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RESUMO 

 
Objetivos: descrever, sob o ponto de vista da usuária, aspectos relacionados ao 

conhecimento, ao manejo e à trajetória da gestante hipertensa em busca do cuidado 

especializado. Metodologia: a pesquisa foi de tipo observacional, de natureza transversal e 

com abordagem quantitativa. Foram analisados dados de 200 questionários aplicados a 

puérperas internadas e diagnosticadas com hipertensão arterial na gestação, oriundas de 

quatro maternidades públicas municipais do Rio de Janeiro, no período de abril a maio de 

2016. Utilizou-se um questionário padronizado, com perguntas fechadas, elaborado em cinco 

blocos: Identificação e características sociodemográficas; Antecedentes obstétricos; Gravidez 

atual; Manejo da hipertensão arterial e Percepções, conhecimentos e atitudes. Resultados: a 

idade variou entre 14 a 44 anos, média de 28 ± 7,5 anos; com predomínio de mulheres que 

vivem com companheiro (89%), não brancas (81,5%), com ensino médio (59%) e sem 

atividade remunerada (61,5%); 62,5% das gestações não foram planejadas e o início do PN se 

deu nas Clínicas da Família (54,5%), no primeiro trimestre da gestação (71,5%); 91,5% das 

puérperas foram orientadas quanto à maternidade de referência no momento do parto, com 

igual porcentual de internações nas referidas instituições (90,5%). Grande parte dos 

profissionais de saúde ainda deixa de fornecer explicações sobre os eventos da pressão alta 

(62,5%) e seus riscos (45,3%). Da amostra, 83,4% afirmaram ter obtido os medicamentos de 

forma gratuita, 21,6% relataram ter medo da própria morte e 30,6% têm medo da morte do 

seu bebê. Com relação à hospitalização, o medo, a perda da autonomia e a preocupação com 

os filhos constituíram os sentimentos mais expressivos (60,8%). Todos os níveis de atenção 

foram avaliados e receberam notas maiores de 8; sendo que 87,5% relataram ter tido um bom 

atendimento na maternidade e 92,1% recomendariam as instituições do estudo a um familiar 

ou a uma amiga. Conclusão: as puérperas iniciaram o PN no 1º trimestre da gestação, nas 

Clínicas da Família, e foram vinculadas, enquanto gestantes, às maternidades de referência 

para o parto. Prevaleceu o sentimento de satisfação com o atendimento recebido durante toda 

a gravidez nos três níveis de atenção, e as mulheres recomendam as maternidades do estudo. 

Porém elas ainda desconhecem a hipertensão arterial, porque grande parte dos profissionais de 

saúde ainda deixa de fornecer explicações e orientações sobre os eventos da pressão alta e 

seus riscos para a saúde materna e fetal. 

Palavras-chave: Eclâmpsia. Pré-eclâmpsia. Gravidez de alto risco. Atenção Primária à 

Saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 
Objectives: this study aims to describe from the users point of view the aspects related to 

knowledge, management, and trajectory of the hypertensive pregnant women in search for 

specialized health care. Methodology: this was an observational, cross-sectional study with a 

quantitative approach. Data were analysed from 200 questionnaires applied in mothers 

recently hospitalized and diagnosed with hypertension during their pregnancy. The study was 

conducted in four public municipal maternity hospitals of Rio de Janeiro, from April to June 

2016. A standardized questionnaire was used, with close-ended questions, prepared in 5 

blocks: identification and socio-demographic characteristics; obstetric antecedents; current 

pregnancy; hypertension management, and perceptions, knowledge and attitudes. Results: 

women's age ranged from 14 to 44 years, with an average of 28 ± 7.5 years old; they were 

predominantly living with a partner (89%), were white (81.5%), within high school education 

(59%), and with no paid activity (61.5%); 62.5% of pregnancies were not planned and the 

beginning of the prenatal health care took place in the Family Clinics (54.5%), during their 

first trimester of pregnancy (71.5%); 91.5% of the puerperal mothers received information 

related to referral maternity services during the moment of their labour, with equal percentage 

of hospitalizations in the referee institutions (90.5%). Many of the health care professionals 

still fail to provide explanations about the events of high blood pressure (62.5%) and its risks 

(45.3%); 83.4% claimed to have obtained medicines free of charge; 21.6% reported being 

afraid of the death, and 30.6% were afraid of the death of the baby. In relation to 

hospitalization, the most expressive feelings (60.8%) were fear, loss of autonomy, and 

concern for their children. All levels of the Primary Health Care Attention were evaluated and 

received major values, equals to eight. Good health care in the maternity services was present 

for 87.5% of the women, and 92.1% would recommend the institutions from the study to a 

family member or a friend. Conclusion: puerperal mothers started their prenatal care during 

the first trimester of their pregnancy in the Family Clinics and were linked, while pregnant, to 

the maternity services for their childbirth. Prevailed the feeling of satisfaction with the care 

received throughout pregnancy in the three levels of care and the women recommend the 

maternity hospitals in the study. But they are still unaware of high blood pressure, because 

most health professionals still fails to provide explanations and guidance on the events of high 

blood pressure and your risk for maternal and fetal health. 

Keywords: Eclampsia. Pré-eclampsia. Pregnancy, High-Risk. Primary Health Care. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Mineira de Congonhas, estou no Rio de Janeiro há quase 15 anos. Graduei-me pela 

Universidade Gama Filho, da qual tenho orgulho de ser filha. A enfermagem, principalmente, 

aqui no município do Rio, naquela época, proporcionou-me experiências voltadas para a 

prevenção das doenças, em que o Ministério da Saúde buscava ampliar as tentativas de 

interiorização dos profissionais da saúde no país. Tive a oportunidade de estagiar, por dois 

anos inteiros, em Unidades Primárias nas Comunidades cariocas, como exemplo, no 

complexo da Maré, Cidade de Deus, Rio das Pedras, Engenho de Dentro, Fiocruz... Ali me 

descobri como enfermeira que buscava, na consulta de enfermagem, conhecer não só a doença 

ou queixa do “paciente”, mas, também, seu histórico social, sua experiência local e suas 

formas de articulação entre os diferentes níveis de moradores da região.  

Assim que me formei, iniciei meu trabalho na Estratégia Saúde da Família na Baixada 

Fluminense, precisamente, na cidade de Mesquita e, tendo me graduado em Enfermagem e 

Obstetrícia, pude unir duas paixões em um mesmo trabalho: atuar na atenção primária à saúde 

e trabalhar com as gestantes e as puérperas.  

Nesses 11 anos, nunca deixei de trabalhar com esse público e observava que, apesar de 

termos definidas normas e diretrizes e contarmos com pessoal capacitado, nossos índices e os 

índices nacionais de mortalidade materna permaneciam quase que inalterados, conquanto 

todos os esforços. Além disso, a precarização do trabalho dos Agentes Comunitários de 

Saúde, a falta de médicos nas Equipes de Saúde da Família, a cobrança incessante por 

números e resultados e a violência encontrada, no dia a dia, nas comunidades aumentavam 

ainda mais nossos desafios e nossas frustrações.  

Comecei a ser contagiada por uma insatisfação pessoal e, também, profissional, aquela 

escolhida com tanto amor há anos e que me enchia de orgulho. Ao meu lado, presenciava, a 

cada dia, um colega pedindo exoneração do município, hoje, Duque de Caxias. Foi, então, que 

me inscrevi no processo seletivo do Mestrado Profissional em Saúde da Família, pela 

Universidade Estácio de Sá, e iniciei os estudos em 2014. 

Na Universidade, pude voltar a acreditar em mim e na Estratégia, assim como 

descobrir a importância das “tecnologias leves” e a necessidade de aplicá-las em meu dia a 

dia, entender a proposta da clínica ampliada, compreender a relevância dos determinantes 

sociais para a saúde da comunidade, defender a atenção primária como condutora das Redes 

de Atenção à Saúde e reconhecer as inúmeras dificuldades que o Sistema Único de Saúde 
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enfrenta; porém não me restam dúvidas que ele representa o resultado mais bem-sucedido das 

articulações entre estudiosos, movimentos sociais e políticos, proposto em 1988.  

Hoje, tenho certeza que lutar para consolidar o SUS é o único e o melhor caminho a 

ser percorrido, sendo orientado pela APS. Devemos resgatar agendas e motivações, 

assegurando as várias conquistas já obtidas. 

Pude perceber o vasto campo da Saúde Coletiva e a sua necessidade por mais estudos, 

mais pesquisas e publicações. Conheci inúmeras propostas exitosas, profissionais totalmente 

engajados, pesquisadores apaixonados e que acreditam no SUS, verdadeiros lutadores pelo 

desenvolvimento do autocuidado e da cidadania na população. Sim, era possível construir 

uma ESF sólida, real e funcional, apesar das crescentes incertezas pelas quais o sistema passa 

atualmente. 

Ali, entre uma aula e outra, conheci realidades diferentes da minha, conheci pessoas 

que buscavam o mesmo que eu e outras que nem se quer tinham objetivos parecidos aos 

meus, mas todos nós tivemos a oportunidade de ter uma equipe incrível de professores-

pesquisadores dotados de uma sensibilidade e maestria que impressionava. Foi ali, naqueles 

corredores e salas, que renasci e tracei novamente um caminho na tentativa de me resgatar, de 

me fazer relembrar o porquê de ser enfermeira e ter sido “escolhida” pelo SUS. 

No contexto da saúde da mulher na ESF, constato que os maiores desafios ainda são: a 

hipertensão arterial como entidade de alta prevalência e a principal responsável por altas taxas 

de mortalidade materna; a desorganização das redes de atenção; as dificuldades na referência 

e na contrarreferência; os questionamentos acerca da qualidade de atendimento oferecido; a 

falta da captação precoce das gestantes, o fornecimento, pela rede pública, de todos os exames 

e medicações preconizadas pelo Ministério da Saúde e um efetivo planejamento familiar.  

Assim, eu não poderia deixar de pesquisar, sob o ponto de vista da usuária, a rede de 

atenção à mulher, a linha de cuidados à gestante e à puérpera e a hipertensão arterial que 

acomete as grávidas, particularmente, as atendidas pelo SUS, sendo a atenção primária à 

saúde a porta de entrada ao sistema.  

Então, surgiram como questões norteadoras as seguintes perguntas: 

1. Com relação à hipertensão na gravidez, as puérperas tiveram o conhecimento 

quanto aos possíveis agravos da doença para sua saúde e do seu concepto? 

2. Sobre a rede de atenção, quais são as eventuais barreiras enfrentadas no acesso 

aos serviços e no processo de referência? 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os principais problemas de saúde da população, destacam-se as doenças 

cardiovasculares com altas prevalências e baixas taxas de controle, sendo considerada a 

primeira causa de morbimortalidade no mundo. No Brasil, elas correspondem a 30% das 

causas de mortes e elevam os custos médicos e socioeconômicos. E, entre tais doenças, 

merece atenção a hipertensão arterial sistêmica (HAS), que, segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), tem a maior prevalência entre as doenças. Estima-se que aproximadamente 

25% da população mundial seja portadora, em média, 32% da população adulta, chegando a 

mais de 50% nos indivíduos na faixa etária de 60 a 69 anos; e 75% em indivíduos acima de 70 

anos, com previsão de crescimento de 60% dos casos para o ano de 2025 (SBC, 2010; 

SCHMIDT et al., 2011; WHO, 2012).  

Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (MS), em 2011, através da Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 

instrumento que monitora a distribuição de fatores de risco e proteção para as doenças 

crônicas não transmissíveis (inclusive a hipertensão arterial autorrefererida), observou-se que 

a HAS na população maior de 18 anos foi de 22,7%, sendo maior em mulheres (25,4%) 

quando comparadas aos homens (19,5%). Na mesma pesquisa, o município do Rio de Janeiro 

(MRJ) apresentou a maior frequência de HAS em mulheres (34,7%) quando comparado às 

capitais brasileiras (BRASIL, 2011a; ANDRADE et al., 2014).  

No que tange à gravidez, é importante ressaltar que 5% a 10% de todas as gestações 

são complicadas pela hipertensão arterial, sendo que a gestação pode agravar uma hipertensão 

arterial existente (hipertensão arterial crônica), bem como induzi-la em mulheres normotensas 

(hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia) (FEBRASGO, 2011; SIQUEIRA et al., 2011).  

Nesse sentido, a história natural da hipertensão na mulher revela três cenários 

preocupantes. No primeiro, a gestante sabidamente portadora de hipertensão arterial crônica, 

ao engravidar, continua apresentando os agravos inerentes à doença, mas ela se beneficia pelo 

conhecimento e pelas orientações prévias recebidas na unidade de saúde ou na unidade de 

referência.  

No segundo, uma gestante saudável pode adquirir, especialmente no terceiro trimestre, 

um quadro hipertensivo grave, específico da gravidez, com repercussões em todos os órgãos, 

caracterizando a chamada doença hipertensiva específica da gravidez (pré-eclâmpsia ou 

eclâmpsia).  
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No terceiro cenário, a gestante previamente hipertensa pode apresentar sinais e 

sintomas de pré-eclâmpsia. Trata-se, pois, da associação da hipertensão arterial com a pré-

eclâmpsia, condição que agrava sobremaneira os resultados maternos e perinatais.  

Em todos os cenários apresentados, a hipertensão na gravidez merece atenção por 

incidir entre 10% a 22% de todas as gravidezes de alto risco e figuram entre as doenças de 

maior impacto para as complicações no ciclo gravídico-puerperal, com desfecho desfavorável 

do parto prematuro e óbito fetal (REZENDE; MONTENEGRO, 2014). 

As síndromes hipertensivas da gravidez (SHG) elevam em quatro vezes o risco de 

complicação quando comparado com a população em geral (BRASIL, 2012). No nosso país, 

elas se configuram como a principal causa de óbito materno e fetal, seguidas pelas 

hemorragias e infecções (REZENDE; MONTENEGRO, 2014). As principais complicações 

maternas e fetais decorrentes desse processo hipertensivo são: a encefalopatia hipertensiva, a 

falência cardíaca, a pré-eclâmpsia, a restrição do crescimento fetal, o parto prematuro, o baixo 

peso ao nascer e o óbito fetal (BRASIL, 2012).  

Além de todas essas possíveis complicações elencadas, somam-se a essa gestação de 

alto risco os aspectos emocionais, tais como o medo, a preocupação e a ansiedade que se 

estende aos demais membros da família (WILHELM, 2014). 

No Brasil e nos países com uma forte atenção primária à saúde (APS), o diagnóstico, o 

controle e o tratamento da HAS são de responsabilidade desta. Porém estudos revelam que 

são baixos os níveis de controle da pressão arterial (PA) e o seu diagnóstico, fatores 

fundamentais para a diminuição dos riscos e dos eventos hipertensivos e suas complicações, o 

que contribui para manutenção das altas estimativas de morbimortalidade (SBC, 2010). 

Conseguimos tratar os pacientes, mas isso não significa que essa população tenha a sua PA 

controlada, ou, ainda, muitos não têm a HAS diagnosticada (BRASIL, 2013). 

Em 1994, foi criado, pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa Saúde da Família 

(PSF), que tem como base a mudança do modelo vigente da época, desse modo, visando à 

promoção da saúde e a prevenção de doenças. Mais tarde, em 1996, ele seria definido como 

Estratégia que visa a uma reorganização dos serviços e o fortalecimento do Sistema Único 

Saúde (SUS) (BRASIL, 2001). 

Como Estratégia, esse modelo de atenção almeja a construção do vínculo com uma 

população adscrita, capaz de fornecer um atendimento integral e contínuo na rede de serviços, 

o que possibilitará o compromisso e a coparticipação da equipe e dos usuários. 

 



20 

 

O ministério da Saúde espera que as equipes atuem com competência para resolver 
os principais problemas de saúde da comunidade, organizar suas atividades através 
de planejamento de ações, promoção da saúde, vigilância em saúde, trabalho 
interdisciplinar em equipe e desempenho de uma abordagem integral na saúde das 
famílias. (BRASIL, 2001, p.44).  

 

Nesse sentido, a Estratégia Saúde da Família (ESF), através de suas equipes, constitui-

se como principal porta de entrada dos usuários ao sistema, devendo ser vista pela sua 

população como uma referência em saúde e forma de comunicação aos demais níveis. 

Essas equipes deverão ser multiprofissionais e seus processos de trabalho devem, além 

de criar vínculos com a clientela, promover o autocuidado. Esses profissionais deverão estar 

preparados para ajudar todos, principalmente, a gestante, a melhorar seu estado de saúde, 

instruindo os comportamentos e as atitudes necessárias para favorecer sua saúde e reduzir os 

agravos das doenças.  

Dessa forma, o MS acredita que as equipes contribuam de forma positiva para que 

hábitos e estilos de vida sejam modificados, resultando no sucesso do processo terapêutico e 

preventivo da hipertensão arterial (HA).  

As ações de promoção à saúde e as ações de prevenção dos agravos à gestante e ao 

feto objetivam reduzir os riscos ao binômio e, também, reduzir a mortalidade materna. Para 

isso, torna-se fundamental o pré-natal como forma de detecção precoce dos possíveis sinais e 

sintomas da doença. Assim que for constatada uma gravidez de risco, a gestante deverá ser 

encaminhada para acompanhamento do serviço especializado, porém é importante que ela não 

perca o vínculo com a APS, ou com a equipe de saúde da família.  

Isso se torna possível mediante a referência/contrarreferência, a visita domiciliar e a 

busca ativa. O Ministério da Saúde (2012a) diz que essa comunicação entre os diferentes 

serviços é importante porque possibilita o acesso, além de promover acolhimento, apoio, rede 

de suporte, promoção de atividades educativas, reforço nas consultas e nas interconsultas, 

maior adesão ao tratamento instituído, como também o primeiro atendimento nas 

intercorrências clínicas.  

Com esta pesquisa, de caráter quantitativo, pretendemos descrever, sob a ótica das 

usuárias, o conhecimento, o acesso e a trajetória das gestantes hipertensas até o momento do 

parto na maternidade, com isso, esperando encontrar, na linha de cuidados, possíveis não 

conformidades entre os diversos níveis de atenção.  
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Ressaltamos que o conceito de trajetória, para este estudo, foi entendido como o 

percurso realizado, o trajeto ou o caminho percorrido com base em um sistema de 

coordenadas predefinidas (FERREIRA, 1988).  

Após introduzirmos o trabalho, apresentaremos a justificativa, a relevância e os 

objetivos do estudo, que organizam a presente dissertação. O referencial teórico inicia com os 

aspectos clínicos e epidemiológicos das síndromes hipertensivas da gravidez, seguido das 

Políticas Públicas no país e as Redes de Atenção à Saúde, em especial, o Programa Cegonha 

Carioca no município do Rio de Janeiro. 

Os resultados e as discussões mostraram-se reveladores e muito importantes, embora 

estejam em discordância com os últimos estudos na área. Porém, podemos dizer que alguns 

aspectos ainda persistem como desafios para a melhora da assistência obstétrica.  
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A doença hipertensiva específica da gravidez é a principal causa de mortalidade e 

morbidade materna na África, Ásia, América Latina e Caribe. A maioria dos óbitos poderia ser 

evitada mediante a prestação de cuidados de saúde eficazes e em tempo hábil.  

Tratar e prevenir os distúrbios hipertensivos, assim como reduzir a mortalidade 

materna no mundo, corresponde ao quinto objetivo de desenvolvimento do milênio, que 

firmou, em 2015, uma taxa de mortalidade materna de 35 óbitos para 100 mil nascidos vivos 

(WHO, 2011).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), das 75 nações analisadas, o Brasil 

foi o quarto país que menos reduziu esse índice. Nossa redução média anual, entre 2000 a 

2013, foi de 1,7%, contrastando com a taxa anual de 3,5% de todo o grupo (ODM, 2014). 

Estimou-se que, em 2015, deveriam ocorrer 69 óbitos para 100 mil nascidos vivos no Brasil, 

fato que nos distancia da meta proposta (WHO, 2011; BRASIL, 2011a; ODM, 2014).  

O município do Rio de Janeiro (MRJ) tem a maior razão de mortalidade materna do 

estado. Em 2011, foram registradas 65 mortes por 100 mil nascidos vivos (BRASIL, 2011b). 

Essa estatística sinaliza o grave problema vivenciado pela saúde da população feminina na 

cidade, onde “a taxa de mortalidade materna configura-se, entre os indicadores 

socioeconômicos, como índice que é capaz de melhor traduzir o status da condição feminina” 

(SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004, p.1284). 

Herculano et al. (2012) afirmam que a razão de mortalidade materna (RMM) de um 

país é indicadora de sua realidade social, estando relacionada inversamente ao grau de 

desenvolvimento humano. Eles apontam que quanto mais desenvolvido um país, menores são 

as chances de óbito das síndromes hipertensivas da gravidez ocorrerem.  

Serruya; Cecatti e Lago, (2004) advertem que nós já deveríamos apresentar melhores 

indicadores de saúde perinatal, visto que 90% dos pré-natais são realizados por profissionais 

de saúde formalmente qualificados, como enfermeiros e médicos. Manzini; Borges e Parada 

(2009) ressaltam que os óbitos maternos poderiam ser reduzidos se tivéssemos uma estrutura 

adequada e uma assistência profissional de qualidade. 

Inúmeros questionamentos já foram feitos em atinência à falta de qualidade dos 

serviços de saúde ou da assistência prestada, às iniquidades entre os gêneros e as políticas de 

promoção da saúde, além é claro, quanto ao acesso aos serviços.  
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Melo e Knupp (2008) consideram que a possibilidade de intervenção no perfil da 

mortalidade materna (MM) e da mortalidade infantil (MI) parece deslocar-se cada vez mais 

para a esfera dos serviços de saúde, especialmente os médicos-assistenciais. Eles afirmam que 

se deve investigar a existência de desigualdades no acesso, identificar a rede que os conecta, 

além das possíveis lacunas na distribuição desses serviços. Ademais, os autores afirmam que a 

MM é um evento marcante da assistência à saúde e que ela pode ser evitada em 92% dos 

casos.  

Rattner (2014), em seu estudo, concluiu que, apesar da ampliação da cobertura e do 

aumento ao acesso às consultas de pré-natal no país, existe um comprometimento da 

qualidade da atenção prestada às gestantes e parturientes.  

A avaliação desse cuidado no PSF foi objeto de estudo de Costa et al. (2009), que 

concluíram que a atenção à gestante se dá de maneira fragmentada, em que o cenário tem 

características do modelo hegemônico centrado nos procedimentos e na atenção biomédica.  

Autores nacionais referem que a qualidade do atendimento pré-natal está aquém do 

preconizado, sendo que o acompanhamento às gestantes hipertensas foi considerado 

inadequado, revelando a falha dos profissionais de saúde e do serviço, que foi deficiente ao 

fornecer medicação para o tratamento da hipertensão (VETTORE et al., 2011). Eles aduzem 

que, apesar da alta cobertura do pré-natal, as mortes maternas decorrentes da hipertensão 

arterial continuam elevadas, podendo-se supor que a qualidade do atendimento seja um dos 

problemas.  

Martinelli et al. (2014) atribuem a falta de acompanhamento no pré-natal ou o número 

insuficiente de consultas como motivos que interferem para a não detecção das desordens 

hipertensivas, assim, contribuindo para a MM. 

Carvalho e Araújo (2007) concluíram em sua pesquisa que apenas 31% das gestantes 

tiveram peso, pressão arterial, altura uterina e os batimentos cardíacos aferidos em todas as 

consultas. E a média de consultas foi de 5,3%, sendo que apenas 38% das gestantes iniciaram 

o pré-natal até o quarto mês; 36,9% das gestantes referiram ter participado de alguma 

atividade educativa e só 36,1% haviam realizado o exame quanto ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV).  

Há relatos de autores descrevendo aspectos relacionados à desorganização dos fluxos 

ou das redes de atenção à saúde que dificultam o acesso ao serviço, o que evidencia a 

fragmentação do sistema e faz com que as gestantes perambulem e peregrinem de 

maternidade em maternidade no momento do parto. Hospitais de referência, dotados de 
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tecnologia, são ocupados por gestantes de baixo risco e o contrário acontece com os hospitais 

de baixo risco (MENDES; SANTOS NETO, 2008; MENDES, 2011).  

Outros autores referem que as complicações advindas das síndromes hipertensivas são 

dependentes de variáveis ligadas ao binômio e, também, da qualidade assistencial nos centros 

primários, secundários e terciários de saúde. Eles destacam os hospitais de referência por 

definirem a rede assistencial de atendimento à gestação de risco, onde podem ser observados 

“demora do transporte e a falta de integração entre os centros assistenciais [...] além da 

dificuldade de acesso das usuárias” (NOVO; GIANINI, 2010, p.216).  

Henrique et al. (2012) assinalam que mulheres hipertensas, independente de 

complicações, têm risco aumentado para parto prematuro e morte neonatal. Como 

consequência de um parto prematuro, os recém-nascidos (RN) podem necessitar de cuidados 

intensivos como a permanência na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), o que 

contribui para o aumento da morbimortalidade infantil, além de gerar sofrimento, desgaste 

emocional e angústia para a puérpera e toda a sua família. 

