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RESUMO  

 

Estudo descritivo exploratório cujo objetivo foi avaliar a assistência ao pré-natal de risco 

habitual na atenção primária na cidade de Mossoró-RN. Estudo com abordagem quantitativa, 

corte transversal, e utilizou, enquanto instrumento, o índice IPR/PRÉ-NATAL, que investiga 

infraestrutura, processo de trabalho e resultados da assistência. Após a aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão, a amostra foi composta por 25 unidades básicas de saúde da cidade, por 

37 trabalhadores e por 305 usuárias das mesmas. Os dados foram expressos em média e desvio 

padrão através do programa estatístico IBM SPSS Statistics for Windows. Para diferenças nas 

proporções homogêneas das variáveis estudadas, utilizou-se o teste de Qui-quadrado para 

proporções homogêneas. Para identificar os fatores associados ao surgimento do baixo peso do 

recém-nascido, quando as frequências eram inferiores a 5, foi utilizado o teste de qui-quadrado 

ou exato de Fisher. Para a classificação gestacional e a presença da intercorrência diante ao 

baixo peso do recém-nascido foi utilizado o odds ratios e intervalo de confiança a 95%. Valores 

ajustados foram obtidos por regressão logística. O nível de significância estabelecido foi de p< 

0,05. Todas as variáveis relacionadas a infraestrutura foram consideradas adequadas. Em 

relação ao perfil socioeconômico das usuárias, foi predominante a faixa etária entre 18 e 28 

anos (62,3%), a escolaridade ensino médio (56,4%) e grande parcela das gestantes (66,9%), 

participam de programas assistenciais do governo. Quanto ao processo de trabalho, verificou-

se que há abordagem multiprofissional em 68,6%, e a totalidade dos profissionais realizam 

todos procedimentos clínico-obstétricos indicados, portanto, adequado. A maioria dos 

profissionais não realizam a visita puerperal de modo adequado (62,9%). Observou-se que 

61,0% dos serviços realizam algum tipo de atividade de educação em saúde e que mais de 50% 

das gestantes apresentaram algum tipo de intercorrência durante o processo gestacional, sendo 

mais comum a infecção do trato urinário (28,0%), seguida de anemia (19,3%) e hipertensão 

arterial (15,7%). Foi identificado dois casos de toxoplasmose e dois casos de sífilis, 

intercorrências que, se não tratadas, podem ocasionar doenças congênitas graves no feto. A 

hipertensão e a anemia foram as únicas intercorrências que interferiram no peso do RN, 

contribuindo em três vezes para a ocorrência do baixo peso. Quanto ao tempo gestacional, nesse 

estudo, nenhuma intercorrência contribuiu para aumentar o risco de prematuridade. Mediante 

esses resultados infere-se quanto a importância desse tipo de estudo para gerar reflexões e 

formulação de estratégias para a melhoria da qualidade da assistência ao processo gestacional, 

com redução de morbidade e mortalidade materna e perinatal, e, consequentemente, 

favorecendo os indicadores de saúde no Brasil. 

 

Palavras-chave: Cuidado Pré-natal. Assistência à Saúde. Avaliação em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

Descriptive exploratory study aimed to evaluate the assistance to low risk prenatal in primary 

care in the city of Mossoro-RN. Research had quantitative approach, cross-section and used as 

an instrument, the IPR / PRENATAL index, which investigates infrastructure, work processes 

and outcomes of care. After applying the inclusion and exclusion criteria, the sample was 

composed of 25 basic health units of the city, 37 employees and 305 users. Data were expressed 

as mean and standard deviation through the IBM SPSS statistical software for Windows. For 

differences in homogeneous proportions of variables, we used chi-square test for homogeneous 

proportions. To identify factors associated with the appearance of the low weight of the 

newborn, when the frequencies were less than 5, we used Fisher's exact or chi-square test. For 

gestational classification and the presence of complications of the low weight of the newborn 

was used odds ratios and confidence interval of 95%. Adjusted values were obtained by logistic 

regression. The significance level was set at p <0.05. All variables related to infrastructure were 

considered adequate. Regarding the socio-economic profile of users, it was the predominant 

age group between 18 and 28 years (62.3%), a high school education (56.4%) and large portion 

of the pregnant women (66.9%), participate in programs government assistance. As for the work 

process, it was found that there is multidisciplinary approach in 68.6%, and all the professionals 

perform all indicated clinical-obstetric procedures; therefore, appropriate. Most professionals 

