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RESUMO

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.
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