Ao considerar a possibilidade de intervenção nas síndromes hipertensivas da gravidez 

(SHG) e também na MM, a partir dos serviços de saúde, torna-se essencial a investigação da 

existência de desigualdades no acesso, a constituição das redes de atenção à saúde (RAS), 

assim como as lacunas existentes entre as referências: primária, secundária e terciária.  

Os poucos dados publicados sobre o tema, no município do Rio de Janeiro, elencamos 

no quadro 1; a partir de tais dados, esta investigação disponibiliza informações que podem 

auxiliar na análise e no planejamento quanto às prioridades de ações e intervenções 

necessárias para a melhoria da qualidade dos serviços, então, podendo contribuir para o 

aprimoramento de estratégias preventivas e para a redução da morbimortalidade materna e 

perinatal devido às SHG – a principal causa de MM na cidade do Rio de Janeiro. 
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 Base de dados 

Títulos LILACS SCIELO MEDLINE 

Hipertensão Arterial na Gravidez 640 5250 6293 

Síndromes Hipertensivas da Gravidez 69 1740 7 

Redes de Atenção à Saúde 791 60.800 6701 

Redes de Atenção à Saúde no Brasil 208 59.200 14 

Rede Cegonha 144 793 89 

Cegonha Carioca 5 43 0 

Trajetória da gestante hipertensa no 

Município do Rio de Janeiro 

0 0 0 

Quadro 1 - Pesquisa via base de dados na internet, Agosto de 2016. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir desse contexto, este trabalho buscou elucidar as possíveis não conformidades 

envolvendo a atenção primária e a atenção secundária, suas barreiras no acesso e na referência 

aos serviços de saúde, além da constituição da rede de atenção. Queremos conhecer, sob a 

perspectiva da usuária, como se deu o manejo da hipertensão arterial pelas unidades de saúde, 

a trajetória da gestante hipertensa em busca do cuidado especializado e o conhecimento, pela 

puérpera, sobre a doença.  

Ressaltamos que se torna fundamental descobrir se a gestante hipertensa encontra-se 

com o conhecimento necessário sobre a sua doença, assim como suas atitudes perante esse 

processo. Dessa forma, poderemos identificar os entraves das atenções primária e secundária 

e contribuir para o fortalecimento de ambas. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

  

Descrever, sob a ótica das usuárias, aspectos relacionados ao conhecimento, ao manejo 

e a trajetória da gestante hipertensa em busca do cuidado especializado, atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde no município do Rio de Janeiro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever o conhecimento e a atitude das puérperas acerca da hipertensão arterial e 

suas repercussões para a sua saúde e a do recém-nascido. 

2. Identificar eventuais lacunas na rede de referência e no acesso em busca de 

atendimento especializado. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 CONCEITOS E ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA DOENÇA 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) e Ministério da Saúde (2012), 

as síndromes hipertensivas da gravidez (SHG) são caracterizadas por níveis pressóricos a 

partir de 140mmHg para a pressão sistólica e de 90mmHg para pressão diastólica, devendo ter 

pelo menos duas medidas com esses valores ou acima deles, e a sua classificação se dá nas 

seguintes categorias: hipertensão crônica, pré-eclâmpsia/eclâmpsia; pré-eclâmpsia sobreposta 

à hipertensão crônica e hipertensão gestacional. Essa classificação pode ser vista no quadro a 

seguir. 

 

1. Hipertensão crônica – Observada antes da gravidez, antes de 20ª semana, ou diagnosticada, 

pela primeira vez, durante a gravidez e não se resolve até 12 semanas após o parto.  

2. Pré-eclâmpsia/eclâmpsia – Hipertensão que ocorre após a 20ª semana acompanhada de 

proteinúria, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto. Na ausência de proteinúria, a suspeita se 

fortalece quando o aumento da pressão aparece acompanhado por cefaleia, distúrbios visuais, dor 

abdominal, plaquetopenia e aumento de enzimas hepáticas. A eclâmpsia caracteriza-se pela presença 

de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, 

não causado por epilepsia ou outra doença.  

3. Pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica – É o surgimento de pré-eclâmpsia em 

mulheres com hipertensão crônica ou doença renal. Nessas gestantes, essa condição agrava-se e a 

proteinúria surge ou piora após a 20ª semana de gravidez. Pode surgir trombocitopenia e ocorrer 

aumento nas enzimas hepáticas. 

4. Hipertensão gestacional – Como a proteinúria pode aparecer tardiamente, o diagnóstico será 

retrospectivo, sendo necessário afastar pré-eclâmpsia: (1) hipertensão transitória da gravidez: a pressão 

retorna ao normal até 12 semanas após o parto, ou (2) hipertensão crônica: a elevação da pressão 

persiste além de 12 semanas após o parto. 

Quadro 2 - Classificação das Síndromes Hipertensivas da Gravidez. 
Fonte: Adaptado Ministério da Saúde (2012a). 

 

De todas as hipertensões supradescritas, a pré-eclâmpsia merece destaque por ser 

peculiar à gravidez humana e afetar cerca de 2% a 3% de todas as gestações no mundo, sendo 
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responsável por, aproximadamente, 60 mil mortes a cada ano (GADONSKI; IRIGOYEN, 

2008).  

Ela apresenta os piores resultados maternos e perinatais e ocorre principalmente em 

primigestas, após a 20ª semana, mais frequentemente próximo ao termo (ROBERTS et al., 

2003). Caracteriza-se como uma manifestação multissistêmica de disfunção endotelial, que 

promove a elevação da resistência vascular periférica, ativando o sistema de coagulação. 

Caberia ao trofoblasto a origem dessa ativação, portanto, admite-se que a doença em questão 

tenha seu início precocemente em relação ao desenvolvimento da gravidez, ou seja, a partir de 

inserção da placenta, conquanto suas manifestações clínicas sejam tardias, acontecendo 

principalmente durante o último trimestre gestacional. A precocidade dessas manifestações, 

em geral, pode estar associada à piora de prognóstico em relação ao binômio, havendo alerta 

para as associações com hipertensão arterial subclínica preexistente, doenças autoimunes e/ou 

doença trofoblástica gestacional (MENE; PARPINELLI, 2006).  

Assim, a pré-eclâmpsia compromete todos os órgãos maternos, com destaque para os 

sistemas vascular, hepático, renal e cerebral (FEBRASGO, 2011). Porém, como sua etiologia 

é desconhecida, assim como da hipertensão gestacional, não conseguimos atuar para evitar a 

sua ocorrência. Vários estudos apontam para o uso de aspirina, cálcio, óleo de peixe, 

vitaminas C e E, sulfato de magnésio, mas ainda são necessárias informações científicas para 

se definir quais mulheres apresentam maiores benefícios e também maiores riscos. Fatores 

genéticos, imunológicos e ambientais são citados (PERAÇOLI; PARPINELLI, 2005). 

“A prevenção da pré-eclâmpsia deve ser uma das principais metas da assistência pré-

natal.” (FEBRASGO, 2011, p.28). Porém, sem condições de prevenir a ocorrência e a 

instalação da pré-eclâmpsia/hipertensão gestacional e suas manifestações clínicas, é 

fundamental impedir a evolução da doença para as formas graves, isto é, a atuação de 

profilaxia secundária, além de conhecer os fatores que podem aumentar o risco de 

desenvolver as SHG, como o diabetes, a doença renal, a obesidade, a primiparidade, a 

gravidez múltipla, a gravidez em mulheres com mais de 30 anos, os antecedentes pessoais ou 

familiares de pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial crônica e a raça negra (TEDESCO et al., 

2004; ASSIS; VIANA; RASSI, 2008). Dessa forma, poderíamos contribuir para a melhora 

das condições maternas e fetais durante a evolução do ciclo gravídico puerperal.  

Em mulheres nulíparas, a incidência de pré-eclâmpsia é de aproximadamente 6% nos 

países desenvolvidos e 2 ou 3 vezes maior em países subdesenvolvidos (PASCOAL, 2002). 

Novo, Patrício e Vanin (2010) relatam que, apesar de poder ser uma patologia previsível, suas 
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elevadas complicações para o binômio ainda persistem nos países subdesenvolvidos. Ao 

contrário, nos países desenvolvidos, tais complicações ocorrem com menos frequência, isso 

devido a um cuidado de pré-natal prestado com qualidade. Esses autores afirmam que tais 

cuidados visam à profilaxia e à prevenção da pré-eclâmpsia. 

. 

Assim, o acesso de todas as gestantes à assistência pré-natal com qualidade tem sido 
a principal arma dos países desenvolvidos em diagnosticar precocemente a pré-
eclâmpsia, reduzir a ocorrência de suas complicações e, consequentemente, as taxas 
de morbidade e mortalidade materna e perinatal decorrentes da mesma. 
(FEBRASGO, 2011, p.29). 

 

A falta de acompanhamento da gestante ou o número insuficiente de consultas é fator 

de risco para a mortalidade materna e fetal, pois pode contribuir para a não detecção das 

desordens hipertensivas (MARTINELLI et al., 2014). As desordens hipertensivas, segundo a 

UNICEF, no relatório da WHO (2014), são responsáveis por partos prematuros que 

representam uma taxa de óbitos neonatais – óbitos ocorridos nos primeiros 27 dias de vida – 

entre 60 a 70% da mortalidade infantil, ou seja, mais de 60% das mortes infantis acontecem 

no período neonatal. 

O Brasil conseguiu, segundo a UNICEF, reduzir em 77% essa taxa de mortalidade na 

infância, passando de 62 mortes a cada mil nascidos vivos, em 1990, para 14 óbitos por mil 

nascidos vivos em 2012. Esse percentual de redução é superior à taxa mundial, que é de 47% 

na América Latina e 65% no Caribe. Entretanto nossa taxa ainda é muito elevada quando 

comparada as taxas de países desenvolvidos como Alemanha, França e Estados Unidos (3 a 6 

mortes por mil nascidos vivos).  

Podemos reduzir a mortalidade infantil através de uma adequada assistência à mulher 

no ciclo gravídico-puerperal, mediante consultas pré-natais de qualidade que possibilitem o 

diagnóstico precoce de doenças, a adequada identificação dos fatores de risco para SHG e a 

intervenção em momento apropriado da gravidez (ASSIS; VIANA; RASSI, 2008; 

MARTINELLI et al., 2014), além do tratamento de doenças infecciosas nos RN, do controle 

de distúrbios do crescimento fetal e do baixo peso ao nascer, além do diagnóstico e tratamento 

de doenças hemolíticas (MALTA et al., 2007).  

Com relação à MM, já vimos que o Brasil tem como principal causa a HA. Como 

recente exemplo, temos o estudo de Carreno; Bonilha e Costa (2012) sobre o perfil 

epidemiológico das MM ocorridas no Rio Grande do Sul, entre 2004-2007, e o de Herculano 

et al. (2012), que apontaram o puerpério como os períodos de maiores estimativas de risco 
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para a MM; e, entre as principais causas diretas observadas, foram constatadas as SHG e a 

hemorragia.  

Segundo Calderon; Cecatti e Vega (2006), a assistência ao pré-natal pode não prevenir 

as principais complicações do parto (obstruções do trabalho de parto e septicemias), mas pode 

promover o diagnóstico precoce de doenças e a promoção de intervenções durante a gravidez, 

assim, prevenindo a MM.  

Estudos têm revelado que, além das desordens hipertensivas da gravidez serem as 

principais responsáveis pela mortalidade materna no Brasil e no mundo, também, são 

indicativas para as doenças cardiovasculares em mulheres. No Canadá, Ray et al. (2005) 

estudaram mais de um milhão de mulheres que apresentaram uma associação significativa 

entre as síndromes placentárias (pré-eclâmpsia, hipertensão na gestação, deslocamento 

prematuro de placenta ou infarto placentário) com a incidência de doença cardiovascular.  

Em Londres, Bellamy et al. (2007) pesquisaram mais de três milhões de mulheres, 

sendo demonstrado que, após a pré-eclâmpsia, as mulheres têm um risco aumentado para o 

desenvolvimento de doença vascular. Eles concluíram que história de pré-eclâmpsia deve ser 

considerada na avaliação do risco de doença cardiovascular (doença coronariana ou acidente 

vascular encefálico) em mulheres, após um seguimento de 11,7 a 10,4 anos respectivamente.  

Já a relação entre a pré-eclâmpsia e a incidência de hipertensão arterial foi encontrada 

associação positiva após 14,1 anos de seguimento. Essa associação pode refletir uma causa 

comum para a pré-eclâmpsia e a doença cardiovascular, ou um efeito de pré-eclâmpsia no 

desenvolvimento da doença, ou ambos. Não foi encontrada associação entre a pré-eclâmpsia e 

o aumento do risco para cânceres, mas houve associação com a mortalidade total, 17 anos 

após o episódio de pré-eclâmpsia. 

A conclusão epidemiológica desses estudos nos indica que a hipertensão arterial 

associada à gestação é um novo fator de risco cardiovascular especificamente relacionado ao 

gênero. 

 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E A HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ 

 

A saúde da mulher, no século passado, estava limitada às questões sobre a gravidez e o 

parto, em que a mulher era vista sobre sua especificidade biológica e as ações em saúde eram, 

então, programadas em ações “materno-infantis”.  
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As políticas públicas em nosso país foram geradas, inicialmente, pelos movimentos 

sociais; e Santos Neto et al. (2008), em seu estudo, mostram que essas primeiras políticas 

voltavam-se para o controle social, a higiene e a infância e surgiram com o estabelecimento 

de novas relações de poder entre Estado e sociedade. Assistimos, segundo os autores, à 

medicalização e institucionalização do parto como forma de garantirmos o controle e a 

monitorização da população. Para Foucault (1984), o objetivo principal de tais políticas de 

saúde se resumia em produzir um melhor número de crianças com boas condições de saúde. 

Com o surgimento do Movimento Feminista, ocorre a primeira iniciativa de 

desmedicalização do parto e o resgate da sua fisiologia. Segundo Ministério da Saúde (2004), 

tais mulheres relatavam que as diferenças nas relações sociais existentes entre homens e 

mulheres afetavam diretamente a saúde feminina e, por isso, novas propostas políticas 

deveriam ser criadas para promover as mudanças necessárias na sociedade. Os programas 

existentes são criticados pela perspectiva reducionista da mulher. “As mulheres organizadas 

reivindicaram, portanto, sua condição de sujeitos de direito, com necessidades que extrapolam 

o momento da gestação e parto.” (BRASIL, 2004, p.16), como sexualidade, anticoncepção e 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  

O movimento reivindicava a humanização da assistência à gravidez e ao parto e 

questionava o tratamento do parto como um evento patológico e arriscado, que utilizava 

tecnologia agressiva, invasiva e potencialmente perigosa (DINIZ; CHACHAM, 2002). Em 

decorrência dele, o Ministério da Saúde criou, em 1984, o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM) “uma das maiores conquistas do movimento feminista” (SANTOS 

NETO et al., 2008, p.110), com o objetivo de propor um modelo de saúde para propiciar o 

atendimento integral das necessidades desse grupo, rompendo com os conceitos apresentados 

até aquele momento, ou seja, o puro conceito do binômio mãe-filho.  

Seu propósito foi de ampliar a cobertura pré-natal, melhorar a qualidade da assistência, 

estimular o aleitamento materno e o planejamento familiar (BRASIL, 2004). Com ele, a 

integralidade e a autonomia deveriam ser trabalhadas nas mulheres, por conseguinte, os 

profissionais de saúde deveriam ser capacitados para essa nova prática. Novas diretrizes 

foram traçadas como a descentralização, a hierarquização e a regionalização dos serviços, 

“bem como a integralidade e a equidade da atenção, num período em que, paralelamente, no 

âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a 

formulação do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2004, p.17).  
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A construção do SUS “tem grande influência sobre a implantação do PAISM” 

(BRASIL, 2004, p.17), sendo, posteriormente, as NOB 93 e 96 as responsáveis por 

promoverem a descentralização do acesso à Atenção Primária, consolidando a função do 

gestor municipal ao definir o processo de regionalização, favorecendo a implantação de um 

novo modelo de atenção à saúde, um “espaço privilegiado de reorganização das ações e dos 

serviços básicos, entre os quais se colocam as ações e os serviços de atenção à Saúde da 

Mulher” (BRASIL, 2004, p.17).  

Nessa mesma década, temos, também, a criação, pelo Ministério da Saúde, do Manual 

Técnico sobre cuidados durante o parto, o puerpério e ao recém-nascido na tentativa de dar 

fim aos modelos de partos medicalizados e repletos de intervenções (BRASIL, 1991).  

Passados mais de 10 anos após a implementação do PAISM, o Brasil ainda mantinha 

altas taxas de mortalidade materna e perinatal (ALVES, 2011), o que fez com que o país 

lançasse, em 2000, o Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN).  

Tal programa busca melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal, ampliar o acesso e 

também a cobertura, além de promover as ações de promoção e prevenção, tendo como 

objetivos principais a “redução da morbi-mortalidade materna, melhora dos resultados 

perinatais, tendo como pano de fundo a humanização do atendimento” (CARVALHO; 

ARAÚJO, 2007, p.310).  

Segundo Serruya; Cecatti e Lago (2004), o PHPN deve assegurar o acesso, a cobertura 

e a qualidade do acompanhamento pré-natal, parto e puerpério. “Este programa define um 

modelo nacional de atenção ao pré-natal e ao parto, normatizando as ações assistenciais e 

utilizando-se de indicadores de desempenho.” (MAIA, 2014, p.23).  

Os municípios que aderissem à estratégia do PHNP, mudando o atual modelo vigente 

de assistência e “mediante o cumprimento de critérios mínimos” (SERRUYA; CECATTI; 

LAGO, 2004, p.1283), receberiam incentivos financeiros do governo federal.  

Pela primeira vez, os critérios mínimos são citados, assim, contribuindo para nortear 

as ações dos profissionais para a linha de cuidado. Esses critérios buscam a humanização da 

assistência, trazem investimentos para os locais de atendimento e visam à implementação da 

referência e da contrarreferência (BRASIL, 2000).  

Dias e Domingues (2005, p.704) ressaltam que a humanização da assistência ao ciclo 

gravídico tem “influência direta do modelo organizacional, dos desenhos da missão 

institucional, do envolvimento e aderência dos gerentes à proposta, da capacitação e 
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sensibilidade dos profissionais, mas a sua efetiva implantação estará sempre atrelada à 

insubstituível relação entre a mulher e o profissional de saúde”.  

Foi criado um sistema informatizado para acompanhamento do programa, o 

SISPRENATAL, que permite monitorar os pagamentos desses incentivos financeiros, além de 

fornecer indicadores dessa atenção, como o número absoluto de consultas realizadas em todo 

o território nacional (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004).  

Em 2002, surgiu uma nova Norma Operacional, a NOAS 01/2002, do Ministério da 

Saúde que “amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, define o processo 

de regionalização da assistência, cria mecanismos para fortalecimento da gestão do SUS e 

atualiza os critérios de habilitação para os Estados e Municípios” (BRASIL, 2002).  

Com relação à saúde da mulher, são apontadas as diretrizes e orientações para “ações 

básicas mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar e para garantir o acesso às 

ações de maior complexidade, prevê a conformação de sistemas funcionais e resolutivos de 

assistência à saúde, por meio da organização dos territórios estaduais” (BRASIL, 2004, p.18).  

Aqui, pode-se inferir que o governo federal buscou fortalecer a atenção primária à 

saúde (APS) como coordenadora do sistema e para que os serviços consigam se integrar a 

uma rede descentralizada, organizada, hierarquizada e regionalizada, contribuindo para a 

equidade e continuidade da assistência à saúde. A NOAS 01/2002 busca desenvolver e 

ampliar as responsabilidades dos municípios na APS, fortalecendo sua capacidade de gestão, 

procedendo à atualização da habilitação dos estados e municípios e a pactuação dos três níveis 

no SUS. Ela define o controle da hipertensão, a saúde da mulher e da criança como as áreas 

de atuação mínimas para a ampliação do acesso dentro da atenção básica, bem como orienta 

como deverá ser a regulação e organização dos serviços de média e alta complexidade, além 

do seu financiamento.  

Todos os programas e normas podem ser interpretados como uma mobilização a favor 

da implantação das ações de prevenção, tratamento e controle das doenças mediante a 

reorganização do SUS. Em compasso com tais medidas, merece destaque o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e a Estratégia Saúde da Família (ESF) que juntos 

aumentam a capilaridade das ações de fortalecimento da APS e reorganização do SUS 

(ALVES, 2011).  

As ações desenvolvidas por tais programas devem promover uma efetiva assistência 

pré-natal, complementada, quando necessária, pela atenção secundária aos grupos de risco. 
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Porém, apesar de todos esses esforços, nossas taxas de mortalidade neonatal e materna têm se 

mantido estáveis, ou sofrido poucas reduções (VICTORIA et al., 2011).  

Em 2000, foram firmados mundialmente oito Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), como uma referência a ser perseguida com o estabelecimento de “uma 

agenda global de compromissos mínimos pela promoção da dignidade humana” (ODM, 2014 

p.10). Deu-se, desse modo, a partida contra antigos inimigos da humanidade, criando “metas e 

indicadores concretos que possibilitaram a construção de uma visão compartilhada sobre os 

principais desafios do desenvolvimento” (ODM, 2014, p.6).  

Entre tais desafios, temos o 5º objetivo, que é reduzir, entre 1990 a 2015, a taxa de 

mortalidade materna em 75%. Nós não conseguimos alcançar tal meta e, se mantivermos a 

mesma velocidade de redução, levaremos mais 20 anos para o cumprimento (WHO, 2012). 

Essas projeções podem ser vistas no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 1 - Razão de Mortalidade Materna no Brasil entre 1990/2007 e projeção até 2015 x Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM 5). 

Fonte: ODM (2014) 

 

Calderon et al. (2006) sugerem que esses valores podem estar abaixo do real porque os 

dados estatísticos encontrados aqui são considerados de má qualidade devido às 

subnotificações existentes em todo território nacional. É verdade que o crescimento dessas 

taxas se dê porque, de certa forma, estamos identificando mais óbitos, como resultado do 

trabalho do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). E por que não conseguimos 

reduzir a MM ao nível desejado? 

Estudos apontam que a assistência ao pré-natal no SUS mostra-se inadequada de 

acordo com os procedimentos previstos pelo PHPN. Autores afirmam que nenhuma gestante 
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de alto risco, independentemente de residir na zona urbana ou rural, teve acesso adequado aos 

exames preconizados pelo MS, sendo que, quando se avalia a realização dos exames, ou seja, 

a realização do conjunto, isso se torna o maior desafio de uma atenção satisfatória para o pré-

natal (MARTINELLI et al., 2014). 

Essas ações deverão ser somadas à Rede Cegonha, que surgiu como um novo modelo 

de atenção, que complementa o PHPN e busca reorganizar a Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

com isso, garantindo mais acesso, acolhimento e resolutividade das ações em saúde. Tal 

política será discutida mais adiante. 

Em se tratando das políticas públicas relacionadas ao diagnóstico, à prevenção e ao 

controle dos agravos ocorridos pelas SHG, torna-se, também, necessário uma efetiva 

assistência pré-natal na APS, complementada, quando necessária, pela atenção secundária aos 

grupos de risco.  

A hipertensão na gravidez é responsável por caracterizar a grávida como uma gestante 

de alto risco que, em comparação com a população em geral, tem o risco de complicação de 

quatro vezes maior, por isso, devendo ser avaliadas e classificadas em alto ou baixo risco já 

na primeira consulta de pré-natal (HENRIQUE et al., 2012).  

Nesse sentido, a aferição da pressão arterial é o elemento de grande importância para o 

diagnóstico da HA, devendo ser obrigatória em todas as consultas de pré-natal. Profissionais 

devem estar sensibilizados e treinados para a medição, que inclui técnicas padronizadas de 

verificação e equipamentos calibrados. Essa medição, além do controle PA, visa, também, ao 

diagnóstico da doença.  

Os principais objetivos do controle da hipertensão arterial são para proteger mãe e feto 

das possíveis lesões e dos riscos agudos. Entre algumas complicações maternas e fetais já 

citadas, podemos acrescentar: a lesão de órgão-alvo, o sofrimento fetal e os óbitos maternos e 

fetais (SIQUEIRA et al., 2011; BRASIL, 2012a; TEDESCO et al., 2004). Além de todas as 

possíveis complicações, somam-se os aspectos não fisiológicos “a experiência da gestação de 

alto risco caracteriza-se por um processo complexo, dinâmico e diversificado, individual e 

social, que se estende ao companheiro, família e sociedade” (WILHELM, 2014, p.12). 

O controle da pressão arterial é atribuído às equipes da APS, representadas, 

principalmente, pelas equipes da ESF. Essas equipes são compostas por diferentes 

profissionais e seus processos de trabalho buscam criar vínculos com a comunidade. Elas 

devem ser constituídas por: enfermeiro, médico, dentista, técnico de enfermagem, 

funcionários administrativos e agentes comunitários de saúde e deverão ser capazes de 
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diagnosticar os casos de hipertensão, encaminhá-los quando necessário, promover ações 

individuais e coletivas, além das ações de promoção à saúde (SILVA, 2010). 

