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RESUMO

A assistência pré-natal compreende um conjunto de cuidados e procedimentos que visam preservar a saúde da gestante e do concepto. O 
objetivo deste Survey descritivo e exploratório foi analisar as características do atendimento pré-natal, na perspectiva de mulheres atendidas pela 
Rede de Atenção Básica de Saúde do município de Goiânia, Goiás. Os descritores foram: cuidado pré-natal; gestantes; saúde da mulher. 
Participaram do estudo 110 mulheres. Os dados foram coletados por meio de entrevista para a qual se utilizou um formulário estruturado com 
variáveis sociodemográficas, econômicas e dados obstétricos. Os dados foram registrados em um banco de dados do Programa Excel e 
transportados para o programa Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 14.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Materno Infantil de Goiânia, Goiás, sob o protocolo número 030/10 e houve anuência dos participantes por meio da assinatura no 
termo de consentimento livre e esclarecido. Para análise de dados utilizou-se a estatística descritiva para apresentação das variáveis 
sociodemográficas e econômicas, do perfil obstétrico e das características do atendimento pré-natal. Identificou-se que 77,3% tinham parceiro 
fixo; 58,2% estavam na faixa etária de 21 a 30 anos, portanto em idade produtiva; 49,1% informaram quatro a sete anos de estudo; 50,9%. Em 
termos do perfil obstétrico, identificou-se que 74,5% eram gestantes de baixo risco e 56,9% realizaram parto por via vaginal. Entre as morbidades 
relacionadas à gestação, prevaleceram a infecção urinária (27, 3%) e a doença hipertensiva específica da gestação (20,9%). Para 87,3% das 
gestantes o pré-natal ocorreu na rede de atenção básica; 39,1% com agendamento no próprio serviço de saúde e 70% escolheram o local pela 
proximidade de sua residências,. O pré-natal foi adequado apenas para 35% segundo o índice de Kesnner modificado por Takeda. Quanto aos 
exames laboratoriais recomendados, incluindo o teste da mamãe, 60,9% das entrevistadas realizou todos os exames. Identificou-se  que apenas 
41,8% realizaram ultrassonografia. Entre os aspectos sociodemográficos que poderão interferir no processo de assistência pré-natal, 
pesquisadores apontam que, principalmente, a baixa escolaridade materna poderá trazer prejuízos para a qualidade da assistência pré-natal e 
merece atenção especial dos gestores e profissionais de saúde. A baixa escolaridade aumenta o risco obstétrico e dificulta a adesão de mulheres 
ao pré-natal, o que contribui para inadequação do processo de cuidados no pré-natal. A avaliação do Índice de Kesnner modificado por Takeda 
revelou a adequação da atenção pré-natal para apenas 35% das participantes, denotando a importância de atentar para a necessidade de 
promover intervenções direcionadas para a adesão precoce das mulheres ao pré-natal. O Ministério da Saúde preconiza a realização de uma 
consulta no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro. O início precoce do pré-natal permite o acesso a métodos diagnósticos e 
terapêuticos para a prevenção das possíveis complicações gestacionais. Em relação ao exame de ultrassonografia, embora seja um procedimento 
frequente durante a gravidez, o seu uso como rotina permanece controverso. Não existe ainda demonstração científica de que esse 
procedimento, rotineiramente realizado seja efetivo no sentido de reduzir a morbidade e a mortalidade materna e perinatal. As mulheres 
indicaram a necessidade de melhorar o atendimento primário à  saúde, apesar de a rede apresentar elevada cobertura no pré-natal. Diante disso, 
é preciso repensar o atendimento humanizado e o estabelecimento de novas estratégias que viabilizem a qualificação do trabalho oferecido pela 
Rede de Atenção Básica em Saúde do município de Goiânia, Goiás, principalmente no que diz respeito ao acesso precoce das gestantes no pré-
natal, para que o momento do parto e o puerpério transcorram normalmente.
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