gestantes da cidade de 
Guairaçá (PR). Trata-se de um estudo exploratório, retrospectivo, com abordagem 
quantitativa, no qual foram utilizados dados referentes às gestantes atendidas no 
município, entre julho de 2008 e julho de 2009, coletados através da técnica de 
auditoria, priorizando a coleta do número de consultas, registros dos exames 
laboratoriais e procedimentos clínico-obstétricos realizados. A identificação do perfil 
sóciodemográfico das gestantes foi feita a partir do SISPRENATAL. Dados 
indisponíveis neste sistema foram captados nos prontuários. Como critério de 
avaliação da qualidade da atenção pré-natal, se empregou indicadores presentes no 
Programa de Humanização do Pré-natal e os desenvolvidos por Nascimento (2002) 
e Coutinho (2002). A amostra foi composta por 57 gestantes, sendo que 24,6% 
encontravam-se entre 10 a 19 anos; 70% eram brancas; 71,9% viviam na zona 
urbana e 52,6% eram casadas ou amasiadas, enquanto 36,8% eram solteiras e 
10,5% não havia registro. Quanto à escolaridade, 57,9% possuíam instrução 
superior a 8ª série do ensino fundamental; 52,6% eram lavradoras; 10,5% donas de 
casa; 3,5% estudantes e 33,4% não tinham registro. Da totalidade da amostra, 51 
gestantes (89%) procuraram atendimento pré-natal no segundo trimestre de 
gestação e 60% realizaram 6 ou mais consultas pré-natais; 84% tinham este dado 
registrado em prontuário; 58% possuíam 5 ou mais registros da idade gestacional; 
72% apresentavam peso, batimentos cardiofetais e pressão arterial registrados e 
47% a altura uterina. Em relação à apresentação fetal, nenhum prontuário 
apresentou registro deste dado. No que se refere à imunização antitetânica, 42,1% 
necessitaram de dose de reforço e 57,9% encontravam-se imunizadas. Quanto ao 
registro da tipagem sanguínea ABO Rh, em 100% dos prontuários identificaram-se 
anotação. Os exames EAS e VDRL foram solicitados a 65% das gestantes e em 
81% duas vezes ou mais. Em se tratando da adequação do processo de assistência 
pré-natal prestado em Guairaçá, o número de consultas com a época de início foi 
considerado 86% intermediário, os procedimentos clínicos obstétricos obrigatórios 
foram 72% inadequados e os procedimentos obstétricos e exames complementares 
foram considerados 96% intermediários. Diante disto, constatou-se que apesar da 
quantidade de consultas pré-natais serem satisfatórias, a maioria das gestantes só 
procurou os serviços de saúde a partir do segundo trimestre, e procedimentos 
clínicos e obstétricos obrigatórios nem sempre foram realizados, trazendo 
consequências tanto para o bebê quanto para a gestante. 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to evaluate the quality of prenatal care of the Family Health 
Program, offered to pregnant women in the city of Guairaçá (PR). This is an 
exploratory, retrospective, quantitative approach, where data on pregnant women in 
the city were used, between July 2008 and July 2009, collected through the technical 
audit, focusing on collecting the number of performed queries, records of laboratory 
exams and performed clinical-obstetric procedures. The identification of socio-
demographic profile of pregnant women was made from the SISPRENATAL. Data 
not available in this system were obtained from medical records. As criteria for 
evaluating the quality of prenatal care, indicators were employed in the Humanization 
Program of Prenatal and in the works developed for Birth (2002) and Coutinho 
(2002). The sample consisted of 57 pregnant women where 24,6% of them were 
between 10 to 19 years, 70% were white, 71.9% lived in urban areas and 52.6% 
were married or lived as married, while 36.8% were unmarried and 10.5% there was 
not record. Regarding schooling, 57.9% had education higher than the 8th grade of 
elementary schools, 52.6% were farm laborer, 10.5% were housewives, 3.5% were 
students and 33.4% had no record. Fifty-one patients (89%) sought prenatal care in 
the second trimester of pregnancy and 60% received 6 or more prenatal visits, 84% 
were recorded in this data record, and 58% had 5 or more records of gestational 
age,72% weight, 72% fetal heart rate, 72% blood pressure and 47% uterine height. 
In relation to fetal presentation, no medical record had this information recorded. 
Regarding tetanus, 42.1% required a booster dose and 57.9% were immunized. The 
record of the ABO blood type Rh, 100% of the records identified annotation. EAS 
tests and VDRL were asked to 65% of pregnant women and in 81%, twice or more. 
And the adequacy of the prenatal care provided at Guairaçá, 86% of the 
consultations number with the time of onset was considered intermediate, 72% of the 
mandatory obstetric clinical procedures were inadequate and 96% of the obstetric 
procedures and other exams were considered intermediate. It was found that 
although the number of prenatal visits is satisfactory, the majority of the women only 
sought health services from the second trimester of pregnancy, and that required 
clinical and obstetric procedures are not always carried out with consequences for 
both the baby and the pregnant woman. 
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