Nesse contexto, entende-se que as maiores dificuldades que os serviços da APS 

enfrentam são realizar o diagnóstico precoce, o tratamento e o controle dos níveis pressóricos 

dos usuários (BRASIL, 2013). Estudos apontam que em países com redes estruturadas de 

APS, como Cuba, em 16 anos, houve um decréscimo da incidência de HAS e um aumento do 

diagnóstico, do acompanhamento e do controle desse problema de saúde. Nesse país, a 

prevalência de HAS é de 20%, em que 40% têm a HAS controlada. Porém, quando esses 

dados são comparados aos dos usuários acompanhados pela APS, o controle da HAS sobe 

para 65% (BRASIL, 2013).  

Em 2011, a Rede Cegonha, que “visa implementar uma rede de cuidados para 

assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério e às crianças o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento saudável” (ABENFO-RJ, 2011, p.5), vem ao encontro dessa realidade como um 

novo modelo de atenção, tentando garantir mais acesso, melhoria da qualidade do pré-natal, 

acolhimento, resolutividade das ações em saúde, vinculação da gestante à unidade de 

referência para o parto, o direito ao acompanhamento de livre escolha da mulher e a garantia 

de seguimento da puérpera e da criança até o segundo ano de vida (BRASIL, 2011c).  

 A respeito dessa rede de serviços, Ministério da Saúde (2012a), em sua apresentação 

do Manual Técnico de Gestação de Alto Risco, revela que a mulher, no momento do parto, 

ainda, peregrina por várias maternidades, onde os modelos de atenção não fazem uso das 

tecnologias recomendadas e apropriadas para o nascimento humanizado.  

O Ministério da Saúde enfatiza que é necessário garantir o seguimento da mulher e da 

criança no pós-parto e retrata a Rede Cegonha como uma estratégia: 

 

[...] a Rede Cegonha concretiza um modelo de atenção ao parto e ao nascimento que 
vem sendo discutido e construído no País desde os anos 90, com base no 
pioneirismo e na experiência de trabalhadores da saúde, parteiras, doulas, 
acadêmicos, antropólogos, sociólogos, gestores, formuladores de políticas públicas, 
mulheres ativistas e instituições de saúde, entre muitos outros. Esta estratégia avança 
no sentido de garantir o acesso e melhoria da qualidade do pré-natal, a vinculação da 
gestante à unidade de referência para o parto, incorporação das boas práticas na 
atenção ao parto e nascimento, o direito ao acompanhamento de livre escolha da 
mulher durante o trabalho de parto, parto e puerpério e garantia de seguimento da 
puérpera e da criança até o segundo ano de vida, propiciando a vivência destas 
experiências com segurança, dignidade e o respeito pelos serviços de saúde às 
dimensões social, afetiva e sexual do parto e nascimento e às singularidades 
culturais, étnicas e raciais. (BRASIL, 2012a, p.7).  
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A proposta da Rede Cegonha foi formulada no contexto das RAS, considerando a 

importância de se trabalhar regionalmente para a garantia do acesso com qualidade à atenção 

à saúde materna e infantil.  

Destacamos os principais objetivos: 

 

I - fomentar a implantação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da 
criança, desde o parto até 24 meses;  
II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, para que esta garanta 
acesso, acolhimento e resolutividade e; 
III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. 
(BRASIL, 2011c, artigo 3º). 

 

Ela visa, segundo Martinelli et al., (2014), complementar o PHNP, pois incorpora os 

dispositivos da política como o acolhimento com a classificação de risco, o trabalho em 

equipe multidisciplinar, a adoção da atenção humanizada, além da organização da rede em 

âmbitos de assistência regionalizada e hierarquizada, com a garantia de vaga na maternidade 

de referência a partir do início do pré-natal, sendo “uma política nacional ampliada de atenção 

integral à saúde das mulheres e crianças sendo as principais inovações a diversificação de 

pontos de atenção, como centros de parto normal, casa de gestantes e alto risco, alojamento 

conjunto [...]” (RATTNER, 2014, p.107). 

Porém, em um estudo sobre os três anos de Rede Cegonha, o Ministério da Saúde 

(2014) apontou que os desafios enfrentados pela rede são: qualificar a atenção pré-natal, 

articular o trabalho nos níveis de atenção, mudar as práticas na atenção ao parto e nascimento, 

inserir enfermeiras obstetras e obstetrizes e mudar a forma como formamos recursos humanos 

para a saúde.  

 

4.3 CONHECIMENTOS E ATITUDES DAS GESTANTES FRENTE À HIPERTENSÃO 

 

A mulher grávida, acometida pela hipertensão arterial, é caracterizada como uma 

gestante de alto risco. Essa situação implica limites físicos, emocionais e psicológicos, além 

de fragilidades que necessitam de uma assistência especializada, também, sob o ponto de vista 

emocional e subjetivo (BRASIL, 2012a). Torna-se, por conseguinte, fundamental relativizar o 

sofrimento vivido pela doença.  

Existe, também, a necessidade em ampliar a visão sobre o processo saúde-doença, 

com tal intuito, valorizando a interação profissional-cliente, fator importante por contribuir 
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para o aumento das possibilidades de controle da HA, ampliando medidas de prevenção e 

evitando a incidência de casos. Assim, buscam-se reduzir as mortes ou as possíveis sequelas 

que não param de crescer em todo o mundo e, também, no Brasil (BARBOSA et al., 2000). 

Essa gestante de risco traz consigo, na maioria das vezes, sentimentos e reações nada 

agradáveis porque é tomada por um sentimento de culpa em não poder conduzir a gravidez 

normalmente, além da falta de controle da gestação e do próprio corpo. Muitas estão sozinhas 

e vivenciam essa gravidez assim, são primíparas, possuem o ensino fundamental completo e, 

quando trabalham, recebem em média três salários mínimos (WILHELM, 2014).  

Outras tiveram partos cesáreos pré-termo cujo recém-nascido foi hospitalizado em 

uma UTI Neonatal (UTIN) (SILVA et al., 2011; SOUZA; ARAUJO; COSTA, 2011; 

MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 2014). Nesse momento, elas buscam: corresponder aos 

seus próprios anseios e suprir suas expectativas e da sociedade como mulher. Isso pode gerar 

o sentimento de vulnerabilidade e elas podem apresentar sentimentos como medo, dúvida, 

angústia, culpa, ansiedade, tensão e sofrimento (AZEVEDO et al., 2009; SOUZA; ARAUJO; 

COSTA, 2013; MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 2014).  

Elas apresentam, também, temor pela morte do seu recém-nascido (RN) e temor pela 

própria morte, em que a hospitalização surge como forma de sobrevivência do binômio, sendo 

interpretada como essencial para evitar um desfecho não favorável. Porém esta, também, 

aparece como desencadeadora de dificuldades, pois obriga a mulher a uma rotina hospitalar, 

afastando-a do seu convívio familiar e social, evidenciando a perda da independência 

(SOUZA, 2009; SOUZA; ARAUJO; COSTA, 2011; SILVA et al., 2011).  

 

Algumas práticas de cuidado adotadas para o tratamento como a hospitalização e o 
repouso, podem contribuir para aumentar a crise e o estresse vividos não só por elas, 
mas também pelos familiares, gerando alterações pessoais e no ritmo familiar. Na 
maioria das vezes quando há necessidade de afastamento da mulher do seu 
domicílio, dos familiares, das atividades profissionais e domésticas; quando há 
necessidade de adaptações da gestante ao novo ambiente e às condutas hospitalares e 
aos hábitos culturais, acentuam-se alterações emocionais como solidão, ansiedade, 
tédio, depressão e medo, podendo acarretar a baixa qualidade de vida às gestantes e 
suas famílias, exigindo uma atenção aos aspectos emocionais advindos destas 
demandas na gestação de alto risco. Assim, as práticas de cuidado incorporadas ao 
cotidiano das gestantes de alto risco, precisam ser valorizadas, e a equipe de saúde 
que as auxilia precisa promover ações que abarquem os aspectos emocionais delas. 
Para tanto é necessário que o profissional de saúde conheça como essas mulheres se 
cuidam, como são seus hábitos, suas crenças, suas rotinas familiares e o que as 
mudanças advindas da gestação representam para elas. (WILHELM, 2014, p.14) 

 

Alguns estudos apontam que os profissionais desconsideram o contexto sociocultural 

das gestantes e não dão valor aos aspectos subjetivos (DUARTE, 2003). A hipertensão pode 
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ser vivida por diferentes nuanças na mulher, e isso pode representar as vulnerabilidades às 

doenças, às complicações e à morte (MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 2014). Apesar da 

predominância da epidemiologia, no sistema de saúde, para definir risco, ela não consegue 

abordar e, portanto, compreender, temas subjetivos, pois desconsidera as representações 

sociais, os processos socioculturais e as percepções, dessa forma, reduzindo a experiência 

social a aspectos biológicos, tornando o grupo na soma de indivíduos. 

Neste sentido, o profissional deve situar a grávida no processo emocional ao qual ela 

se encontra, orientando sobre as mudanças, sinais e sintomas que poderão surgir e aqueles aos 

quais elas poderão ter que enfrentar. Este agir gera diminuição do medo, da angústia e das 

dúvidas, podendo contribuir para o cuidado e autocuidado e menor culpabilidade pelo 

processo.  

O estudo de Silva (2010) aponta que as gestantes desconheciam o significado de sua 

doença – doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG), sendo que elas não tiveram 

boas percepções no tocante ao atendimento médico quanto às informações recebidas, ao 

diálogo e às orientações sobre a doença. O autor enuncia que as escassas informações 

recebidas durante o pré-natal e a pouca interação entre profissional e gestante agravaram 

ainda mais o medo, desencadeando a culpa.  

Esses dados, igualmente, foram encontrados por Azevedo et al. (2009), que relataram 

que as entrevistadas da sua pesquisa não sabiam o que significava sua doença. Fleury (2009) 

acredita que o conhecimento da doença contribui para o cuidado. E afirma que se a gestante 

de alto risco é envolvida com a sua saúde, ela sente-se responsável por si e pelo filho, o que 

contribui para o autocuidado, fator essencial para todo e qualquer pré-natal.  

Pesquisa brasileira concluiu que a falta de conhecimento acerca da doença fazia com 

que as mulheres, ao invés de desejarem preservar a gravidez, passavam a querer que os partos 

fossem feitos logo, sem se preocupar com a prematuridade do bebê. Elas “preferiam que a 

gestação fosse interrompida o mais breve possível” (MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 

2014, p.1007). As autoras colocam que as mulheres buscavam informações e interpretações 

sobre a doença por diferentes meios, constituídos por saberes médicos, internet e televisão, 

por experiências da atual gravidez, das antigas gravidezes, pelas interações com os familiares 

e com outras mulheres, mostrando que elas vivenciavam sua doença de forma subjetiva e 

cultural.  

As autoras vão ainda mais além quando descrevem “a forma como as gestantes 

experienciam os riscos depende do seu conhecimento e da maneira como se sentem, o que 
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demonstra, de forma clara, que a bagagem cultural das gestantes pode embasar a compreensão 

do risco gestacional” (MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 2014, p.1009). Assim, cada um 

elabora sua noção de risco baseado na situação vivenciada, cujo significado social é 

construído historicamente (DOUGLAS, 1994).  

Souza; Araújo e Costa (2011) e (2013) concluíram que as mulheres só tomaram 

conhecimento da gravidade clínica da sua doença no momento em que necessitaram de 

atendimento em um hospital de maior complexidade. Relativamente à hospitalização do 

recém-nascido na UTIN, a puérpera vê o fato como negativo e ambíguo, pois aquele ambiente 

remete à morte, porém é ali que ele encontrará chances para sua sobrevivência.  

Essas autoras afirmam que o estresse e as necessidades emocionais das gestantes não 

foram atendidos de forma adequada, o que gerou desespero e angústia e surtiu em uma 

representação social negativa. As autoras identificaram as representações sociais das 

puérperas com síndromes hipertensivas da gravidez e suas consequências aos seguintes 

estímulos: “pressão alta na gravidez, prematuridade e UTIN”. A morte permaneceu como 

núcleo central a todos os estímulos, seguida de aspectos negativos (comum aos três 

universos). Em seguida, evidenciou-se a estratégia de enfrentamento da situação e a 

necessidade de cuidado. Fragilidade, conhecimento sobre a doença e significado da UTIN, 

também, foram mencionados (SOUZA; ARAÚJO; COSTA, 2013). 

A gestação de risco pode ser encarada sob duas diferentes óticas: quando a condição 

clínica preexiste à gestação e quando ela passa a existir após a gestação. Isso pode influenciar 

a maneira como a gestante “de alto risco” percebe sua gestação.  

Na primeira condição, quando ela já é hipertensa, a gestação pode ser encarada como 

uma chance na vida, um momento especial, uma vitória que ela pode ter em relação à doença. 

Por sua vez, a mulher saudável ao engravidar passa a ser surpreendida com uma possível 

doença, que pode trazer desequilíbrio emocional por causar a perda da autoestima, somada ao 

sentimento de culpabilidade por ser uma gravidez de risco.  

É importante que a mulher hipertensa planeje sua gravidez e faça uma avaliação pré-

concepcional, buscando o início do pré-natal o mais breve possível. A mulher que 

experimenta a condição de risco precisa, além de todos os cuidados exigidos pelo pré-natal, 

de um apoio extra para que possa superar as dúvidas e os anseios adicionais trazidos por essa 

condição. Porém ambas precisam criar vínculos fortes com o serviço de saúde e minimizar os 

efeitos adversos trazidos pela hipertensão arterial.  
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Identificar e reconhecer esse processo emocional são atividades que podem contribuir 

na redução do estresse para a gestante e equipe, proporcionando uma atenção humanizada, a 

criação de vínculo, melhores encaminhamentos, discussão de casos e melhores resultados. 

Podemos inferir que temos um longo caminho a percorrer no tocante às percepções e 

aos sentimentos negativos advindos das gravidezes de alto risco. Podemos superá-los 

mediante um adequado cuidado que deve abranger o ciclo gravídico-puerperal, com 

ampliação de orientações adequadas e precisas, diagnóstico precoce, postura humanizada e 

acolhedora, condutas eficientes, responsabilidade compartilhada, esclarecimento dos riscos 

para a gestante e seu concepto e diálogo permanente entre equipes e famílias.  

Ressaltamos que as políticas públicas às mulheres, no Brasil, buscam um modelo 

humanizado de atenção tendo como objetivo a integralidade e longitudinalidade do cuidado, 

além da valorização do empoderamento da mulher e sua participação social. Tem-se por 

objetivo a equidade sobre os determinantes sociais da saúde e a busca de ações sustentáveis e 

estratégicas (WHO, 1998). Devemos ser capazes de identificar as situações de risco para 

podermos atuar, de maneira estratégica, com as gestantes (PICCININI, 2012).  

 

4.4 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) 

 

4.4.1 História e Conceitos Relativos às RAS e aos seus Níveis de Atenção  

 

A proposta de organização da saúde em redes de atenção busca o cuidado integrado e 

regionalizado em todos os níveis, visando à resolutividade das ações. É uma estratégia que, 

segundo Ministério da Saúde (2010a), tem o objetivo de superar a fragmentação da atenção à 

saúde, bem como da gestão nas regiões, com isso, aperfeiçoando o SUS e buscando garantir 

ao usuário ações e serviços com eficiência e efetividade. 

Essa organização foi debatida na reforma do Sistema Público Brasileiro, tendo com 

referência a experiência dos países com sistemas públicos universais (KUSCHNIR; 

CHORNY, 2010). O conteúdo da constituição das RAS fundamenta-se no arcabouço 

normativo do SUS, destacando principalmente as Portarias do Pacto pela Saúde, a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Promoção a Saúde (PNPS); e 

ela não foi incorporada nos anos da década de 1990 devido, principalmente, ao processo de 

descentralização dos municípios, sendo sua orientação retomada em 2000, através do Pacto 

pela Saúde e a NOAS 01/2002 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006).  
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A sua proposta de organização, então, assumiu diferentes significados por distintos 

atores, sendo sua organização centrada no “campo do cuidado integrado” (OPAS, 2009). 

Nesse sentido, as intervenções buscam a integração organizacional entre os setores ou 

atenções à saúde, intercalando saúde e cuidado social (KUSCHNIR; CHORNY, 2010).  

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como:  

 

[...] arranjos organizativos de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 
integralidade do cuidado. O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de 
ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 
responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em 
termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 
Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com 
o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas 
necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção 
contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de 
objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos. Fundamenta-
se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a função 
resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a 
partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. Os 
pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 
determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular (BRASIL, 
2010a, p.1). 

 

Dentre os principais exemplos de sucesso dos sistemas integrados, ou de RAS, 

destaca-se a constituição do National Health Service (NHS) britânico. Ele foi possível após o 

relatório de Dawson, publicado em 1920, após a Primeira Guerra Mundial, a pedido do 

governo inglês, que buscava mudanças no sistema de proteção social. A missão era organizar 

os serviços de saúde para a população em uma dada região, e esta foi a primeira descrição de 

uma rede regionalizada. Kuschnir e Chorny (2010) descrevem que, ainda hoje, quase cem 

anos após sua publicação, o relatório de Dawson surpreende em virtude da sua profundidade e 

abrangência.  

Dawson traz uma nova organização do sistema e aponta uma estreita coordenação 

entre medicina preventiva e curativa. Cada território deveria ser organizado para oferecer 

serviços integrais de saúde, e cita os serviços “domiciliares” como parte integrante e 

importante para isso. Esses atendimentos domiciliares deveriam ter apoios de centros 

primários de saúde, além de serviços secundários, como laboratórios, radiologia e hospitais 

para as internações.  

Os centros primários contariam com o general practitioner ou (GP), médicos-

generalistas que trabalhariam como autônomos ou contratados pelos serviços de seguro social 
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e conformariam, como ordenadores do cuidado, a porta de entrada ao sistema de saúde. Tais 

centros ficariam localizados em vilas, mais próximos da população. 

Os serviços secundários estariam nas cidades maiores e seriam responsáveis por 

ofertar serviços especializados. Porém, ao se instalar esses centros, levar-se-ia em conta a 

distribuição da população e os meios de transporte disponíveis. Casos mais complexos, que 

necessitassem de um suporte mais avançado, deveriam ser encaminhados a um hospital de 

referência que seria vinculado aos centros secundários.  

Além de o relatório descrever a atribuição dos diferentes níveis, ele destaca a atenção 

primária como ordenadora do cuidado. Ele relata ainda que, ao se encaminhar um paciente de 

um nível a outro, para fins de consulta ou tratamento de saúde, uma cópia da sua história, 

diagnósticos ou tratamentos (prontuário) deveriam acompanhar o paciente (referência e 

contrarreferência), dessa maneira, promovendo a integração ou a comunicação entre os níveis. 

Assim, o relatório de Dawson promove o conceito da territorialização e a necessidade de 

articulação, ausentes até então nos sistemas de seguro social.  

Quanto à organização dos serviços, o relatório foi responsável por introduzir o 

conceito de níveis de atenção, a criação de vínculo, a coordenação pela atenção primária e a 

integração de todos os sistemas (saúde, transporte e sistemas de informação) (KUSCHNIR; 

CHORNY, 2010). 

Organizar as redes de atenção foi uma alternativa de buscar garantir acesso com 

equidade para a população. E foi pensada levando em consideração as condições locais da 

comunidade, a forma como ocupavam esse ambiente. Foi desenvolvido um esquema que é 

utilizado até hoje como forma de ilustrar a comunicação entre os níveis de atenção. 

Entretanto o relatório foi engavetado, ressurgindo somente durante a Segunda Guerra 

Mundial, para embasar a criação do NHS britânico, em 1948. E algumas mudanças foram 

feitas, como a garantia da autonomia dos médicos, que não trabalhariam em centros de saúde 

como assalariados, então, foram contratados por “capitação”, sendo responsáveis pela saúde 

integral dos pacientes de sua lista. Porém, eles eram os responsáveis pelas referências para os 

outros níveis e deveriam manter ou buscar criar vínculo com seus pacientes, função de gate-

keeper. 

Este modelo foi, mais tarde, adotado por outros países que tinham sistemas nacionais 

de saúde, como o Canadá e os países nórdicos. Isso devido à forte relação com os princípios 

da universalidade, equidade, integralidade, estratégia de regionalização e hierarquização.  
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Na América Latina, os programas de saúde comunitária foram implantados sob o 

apoio e patrocínio da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), na década de 1960, 

especificamente no Brasil, no Chile e na Colômbia, sendo promovida, em 1978, a Conferência 

Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, em Alma Ata, promovida pela Organização 

Mundial de Saúde, sendo reafirmada a atenção primária como estratégia para se conseguir 

saúde para todos no ano de 2000. Assim, a OMS passou a ser a maior difusora e também 

incentivadora da APS (MERHY; MALTA; SANTOS, 2004). 

No Brasil, as redes de atenção à saúde, baseadas no relatório de Dawson, foram 

previstas desde a regulamentação e implantação do SUS, em 1988. Porém, só em 2006, com o 

Pacto pela Saúde, que foram definidos os processos de regionalização e organização do SUS 

em redes, como forma de consolidar seus princípios.  

Em um dos componentes do Pacto pela Vida, refere-se à atenção primária à saúde 

como prioridade cuja Estratégia Saúde da Família deveria ser o modelo preferencial dessa 

atenção, ordenadora da rede. Assim, em acordo com o Pacto pela Vida, foram aprovadas a 

Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção de Saúde, que 

consolidam o modelo de atenção capaz de compreender as mudanças epidemiológicas, 

caracterizando a APS como eixo estruturante da rede de atenção. 

Em 2010, pela Portaria nº 4.279, o Ministério da Saúde estabelece a definição, as 

diretrizes e as atribuições da rede de atenção à saúde, como elencadas:  

 

1. População e território definidos com amplo conhecimento de suas necessidades e 
preferências que determinam a oferta dos serviços de saúde;  
2. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que presta serviços de promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento, gestão de casos, reabilitação e cuidados 
paliativos e integra os programas focalizados em doenças, riscos e populações 
específicas, os serviços de saúde individuais e os coletivos;  
3. Atenção Primária em Saúde estruturada como primeiro nível de atenção e porta de 
entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a 
população, integrando, coordenando o cuidado, e atendendo as suas necessidades de 
saúde;  
4. Prestação de serviços especializados em lugar de adequado;  
5. Existência de mecanismos de coordenação, continuidade do cuidado e integração 
assistencial por todo o contínuo da atenção;  
6. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em 
conta as particularidades culturais, de gênero, assim como a diversidade da 
população;  
7. Sistema de governança único para toda a rede com o propósito de criar uma 
missão, visão e estratégias nas organizações que compõem a região de saúde; definir 
objetivos e metas que devam ser cumpridos no curto, médio e longo prazo; articular 
as políticas institucionais; e desenvolver a capacidade de gestão necessária para 
planejar, monitorar e avaliar o desempenho dos gerentes e das organizações;  
8. Participação social ampla;  
9. Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico;  
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10. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos e com incentivos 
pelo alcance de metas da rede;  
11. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede, com 
identificação de dados por sexo, idade, lugar de residência, origem étnica e outras 
variáveis pertinentes;  
12. Financiamento tripartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede;  
13. Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em 
saúde; e  
14. Gestão baseada em resultado. (BRASIL, 2010a, art 1º). 

 

 As RAS deverão ser organizadas conforme sua densidade tecnológica, integradas por 

sistemas transversais, visando atender à integralidade do cuidado em saúde e 

responsabilização contínua, sendo a APS o centro de comunicação. Entretanto, as redes 

regionalizadas do SUS apresentam muitos desafios, como as iniquidades e a falta de acesso à 

saúde. Para que tais problemas sejam solucionados, decisões deverão ser baseadas em 

evidências; as redes de atenção à saúde deverão ser capazes de contemplar não só as 

condições agudas, como também as crônicas, responsáveis hoje por 30% das mortes no Brasil 

(SBC, 2010). O planejamento das ações deverá ser pautado nos determinantes sociais da 

saúde, em que a população, a estrutura operacional e os modelos de atenção deverão ser 

considerados (elementos constitutivos das RAS).  

A população é a essência e a razão da existência das RAS, e ela deve ser estratificada 

por riscos, a partir dos quais buscaremos construir, dentro das suas necessidades, a atenção à 

saúde. A estrutura operacional necessária para se desenhar a RAS engloba: a APS, as atenções 

secundária e terciária, os sistemas de apoio, os sistemas de logísticas, o sistema de transporte 

e o sistema de governança das redes. A APS deverá estruturar e coordenar a rede, como já foi 

mencionado, fato nos países bem-sucedidos como Inglaterra e Canadá. Por fim, a RAS tem 

como objetivo o equilíbrio entre as necessidades da população e as intervenções do sistema de 

saúde.  

Podemos ressaltar que, apesar dos avanços conseguidos nos últimos anos, o SUS ainda 

presta atenção à saúde de forma fragmentada, episódica, reativa e direcionada para os eventos 

e condições agudas, isso porque deixa de apresentar ou falha em alguma dessas estruturas das 

RAS descritas (MENDES, 2011). 

Giovanella et al. (2012) afirmam que o Brasil é caracterizado por uma situação de 

iniquidade no uso dos serviços de saúde, onde as pessoas mais necessitadas, os grupos sociais 

menos privilegiados, têm menor probabilidade de acesso, sendo que, quando essas pessoas 

procuram tais serviços, seu estado de saúde é mais grave e elas recebem cuidados menos 

adequados às suas necessidades.  
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A ESF, que busca reorientar o SUS tornando a porta de entrada preferencial ao sistema 

de saúde, deve permitir que essa entrada ocorra de forma hierarquizada, com instalação de 

unidades próximas às comunidades a fim de facilitar o acesso (CORRÊA; DÓI, 2014). 

Esse acesso deve garantir, em especial, a assistência ao pré-natal, porém, na presença 

de sinais de risco gestacional, a gestante deve ser encaminhada, através da rede de serviços, 

por meio do sistema de referência e contrarreferência, à unidade secundária ou terciária, 

seguindo o princípio da regionalização (BRASIL, 2012b). 

A referência (R) representa o maior grau de complexidade, à qual o usuário é 

encaminhado para um atendimento no hospital ou clínica especializada. Já a contrarreferência 

(CR) faz o sentido oposto, ou seja, o usuário é conduzido a um atendimento em nível primário 

(BRASIL, 2012b). É importante ressaltar que a referência não exclui a responsabilidade do 

serviço com o indivíduo, que deve ser acompanhado pela referência e pela contrarreferência. 

Ambas, R/CR, podem ser prejudicadas pela dificuldade ou pela falta de acesso na APS, ou na 

atenção secundária, gerando fragilidades no vínculo da gestante com o sistema de saúde, 

comprometendo a continuidade do cuidado (CORRÊA; DÓI, 2014). 

Ademais, deve-se redefinir o conceito de cadeia de valor na atenção à saúde, tirando a 

ênfase das condições agudas e dirigindo-a para as condições crônicas, o que significa dar 

centralidade às ações promocionais e preventivas (MENDES, 2011).  

É possível apontar que os conceitos para a construção das RAS possibilitam a 

superação da fragmentação do sistema, dessa maneira, possibilitando uma oferta de serviço 

mais acessível, longitudinal, integral e equânime.  

 

O PAPEL DA APS NAS RAS 

 

A APS é ordenadora e coordenadora do cuidado, sendo o centro de comunicação das 

RAS. Para isso, ela deve ser o primeiro contato com o indivíduo, com as famílias e a 

comunidade, sendo a ela atribuído o termo “porta de entrada” ao sistema. Ela deve aproximar 

os serviços de saúde, seja no trabalho, seja no local onde as pessoas moram e buscam um 

processo contínuo de atenção, sendo suas ações de cunho individual e coletivo e deverão 

proteger, prevenir, tratar, diagnosticar, reabilitar, além de manter a saúde.  

É importante entender as denominações dos níveis de atenção (primário, secundário e 

terciário) para podermos esclarecer o papel da APS na RAS. Essa divisão parece ter sido 

adaptada da educação, porém seus significados variam entre saúde e educação.  
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O trajeto linear da educação, onde o aluno segue etapas, não é visualizado na saúde. 

Nas RAS, o cliente pode ser referenciado a outro nível de saúde, porém ele permanece sob a 

responsabilidade do nível primário, onde serão trabalhados todos os cuidados recebidos pelos 

demais níveis (STARFIELD, 2002; MENDES, 2007).  

Outra diferença é relacionada com o progressivo aumento da qualidade ou capacidade 

técnica presente na educação. A APS não é considerada menos complexa em relação aos 

demais níveis. Ela deve atender 85% dos problemas de forma resolutiva, utilizando para isso 

de uma carteira ampla de serviços e tecnologia de alta complexidade, a exemplo das 

modificações de comportamentos e hábitos. Os demais níveis possuem aparato tecnológico, 

que, na maioria das vezes, são valorizados pela sociedade quando comparados à APS 

(MENDES, 2012).  

A coordenação do cuidado é exercida através de práticas “gerenciais e sanitárias 

democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território” (BRASIL, 2010a, p.2). É papel da APS integrar os 

diversos níveis de atenção à saúde, com isso, buscando suprir a fragmentação do sistema.  

Merhy, Malta e Santos (2004) defendem que a APS deva promover a construção de 

serviços de saúde mediante a mudança no processo de trabalho, no qual possa ocorrer 

acolhimento aos usuários, identificação dos problemas de saúde e a criação de vínculos e 

responsabilização mútua. 

Segundo Ministério da Saúde (2010a), uma APS de qualidade deve ter como atributos: 

primeiro contato; longitudinalidade; integralidade; coordenação; centralidade na família; 

abordagem familiar e orientação comunitária.  

O primeiro contato, ou acesso de primeiro contato, diz respeito à acessibilidade e 

utilização do serviço quando dele se precisa, ou quando surge um problema, exceto urgências 

e emergências que põem risco a vida. Ele ainda promove uma atenção mais direcionada às 

necessidades do indivíduo, resultando em melhora da saúde com custos totais mais baixos. 

A longitudinalidade pode ser definida como "lidar com o crescimento e as mudanças 

de indivíduos ou grupos no decorrer de um período de anos" (STARFIELD, 2002, p.62). É 

uma longa relação entre usuários e profissionais e tem como benefícios uma promoção de 

saúde adequada, melhor atenção preventiva, melhor reconhecimento das vulnerabilidades a 

que os usuários estão expostos, menos hospitalizações, etc. Porém os maiores benefícios 

referem-se à continuação do cuidado durante todo processo de atenção, possibilitando a 
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criação de vínculo entre profissionais e usuários e ao manejo dos problemas de saúde de 

forma adequada (BRASIL, 2010).  

A integralidade da atenção precisa que sejam reconhecidos, nas comunidades, as suas 

reais necessidades. Assim, a APS deve agir como um agente baseado nessas necessidades, 

prestando os cuidados integrais, a atenção biopsicossocial, de alta resolutividade e referenciar 

quando necessário.  

Esses serviços poderão ser ajustados sempre que houver a necessidade, sendo este um 

importante mecanismo. A integralidade é traduzida como um elenco de serviços disponíveis 

na APS e que engloba o ser desde o seu nascimento, infância, juventude, vida adulta, saúde 

sexual e reprodutiva, direitos reprodutivos, velhice, etc.  

A coordenação pode ser traduzida como um estar em harmonia numa ação ou esforço 

comum (STARFIELD, 2002). Sua essência é a disponibilidade da informação, assim os 

prontuários eletrônicos são elementos-chave, pois permitem o compartilhamento da 

informação nos diversos níveis e por diferentes profissionais.  

A centralidade na família refere-se ao conhecimento que toda equipe tem sobre a 

família e seus problemas de saúde, sociais e emocionais. Tem-se adotado o conceito ampliado 

de família que engloba não só os parentescos consanguíneos, mas, sim, todas as pessoas que 

convivem sobre um mesmo teto, assim como demais moradores. Essa descentralização 

propicia uma mudança no processo de trabalho das equipes que se veem diante da 

necessidade da compreensão de “toda família” para buscar tratamentos de saúde.  

A abordagem familiar é utilizada a todo o momento na ESF, como na realização do 

cadastro das famílias, no tratamento de doenças crônicas ou doenças degenerativas. A 

orientação comunitária tem como base as necessidades daquela comunidade no uso de 

habilidades clínicas, epidemiológicas e das ciências sociais, de forma a programar a atenção à 

saúde ou ajustar os programas. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2008), um sistema de APS incapaz de 

gerenciar com eficácia as doenças crônicas degenerativas e o HIV tornar-se-á obsoleto. Hoje, 

tais condições equivalem a 60% de todas as doenças e, desde 2000, já são responsáveis por 

80% de todas as doenças nos países em desenvolvimento. Por esse motivo a APS deve estar 

orientada para a atenção às condições crônicas, com o objetivo de controlar as doenças e os 

agravos de maior relevância através da adoção de tecnologias de gestão da clínica (diretrizes 

clínicas e a gestão de patologias). Portanto, podemos inferir que a Estratégia Saúde da Família 
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“representa o principal modelo para a organização da APS. O seu fortalecimento torna-se uma 

exigência para o estabelecimento da RAS” (BRASIL, 2010a, p.3).  

Os benefícios das RAS sobre a APS são fundamentados em extensa literatura 

científica, resultando em melhores resultados de saúde da população e satisfação dos usuários. 

São mais adequados porque deverão ser construídos a partir das necessidades da população, o 

que possibilita organização de respostas frente às doenças de maior prevalência, a exemplo, 

das doenças crônicas, apresentando, portanto, uso racional de recursos (STARFIELD, 2002; 

BRASIL, 2010a; MENDES, 2011).  

 

O PAPEL DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA NAS RAS 

 

A atenção secundária presta cuidados que se diferenciam, principalmente, da APS pela 

duração do contato entre profissionais e usuários e pela criação de vínculo. O nível secundário 

deve ter caráter consultivo pelo apoio matricial à APS e/ou o apoio pontual para o diagnóstico 

e a instalação da terapêutica.  

A atenção secundária é representada pelas policlínicas, UPA`s, ambulatórios 

especializados e pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que foi criado via portaria 

do Ministério da Saúde – GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, que será abordado de forma 

mais detalhada mais avante.  

O acesso ao nível secundário (policlínicas e ambulatórios) se faz mediante sistema de 

regulação (SISREG). As unidades secundárias deverão disponibilizar todas as suas vagas para 

exames e consultas através de uma agenda mensal. Também, deverão comunicar aos usuários 

e às Unidades de Saúde da Família ou UBS as necessidades de transferência de agenda e 

retornos.  

Se houver necessidade de reencaminhamento a outra unidade secundária ou terciária, o 

usuário será encaminhado ao médico da APS mais próximo da sua casa, e este, após 

avaliação, deverá fazer a inclusão daquele no SISREG. A política do sistema de regulação 

será descrita mais adiante, no papel da atenção terciária nas RAS. Agora, discutiremos sobre o 

papel do NASF na composição das RAS. 

 O principal objetivo da criação do NASF, segundo Ministério da Saúde (2010b, p.10), 

foi “apoiar a inserção da Estratégia Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a 

abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar a resolutividade dela, 

reforçando os processos de territorialização e regionalização em saúde”.  
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São requisitos do NASF: conhecimento técnico, responsabilização de determinadas 

equipes de saúde da família e o desenvolvimento de habilidades, tendo como orientação a 

ESF (BRASIL, 2010b). E suas diretrizes são: “ação interdisciplinar e intersetorial; educação 

permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de 

território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e 

humanização” (BRASIL, 2010b, p.7).  

O NASF, como supramencionado, deve atuar de forma intersetorial e interdisciplinar, 

por isso, deve ser constituído por uma equipe de diferentes profissionais que irão atuar em 

conjunto com a equipe de saúde da família, buscando apoiar as ações desenvolvidas nos 

territórios de responsabilidade de ambas.  

Sua composição é definida pelos gestores municipais, buscando identificar as 

prioridades locais. Importante ressaltar que o Núcleo de Apoio a Saúde da Família não se 

caracteriza como porta de entrada do sistema. Na sequência, descrevemos duas de suas 

modalidades, segundo a Portaria do Ministério da Saúde nº 154:  

 

O Nasf 1, composto por no mínimo cinco profissionais com formação universitária, 
entre os seguintes: psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, médico ginecologista, profissional da educação física, médico 
homeopata, nutricionista, médico acupunturista, médico pediatra, médico psiquiatra 
e terapeuta ocupacional. Cada um desses Nasf deve estar vinculado a um mínimo de 
oito e máximo de 20 equipes de SF, exceto nos estados da Região Norte, onde o 
número mínimo passa a ser cinco.  
O Nasf 2 deverá ter no mínimo três profissionais, entre os seguintes: psicólogo, 
assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional da 
educação física, nutricionista e terapeuta ocupacional; e se vincular a no mínimo três 
equipes de SF. (BRASIL, 2010b, p.20) 

 

A implantação do NASF é abordada pelo Ministério da Saúde (2010b) quanto ao risco 

de se incorrer na fragmentação da atenção. E isso ocorrerá se o foco for os aspectos 

individuais, em que poderemos ter uma variada abordagem profissional, não promovendo a 

responsabilização dos entes envolvidos e, também, a atenção integral. Essa integralidade 

deverá ser o centro de todas as ações e deverá modificar os modelos de atenção e gestão não 

baseados nas RAS. 

Dessa forma, o NASF desenvolverá seu processo de trabalho com o foco sob o 

território de sua responsabilidade, priorizando o atendimento compartilhado e interdisciplinar, 

buscando a responsabilidade mútua e a discussão de casos e projetos terapêuticos. Ele será 

acionado mediante encaminhamento da APS e deverá superar a lógica da fragmentação da 

saúde, buscando a construção das RAS.  
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Cada integrante apresenta sua atribuição conforme qualificação profissional, porém 

eles terão dois focos para atuarem: a população adscrita e a equipe de saúde da família. Suas 

metas deverão ser avaliadas (pelos próprios e pela equipe) através de indicadores de resultado. 

Com relação às atribuições comuns aos membros do NASF, são destacadas as 

seguintes:  

 

a) Identificar, em conjunto com as equipe de SF e a comunidade: as atividades, as 
ações e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas; o público 
prioritário a cada uma das ações;  

b) Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas 
equipes de SF e de Internação Domiciliar, quando estas existirem, 
acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 
estabelecidos;  

c) Acolher os usuários e humanizar a atenção;  
d) Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se 

integrem a outras políticas sociais (educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, 
entre outras);  

e) Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por 
meio dos Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde;  

f) Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das 
atividades dos Nasf;  

g) Avaliar, em conjunto com as equipe de SF e os Conselhos de Saúde, o 
desenvolvimento e a implementação das ações e a medida de seu impacto sobre 
a situação de saúde, por meio de indicadores previamente estabelecidos;  

h) Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção dos 
Nasf;  

i) Elaborar projetos terapêuticos, por meio de discussões periódicas que permitam 
a apropriação coletiva pelas equipes de SF e os Nasf do acompanhamento dos 
usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, 
desenvolvendo a responsabilidade compartilhada. (BRASIL, 2010b, p.23). 

 

Deve ser prioridade nesse processo: 

 

a) Ações clínicas compartilhadas, para uma intervenção interdisciplinar, com 
troca de saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência 
para ambos os profissionais envolvidos. Com ênfase em estudo e discussão de 
casos e situações, realização de projeto terapêutico singular, orientações, 
espaços de reuniões, bem como consultas/atendimentos conjuntos, apoio por 
telefone, e-mail etc.  

b) Intervenções específicas do profissional do Nasf com os usuários e/ou famílias, 
com discussão e negociação a priori com os profissionais da equipe de SF 
responsáveis pelo caso, de forma que o atendimento individualizado pelo Nasf 
se dê apenas em situações extremamente necessárias e, quando ocorrer, 
continuar mantendo contato com a equipe de SF, que não se descomprometeria 
com o caso, ao contrário, procuraria redefinir um padrão de seguimento 
complementar e compatível ao cuidado oferecido pelo Nasf diretamente ao 
usuário, ou à família ou à comunidade.  

c) Ações compartilhadas nos territórios de sua responsabilidade desenvolvidas de 
forma articulada com as equipes de SF. E outros setores como o 
desenvolvimento do projeto de saúde no território, planejamentos, reuniões, 
apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social, enfrentamento da 
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violência, ações junto aos equipamentos públicos, como escolas, creches, 
igrejas, pastorais etc. (BRASIL, 2010b, p.20-21). 

 
 

Algumas ferramentas são apresentadas pelo MS como forma de organizar e 

desenvolver o processo de trabalho do NASF: “o Apoio Matricial, a Clínica Ampliada, o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto de Saúde no Território (PST) e a Pactuação do 

Apoio” (BRASIL, 2010b, p.8). 

Enfim, o trabalho do NASF deve se desenvolver por meio do apoio matricial às 

equipes de saúde da família, buscando a criação de espaços para o planejamento, a criação e 

as discussões dos cuidados.  

Logo, pode-se inferir que a constituição das RAS é a lógica de trabalho do NASF, em 

que se destacam suas nove áreas estratégicas: “saúde da criança/do adolescente e do jovem; 

saúde mental; reabilitação/saúde integral da pessoa idosa; alimentação e nutrição; serviço 

social; saúde da mulher; assistência farmacêutica; atividade física/práticas corporais; práticas 

integrativas e complementares” (BRASIL, 2010b, p.8). 

 

O PAPEL DA ATENÇÃO TERCIÁRIA NAS RAS 

 

O nível terciário é destinado aos cuidados intensivos ou raros de saúde. Ele concentra 

equipamentos dotados de alta tecnologia e mais caros. Seu recurso humano é altamente 

especializado sendo necessária uma expertise diferente da expertise dos profissionais de saúde 

das atenções primárias e secundárias (STARFIELD, 2002; MENDES, 2011). 

É importante destacar que, embora o nível terciário detenha conhecimento muito 

específico sobre determinado problema de saúde, isso não o torna superior ou imprime uma 

relação de hierarquia entre os demais níveis. Relações de hierarquia não existem entre as 

RAS.  

A APS é a ordenadora da rede, já a atenção terciária caracteriza-se pelo atendimento 

de urgências e especialidades médicas, com destaque para oncologia, emergência e UTI 

Neonatal. 

A entrada na atenção terciária se dá pelo sistema de regulação (SISREG). Ele é um 

instrumento de intervenção à disposição dos profissionais de saúde e gestores da atenção 

primária visando à implantação de um sistema regulatório. A política está fundamentada nos 

princípios da equidade, porque busca garantir o acesso aos serviços de saúde de forma menos 
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demorada, sendo baseada em protocolos pactuados. Ela, também, promove o controle da 

Programação Pactuada Integrada (PPI), definida entre os municípios. A Rede de Centrais de 

Regulação, no estado do Rio de Janeiro, regula todas as consultas e os exames médicos de alta 

especificidade, sendo que é o estado pioneiro no Brasil no SISREG-WEB.  

As unidades primárias de saúde, no município, têm instalado o prontuário eletrônico 

para o paciente, e este é alimentado por todos os profissionais. Caso seja necessário o 

encaminhamento à atenção secundária, terciária, internação hospitalar, serviços de 

emergência e exames complementares, ele é feito pelos médicos reguladores, através do 

SISREG, na APS. 

Essa política busca “fortalecer o processo de regionalização, hierarquização e 

integração das ações e serviços de saúde” (BRASIL, 2008) e estabelecer as ações de forma 

que estejam organizadas como um complexo regulador. Esse complexo regulador é 

responsável pela ordenação do acesso aos serviços de saúde e visa otimizar os recursos 

disponíveis, garantindo a melhor opção diante da necessidade de assistência de saúde do 

indivíduo. Ele é formado por uma ou mais estruturas e tem como atribuições:  

 

[...] fazer a gestão da ocupação de leitos e agendas das unidades de saúde; absorver 
ou atuar de forma integrada aos processos autorizativos; efetivar o controle dos 
limites físicos e financeiros; estabelecer e executar critérios de classificação de risco; 
e executar a regulação médica do processo assistencial. (BRASIL, 2008, art. 8º). 

 

Trata-se de um importante marco legal para a saúde, sendo uma estratégia de 

regulação que, em 2013, sob a coordenação da Subsecretaria de Gestão Estratégica e 

Integração da Rede de Saúde (SUBGER), iniciou um processo de reestruturação.  

No município em tela, há uma grande rede hospitalar, isso por ter sido, no passado, 

capital do país e contado com os três entes federados para a conformação do Complexo 

Regulador. Assim, a reestruturação passa pela integração das unidades federais, estaduais e 

municipais, resultando na figura conhecida como gestor pleno. Dessa forma, a cidade do Rio 

de Janeiro passou a ser responsável pelo acesso ordenado à atenção especializada. Para isso, é 

fundamental a disponibilização das ofertas de serviços, sendo possível através da importação 

dos dados das unidades públicas em questão.  

As consultas ambulatoriais e os exames complementares são regulados via 

Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV). Essas vagas 

são solicitadas pelos médicos da atenção primária, desse modo, fortalecendo a coordenação 

do cuidado. 
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Nossa realidade é expressa pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, como é 

descrita na sequência:  

 

Atualmente, há 282 profissionais médicos reguladores distribuídos nas unidades de 
atenção primária da SMS-Rio. O efeito desta ação está refletido nos números de 
procedimentos regulados por dia, cerca de 2.500; e no aumento da oferta geral de 
mais de 400 mil procedimentos e consultas quando se compara o ano de 2013 ao de 
2012. (RIO DE JANEIRO, 2013, p.73). 

 

Assim, a Central de Regulação Estadual e a Central Nacional de Regulação de Alta 

Complexidade são responsáveis pela regulação de leitos, sendo composta por 69 profissionais 

que desenvolvem as seguintes atividades:  

 

a) regulação das internações eletivas;  
b) regulação de leitos entre unidades;  
c) regulação de procedimentos de alta complexidade ou custo;  
d) análise e regulação de mandados judiciais e demandas do Ministério Público;  
e) regulação regional da AP 3.2;  
f) intermediação com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) para 
internação das cirurgias bariátricas; 
g) Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para outros estados;  
h) Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC); 
i) Terapia Renal Substitutiva;  
j) acesso ao tratamento de radioterapia; e  
k) regulação da Vaga Zero (média de 3.600 solicitações/mês, por email e telefone, 
de regulação de pacientes em situação Vaga Zero). (RIO DE JANEIRO, 2013, p.73) 

 

4.4.2 O Município do Rio de Janeiro e o Programa Cegonha Carioca  

  

O município do Rio de Janeiro apresenta uma ampliação da cobertura do pré-natal e 

do acesso ao parto hospitalar, cenário similar a outros municípios do país, porém os desfechos 

de mortes maternas e perinatais ainda apresentam taxas elevadas, sendo que o nosso 

coeficiente de MM não apresenta tendência para redução (THEME-FILHA; SILVA; 

NORONHA, 1999; DOMINGUES et al., 2012).  

Além da alta taxa de mortalidade materna no município, desperta atenção a 

peregrinação anteparto apontada por vários autores, como Melo et al. (2007), que 

entrevistaram puérperas nas unidades públicas da cidade do Rio de Janeiro, entre 1999 a 

2001, e concluíram que 33,5% delas foram a mais de uma maternidade no momento do parto, 

sendo que mais de 20% procuraram três ou mais serviços até a internação. Maia (2014) 

apontou que houve maior chance de peregrinação entre as gestantes residentes em quatro das 

dez Áreas Programáticas no município (APs 3.1, 3.2, 3.3 e 4.0), duas delas foram cenários 
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deste estudo, sugerindo que os serviços apresentem barreiras ao acesso, à internação e à 

fragmentação da rede (MENEZES et al., 2006).  

  

A indefinição da maternidade de referência, a recusa de atendimento para 
parturientes e o encaminhamento a outras unidades por meios próprios e sem 
garantia de atendimento, foram identificados como problemas centrais da 
fragmentada rede de atenção do município. (MAIA, 2014, p.25).  

 

Tais dados são corroborados por outros estudos na cidade, como o de Barbastefano 

(2009), com puérperas adolescentes; e Barbosa (2010), em que 28,3% das puérperas 

internadas em uma tradicional maternidade carioca, haviam procurado por mais de uma 

maternidade no momento do parto.  

Como se não bastassem esses dados supradescritos, a cidade do Rio de Janeiro 

encontra, ainda, outra dificuldade a ser combatida: as doenças hipertensivas da gravidez como 

principal causa de morte materna. Desde 1993, o município apresenta elevadas taxas de 

mortalidade materna, tendo na hipertensão arterial uma das principais causas desse evento 

(VETTORE et al., 2011). 

Revisão sistemática feita por Khan et al. (2006) aponta as doenças hipertensivas e as 

hemorragias como as causas principais de morte materna nos países em desenvolvimento 

(Ásia, África, América Latina e Caribe).  

A Organização Mundial de Saúde considera como aceitável uma razão de mortalidade 

materna (RMM) entre 6 a 20 óbitos por 100 mil nascidos vivos (NV). 

 

A relação entre o número de mortes maternas conhecido por investigação e o 
número informado em atestados de óbito originais possibilitou a estimação dos 
valores corrigidos da RMM, que foram utilizados para ajustar os novos valores, 
desde 1990 até 2007. Projeção realizada de 2008 até 2015 revelou valores entre 69 e 
77 óbitos por 100 mil NV, indicando a dificuldade para cumprimento das metas 
deste ODM e, assim, a necessidade de revisão das estratégias de ação de forma a 
concentrar esforços nas áreas que apresentam maior mortalidade materna. (ODM, 
2010, p.87). 

   

No Brasil, ao compararem-se as regiões, o Sudeste, mais rico e, também, onde se 

concentra a maioria dos hospitais detentores de tecnologia, é o campeão em mortalidade 

materna do país (Gráfico 2).  

 

 

 



 

Gráfico 2 - Distribuição do Número de Óbitos Maternos Notificados

No gráfico 3, podemos 

óbitos maternos de mulheres residentes no 

Destaque para a taxa, em 2012

35/100 mil NV para o ano de 2015 (ODM, 2014).

Gráfico 3 - Razão de Mortalidade Materna no Município do Rio de Janeiro de 1993 a 2012.
Fonte: SIM
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com ações desenvolvidas entre serviços da atenção primária à saúde e maternidades de 

referência selecionadas de acordo com as regiões administrativas 
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lançada pelo governo federal no mesmo ano (LIMA 
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O Cegonha Carioca t
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Distribuição do Número de Óbitos Maternos Notificados no Brasil, segundo Regiões, 2006 a 
2015. 

Fonte: SIM (2016). 
 

No gráfico 3, podemos acompanhar a evolução da RMM e o número absoluto de

óbitos maternos de mulheres residentes no município do Rio de Janeiro entre 1993 até 2012. 

em 2012, de 65,4/100 mil NV, nível superior ao proposto pela ONU, de 

ano de 2015 (ODM, 2014). 

Razão de Mortalidade Materna no Município do Rio de Janeiro de 1993 a 2012.
Fonte: SIM-SINASC/GTDV/CAS/SVS/SUBPAV/SMS-RJ (2012).

Entretanto, em 2010, a cidade tornou-se pioneira no país ao pensar um projeto piloto 

com ações desenvolvidas entre serviços da atenção primária à saúde e maternidades de 

referência selecionadas de acordo com as regiões administrativas – O Cegonha Carioca. Esse 

então, lançado em 2011; e serviu para dar suporte à Rede Cegonha no país, 

lançada pelo governo federal no mesmo ano (LIMA et al., 2015). Giovanni (2013) 

que, inicialmente, a Rede Cegonha tinha como propósito abranger as 

Legal e do Nordeste, porém a proposta foi revista e ampliada para todo o território nacional.

O Cegonha Carioca tem como objetivos: “erradicar a peregrinação das gestantes em 

busca de atendimento para o parto, reduzir o índice de mortalidade materna, manter a 
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tendência de queda na mortalidade neonatal e melhorar os indicadores de qualidade do 

cuidado materno e neonatal” (ABENFO-RJ, 2012, p.4), além de reduzir as complicações 

evitáveis e melhorar os indicadores de qualidade do cuidado materno e neonatal.  

Podemos ver, a seguir, a referência que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro faz 

ao Programa, através de seu Plano Municipal de Saúde de 2014 a 2017, pela Secretaria de 

Saúde: 

 

Implantado a partir de 2011, o Cegonha Carioca reafirmou o compromisso com a 
qualidade, a segurança e a humanização na atenção à mulher e à criança no Rio de 
Janeiro. Para garantir a estrutura adequada e a qualidade da atenção à saúde de 
gestantes e bebês na cidade, acompanhando a expansão da atenção primária 
responsável pelo atendimento pré-natal, foram inauguradas três maternidades: 
Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda, Hospital da Mulher 
Mariska Ribeiro e Maternidade do Hospital Municipal Pedro II. Essas unidades 
representaram um acréscimo de 200 leitos obstétricos e 90 leitos neonatais. Essa 
ampliação, aliada aos investimentos realizados nas demais maternidades da rede 
municipal, tornou a SMS a responsável por cerca de 70% dos nascimentos na rede 
pública da cidade. Em 2012, foram 38 mil nascidos vivos nas maternidades da rede 
municipal. Além disso, as maternidades do MRJ têm a mais baixa proporção de 
partos cesáreos (35%). (RIO DE JANEIRO, 2013, p.54). 

 

O programa pretende organizar e definir as maternidades de referência a partir do pré-

natal, ou seja, a gestante deverá ser previamente informada sobre o local onde terá o bebê, 

deverá realizar visitas guiadas para conhecer essa instituição, assim como participar de 

atividades educativas, podendo contar com a remoção, pelas ambulâncias cegonhas, do 

domicílio para a maternidade definida no momento do trabalho de parto. Com isso, o 

programa pretende reduzir a mortalidade materna e neonatal mediante seus três módulos: 

Referência Pré-Natal e Maternidade; Acolhimento e Classificação de Risco; e Transporte.  

O módulo Referência Pré-Natal e Maternidade busca promover ações de promoção da 

saúde e a ligação entre os serviços do pré-natal e o hospital, dessa forma, visando assegurar o 

local do parto adequado ao risco gestacional de cada mulher. Ele foi pensado e estruturado 

baseando-se nas unidades de saúde da atenção primária, nas maternidades participantes e na 

área geográfica da população, assim, baseando-se na regionalização e constituindo a rede de 

serviços. Segundo a SMS-RJ (2010, 2011), cada unidade de saúde tem sua maternidade de 

referência e informará a gestante no início do pré-natal. A gestante deverá visitar a 

maternidade, onde participará de atividades educativas, conhecerá as instalações locais e 

receberá o enxoval do bebê, uma ação de estímulo à adesão da gestante ao pré-natal (LIMA et 

al., 2015). 
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O módulo acolhimento e classificação de risco busca a humanização nos atendimentos 

das emergências obstétricas, a qualificação do processo de trabalho, o atendimento com a 

classificação de risco, a melhoria da referência e contrarreferência entre APS e a rede 

hospitalar (SMS-RJ, 2010; SMS-RJ, 2011). 

O módulo transporte prevê a disponibilidade de ambulâncias (ao todo, hoje, são 12 

ambulâncias-cegonha, mais três outras de reserva, distribuídas pela cidade em diferentes 

regiões geográficas), 24 horas por dia, às gestantes que estão vinculadas a uma unidade de 

saúde, que pode ser acionada pelo telefone. Elas fazem o transporte à maternidade de 

referência (Leila Diniz, na Barra da Tijuca; Carmela Dutra, no Lins; Fernando Magalhães, 

em São Cristóvão; Miguel Couto, na Gávea; Alexander Fleming; em Marechal Hermes; 

Herculano Pinheiro, em Madureira; Mariska Ribeiro, em Bangu; Mariana Crioula, em Acari; 

Maria Amélia Buarque de Hollanda no Centro; Pedro II, em Santa Cuz; e a casa de parto 

David Capistrano Filho, em Realengo. Complementam a lista as maternidades dos hospitais 

estaduais e federais Rocha Faria, em Campo Grande, Albert Schweitzer, em Realengo e a 

Maternidade-Escola da UFRJ, em Laranjeiras), e caso a maternidade não disponha de vaga ou 

não seja adaptada ao risco gestacional da gestante, a regulação deverá garantir vaga em outra 

unidade, via SAMU (SMS-RJ, 2010; SMS-RJ, 2011).  

As maternidades municipais contam com equipes treinadas para o acolhimento e a 

classificação de risco, garantindo, desde a chegada, a tranquilidade, o apoio e a boa prática 

clínica, obstétrica e neonatal (LIMA et al., 2015). Com essa estrutura, espera-se o fim das 

peregrinações, fazendo com que o município seja regulador de todas as vagas disponíveis em 

seu território, fortalecendo as referências, a organização da rede de saúde e a construção da 

linha de cuidado à gestante.  

Podemos referir que o Programa Cegonha Carioca teve como estratégia a organização 

e a qualificação da rede de atenção ao pré-natal, parto e nascimento (SMS-RJ, 2010; SMS-RJ, 

2011), revelando, segundo Merhy; Malta e Santos (2004) e Mendes (2011), impactos 

positivos nos indicadores de saúde materno-infantil a partir da configuração de sistemas 

regionalizados.  

Paralelamente ao programa, verificou-se uma importante reforma na saúde pública 

carioca, onde grande incentivo foi dado para a expansão da APS, enunciada pela Política 

Nacional de Atenção Básica, do Ministério da Saúde, e formada pelas Equipes da Estratégia 

Saúde da Família, escolhida para ser a base da Reforma dos Cuidados em Atenção Primária 

em Saúde (RCAPS).  
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Soranz, Pinto e Penna (2016) afirmam que, entre 1990 a 2000, o MRJ foi 

caracterizado por uma oferta limitada de serviços públicos, com grande redução de sua oferta 

e do seu financiamento, e, também, pelo crescimento histórico dos planos privados de saúde.  

Porém, após 2009, “a cobertura da APS passou de 3,5% para 42%, correspondendo a 

mais de 2,5 milhões de cariocas incluídos na ESF, e até o final de 2016 haverá a segunda onda 

de expansão, quando o município alcançará a meta de 70% de cobertura” (PRADO, 2015, 

p.2). 

Essa expansão pode ser confirmada por outras pesquisas, como as de Harzheim, Lima 

e Hauser (2013) e a própria pesquisa de Soranz, Pinto e Penna (2016), que apontaram que, em 

2008, 3,5% da população carioca eram cobertas pela ESF, a mais baixa entre as capitais 

brasileiras, chegando, em 2012, a uma cobertura de 40% da população com uma projeção, 

para este ano de 2016, seria de 70%. Esses dados podem ser observados no gráfico que segue: 

 

 
Gráfico 4 - Evolução da Coberta Populacional de Equipes Completas de Saúde Da Família e Número de 

Equipes Projetadas, Rio de Janeiro, 2008 – 2016. 
Fonte: Soranz, Pinto e Penna (2016, p.1333). 

 

Importante destacar que é essencial o esforço da gestão para a consolidação de uma 

APS fortalecida, que cumpra efetivamente seus atributos, tendo a ESF como seu modelo 

preferencial de organização (GÉRVAS; FERNÁNDEZ, 2011; HARZHEIM; LIMA; 

HAUSER, 2013). E Soranz, Pinto e Penna (2016) apresentam que o principal argumento 

utilizado para a expansão da Estratégia foi a presença do cofinanciamento federal e a melhoria 

da qualidade de vida das populações em diversas cidades no Brasil e no mundo. 

 

Essa reforma se fundamentou nos princípios da seguridade social estabelecidos pela 
Constituição de 1988, marcou seu compromisso com a diminuição das 
desigualdades sociais, mediante a priorização de serviços para as comunidades mais 
pobres; enfatizou as parcerias locais onde as Clínicas da Família se implantaram; 
deu relevância aos cuidados de prevenção, indo além da vacinação e das ações de 
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planejamento familiar; introduziu intervenções educacionais e sociais [...]. 
(MINAYO; GUALHANO, 2016, p.1324).  

 

Lima et al. (2015) concluíram, no seu estudo, realizado com a equipe de enfermagem 

em um hospital do município do Rio, que as ações preconizadas pelo programa contribuem 

para qualificar a assistência obstétrica hospitalar por meio da visita guiada e das orientações 

prestadas. Essas ações irão favorecer a incorporação de direitos relacionados à informação e 

ao acesso à maternidade de referência, proporcionando às mulheres o protagonismo no 

momento do parto, indispensável para uma assistência humanizada. Assim, podemos referir 

que o programa reforça a efetivação dos direitos preconizados anteriormente em documentos 

oficiais, como o PHPN e a Lei do Acompanhante durante o Trabalho de Parto, Parto e Pós-

Parto Imediato.  

Porém as feministas da Rede Feminista de Saúde consideram o Rede Cegonha como 

um retrocesso de 30 anos em prol da saúde, da emancipação feminina e do olhar integral da 

mulher, denominando a mulher como "mulher-mala", porque as orientações têm enfoque 

sobre a maternidade, não tendo espaço para se debater suas escolhas, suas crenças e até 

mesmo a legalização do aborto (CARNEIRO, 2013).  

Por sua vez, Ceccim e Cavalcanti (2011) são otimistas afirmando que, pela primeira 

vez, no Brasil, a maternidade torna-se um direito, dando oportunidade para que ocorra partos 

com cidadania. E aduzem que é preciso acesso às maternidades, políticas públicas para o 

parto seguro e proteção no pós-parto, para, depois, debater sobre aborto.  

Giovanni (2013, p.91) sublinha que a Rede Cegonha “tem alcançado tais objetivos na 

medida em que reorganiza e qualifica os serviços de atenção primária, secundária e terciário 

existentes, melhora o financiamento, oferece formação e qualificação para os profissionais da 

saúde e provoca a revisão da forma que se dá o cuidado ao parto e nascimento no Brasil”. 

Podemos afirmar que a Rede Cegonha, assim com o Programa Cegonha Carioca, tem 

mais pontos fortes do que fracos, sendo que a revisão do modelo de atenção ainda apresenta 

um dos maiores desafios a serem enfrentados para mudar o cenário da atenção ao parto e 

nascimento. Importante destacarmos que para ocorrer a mudança do modelo de atenção é 

imprescindível a reorganização do sistema e o fortalecimento da RAS por meio da Estratégia 

Saúde da Família e suas equipes (HARZHEIM; LIMA; HAUSER, 2013).  

Vários estudos apontam para o comprometimento da qualidade da assistência prestada 

pelas equipes, assim como os degraus para ampliar a capacidade resolutiva frente aos velhos e 

novos agravos de saúde dos brasileiros, no caso das doenças crônicas degenerativas, e, entre 
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elas, a hipertensão arterial (OLIVEIRA; HARZHEIM; RIBOLDI, 2007; GIOVANELLA et 

al., 2009; CHOMATAS; VIGO; HARZHEIM, 2010). Todavia esses programas apresentam 

potenciais arranjos organizativos para melhorar a atenção à saúde da mulher em idade fértil e 

das crianças até os dois anos de vida (GIOVANNI, 2013). 

Para vencer esses problemas da assistência obstétrica, “são necessários atos que 

ultrapassem a garantia de atendimento, contemplando todas as dimensões do cuidado integral, 

pautado nos direitos e nas necessidades das parturientes” (LIMA et al., 2015, p.636). Dessa 

forma, podemos inferir que o MRJ ainda apresenta uma necessidade de reorganização do seu 

sistema de saúde, pois existe um descompasso perante as necessidades de saúde da população, 

principalmente no que tange à saúde da mulher. Grande parte dessas dificuldades tem 

histórico no passado recente, já descrito anteriormente, como uma pobre organização do 

sistema público de saúde embasado na APS, até o ano de 2009 (HARZHEIM; LIMA; 

HAUSER, 2013). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi de tipo observacional e de natureza transversal, com abordagem 

quantitativa, constituída da análise de um total de 200 questionários aplicados às puérperas 

oriundas de quatro maternidades públicas municipais de referência na cidade do Rio de 

Janeiro, no período de abril a maio de 2016 (Apêndice A).  

 

5.2 CENÁRIO 

 

Diante da prevalência das síndromes hipertensivas na gestação como principal causa 

de mortalidade materna, julgou-se oportuna a realização do presente estudo, a partir de quatro 

hospitais de referência no município do Rio de Janeiro, por cumprirem papel definido na rede 

assistencial de atendimento aos casos mais complexos e graves, referenciados ou não de 

Unidades Básicas de Saúde.  

Com o intuito de contribuir para a descrição de sua ocorrência, todas as informações 

foram colhidas durante a internação nas quatro unidades, distribuídas estrategicamente em 

áreas programáticas diversas; a saber:  

1. Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, AP 5.1;  

2. Maternidade Leila Diniz, AP 4.0;  

3. Hospital Maternidade Carmela Dutra, AP 3.2 e;  

4. Hospital Maternidade Fernando Magalhães, AP 1.0. 

As referidas unidades foram escolhidas por estarem fincadas em áreas 

geograficamente estratégicas, no que tange à cobertura e por receberem o maior contingente 

de gestantes do município, sendo, também, referência para atendimento à gestação de alto 

risco, na tentativa de buscar a aproximação da realidade obstétrica pública no MRJ. 

O município é dividido em 153 bairros, distribuídos por 30 regiões administrativas 

(RAs). Essas RAs compõem as áreas programáticas (APs) que totalizam 10. Segundo 

informações da prefeitura do Rio de Janeiro, as APs 1, 2 e 3 têm alta densidade populacional e 

uma presente infraestrutura urbana.  
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A AP 3 é representada, em sua maioria, por moradores das Comunidades. As APs 4 e 

5 têm baixa densidade populacional e carência de infraestrutura. A AP com o maior nível de 

renda é a da Zona Sul, a 2.1 em contraposição às APs 4 e 5 na Zona Oeste. Podemos 

visualizar as APs e a distribuição das Unidades de Clínica da Família nas figuras que seguem: 

 

 
Figura 1 - Mapa das AP’s no Município do Rio de Janeiro, 2016. 

Fonte: Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde, 2016. 

 

 
Figura 2 - Mapa da Distribuição das Unidades de Atenção Primária por AP’s, MRJ, 2016. (n=1054) 

Fonte: SUBPAV/SAP, 2016. 

 

5.3 POPULAÇÃO FONTE 

 

Constituída por todas as puérperas diagnosticadas com hipertensão arterial na gestação 

(hipertensão arterial crônica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, pré-eclâmpsia superposta à 
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hipertensão crônica e hipertensão gestacional) em quatro hospitais de referência do município 

do Rio de Janeiro. 

 

5.4 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foram representadas por uma amostra de ocasião, constituída no total de 200 

puérperas diagnosticadas com hipertensão arterial na gestação (50 puérperas em cada 

hospital), segundo critérios da FEBRASGO (2011), internadas nas quatro maternidades 

municipais da cidade do Rio de Janeiro, no período de abril a maio de 2016, que aceitaram 

participar da pesquisa voluntariamente e que se enquadraram nos critérios de inclusão e 

exclusão.  

 

5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídas nesta investigação as puérperas com diagnóstico de hipertensão 

arterial anterior à gestação e as que desenvolveram a doença durante a gravidez, que tiveram 

seus partos nas maternidades do estudo, no período da coleta de dados, residentes na cidade 

do Rio de Janeiro e que realizaram o pré-natal nesse município e em serviço pertencente ao 

SUS (USF, UBS, CMS, Hospitais, Maternidades), independente de raça, cor, religião e 

escolaridade. Cada critério foi obrigatório. 

 

5.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídas do presente estudo puérperas com diagnóstico de hipertensão arterial 

não confirmado ou que não estavam em condições de lucidez no momento da coleta de dados, 

provocada por uso de medicação sedativa ou por insulto cerebral decorrente do processo 

hipertensivo. Demais condições, foram consideradas como perdas. 
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5.7 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

Variável de desfecho 

Hipertensão arterial na gravidez: foi diagnosticada com hipertensão arterial, segundo 

as Sociedades Brasileiras de Cardiologia, de Hipertensão, de Nefrologia e a FREBASGO 

(2011), a puérpera cuja pressão arterial registrada no prontuário for maior que 140x90 mmHg, 

independente da idade gestacional, e/ou puérperas com histórico de hipertensão arterial 

anterior à gravidez, em uso de anti-hipertensivo, independente do valor.  

 

5.8 FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário padronizado 

(Apêndice B), com perguntas fechadas, tendo como base um instrumento construído por 

Vettore et al. (2011), utilizado em pesquisa realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública – 

ENSP, que sofreu algumas adaptações para atender aos objetivos do presente estudo.  

Ao instrumento foram acrescidas variáveis que exprimem percepções e significados da 

hipertensão na gestação, extraídas de pesquisas qualitativas. O questionário foi testado, 

através de um estudo piloto, visando homogeneizar as questões, além de familiarizar os 

entrevistadores com o referido instrumento. Não foram incluídos, na análise de dados, os 

sujeitos que participaram desse teste piloto. 

Este questionário foi aplicado às puérperas, nas próprias unidades, pela autora e por 

profissionais de saúde, previamente treinados, sob a supervisão dos pesquisadores. Esse 

treinamento abordou: os objetivos e a relevância do estudo, as técnicas de abordagem dos 

sujeitos e a dinâmica para a aplicação do questionário. Os profissionais entrevistadores 

receberam uma pasta contendo uma caneta, os instrumentos de coleta de dados e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice C), além de um instrutivo referente às 

condutas frente às possíveis intercorrências (angústia, mal-estar).  

A coleta de dados foi realizada face a face, compartilhando a leitura com o sujeito, em 

ambiente apropriado, decorrida as primeiras 24 horas do parto e antes da alta hospitalar, sem 

interferências de terceiros, assim, visando ao respeito do sujeito da pesquisa.  

O instrumento de coleta de dados foi elaborado em cinco blocos de perguntas, a saber:  
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Bloco 1: Identificação da mulher, características sociodemográficas (idade, cor da 

pele, escolaridade, situação conjugal, atividade remunerada)  

Bloco 2: Antecedentes obstétricos (número de gestações, paridade, natimorto);  

Bloco 3: História da gravidez atual (início do pré-natal, dificuldade de acesso, número 

de consultas no PN, dificuldades para remarcar consultas perdidas, criação de vínculo com a 

maternidade de referência); 

Bloco 4: Manejo da hipertensão arterial (história de hipertensão arterial anterior, riscos 

da doença, orientações, acesso a medicações e exames, acesso ao especialista, referência e 

contrarreferência);  

Bloco 5: Percepções, conhecimentos e atitudes (sentimentos acerca da doença, 

conhecimentos sobre os riscos, atividade em grupo, avaliação do pré-natal e da maternidade, 

autoavaliação). 

 

5.9 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Nossa intenção foi de realizar uma análise descritiva dos dados extraídos das 

entrevistas da amostra estudada de forma a permitir a obtenção de prevalências e estimativas 

de parâmetros, como médias e proporções das principais variáveis relacionadas ao tema, que 

foram exibidas através da criação de gráficos e tabelas.  

Para a elaboração dos cálculos estatísticos que possibilitaram análise dos resultados, 

foi utilizado o software Epi-Info 8.0 do Centers for Disease Control and Prevention (Epi Info, 

2000). 

 

5.10 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Esperamos elucidar com este estudo alguns aspectos relacionados à trajetória da 

gestante hipertensa atendida pelo SUS na cidade do Rio de Janeiro e sua linha de cuidados, 

bem como observar as fragilidades ocorridas na atenção ao pré-natal e na rede de atenção à 

saúde.  
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5.11 ASPECTOS DE NATUREZA ÉTICA 

 

Antes de iniciar a coleta de dados, os sujeitos foram informados sobre os objetivos, a 

relevância, a metodologia e os preceitos éticos da pesquisa. Além disso, foi esclarecido o 

porquê do convite para participar da pesquisa, assim como os riscos existentes, os deveres e 

os direitos relacionados.  

Foram informados que a participação é de suma importância e deveria ser de forma 

voluntária, porém cada sujeito teve a opção de não querer participar do projeto. Deveria ficar 

claro para o sujeito que ele poderia se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer 

momento, sem que isso lhe trouxesse prejuízos quanto à qualidade do seu atendimento no 

hospital/maternidade. 

Caso houvesse a possibilidade de algum risco, ele deveria ser comunicado, assim 

como a necessidade de algum procedimento médico ou invasivo.  

Após esses esclarecimentos e mediante o aceite para participação, foi solicitada a 

assinatura do TCLE pelo sujeito da pesquisa e pelo pesquisador, e foi entregue uma cópia do 

documento contendo as informações sobre o projeto e o contato telefônico da pesquisadora, 

caso o sujeito viesse a ter dúvidas ou quisesse retirar o seu consentimento na participação da 

pesquisa.  

Durante a coleta de dados, se houvesse intercorrências clínicas, a coleta poderia ser 

interrompida e seria providenciado atendimento médico/psicológico imediato pela equipe do 

hospital, conforme planejamento já realizado com as lideranças dos locais. 

É importante deixar claro que, após, assinando o TCLE, o sujeito não desistia de 

nenhum de seus direitos e ele não liberava os investigadores de suas responsabilidades legais 

e profissionais.  

Foi comunicado que as informações colhidas seriam utilizadas somente nesta pesquisa 

e não seriam publicados dados que possibilitassem a identificação dos informantes, como seu 

nome ou seu endereço, isto é, não será possível identificar as autoras das informações dadas. 

Assim, buscamos garantir o sigilo da identidade dos sujeitos na participação deste estudo, 

incluindo a possibilidade da apresentação dos resultados em congressos e periódicos 

científicos.  

Depois de respondidas todas as perguntas do questionário e do TCLE assinado, os 

mesmos foram depositados em um envelope lacrado, respeitando o sujeito e suas 

informações.  
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O projeto e os demais documentos pertinentes foram encaminhados à Plataforma 

Brasil e endereçado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município do Rio de Janeiro (SMS-RJ). 

 

5.12 ANÁLISE DOS RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

No que concerne aos riscos, acreditamos que a presente investigação não incorreu em 

agravos de natureza clínica decorrente da aplicação do questionário. No entanto admitimos a 

possibilidade de utilizar o atendimento nos Núcleos de Psicologia das Unidades, caso 

houvesse algum descontrole emocional por conta de um eventual recordatório infeliz. Este 

risco foi classificado como mínimo. 

Sobre os benefícios, temos certeza que os resultados possibilitarão obter um melhor 

conhecimento acerca da hipertensão arterial na gravidez, bem como os eventuais entraves nos 

processos de referência e contrarreferência de grávidas acometidas pela doença. 
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6 RESULTADOS 

 

Os dados da presente investigação são provenientes da aplicação de questionários a 

puérperas atendidas em quatro hospitais municipais de referência, para gestação de alto risco 

no Sistema Único de Saúde, distribuídos estrategicamente em Áreas Programáticas no 

município do Rio de Janeiro. 

A análise da aplicação dos questionários revelou que a idade das puérperas variou 

entre 14 a 44 anos, com média de 28 ± 7,5 anos; estando a maioria na faixa dos extremos 

entre as idades (52%). Quanto à situação conjugal, predominou a categoria de mulheres que 

vivem com companheiro (89%). Relativamente à raça/cor, 81,5% declararam-se como não 

brancas. No que tange à escolaridade, a maioria da amostra possuía o ensino médio (59%), 

embora tenha sido contabilizado um porcentual significativo de mulheres com ensino 

fundamental (35%). Os dados colhidos revelaram ainda que 61,5% das mulheres não tinham 

atividade remunerada no mercado de trabalho; e quanto à paridade, a maioria delas (40,5%) 

parira pela primeira vez; e quase a metade revelou ter tido antecedentes de abortamento, sem 

minudenciar a etiologia (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Distribuição das puérperas atendidas pelo SUS, segundo características sociodemográficas e 
obstétricas.  

Variáveis sociodemográficas Absoluto 
(N) 

Relativo 
(%) 

Ic 
(95%) 

Idade     
<19 anos 26 13 8,6 – 18,3 
19 a 30 anos 96 48 40,6 – 54,9 
> 31 anos 78 39 32 – 45,9 
Situação conjugal    
Vive com companheiro 178 89 71,7 – 83,2 
Não vive com companheiro 22 11 6,9 – 16,1 
Raça/cor    
Branca 37 18,5 13,3 – 24,4 
Não branca 163 81,5 76,6 - 109,7 
Escolaridade    
Fundamental 70 35 28,2 – 41,8 
Médio 118 59 52 – 66 
Superior 12 6 3,1 – 10,2 
Atividade remunerada    
Não 123 61,5 54 – 67,9 
Sim 77 38,5 32 – 45,9 
Paridade    
Primípara  81 40,5 33,4 – 47,4 
Secundípara  60 30 23,6 – 36,6 
Multípara 59 29,5 23,6 – 36,6 
Já teve algum aborto    
Não 112 56 48,8 – 62,9 
Sim 88 44 37 – 51,1 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

No tocante aos dados da gravidez atual, 34,3% das pacientes relataram histórico de 

hipertensão fora da gestação, denotando que se tratava de hipertensão arterial crônica. Da 

pesquisa, deu-se que 62,5% das gestações não foram planejadas e que o início do pré-natal se 

deu nas Unidades de Saúde da Família – Clínicas da Família (54,5%). Quando perguntadas 

sobre dificuldades para marcar a primeira consulta, 85,2% relataram que não tiveram 

dificuldades e que a primeira consulta ocorreu no primeiro trimestre da gestação (71,5%). 

Ainda sobre consultas durante todo PN, um contingente significativo relatou que teve mais de 

seis consultas (84%), mas 30,7% perderam alguma consulta e dessas 84,7% não tiveram 

dificuldades para remarcação. No tocante às orientações, 91,5% das puérperas foram 

orientadas, pelos profissionais de saúde, quanto à maternidade de referência no momento do 

parto, culminando com igual porcentual de mulheres que foram efetivamente internadas nas 
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maternidades, ou seja, elas foram vinculadas, ainda no pré-natal, às maternidades e elas foram 

internadas nessas mesmas maternidades no momento do parto (90,5%) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Distribuição das puérperas atendidas pelo SUS, segundo dados da gravidez atual.  

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

Dados da gestação atual Absoluto 
(N) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Elevação da pressão fora da gestação    
Não 132 65,6 58,6 – 72,2 
Sim 69 34,3 27,7 – 41,3 
Gravidez foi planejada    
Não 125 62,5 55,6 – 69,3 
Sim 75 37,5 30,6 – 44,4 
Início o pré-natal    
UBS 76 38 31 – 44,9 
USF 109 54,5 47 – 61,2 
Maternidade 15 7,5 4,24 – 12,6 
Dificuldade para marcar as consultas    
Não 167 85,2 79,4 – 89,6 
Sim 29 14,8 10,1 – 20,5 
Tempo de gravidez na 1ª consulta     
1º trimestre 143 71,5 66,1 – 87,4 
2º trimestre 56 28 20,2 – 33,7 
3º trimestre 1 0,5 0,3 – 2,2 
Número de consultas durante todo o pré-natal    
Menos de 6 32 16 11,2 – 21,8 
Mais de 6 168 84 78,1 – 88,7 
Perdeu alguma consulta marcada    
Não 135 69,3 62,2 – 75,6 
Sim 60 30,7 24,3 – 37,7 
Dificuldade para remarcar a consulta perdida    
Não 50 84,7 73 – 92,7 
Sim 9 15,3 7,2 – 26,9 
Orientada para maternidade referência     
Não 17 8,5 5 – 13,2 
Sim 183 91,5 86,8 – 95,1 
Procurou a maternidade referência em trabalho de parto     
Não  181 90,5 85,5 – 94,1 
Sim 19 9,5 5,8 – 14,4 



72 

 

Com relação ao conhecimento sobre a hipertendão arterial, 59,9% das puérperas 

disseram que sabiam o que era a doença; e ao indagar como elas conseguiram esse 

conhecimento, 42,3% responderam que adquiriram com o médico ou com o enfermeiro no 

pré-natal, e 57,7% relataram que adquiriram esse conhecimento fora da esfera da saúde, por 

intermédio de algum familiar ou conhecido acometido pela HAS, pela internet, conversando 

com outras mulheres, pela televisão ou na igreja (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Distribuição de puérperas atendidas pelo SUS, segundo conhecimento da hipertensão. 

Conhecimento Absoluto 
(N) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Sabia o que era hipertensão arterial    
Não 79 40,1 33,2 – 47,3 
Sim 118 59,9 52,6 – 66,8 
Como adquiriu esse conhecimento    
Com o médico/enfermeiro do PN 52 42,3 30,9 – 45,6 
Com familiares, outras pessoas  44 35,8 30,7 – 41,1 
Internet 22 17,9 10,4 – 24,8 
Conversando com outras mulheres 2 1,6 0,1 – 2,5 
Na igreja 2 1,6 0,3 – 2,8 
Na televisão 1 0,8 0,5 – 2,6 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

Quanto ao manejo da hipertensão pelo profissional da saúde, 93,5% das mulheres 

disseram que sempre tinham suas pressões aferidas nas consultas, sendo que 77,6% delas 

afirmaram que a pressão foi novamente aferida visando à confirmação do diagnóstico da 

hipertensão arterial. Apesar da flagrante valorização, grande parte dos profissionais de saúde 

ainda deixa de fornecer explicações sobre os eventos da pressão alta (62,5%) e seus riscos 

(45,3%). Os dados revelam ainda que, uma vez informada, a maioria tende a compreender o 

fenômeno hipertensivo (86,7%). Do mesmo modo, os dados mostram que ainda há pouco 

progresso acerca das orientações sobre cuidados relacionados ao repouso (69,9%), à 

alimentação (76,6%) e à atividade em grupo (35,5%) na amostra estudada (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Distribuição das puérperas atendidas pelo SUS, segundo a percepção do manejo da hipertensão 
pelo profissional de saúde. 

Manejo da hipertensão arterial Absoluto 
(N) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Aferiram a pressão durante o pré-natal    
Nunca 1 0,5 0,1 – 2,7 
Às vezes 12 6 3,1 – 10,2 
Sempre 187 93,5 89,1 – 96,5 
Aferiu a pressão novamente     
Não 45 22,4 18,1 – 30,0 
Sim 155 77,6 64,1 – 84,9 
Explicaram o que era pressão alta    
Não  125 62,5 57,8 – 66,9 
Sim 75 37,5 29,1 – 40,5 
Explicaram os riscos da pressão alta     
Não 91 45,3 38,2 – 52,4 
Sim 109 54,7 47,5 – 61,7 
As explicações foram    
Insatisfatórias 10 13,3 6,58 – 23,1 
Satisfatórias 65 86,7 76,8 – 93,4 
Falaram sobre situações de emergência    
Não 73 36,5 29,6 – 43,3 
Sim 127 63,5 56,6 – 70,3 
Conversaram sobre repouso    
Não 61 30,3 24 – 37,2 
Sim 139 69,6 62,7 – 75,9 
Conversaram sobre alimentação    
Não 47 23,4 17,7 – 29,8 
Sim 153 76,6 70,1 – 82,2 
Participou de alguma atividade em grupo    
Não  129 64,5 57,4 – 71,1 
Sim 71 35,5 28,8 – 42,5 
Prescreveu medicamento(s) para pressão    
Não 60 29,8 23,6 – 36,6 
Sim 140 70,2 63,3 – 76,3 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

A tabela 5 explicita, à luz dos informes das usuárias, as decisões dos profissionais de 

saúde sobre referências e acesso das gestantes hipertensas aos serviços de saúde. Os dados 

mostram que mais da metade das puérperas (52,5%) não foi encaminhada para avaliação de 

um especialista. E, quando encaminhadas, houve pouca dificuldade na obtenção da consulta 

(15,5%), tendo a quase totalidade das pacientes recebido o pretendido atendimento (92,6%). 
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Os encaminhamentos priorizaram a consulta com o nutricionista (35,5%), seguido do clínico-

geral (31%) e do cardiologista (11,5%). No tocante ao acesso aos exames do pré-natal, os 

dados revelam que a maioria (75%) relatou não ter tido dificuldades em realizar exames na 

rede pública, embora uma grande parcela tenha obtido exame na rede privada, 

especificamente exame de imagem (55,5%). Chama atenção o porcentual expressivo de 

pacientes que afirmaram ter obtido os medicamentos no serviço público, de forma gratuita 

(83,4%).  

 

Tabela 5 - Distribuição de puérperas atendidas pelo SUS, segundo critérios de referência e acesso.  

Referência e acesso Absoluto 
(N) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Encaminhada para outro nível de atendimento     
Não 105 52,5 45,3 – 59,5 
Sim 95 47,5 40,4 – 54,6 
Dificuldade em ter a consulta    
Não 71 84,5 74,9 – 91,4 
Sim 13 15,5 8,5 – 25,5 
Conseguiu ser atendida nesse posto/maternidade    
Não  7 7,4 2,8 – 14,1 
Sim 88 92,6 85,9 – 97,1 
Encaminhada para um nutricionista    
Não 129 64,5 57,1 – 70,8 
Sim 71 35,5 29,2 – 42,8 
Encaminhada para um clínico-geral    
Não 138 69 62,4 – 75,6 
Sim 62 31 24,3 – 37,5 
Encaminhada para um cardiologista    
Não 177 88,5 83,2 – 92,5 
Sim 23 11,5 7,4 – 16,7 
Dificuldades em fazer exame na rede pública    
Não 150 75 68,4 – 80,8 
Sim 50 25 19,1 – 31,6 
Pagou por algum exame     
Não 89 44,5 37,6 – 51,9 
Sim 111 55,5 48 – 62,3 
Conseguiu o(s) remédio(s) na rede pública    
Não 10 6,9 3,4 – 12,4 
Sim, apenas alguns 10 6,9 3,4 – 12,4 
Sim, todos 119 83,4 76 – 88,9 
Não tentou 4 2,8 0,7 – 7,7 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Relativamente ao sentimento declarado sobre a doença, houve diversas manifestações 

por parte das puérperas, chamando atenção o medo da própria morte (21,6%) e do seu bebê 

(30,6%). Ainda há relatos de mulheres informando terem ficado tranquilas a despeito do 

quadro hipertensivo (40%). Medo, perda da autonomia e preocupação com os filhos 

constituíram, no conjunto, os sentimentos mais expressivos por conta da necessidade da 

hospitalização (60,8%), contrastando com a tranquilidade durante a internação (39,2%). Ao 

serem indagadas quanto ao significado da UTI neonatal, a maioria expressou sentimentos 

associados à confiança na estrutura de suporte avançado, através dos sentimentos de 

esperança (31,8), sobrevivência (25,3%) e cuidados (9,8%). Ressalta-se que 33,9% delas 

exprimiram sentimentos de tristeza ou expressão de desconhecimento sobre UTI neonatal 

(tabela 6). 

 

Tabela 6 - Distribuição de puérperas atendidas pelo SUS, segundo o sentimento declarado por conta da 
doença hipertensiva. 

Sentimento das puérperas Absoluto 
(N) 

Relativo 
(%) 

IC 
(95%) 

Como se sentiu por ter sido uma gestante hipertensa    
Tranquila/normal 98 40 34,1 – 45,1 
Senti muito medo do meu bebê morrer 75 30,6 19,9 – 36,7 
Senti muito medo de morrer 53 21,6 17,6 – 32,4 
Senti-me uma mulher incapaz  19 7,8 3,8 – 9,4 
O que significou ficar hospitalizada nesta gravidez    
Tranquilidade 86 39,2 33,3 – 42,6 
Preocupada com os outros filhos 61 27,7 20,1 – 33,4 
Perda da autonomia 52 23,6 18,5 – 26,2 
Medo 21 9,5 4,2 – 16,3 
Significado de UTI Neonatal    
Esperança 49 31,8 21,8 – 36,4 
Sobrevivência 39 25,3 20,2 – 30,5 
Não sei dizer 34 22,6 18,7 – 31,1 
Tristeza 17 11,3 7,6 – 17,4 
Cuidados 15 9 5,1 – 15,4 

    
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

 



 

A despeito da hipertensão na 

saudável no momento do estudo (82,5%), 16,5% nasceram vivos e estavam na UTIN e 1% 

nasceu morto (Figura 3). 
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A despeito da hipertensão na gravidez, a maioria dos recém-nascidos estava vivo e 

no momento do estudo (82,5%), 16,5% nasceram vivos e estavam na UTIN e 1% 

Distribuição dos recém-nascidos, segundo condições de na
Fonte: Resultado da pesquisa.  
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atendida (88,5%) nos três níveis de atenção. E, quando foi solicitada uma opção que 

melhor definia o atendimento na maternidade, 87,5% preferiram a afirmativa que resume um 

bom atendimento por parte dos profissionais. Do mesmo modo, 92,1% delas recomendariam 

as instituições do estudo a um familiar ou a uma amiga. 
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Tabela 7 - Distribuição de puérperas atendidas pelo SUS, segundo avaliação do atendimento recebido. 

Avaliação quanto ao atendimento recebido Absoluto  Relativo  
(N) 

IC 
(95%) 

Você seguiu as recomendações dadas pelos profissionais     
Não 10 5 2 – 8,3 
Sim  161 80,5 74,3 – 85,7 
Algumas vezes 29 14,5 9,9 – 20,1 
De 0 a 10, qual a nota para os especialistas    
0 a 3 2 2 0,1 – 5,2 
4 a 7 2 2 0,6 – 4,9 
>8 97 96 88,2 – 99,7 
De 0 a 10, qual a nota para a maternidade    
0 a 3 4 2 0,2 – 4,3 
4 a 7 27 13,5 10,7 – 15,4 
> 8 169 84,5 79,8 – 94,1 
De 0 a 10, qual a nota para a APS    
0 a 3 13 6,9 4,7 – 9,2 
4 a 7 47 25 20,0 – 31,8 
> 8 128 68,1 63,4 – 71,3 
Olhando para trás, no geral, você se sentiu bem-atendida    
Não 23 11,4 7,3 – 16,6 
Sim 177 88,5 83,3 – 92,6 
Defina o atendimento na maternidade     
Eu fui bem-atendida 175 87,5 58,1 – 71,9 
Eu tive muito medo da morte  10 5 2,4 – 9,1 
Eu sofri muito aqui  7 3,5 1,4 – 7,2 
Eu não fui bem- atendida 4 2 0,5 – 5,1 
Outros  4 2 0,3 – 6,4 
Recomenda a maternidade     
Não 16 7,9 4,6 – 12,6 
Sim 184 92,1 87,3 – 95,3 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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7 DISCUSSÃO 

 

O Brasil apresentou uma redução expressiva e contínua de 55% quanto à mortalidade 

materna, entre os anos de 1990 a 2011, porém, apesar dessa redução, muitas mulheres, ainda, 

perdem a vida em consequência de complicações durante e após a gravidez e o parto 

(BRASIL, 2012a; WHO, 2014). Esse fato merece atenção visto que 99% dos partos 

acontecem em ambiente hospitalar, sendo assistidos por médicos em 88% dos casos, o que 

desperta a atenção para a qualidade da assistência prestada a essas mulheres durante o parto e 

o nascimento (LANSKY; FRANÇA; LEAL et al., 2004; BRASIL, 2014a).  

A presente investigação se propôs avaliar, sob a perspectiva da usuária, a trajetória da 

gestante hipertensa na rede pública de saúde, no município do Rio de Janeiro, nesse contexto, 

buscando entender sua percepção e, também, sua vivência frente ao quadro hipertensivo, 

fugindo do escopo de investigacões com objetos voltados para os aspectos de natureza clínica 

ou de avaliações de estrutura, processo e resultado. Portanto, os dados desta pesquisa 

representam as informações sob a ótica da usuária, não tendo a intenção de qualificar ou 

desqualificar a assistência prestada nos três níveis de atendimento.  

Esta dissertação não teve como objetivo tentar tipificar a hipertensão arterial ou outras 

condições clínicas do binômio no momento da abordagem. As informações do prontuário 

médico e do cartão da gestante não foram consideradas, pautando-se, apenas, nos informes da 

paciente no momento da aplicação do questionário.  

O referido instrumento utilizado foi qualificado por uma grande e importante pesquisa 

realizada pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), cujo tema tem alguma semelhança 

com o trabalho aqui realizado. A inclusão de novas variáveis foi motivada pela necessidade de 

abordar temas de origem subjetiva, como questões emocionais ligadas aos significados 

atribuídos sobre a doença e seus desfechos, a percepção quanto à qualidade do atendimento, 

além da qualidade da atenção. Essa decisão teve o mérito de possibilitar a ampliação do 

escopo da pesquisa anterior, que não contemplou dados de natureza subjetiva por não ter esse 

aspecto como objetivo. 

Questões de natureza operacional merecem algumas considerações. A maioria das 

mulheres demonstrou interesse e entendimento razoável ao responder ao questionário, embora 

este fosse longo e específico para o tema em apreço e envolvesse conhecimentos e atitudes da 

paciente sobre a hipertensão, condição que exige muita reflexão, especialmente por leigos. 

Essa característica, no entanto, não atrapalhou o desenvolvimento do processo no tocante ao 
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tempo estimado pela pesquisadora que foi arbitrado em torno de 40 minutos para cada 

questionário.  

Sem surpresa, algumas mulheres optaram por não responder uma ou outra questão, 

seja por falta de conhecimento ou por nunca terem pensado a respeito do assunto abordado, o 

que, como consequência, revelou valores inferiores ao total de sujeitos da pesquisa. Ao revés, 

observam-se valores superiores ao total da amostra nos casos em que existia a possibilidade 

de valorizar mais de uma resposta.  

Conquanto tenhamos tomado todos os cuidados para a aplicação do questionário, 

havia a possibilidade de algum descontrole diante do recordatório que envolvia a doença e a 

sua trajetória, o que tornaria necessária a intervenção do Serviço de Psicologia da instituição. 

Afortunadamente, tal ocorrência não foi registrada.  

Do ponto de vista sociodemográfico, a amostra revelou características típicas de 

mulheres que apresentam diagnóstico de hipertensão na gestação, incluindo idade, paridade, 

cor e escolaridade. Em tal contexto, um contingente expressivo dos sujeitos está localizado 

nas faixas etárias referentes aos extremos da vida reprodutiva, onde a hipertensão gestacional 

acomete as mais novas e a hipertensão arterial crônica atinge as mulheres com idade mais 

elevada. Nesse particular, Vettore et al. (2011) concluíram que a maior proporção de gestantes 

hipertensas crônicas eram mulheres com idades igual ou maior a 35 anos e estavam na 

primeira metade da gravidez.  

Essa informação é importante porque contribui para inferir que elas já chegaram ao 

pré-natal com esse histórico de hipertensão conhecido, ou seja, por elas serem hipertensas 

crônicas, possivelmente, já eram acompanhadas por um profissional de saúde, assim, tinham o 

hábito de ir às consultas com especialistas e apresentavam uma rotina quanto ao uso da 

medicação, bem como maior adesão às condutas do pré-natal em razão da necessidade 

percebida e conhecida de cuidado, o que contribui para uma maior chance de manejo 

adequado do pré-natal.  

Dados da literatura revelam, ainda, que a hipertensão gestacional, na sua forma 

específica (DHEG), pode atingir mulheres mais jovens, sobretudo, as primíparas cerca de 6 a 

8% dos casos (FERRÃO et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2006; REZENDE; MONTENEGRO, 

2014). Além disso, a nuliparidade é considerada, independentemente, um fator de risco para a 

ocorrência de pré-eclâmpsia (BRASIL, 2000; FERREIRA, 2009; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). Isso merece atenção visto que essa 
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faixa etária é caracterizada pelo período fértil da mulher e, portanto, onde ocorre o maior 

número de gestações (ARAÚJO; TANAKA, 2007).  

Informes do DATASUS (2006) dão conta que a primeira causa de internação entre as 

adolescentes no Brasil está relacionada à gravidez, parto e puerpério. Portanto, resta clara a 

necessidade, em todo o país, de programas que priorizem a educação em saúde, visto que é 

alta a incidência da gravidez entre as adolescentes brasileiras, que ficam expostas não 

somente a uma gestação, como também a doenças sexualmente transmissíveis (DIAS; 

TEIXEIRA, 2010).  

Com relação à raça, a condição “não branca” foi de maior prevalência em nosso 

estudo. Não ser branco tem sido fator de risco recorrente para a pré-eclâmpsia, independente 

de fatores como a idade, paridade e obesidade (ASSIS; VIANA; RASSI, 2008; 

HERCULANO et al., 2012). É sabido que a hipertensão arterial crônica acomete mais a raça 

negra em relação à raça branca, o que nos faz intuir que a maioria das puérperas da amostra 

está enquadrada como hipertensas crônicas (GAIO et al., 2001).  

Mais da metade das mulheres havia cursado o ensino médio e não possuía atividade 

remunerada. Achados interessantes relacionaram que quanto maior for a escolaridade da 

futura mãe, menor será o risco para um parto prematuro e todas as complicações advindas 

desse desfecho (ALVES et al., 2011).  

Resultados parecidos foram encontrados por Trevisan et al. (2002), que discutem que 

as baixas escolaridade e renda interferem significativamente na qualidade da assistência ao 

pré-natal, porque essa assistência não está relacionada, apenas, com a disponibilidade dos 

serviços de saúde, ela é resultante de diversos fatores, entre eles, os investimentos do governo 

nas esferas sociais e da educação. Pode-se perceber que a saúde alcançou patamares globais e 

está ligada à capacidade de autocuidado do indivíduo, sendo esse autocuidado influenciado 

diretamente pelo seu nível de instrução.  

Diante do exposto, é possível avançarmos e referirmos que os dados apresentados pela 

nossa investigação podem apontar que as mulheres jovens, em idade fértil, com baixas 

condições socioeconômicas, declaradas como não brancas e sem atividade remunerada são os 

principais fatores de risco para a ocorrência das síndromes hipertensivas da gravidez. Isso 

pode indicar a persistência de desigualdades sociais, evidenciando que os grupos socialmente 

mais vulneráveis têm menor probabilidade de acesso aos serviços (GIOVANELLA et al., 

2012).  
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Os resultados expressos na tabela 2 chamam atenção que a grande maioria das 

puérperas (75%) não teve a gravidez atual planejada, o que denota que elas não utilizaram um 

método contraceptivo de forma adequada ou não tiveram acesso a um programa de 

planejamento familiar. O estresse causado por gestações indesejadas, e frequentes nos 

extremos da vida reprodutiva, é apontado como fator de facilitação da pré-eclâmpsia e suas 

complicações (TAKIUTI; KAHHALE; ZUGAIB, 2002). Manzine, Borges e Jensen (2011) 

afirmam que essas gestações não planejadas estão associadas a complicações maternas e 

fetais, como também a abortos inseguros, à mortalidade materna e neonatal e a riscos sociais, 

como baixa escolaridade, desemprego e invalidez.  

 O planejamento familiar permite que o casal tenha a opção de escolha do momento 

oportuno para a ocorrência de uma gravidez, ou melhor, possibilita a mulher uma preparação, 

tanto biológica quanto psicológica, para a vivência do ciclo gravídico puerperal, resultando 

em menores índices de adoecer, de morrer e de não promover o autocuidado, primordial para 

o tratamento das desordens hipertensivas (HERCULANO et al., 2012). A falta de 

planejamento familiar atrelado às baixas condições socioeconômicas promove o aumento da 

mortalidade por aborto (BRASIL, 2000a).  

A relação entre gravidez não planejada e aborto é aumentada quando temos um 

serviço inadequado. Em nosso estudo, quase metade das mulheres afirmaram ter antecedentes 

de abortamento, o que se soma aos fatores de risco para a mortalidade materna na 

cidade/estado/país. 

A magnitude da mortalidade materna está associada a deficiências na qualidade e no 

acesso aos serviços de saúde, bem como à precariedade das medidas de promoção da saúde 

sexual e reprodutiva (BRASIL, 2000). Reduzir o número de gravidezes não desejadas poderia 

evitar 60% das mortes maternas e 57% das mortes infantis (FINER; ZOLNA, 2011). 

Xavier et al. (2013), em trabalho realizado na cidade do Rio, tendo como sujeitos 

gestantes com síndromes hipertensivas, revelou que tanto o acompanhamento clínico da 

hipertensão arterial como a atenção ao planejamento reprodutivo, no período pós-parto, foram 

negligenciados.  

Outro estudo de Xavier et al. (2015) apontou que o pré-natal de mulheres hipertensas, 

no Rio de Janeiro, foi marcado por embates entre elas e os profissionais de saúde, pelos quais 

as mulheres sentiram-se discriminadas e julgadas quanto às suas condições de saúde e pelo 

seu desejo reprodutivo. Elas se defrontaram com discursos de profissionais que impunham 

limites à sua reprodução, o que diminuía e até inibia as chances de diálogo em torno da saúde 
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sexual e reprodutiva. A falta de respeito com os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e 

a imposição de normas e valores morais por parte dos profissionais são aspectos da violência 

institucional contra as mulheres (McCALLUM; REIS, 2006). 

Devemos sempre considerar a possibilidade da oferta do aconselhamento pré-

concepcional a uma gestante sabidamente pertencente a uma categoria de risco reprodutivo 

(hipertensa crônica) ou com pré-eclâmpsia de instalação precoce. Isso pode ser explicado 

porque as chances dela voltar a ter outra gravidez de risco e, também, desenvolver problemas 

cardiovasculares são grandes, assim como as lesões em órgãos-alvos (RAY et al., 2005; 

BELLAMY et al., 2007; SÃO PAULO, 2010).  

Porém o que desperta atenção é que para a grande maioria da nossa amostra o início 

do pré-natal tenha se dado nas Clínicas da Família, as responsáveis pela oferta do 

planejamento familiar. Esse dado pode despertar duas avaliações distintas. A primeira aponta 

para a possível falta ou falha do programa de planejamento familiar, discutido anteriormente, 

e a segunda avaliação pode ser feita no que tange à ampliação, nos últimos anos, do serviço de 

Atenção Primária no município, que promove o primeiro acesso ao serviço de saúde.  

Tal informação é confirmada com o dado de que a primeira consulta de pré-natal se 

deu no primeiro trimestre da gestação, ou seja, as mulheres tiveram acesso aos serviços, ou, 

ainda, elas foram captadas precocemente; assim, evidenciando a potencialidade da Estratégia 

Saúde da Família como melhor modelo de saúde para a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos. A grande maioria totalizou mais de seis consultas no PN, o que contribui para a 

elaboração dos protocolos assistenciais e planejamento dos recursos em saúde, mas não foi 

possível verificar se as consultas foram realizadas conforme distribuição recomendada pelo 

Ministério da Saúde. 

Teoricamente, se elas vão às consultas elas terão maiores oportunidades de receber 

cuidados preventivos e de promoção da saúde, correspondendo ao que o Ministério da Saúde 

recomenda através do PHPN, especialmente em gestações de maior risco, com maior 

probabilidade de reduzir os desfechos perinatais desfavoráveis (WEHBY et al., 2009).  

Acredita-se que o número de consultas acima de 6 esteja associado a um bom 

resultado perinatal, visto que possibilita a identificação de riscos de forma precoce, dando 

oportunidade para a adoção de intervenções necessárias em tempo hábil e de forma mais 

eficaz, ainda que de modo isolado não seja capaz de garantir a qualidade necessária dos 

cuidados pré-natais.  
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A propósito do tema, De Lorenzi (1999) concluiu, em seu estudo, que os casos de 

natimortos ocorreram quando o número de consultas era adequado e inadequado. Isso reforça 

que não podemos avaliar a qualidade do pré-natal, isoladamente, pelo número de consultas, 

mas, sim, através de um atendimento efetivo e resolutivo (WHO, 2010). 

Outro fator relevante diz respeito à orientação ou vinculação da gestante à maternidade 

de referência. O presente estudo revelou que a maioria das gestantes informou que recebeu 

orientação, no pré-natal, sobre a procura pela unidade de referência por ocasião do parto. Do 

mesmo modo, o mesmo porcentual informou ter obtido sucesso na busca pela internação.  

A informação dada no pré-natal pode revelar o aumento do acesso às maternidades no 

município, isso ocorreu graças à existência de um sistema de referência formal para o parto na 

cidade, através do Programa Cegonha Carioca, implantado na cidade, em 2011. Ressaltamos 

que a vinculação da gestante à maternidade de referência para o parto é um direito das 

mulheres assistidas pelo SUS e garantida pela Lei nº 11.634, de 2007, que dispõe sobre o 

direito da gestante ao conhecimento e à vinculação à maternidade onde receberá assistência 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, visando, desse modo, evitar a peregrinação no 

momento anteparto. 

Importante destacar que a pesquisa foi realizada em quatro diferentes áreas 

programáticas no município do Rio de Janeiro, logo, a amostra pode refletir uma nova 

realidade da assistência obstétrica pública no município, dado que 80% dos partos são 

realizados nas instituições da Secretaria Municipal de Saúde, o que revela ser um sistema 

efetivo, organizado, regionalizado e integral. Resultados parecidos com os nossos foram 

encontrados na pesquisa realizada em Curitiba, uma cidade exemplar na constituição das 

RAS, onde 98,3% das gestantes foram orientadas para qual maternidade ir através do 

“Programa Mãe Curitibana” (CARVALHO; NOVAES, 2004). 

Esses dados preliminares podem indicar que o MRJ vem apresentando uma exitosa 

experiência, mediante o Cegonha Carioca, de reorganização dos serviços de saúde de modo a 

articulá-los em Redes de Atenção. 

Informações de quase uma década, portanto, antes da implantação desse programa, 

revelaram o quanto era decadente a assistência obstétrica em nosso meio. Domingues (2011) 

avaliaram informações colhidas nos anos de 2007 e 2008, tendo demonstrado baixa proporção 

de mulheres que recebiam informação sobre qual maternidade procurar no momento do parto.  

Barbosa (2010) avaliou os principais aspectos envolvidos no processo de peregrinação 

anteparto no município do Rio de Janeiro, concluindo que a peregrinação era um fato 
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corriqueiro e estava associado a vários fatores, como a dificuldade de compreensão do início 

do trabalho de parto, a falta de vagas, os problemas na estrutura física das maternidades e as 

dificuldade de locomoção das gestantes. 

A despeito da importância que o tema suscita, poucas investigações têm sido feitas no 

tocante ao Cegonha Carioca, tendo 5 publicações nas bases de dados Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 43 no Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e 0 no Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MedLine).  

De modo geral, a respeito do conhecimento sobre a doença, um pouco mais da metade 

das mulheres sabia o que era hipertensão arterial. Esse resultado é semelhante ao encontrado 

na investigação de Silva et al. (2011), que sugere que os profissionais de saúde devem 

promover momentos de discussão com as pacientes no pré-natal, enfatizando as possíveis 

complicações, a prevenção e os tratamentos para a pré-eclâmpsia.  

Porém o próprio conhecimento de pertencer a um grupo de risco poderá tornar a 

gestante mais propensa ao desgaste emocional, com isso, gerando ansiedade, medo e 

incertezas sobre o futuro (OLIVEIRA, 2008; MARTINS; MONTICELLI; DIEHL, 2014).  

Acreditamos que é de extrema importância o conhecimento da mulher sobre a sua 

doença, porque ela poderá promover o autocuidado. Estudos evidenciam que o envolvimento 

da gestante de risco com a sua própria saúde faz com que ela se sinta responsável pela sua 

saúde e do seu filho (FLEURY, 2009; SILVA et al., 2011). 

Por isso é importante que os profissionais de saúde consigam transmitir às usuárias o 

conhecimento capaz de despertar o cuidado e o autocuidado. Informações insuficientes ou não 

compatíveis com as necessidades de cada mulher podem gerar mais dúvidas e contribuir para 

uma evolução negativa da hipertensão na gravidez e para o aumento da hospitalização, além 

de aumentar o sentimento de culpa e o medo pela condição gestacional (SILVA et al., 2011). 

O que supramencionamos pode ser comprovado quando questionamos a forma como 

elas adquiriram o conhecimento sobre a doença. Desafortunadamente, para a minoria, o 

conhecimento veio apor meio do médico e do enfermeiro do pré-natal, contrapondo-se à 

maioria que adquiriu o conhecimento sobre a doença em ambientes fora da esfera da saúde, 

mediante conversas com os familiares e com outras pessoas e, também, através da internet. A 

internet, igualmente, aparece como meio de informação no estudo de Silva et al. (2011).  

O conhecimento fora da esfera da saúde pode ser chamado de rede de apoio familiar, 

que tem impacto direto no processo de construção dos cuidados. Mulheres, pessoas da 

vizinhança, da comunidade e outros parentes são com frequência figuras relevantes. Não é 
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difícil que nessa rede estejam incluídas pessoas com formação de nível médio na área da 

saúde (auxiliar/técnico de enfermagem), o que daria uma qualidade técnica e também afetiva 

a essas relações.  

Essa rede apresenta-se em vários momentos, como na aferição da pressão arterial, no 

acompanhamento às consultas, na ajuda com as tarefas domésticas e na troca de saberes 

populares relacionados à saúde (XAVIER, 2015). Esses saberes compartilhados na 

comunidade, muitas vezes, são saberes não biomédicos e recebem influência de outros 

recursos aos quais o acesso se dá no próprio ambiente comunitário (chás, sucos, infusões, 

rezas, bênçãos). Eles são chamados de “práticas em situação”, ou seja, em seu contexto social 

e cultural, sustentam-se na confiança e na evidência empírica da efetividade desses recursos 

(KLEINMAN, 1980; ACIOLI, 2006). 

Expressiva parte das nossas puérperas sempre teve a pressão aferida no pré-natal e boa 

porcentagem delas teve a pressão aferida novamente para confirmação do diagnóstico de 

hipertensão arterial, cumprindo, assim, um dos critérios mínimos exigidos pelo manual 

técnico do pré-natal e do PHPN. Os dados de Vettore et al. (2011), analisando população com 

as mesmas características, mas em momento diferente, revelou que mais da metade dos 

profissionais não aferiu a pressão arterial novamente para confirmação diagnóstica. Esse dado 

é corroborado por outras pesquisas como a de Leal et al. (2004) e Domingues et al. (2012), 

que avaliaram a adequação da assistência pré-natal no Rio de Janeiro e concluíram que os 

critérios mínimos estabelecidos pelas normas brasileiras não foram cumpridos, entre eles, a 

aferição da pressão. Ou seja, esses autores chamam atenção para a qualidade da assistência 

prestada apesar da ampliação da cobertura pré-natal.  

O procedimento de medida da pressão arterial, em todas as consultas de pré-natal, é 

simples, de fácil realização, além de ser condição de extrema importância para o controle da 

hipertensão. A aferição é prática e devemos proporcionar condições para que ela aconteça de 

forma adequada. Condutas que podem evitar os erros são, por exemplo: o preparo apropriado 

da paciente, o uso de técnica padronizada e equipamentos calibrados. Tucker, Farmer e 

Stimpson (2003) concluíram que, na Escócia, ocorreu um excessivo diagnóstico de 

hipertensão em grávidas por motivos diversos, o que resultou em mais encaminhamentos e 

internações segundo as recomendações locais. 

Com relação às orientações oferecidas pelos profissionais de saúde sobre a hipertensão 

arterial, a amostra do estudo relata que não teve explicações do que isso significava e dos 

riscos que ela e o feto corriam, levando-nos a indagar sobre a qualidade da informação. Esse 
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dado aponta a dificuldade que ainda existe entre profissionais de saúde e usuários em 

promover espaços de conversa e de diálogo.  

Xavier et al. (2015) descrevem resultados semelhantes ao concluir que o conhecimento 

dos riscos relacionados à gravidez ocorreu em diferentes contextos entre as puérperas. A 

notícia do risco foi dada pelos profissionais de saúde para uma pequena parcela da amostra, 

enquanto que para a maioria o risco obstétrico foi intuído pela situação vivenciada no 

momento da internação, quando elas puderam observar outras gestantes internadas em 

instituições para alto risco gestacional. Consideramos que, em quaisquer dessas situações, a 

consciência do risco para sua saúde ou do seu bebê foi motivo de medo e preocupação. 

Do mesmo modo, Caminha et al. (2012), em pesquisa realizada com adolescentes 

grávidas em Fortaleza - CE, revelaram baixo porcentual oferecido de orientações durante o 

pré-natal, concluindo que as ações de educação em saúde são realizadas de maneira precária e 

não prioritárias pelos profissionais de saúde, entre eles, o enfermeiro. 

O modelo de consulta que prevalece nas unidades de saúde ainda é tecnocrata, 

biomédico e fragmentado. O profissional valoriza as técnicas e as intervenções, mas promove 

pouco espaço para discussões e para o desenvolvimento de práticas de educação. Dessa 

forma, a comunicação entre usuárias e profissional se dá de forma paternalista, ou seja, o 

profissional detém o conhecimento e diz à mulher o que fazer e como fazer para a 

manutenção da sua saúde. Todavia, quando o profissional promove esse importante espaço, as 

mulheres consideram as explicações e as orientações como satisfatórias, assim como os 

achados da nossa pesquisa indicam, o que pode contribuir para incentivar comportamentos 

seguros (COSTA et al., 2009).  

No que tange às orientações sobre o manejo da hipertensão, a alimentação, importante 

linha de tratamento da HA e complementar ao tratamento medicamentoso, foi a que recebeu 

maior enfoque dos profissionais, porém muito abaixo do ideal podendo ser melhorado e 

acrescido pelas orientações quanto ao repouso e a situações de emergência.  

Podemos supor que o profissional de saúde não esteja valorizando informações 

preventivas em detrimento das informações sobre o tratamento da doença, em função de tais 

informações serem específicas de outras categorias, como de nutricionistas. 

Azevedo et al. (2009) apontaram que o profissional colocou em segundo plano os 

sinais importantes da hipertensão e dificultou a compreensão dos demais sintomas, 

banalizando a doença e supervalorizando apenas a elevação da pressão. Com isso, eles 
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demonstram uma visão reducionista do problema, não dando valor a outras situações vitais 

que poderiam agravar ou minimizar o problema.  

Silva et al. (2011) enunciam que os profissionais não fornecem informações de 

qualidade e compatíveis com o entendimento das mulheres. O diálogo qualificado na saúde 

ainda é uma tarefa difícil e depende muito de uma mudança da atitude do profissional. Esse 

espaço necessita ser praticado e incentivado, principalmente nas unidades de saúde da família 

e nas unidades de referência para o parto de risco.  

Nossa pesquisa apresentou que mais da metade das puérperas não participaram de 

qualquer atividade em grupo, mostrando, infelizmente, que o modelo cartesiano e rotineiro de 

consultas ainda prevalece no MRJ.  

Estratégias educacionais e comportamentais promovidas pelos profissionais podem 

aumentar a consciência dos pacientes sobre os riscos, incentivando atitudes positivas. 

Podemos supor que os profissionais promovam poucas atividades educativas e, assim, 

contribuem para o aumento do medo e da ansiedade nas mulheres, dificultando uma visão 

ampla das dimensões biológicas, sociais e emocionais da enfermidade (AZEVEDO et al., 

2009). No entender de Vettore et al. (2011), a falha do profissional de saúde foi o que mais 

contribuiu para o insucesso do manejo do pré-natal, ressaltando que ainda persiste a 

necessidade de mudança do perfil do profissional.  

Metade das participantes do estudo não foi encaminhada para avaliação com 

especialistas, mas daquelas que foram encaminhadas um número baixo relatou ter encontrado 

dificuldades em ter a consulta, sendo a grande maioria atendida. Mas, tendo como resultado o 

início do pré-natal nas Clínicas da Família, é estranho observar esse dado, pois a ideia de que 

a gravidez de risco exige acompanhamento médico e cuidados de saúde especializados é fato 

real. De praxe, a APS, como porta de entrada à rede de saúde e primeiro serviço a ser 

procurado, deveria ter feito o diagnóstico do risco para, então, fazer os encaminhamentos 

necessários.  

Essa informação pode conter vieses de informação dado que a doença hipertensiva na 

forma clínica de pré-eclâmpsia e eclâmpsia pode se manifestar tardiamente, e algumas 

mulheres podem ter ido por conta própria à unidade de referência, porque para algumas o 

risco já era conhecido.  

Dentre os especialistas que mais receberam encaminhamentos, destacamos, 

respectivamente, o nutricionista, o clínico-geral e o cardiologista. Assim, a possibilidade de 

acesso a tecnologias médicas e diagnósticas pode ser benéfica, porque promove o aumento da 
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adesão ao pré-natal e aos tratamentos instituídos. Contudo não podemos esquecer que esses 

encaminhamentos, para serem considerados de sucesso, incluem mudanças nos 

comportamentos, em especial àqueles relacionados às mudanças de hábitos, à boa alimentação 

e à redução do consumo de álcool e do fumo, e não é raro aparecerem dificuldades e 

resistências diante dessas orientações que, em sua grande maioria, é atribuída à mulher, 

individualmente, ou seja, a promoção do autocuidado.  

Conquanto haja encaminhamentos a especialistas, que são primordiais para a 

qualidade da assistência à saúde, ressaltamos que existe, na quase totalidade dos casos, 

ausência da contrarreferência. E isso tem sido alvo de pesquisas que apontam que as gestantes 

são as responsáveis por efetivar a comunicação entre o serviço de maior complexidade e a 

APS. Dessa maneira, podemos concluir que não conseguiremos dar continuidade ao 

atendimento e à integralidade da assistência à gestante de risco (COSTA et al., 2009; 

CORREA; DÓI, 2014; XAVIER et al., 2015 ). 

 Nesta pesquisa, foi expressiva a porcentagem de mulheres que relatou que não 

encontrou dificuldades na realização dos exames de rotina, na rede pública, revelando alta 

solicitação e coleta desses, ainda, que informações específicas de cada exame não estivessem 

disponíveis, o que sugere adesão dos profissionais e das mulheres aos exames. Porém mais da 

metade delas pagou por algum exame, principalmente pelos de imagem, entre eles, as 

ultrassonografias obstétricas, morfológicas e dopplerfluxometria, o que não altera o 

prognóstico da gestação. No estudo de Polgliani , Santos Neto e Zandonade (2014), houve, por 

parte do pré-natalista, uma valorização dos exames de imagem como a ultrassonografia.  

As síndromes hipertensivas graves promovem insuficiência placentária com risco 

elevado de restrição do crescimento intrauterino (RUGOLO; BENTLIN; TRINDADE, 2011). 

Assim, a avaliação da circulação feto-placentária pela dopplerfluxometria das artérias 

umbilicais torna-se um exame importante nessas gestações de risco, pois a detecção de 

diástole zero ou reversa está relacionada à hipóxia intraútero e a elevadas taxas de 

morbimortalidade perinatal (TOAL et al., 2008; ALFIREVIC; NEILSON, 2010). Contudo, 

apesar de existir uma forte indicação para o exame nessas pacientes, ele não faz parte da 

rotina estabelecida pelo Ministério da Saúde e, portanto, deverá ser obtido na rede particular, 

no momento de urgência obstétrica, nas unidades de risco ou na internação nas maternidades 

de referência. 

Com relação aos medicamentos prescritos às puérperas para tratamento da 

hipertensão, a grande maioria da amostra teve acesso. O Brasil tem como estratégia a Política 



89 

 

Nacional de Medicamentos (PNM), de 1998, e da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF), de 2004. Ambas têm o propósito de assegurar à população do país o 

acesso a medicamentos mediante a descentralização da assistência farmacêutica e o acesso a 

um conjunto de medicamentos para doenças prioritárias, como as doenças crônicas não 

transmissíveis na APS (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010).  

Em 2004, foi implantado o Programa da Farmácia Popular, em caráter complementar, 

a partir do qual medicamentos indicados para o tratamento da hipertensão arterial e para o 

diabetes passaram a ser fornecidos gratuitamente à população, nas farmácias das unidades 

primárias de saúde, ou por meio de convênios com as redes de drogarias privadas (BRASIL, 

2011d).  

Assim, conforme estudo de Mengue et al. (2015), houve o destaque do SUS como um 

decisivo provedor de acesso a todos os medicamentos para hipertensão no país, seja por meio 

das farmácias do sistema público de saúde, seja por intermédio do Programa Farmácia 

Popular do Brasil. 

Relativamente ao sentimento declarado pelas mulheres por terem evoluído com 

hipertensão, a maioria relatou ter sentido medo da própria morte e da morte do seu bebê. As 

palavras morte e medo, também, foram mencionadas em vários estudos realizados sobre 

percepções, sentimentos, significados e representações atribuídos por puérperas às síndromes 

hipertensivas da gravidez. O sentimento de medo diante da possibilidade de morte está 

associado, neste estudo, a uma escassez de informações durante o pré-natal, que faz com que 

a mulher sinta que perdeu o controle da sua gravidez, gerando angústia e culpada, e isso pode 

influenciar, diretamente, o aumento dos níveis pressóricos e o fracasso do tratamento 

(AZEVEDO et al., 2009; SOUZA; ARAÚJO; COSTA, 2011; SILVA et al., 2011; SOUZA; 

ARAÚJO; COSTA, 2013).  

Outra parcela expressiva da amostra revelou sentimento de tranquilidade diante do 

quadro de hipertensão podendo inferir que não havia gravidade diante da doença, do 

tratamento ou do prognóstico, ou que elas receberam informações insuficientes para 

compreender sua real situação, ou ainda, que as informações obtidas provieram do saber 

popular.  

Essa última suposição pode ser admitida, porque revela o sentimento de limitação 

acerca da gravidade clínica da doença, muitas vezes, não sendo capaz de expressar a real 

situação da mulher. Podemos dizer que o modo como uma população compreende e entende 

uma doença sofre influência pela cultura local, neste caso, as mulheres demonstraram que 
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essa bagagem cultural pode embasar a compreensão do risco, sofrendo influências das 

informações que circulam no meio familiar e nos grupos sociais. Esta narrativa demonstra que 

os significados culturais e sociais configuram a experiência de vida desse sujeito, mostrando 

sentimentos ambíguos que são ultrapassados pelo domínio da medicina.  

No tocante à hospitalização, a amostra indicou que uma parcela significativa sentiu-se 

tranquila ou normal, enfatizando o discurso anterior de desconhecimento de sua situação 

clínica, porém a maioria expressou sentimento de preocupação por estar longe dos outros 

filhos e a insatisfação pela perda da autonomia. Souza, Araújo e Costa (2011) advertem que o 

momento da hospitalização foi aquele em que “a ficha caiu” para muitas, cujo período da 

internação foi entendido como meio de preservação da vida. A hospitalização, também, foi 

atribuída por elas como fator desencadeador de dificuldades por afastá-las do convívio social 

e familiar e por privá-las da liberdade.  

Podemos apontar que tais sentimentos declarados revelam a sobrecarga emocional 

pela qual as mulheres passaram nessas gravidezes e que, muitas vezes, os sintomas de uma 

doença não aparecem como algo concreto e palpável para a medicina. Isso porque a doença, 

principalmente a hipertensão na gravidez, não é apenas uma disfunção, ela acarreta 

sentimentos de angústia e medo sobre o que poderá vir, expõe a mulher a uma sensação de 

vulnerabilidade e temor pela morte.  

O desconhecimento sobre os riscos pode ser fruto da falta de momentos e espaços para 

a conversa entre profissionais e pacientes e entre as próprias mulheres, fato já mencionado 

anteriormente, o que contribui para o aumento da ansiedade do que está por vir. Mesmo 

assim, para Azevedo et al. (2009), as mulheres buscam entender o porquê da doença em suas 

vidas, revelando, muitas vezes, problemas relacionados aos companheiros, principalmente, no 

tocante à violência doméstica.  

Quanto à hospitalização em UTIN, as puérperas demonstraram sentimentos positivos 

de esperança sobre os cuidados recebidos, que visam aumentar as chances de sobrevida dos 

recém-nascidos, devido, principalmente, à presença de aporte tecnológico. Mesmos achados 

se deram no estudo de Souza, Araújo e Costa (2011), que aludiram a UTIN como um espaço 

para salvar vidas.  

Todavia, outra parte menor da amostra não soube fazer qualquer alusão ao espaço, e 

isso pode ser explicado, muito provavelmente, pela ausência de contato com o ambiente, visto 

que, no presente estudo, um pequeno grupo foi internado na UTIN (16,5%), e a grande 

maioria nasceu viva e saudável. Por sua vez, chama atenção que a inserção da mãe no 
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ambiente para tratamento intensivo pode ser prejudicada por problemas sociais e familiares, 

por questões relacionadas à comunicação com a equipe de saúde, além do ambiente restrito e 

do aparato tecnológico empregado. 

As mulheres foram convidadas a fazer autoavaliações, avaliações do atendimento 

recebido e do serviço utilizado na trajetória do pré-natal de alto risco. Os dados revelam que a 

grande maioria considera que seguiu todas as recomendações dadas pelos profissionais de 

saúde. Porém foi possível observar, no decorrer desta pesquisa, que poucas orientações foram 

oferecidas pelos serviços e seus profissionais, que atuam de forma cartesiana, dessa forma, 

promovendo pouco ou quase nenhum espaço para o diálogo em saúde e a promoção de 

cuidados, dando abertura para questionamentos sobre esse dado.  

No que tange à avaliação global do atendimento, todos os serviços obtiveram nota 

acima de oito, em porcentuais variados, sendo que os especialistas foram os mais bem 

avaliados entre os três níveis de atenção. A APS teve uma avaliação um pouco menor, que 

pode revelar um viés de memória, pois há uma tendência em valorizar situações e tecnologias 

usadas recentemente, especialmente, em se tratando de uma gravidez de alto risco. Outro fator 

é que as mulheres valorizam atenção, orientação, conforto físico, suporte psicológico, 

privacidade, estabelecimento de uma relação de segurança e confiança, facilitação no 

entendimento do cuidado, além de um cuidado apropriado fornecido por profissionais, que 

sejam responsivos às perguntas e que reconheçam as suas necessidades (DOMINGUES; 

SANTOS; LEAL, 2004), fato demonstrado nessa discussão como o principal desafio a ser 

superado, principalmente pela APS.  

De forma geral e retrospectiva, as mulheres avaliaram de modo muito positivo o 

atendimento oferecido pelas maternidades. Esse resultado não encontra apoio na investigação 

de Domingues, Santos e Leal (2004), realizada há uma década e que pontuou que a 

insatisfação era o sentimento mais prevalente entre as puérperas atendidas na cidade do Rio 

de Janeiro. Acreditamos que os avanços ocorridos na última década, como apresentado nesta 

dissertação, resultam de inúmeros esforços da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, do 

Governo Estadual e do Ministério da Saúde. 

Importante frisarmos que o Brasil vem conseguindo aumentar de forma considerável a 

cobertura da assistência pré-natal e o número de consultas. Em 2005, 10,7% das gestantes não 

haviam realizado uma consulta de pré-natal, porém, em 2009, reduzimos esse número para 

2%. No mesmo período, a proporção de gestantes com sete ou mais consultas aumentou de 

49,0% para 58,5% (DOMINGUES, 2011). Isso demonstra uma facilidade no acesso ao 
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serviço de saúde de forma a proporcionar e aumentar a satisfação do usuário de menor nível 

socioeconômico. Alguns fatores merecem destaque para esse aumento expressivo, como a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde, no início da década de 1990, a criação do 

Programa Cegonha Carioca, que garante a vinculação da gestante a maternidade, e a garantia 

do direito a um acompanhante, escolhido pela gestante, durante o parto e toda a internação 

(BRASIL, 2000).  

Além desses fatores, pode ainda existir uma dificuldade, por parte das mulheres que se 

encontram no pós-parto imediato, em criticar e avaliar a assistência recebida na maternidade 

porque, nesse momento, elas apresentam uma tendência a sentirem-se aliviadas e agradecidas 

após o nascimento de uma criança saudável, compensando, assim, qualquer experiência 

negativa durante a assistência. Isso pode justificar o elevado grau de satisfação do 

atendimento em gravidezes de risco, desse modo, revelando a presença de satisfação tanto em 

relação à equipe quanto ao serviço. 

Um indicador, contudo, que pode confirmar o grau de satisfação da clientela é a 

recomendação de um produto ou serviço para outra pessoa, sobretudo, a familiares e amigos. 

Nesse particular, as maternidades que participaram do estudo receberam um excelente índice 

de recomendação (92,1%), que pode ser confirmado quando cotejado com os resultados 

positivos mencionados linhas atrás. Podemos destacar ainda que a coleta de dados deu-se por 

profissionais externos, o que nos leva a crer que as puérperas tiveram a possibilidade de 

expressar opiniões em relação ao serviço. 

Acreditamos que os resultados deste trabalho possam apresentar limitações dada a 

possibilidade de vieses atinentes às informações cedidas pelas mulheres, uma vez que não foi 

objetivo confrontar tais informações com o prontuário ou com o cartão da gestante, mas sim 

dar voz a mulher, e por isso, consideramos importante as opiniões colhidas acerca do 

atendimento recebido e do manejo da hipertensão. Não tivemos como exaurir todas as 

questões referentes às síndromes hipertensivas da gravidez, todavia pensamos ter contribuído 

para esse debate delineando caminhos a serem seguidos e questões que precisam ser 

discutidas e aprofundadas em pesquisas futuras. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos a presente dissertação com a satisfação de ter conseguido alcançar o 

objetivo geral e os específicos, que buscaram descrever, sob o ponto de vista da usuária, 

aspectos relacionados ao conhecimento, ao manejo e à trajetória da gestante hipertensa em 

busca do cuidado especializado no município do Rio de Janeiro, a partir de questionários 

aplicados, nas maternidades, a puérperas hipertensas.  

1. O perfil sociodemográfico da amostra do estudo revela que a maioria está na faixa dos 

extremos entre as idades, vive com companheiro, declarara-se como não branca, 

possui o ensino médio e não tem atividade remunerada no mercado de trabalho. Essas 

condições, de certa forma, exprimem as características da população de hipertensas 

que são usuárias do Sistema Único de Saúde do município. 

2. Pôde ser observado que, na grande maioria dos casos, a gravidez não foi planejada, 

mas, mesmo assim, o início do pré-natal ocorreu de modo precoce, graças ao trabalho 

das Clínicas da Família, que foram capazes de promover o acompanhamento durante o 

ciclo gravídico, com número adequado de consultas. O conhecimento desses fatores e 

a inter-relação deles fornecem informações importantes que poderão contribuir para a 

elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para os grupos de riscos. 

3. Nota-se, também, que as puérperas, enquanto gestantes, foram orientadas quanto à 

maternidade de referência para o parto, assim, fomentando a vinculação da gestante à 

unidade de saúde e à prestação contínua de serviços, aspectos de altíssima relevância  

e que contribuíram para a redução da peregrinação anteparto.  

4. Graças aos avanços técnicos, tecnológicos e estratégicos do Ministério da Saúde na 

assistência pré-natal, parto e puerpério, tendo como exemplos o Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento e a criação, recente, da Rede Cegonha, as 

gestantes realizaram os exames preconizados pelo Ministério da Saúde, além de terem 

acesso aos medicamentos para tratamento da hipertensão arterial na gravidez. 

5. Os resultados demonstram que as mulheres do estudo desconhecem a hipertensão 

arterial, isso ocorre porque grande parte dos profissionais de saúde, ainda, deixa de 

fornecer explicações e orientações sobre os eventos da pressão alta e seus riscos para a 

saúde materna e fetal. Essa prática impossibilita a criação de alternativas integrais em 

saúde e inviabiliza a transformação necessária do cuidado obstétrico e a superação do 

modelo biomédico hegemônico. 
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6. A dissertação aponta para a necessidade dos profissionais mudarem seus modelos de 

atenção e promoverem espaços onde as gestantes, seus companheiros(as) e suas 

famílias possam discutir suas experiências, vivências e ansiedades, tendo como 

estratégia de cuidado o diálogo. A qualidade da assistência, as dinâmicas de interação 

entre profissionais e gestantes, a possibilidade de promoção de apoio na rede afetivo-

familiar e as condições para prover o autocuidado são ferramentas fundamentais para a 

redução dos desfechos desfavoráveis das Síndromes Hipertensivas da Gravidez. 

7. Não podemos deixar de ressaltar que é incomum para as mulheres de baixas renda e 

escolaridade questionarem a ausência de diálogo ou até mesmo a falta de participação 

no seu tratamento. Por isso, devemos ultrapassar as barreiras sociais existentes nesse 

modelo tradicional, caracterizado por uma rede de serviços que trata apenas a doença, 

seus sinais e sintomas, que retrata a existência de questões de gênero, ou seja, a 

posição marginalizada que a mulher ocupa na sociedade. 

8. Os dados, ainda, forneceram informações quanto à satisfação do atendimento recebido 

nos três níveis de atenção, apontando o contentamento com o serviço dessas 

instituições, que foram capazes de garantir atenção imediata às necessidades das 

parturientes, tendo um “resultado” positivo diante da gravidez de risco. 

9. O estudo fornece subsídios que podem ser utilizados para sensibilizar os serviços e os 

profissionais de saúde que atuam nos diferentes níveis de atendimento à gestante, no 

sentido de desenvolver o olhar e o cuidado que valorizam os aspectos subjetivos da 

gravidez de risco, especialmente nas gravidezes de mulheres hipertensas, visando, 

assim, qualificar a atenção obstétrica na perspectiva de garantir uma boa condição de 

saúde ao binômio, bem como possibilitar à mulher uma gratificante experiência de 

vida. 
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RECOMENDAÇÕES  

 

Recomenda-se que os serviços de saúde promovam ações de educação continuada 

destinadas aos profissionais que atuam no ciclo gravídico-puerperal, com foco na 

comunicação com a usuária dos referidos serviços. A atenção a esse ciclo é, para a grande 

maioria das mulheres, a única oportunidade de participação no sistema de saúde. 

Espera-se, com isso, poder contribuir para o aperfeiçoamento das medidas de 

promoção da saúde e de prevenção dos possíveis agravos da pré-eclâmpsia/eclâmpsia, 

dirigindo-se às necessidades da parcela mais vulnerável da população. Devemos buscar 

garantir condições integrais de atendimento, de acolhimento e a promoção de uma assistência 

mais específica e humanizada. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Nome da Maternidade: _______________________________________________________________ 

Entrevistador: ______________________________________________________________________ 

 

I - IDENTIFICAÇÃO DA MULHER E DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  
Vou fazer algumas perguntas sobre você, sua família e sua casa. 

1. Iniciais do nome:______________________________________________________________ 
2. Quantos anos você tem:________________________________________________________ 
3. Em qual bairro do Rio de Janeiro você mora? _______________________________________ 
 
4. A respeito da sua situação conjugal, você:  

1. (   ) Vive ou tem companheiro 
2. (   ) Não tem companheiro 
 

5. Qual sua raça/cor/etnia? 
1. (    ) Branca   
2. (    ) Não branca 

 
6. Qual foi a última série que você completou na escola?  
            (    ) 1 Fundamental    (    ) 2 Médio    (    ) 3 Superior 
 
7. Você tem algum trabalho remunerado que ganhe dinheiro atualmente?  
             (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim. Que tipo? ______________________________________________ 
 

II - ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS  
Agora vou fazer algumas perguntas sobre gravidezes anteriores. 

8. Quantas vezes você já esteve grávida (GESTA)?_____________________________________ 
 
9. Você já teve algum aborto? (    ) 1 Não (    )2 Sim, quantos? ___________________________ 

 

10. Você fez pré-natal nas outras vezes em que ficou grávida?                     
1. (   ) Nenhuma        
2. (   ) Apenas em algumas    
3. (   ) Sim, em todas 

 
11. Quantos partos você já teve (PARA)? (se 0, vá para o bloco III) _______________________ 
 
12. Quantos filhos nasceram vivos? __________________________________________________ 
 
13.  Algum filho nasceu morto?  (    ) 1 Não (   ) 2 Sim, quantos? __________________________ 

 

14. Qual foi a data do seu último parto (bebê vivo/morto), antes desta gravidez? ______________ 
 
15. Você já teve algum bebê que nasceu com peso menor que (2,5kg)?  
             (   ) 1 Não    (    ) 2 Sim, quantos _________________________________________________ 
 
 



111 

 

III- HISTÓRIA DA GRAVIDEZ ATUAL  
Agora vou fazer algumas perguntas sobre essa última gravidez. 

 

16. Esta gravidez foi planejada? (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim     
 
17. Onde você iniciou o pré-natal? 

1. (   ) Unidade Básica de Saúde (UBS)  
2. (   ) Unidade de Saúde da Família (USF)  
3. (   ) Maternidade (unidade secundária/terciária) (vá para 19) 

 

18. Teve alguma dificuldade para marcar essa consulta?                                                
             (    ) 1 Não (vá para 20)    (    ) 2 Sim     

19. Qual foi a dificuldade? 
1. (    ) Dificuldade de acesso (tentou, mas não conseguiu vaga) 
2. (    ) Dificuldades familiares (não tinha com quem deixar os filhos, não tinha quem a   
           acompanhasse) 
3. (    ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (    ) Questões pessoais (não tinha certeza se queria manter esta gravidez, não acha  
           importante fazer pré-natal) 
5. (    ) Dificuldades relacionadas trabalho/escola (falta de tempo para ir às consultas) 
6. (    ) Outros ___________________________________________________________ 

 

20. Com quanto tempo de gravidez você teve a 1º consulta individual de pré-natal? 
             (se a 1º consulta tiver sido no 1º trimestre, ir para 22) ______________________________ 

21. Por que você não teve esta 1º consulta mais no início da gravidez? 
1. (    ) Dificuldade de acesso (tentou, mas não conseguiu consulta antes) 
2. (    ) Dificuldades familiares (não tinha com quem deixar os filhos, não tinha quem a  
           acompanhasse) 
3. (    ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (    ) Questões pessoais (não tinha certeza se queria manter esta gravidez, não acha  
           importante iniciar o pré-natal cedo) 
5. (    ) Dificuldades relacionadas trabalho/escola (falta de tempo para ir às consultas) 
6. (    ) Não sabia que estava grávida 
7. (    ) Outros ___________________________________________________________ 
 

22. Quantas consultas você teve durante todo o pré-natal? ________________________________ 
 
23. Você perdeu alguma consulta marcada?  (    ) 1 Não (vá para 27)    (    ) 2 Sim     
 
24. Por que você perdeu a consulta?  

1. (    ) Dificuldade de acesso (o posto não funcionou, o profissional faltou, etc.) 
2. (     ) Dificuldades familiares (não tinha com quem deixar os filhos, não tinha quem a     
           acompanhasse) 
3. (    ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (    ) Questões pessoais (não tinha certeza se queria manter esta gravidez, não a  
           acha importante fazer todas as consultas de pré-natal) 
5. (     ) Dificuldades relacionadas trabalho/escola (falta de tempo para ir às consultas) 
6. (     ) Outros  __________________________________________________________ 

 
25. Teve dificuldade para remarcar essas consultas perdidas?                                                    
             (    ) 1 Não (vá para 27)    (    ) 2 Sim     
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26. Que dificuldade você teve para remarcar a consulta?  
1. (   ) Dificuldade de acesso (tentou, mas não conseguiu consulta) 
2. (    ) Dificuldades familiares (não tinha com quem deixar os filhos, não tinha quem a    
           acompanhasse) 
3. (    ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (    ) Questões pessoais (não tinha certeza se queria manter esta gravidez, não acha que   
           é problema perder uma consulta de pré-natal) 
5. (    ) Dificuldades relacionadas trabalho/escola (falta de tempo para ir às consultas) 
6. (    ) Outros  ___________________________________________________________ 
 

27.  Durante o pré-natal, disseram para qual maternidade você deveria ir no momento  
           do parto? (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim, qual? ___________________________________________ 

28. Você procurou atendimento (em trabalho de parto) em outra maternidade antes desta? 
          (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim, qual? ___________________________________________________ 

29. Por que você veio para esta maternidade?  
1. (   ) Não conseguiu atendimento em outra 
2. (   ) Não gostou do atendimento na outra 
3. (   ) Foi encaminhada para cá 
4. (   ) Esta é a mais próxima da sua casa 
5. (   ) Outros  ___________________________________________________________ 

 

IV – MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 
30. Você já teve problema de pressão sem estar grávida? (hipertensão arterial crônica)        
            (    ) 1 Não       (    ) 2 Sim  
 
Se for a 1º gestação, vá para 33 
31. Em alguma gravidez antes desta, você teve pressão alta? (    ) 1 Não   (    ) 2 Sim 
 
32. Nas consultas desse último pré-natal, mediram a sua pressão? 
           (    ) 1 Nunca  (    ) 2 Às vezes   (    ) 3 Sempre 

33. Com quanto tempo de gestação você foi informada que estava com pressão  
             alta? _______________________________________________________________________ 

34. Nessa consulta em que a pressão estava alta, o médico/enfermeiro mediu sua pressão    
           outra vez para ter certeza que ela estava alta? (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim 
 
35. O médico/enfermeiro explicou os riscos da pressão alta para você e para o bebê?   

(    ) 1 Não     (    ) 2 Sim 
 

Nesta gestação, para cuidar da sua pressão, conversaram com você sobre... 

36.  Fazer repouso? (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim 

37. Sua alimentação? (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim 
 
38. Passaram remédio para a sua pressão alta? (    ) 1 Não (vá para 43)    (    ) 2 Sim 
 
39. Você conseguiu o(s) remédio(s) na rede pública (de graça)?   

1. (    ) Não    
2. (    ) Sim, apenas alguns   
3. (    ) Sim, todos (vá para 43) 
4. (    ) Não tentou (vá para 43) 
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40. Qual foi a dificuldade para conseguir o(s) remédio(s)?  
1. (   ) Dificuldade de acesso (não tinha o remédio) 
2. (   ) Questões pessoais (não achei importante tomar, não quis tratar) 
3. (   ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (   ) Outros ____________________________________________________________ 

 
41. Nesse pré-natal, por causa da pressão alta, você foi encaminhada para avaliação:  

1. Com um clínico-geral? (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim  
2. Com um cardiologista? (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 
3. Com um nutricionista?  (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 
 

42. E você conseguiu ter as consultas agendadas? 
1. Com um clínico-geral? (    ) 1 Não     (    ) 2 Sim  
2. Com um cardiologista? (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 
3. Com um nutricionista?  (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 

 
43. Teve alguma dificuldade em ter a consulta? (    ) 1 Não (vá para 47)   (    ) 2 Sim* 
 
44. Qual foi a dificuldade*?  

1. (   ) Com o clínico-geral?   
2. (   ) Com o cardiologista?  
3. (   ) Com o nutricionista?  

           Dificuldades*(marcar o número) 
1. Dificuldade de acesso (não conseguiu marcar a consulta, não tinha médico, demorou    
           muito para marcar) 
2. Questões pessoais (não achei importante, não quis ir) 
3. Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. Outros________________________________________________________________ 
 

45. Você foi encaminhada para continuar seu pré-natal em outro posto ou maternidade por   
            causa da pressão alta? (    ) 1 Não (vá para 50)   (    ) 2 Sim  
 
46. Você conseguiu ser atendida neste outro posto ou maternidade?                             
             (   ) 1 Não        (  ) 2 Sim (vá para 49) 
 
47. Se não conseguiu ser atendida, qual foi a dificuldade que você teve?  

1. (   ) Dificuldade de acesso (não conseguiu marcar a consulta, não tinha vaga) 
2. (   ) Questões pessoais (não achei importante, não quis ir) 
3. (   ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (   ) Outros ____________________________________________________________ 
    

48. Quanto tempo demorou para você conseguir o 1º atendimento na Unidade          
             Secundária/Referência? ________________________________________________________ 
 
49. Você teve dificuldades em fazer algum exame na rede pública?                                        
             (    ) 1 Não (vá para 53)    (    ) 2 Sim 
 
50. Qual foi a dificuldade?   

1. (   ) Dificuldade de acesso (tentou, mas não conseguiu marcar) 
2. (    ) Dificuldades familiares (não tinha com quem deixar os filhos, não tinha quem a    
           acompanhasse) 
3. (   ) Dificuldade financeira (não tinha dinheiro para o transporte) 
4. (   ) Questões pessoais (não achei importante, não quis ir) 
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5. (   ) Dificuldades relacionadas trabalho/escola (falta de tempo para ir às consultas) 
6. (   ) Outros ____________________________________________________________ 
 

51. Você pagou por algum exame no pré-natal? (    ) 1 Não  (    ) 2 Sim, quais_________________ 
 
V – PERCEPÇÕES, CONHECIMENTOS E ATITUDES 
Agora, vou fazer umas perguntas sobre o que você sentiu em relação à sua doença (hipertensão 

arterial) e o que você sabe sobre ela. 

 

52. Você sabe o que é hipertensão arterial (pressão alta)? 
 (    ) 1 Não (vá para 56)    (    ) 2 Sim 
 

53. Como você adquiriu esse conhecimento? 
1. (   ) Com o médico/enfermeiro do pré-natal  
2. (   ) Na internet 
3. (   ) Conversando com outras mulheres 
4. (   ) Na igreja 
5. (   ) Na televisão 
6. (   ) Com familiares, outras pessoas 
 

54. Algum profissional de saúde lhe explicou o que era pressão alta?         
            (    ) 1 Não (vá para 58)    (    ) 2 Sim, quem? _______________________________________ 
 
55. As explicações dos profissionais foram: (   ) 1 Insatisfatórias (   ) 2 Satisfatórias   
 
56. Durante o pré-natal, falaram para você sobre as situações em que você deveria                  

procurar atendimento de emergência? (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 

 
57. Você participou de alguma atividade em grupo? (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 
 
58. Como você se sentiu por ter sido uma gestante com pressão alta?  

1. (   ) Me senti uma mulher incapaz por não ter tido uma gestação saudável 
2. (   ) Me senti culpada por meu bebê ter ido para a UTI 
3. (   ) Senti muito medo de morrer 
4. (   ) Senti muito medo do meu bebê morrer 
5. (   ) Tranquila/normal  
 

59. Quais foram as condições de nascimento do seu bebê: 
1. (   ) Nasceu vivo e saudável 
2. (   ) Nasceu vivo e está na UTI 
3. (   ) Nasceu morto 

 
60. O que significou ficar hospitalizada para você nesta gravidez?  

1. (   ) Perda da sua autonomia. 
2. (   ) Medo  
3. (   ) Tranquilidade 
4. (   ) Preocupada com os outros filhos; chateada, mas é necessário. 

 
61. O que significa para você a UTI neonatal (UTI para o bebê)?  

1. (   ) Morte 
2. (   ) Sobrevivência 
3. (   ) Fragilidade 
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4. (   ) Esperança 
5. (   ) Tristeza  
6. (   ) Não sei dizer 
 

62. Dentre as opções que eu vou ler agora, qual você escolheria para definir o atendimento   
             nesta maternidade:  

1. (    ) Eu não fui bem-atendida  
2. (    ) Eu fui bem-atendida  
3. (    ) Eu sofri muito aqui 
4. (    ) Eu tive muito medo da morte 
5. (    ) Outros __________________________________________________________ 
 

63. Fazendo uma autoavaliação, você seguiu as recomendações dos profissionais de  
           saúde? (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim     (   ) 3 Algumas vezes 
 
64. Dê 0 a 10, que nota você dá para: 

1. Clínica da Família/UBS (APS)____________________________________________ 
2. Especialistas___________________________________________________________ 
3. Hospital/Maternidade____________________________________________________ 
 

65. Olhando para trás, pensando em toda a sua gravidez, você se sentiu bem-atendida? 
      (    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 
 

66. Você recomendaria essa maternidade a uma amiga ou a uma parente? 
(    ) 1 Não    (    ) 2 Sim 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que estamos realizando em 

quatro maternidades Públicas do Município do Rio de Janeiro e que tem como título: A 

TRAJETÓRIA DA GESTANTE HIPERTENSA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SOB A ÓTICA DA USÚARIA.  

Essa pesquisa tem como objetivo principal esclarecer algumas questões referentes ao 

atendimento das gestantes com pressão alta (hipertensão arterial), desde o início da gravidez 

até o parto.  

A sua participação é muito importante pelo fato de você ter tido pressão alta nesta 

gravidez. Acreditamos que com as suas respostas e de outras mulheres hipertensas poderemos 

identificar possíveis falhas na assistência à saúde, e assim buscar melhorar o atendimento.  

E para isso, pedimos o seu consentimento para aplicarmos um questionário com 66 

perguntas e que levará cerca de 40 minutos para ser respondido, sendo esse o único momento 

da sua participação. O questionário tem perguntas sobre: sua idade, sua situação 

conjugal/matrimonial, sua gravidez, como trataram a sua pressão alta, se você demorou a 

conseguir atendimento especializado e o que você sabe sobre hipertensão arterial, dentre 

outras. 

Antes do início desta pesquisa, eu tirarei qualquer dúvida que você tenha, e as 

informações colhidas serão utilizadas somente nesse estudo.  

Se você aceitar participar de forma voluntária, você deverá assinar esse termo e ficará 

com uma cópia. Nele terá todas essas informações e o contato telefônico da pesquisadora 

Sabrina Marques, caso você venha a ter dúvidas ou queira retirar o seu consentimento na 

participação da pesquisa. Informo que você deverá se sentir livre para abandonar o estudo a 

qualquer momento do curso deste, sem que isso lhe traga prejuízos quanto à qualidade do seu 

atendimento neste Hospital/Maternidade. 

Assinando este documento, a senhora não desiste de nenhum de seus direitos. O 

Pesquisador deste estudo também poderá retirá-lo a qualquer momento, se ele julgar que seja 

necessário para o seu bem-estar. 

Você não será submetida a nenhum procedimento médico ou procedimento invasivo. 

O risco ao qual você será exposta é considerado como mínimo. 

É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste 

estudo, incluindo a eventualidade da apresentação dos resultados em congressos e periódicos 
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científicos. Isto porque, não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua 

identificação, como seu nome ou seu endereço, ou seja, não será possível identificar as 

autoras das informações dadas.  

Diante do exposto nos parágrafos anteriores, eu _______________________residente 

à _____________________________________________________concordo em participar do 

estudo intitulado A TRAJETÓRIA DA GESTANTE HIPERTENSA NA REDE 

PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, SOB A ÓTICA DA 

USUÁRIA. 

Eu fui orientada por ____________________________________________ que está 

realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Pude questioná-lo(a) 

sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ele(a) me entregou uma cópia da folha de 

informações, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha 

espontânea participação nesta pesquisa.  

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo patrocinado pela 

pesquisadora Sabrina Campos Ferreira Marques e informar, a equipe de pesquisa responsável 

por mim, sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados 

por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada da Pesquisadora.  

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

Investigador:     

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Participante:      

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Responsável: (participantes que não são capazes de assinar o TCLE) 

Nome: ________________________________________________________________ 

Data: __________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 
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Pesquisadora: Sabrina Campos Ferreira Marques - CPF 054.936.986-41 

Tel. (21) 99713-2627  

E-mail: binacampos@hotmail.com 

Orientador: Luiz Guilherme Pessoa da Silva  

Tel. (21) 98182-8889  

E-mail: luguips@uol.com.br 

Comitê de Ética em Pesquisa  

Tel. (21) 2215-1485 

E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