do not realize puerperal visit adequately (62.9%). It was observed that 61.0% of services 

perform some type of health education activity and that over 50% of pregnant women had some 

type of complication during the gestation process, being the most common urinary tract 

infection (28.0% ), followed by anemia (19.3%) and hypertension (15.7%). It was identified 

two cases of toxoplasmosis and two cases of syphilis, complications that if not treated, can 

cause severe birth defects in the fetus. High blood pressure and anemia were the only events 

that interfere with the newborn weight, contributing three times to the occurrence of low birth 

weight. As for the gestational time, this study, no problem contributed to increase the risk of 

prematurity. Through these results, it is inferred the importance of this type of study to generate 

ideas and formulate strategies for improving the quality of care to the gestational process, 

reducing morbidity and maternal and perinatal mortality, and favoring the health indicators in 

Brazil. 

 

Keywords: Prenatal Care. Delivery of Health Care. Health Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a discussão quanto à saúde da mulher foi incorporada às políticas 

públicas de saúde nas primeiras décadas do século XX. Até então não havia uma 

dinâmica assistencial e os cuidados definidos para a díade mãe/filho, quando existiam, 

eram delineados a partir de aspectos clínicos e biológicos. Com as mudanças na 

sociedade, decorrentes do processo de industrialização e com alterações nos perfis 

epidemiológicos, essa forma de atuação teve baixo impacto nos indicadores de saúde do 

grupo, ressalta-se as elevadas taxas de morbimortalidade materna e perinatal (BRASIL, 

2009).  

Posteriormente, e ainda paralelo às transformações na sociedade, foram surgindo 

discussões, estratégias de atuação e políticas que tinham como foco ações para a 

desmistificação da mulher apenas enquanto ser biológico. Dentre essas cita-se a 

Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (OSIS, 1998).  

  Apesar de a proposta potencializar as ações integrais, não se deixou de enfatizar 

as necessidades relacionadas ao ciclo gravídico puerperal, em função das questões de 

saúde/doença já citadas. E mesmo essa perspectiva sendo considerada ousada e 

inovadora sem perder o foco nas questões clínicas, o perfil saúde/doença do grupo 

acabou por não sofrer alterações significativas, desencadeando novos olhares para a 

prática vigente objetivando reduzir morbimortalidade materna e perinatal (OSIS, 1998; 

REIS, 2011). 

Assim, no ano de 2000, foi criado pelo Ministério da Saúde, o Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN). O PHPN busca assegurar acesso 

universal e uma assistência de qualidade à gestação, ao parto e ao puerpério para a 

redução das taxas de morbimortalidade materna e perinatal. O programa veio com o fim 

de complementar as medidas já adotadas e assim aprimorar a atenção à gestante, na 

perspectiva dos direitos básicos à cidadania (BRASIL, 2002). 

A importância de melhorar a assistência ao pré-natal fundamenta-se na premissa 

que uma boa assistência ao pré-natal e ao parto contribui para a detecção precoce de 

doenças provocadas ou agravadas nesse intercurso e caracteriza-se como condição para 
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a redução nas taxas de mortalidade materna e perinatal (COIMBRA, 2003; 

GRANGEIRO, 2008).  

Ressalta-se que a implantação do PHPN proporcionou o aumento no número de 

consultas no pré-natal entre as mulheres que realizam partos no SUS, no entanto a 

qualidade desses ainda é algo a desejar (BRASIL, 2006). Além disso, houve a ampliação 

expressiva no acesso das gestantes brasileiras aos atendimentos de saúde sexual e 

reprodutiva, incluindo o pré-natal. Em 2009, o número de consultas de pré-natal atingiu 

19,4 milhões o que significa aumento de 125% em relação a 2003, quando foram 

registradas 8,6 milhões (FEBRASGO, 2010). Ainda que o aumento da assistência pré-

natal contribua para a melhoria nas condições da gestação da mãe e do recém-nascido, 

é preciso refletir o que qualifica esses atendimentos, pois o maior quantitativo de 

consultas, não significa efetividade nessa atenção. Não havendo resolubilidade nas 

ações, o resultado final pode não ser satisfatório. Exemplo disso é o ainda elevado 

percentual de mortes maternas e neonatais (FEBRASGO, 2010). 

No Brasil a morte materna é um grave problema de saúde pública e seus maiores 

percentuais são encontrados na região Nordeste do país (BRASIL, 2014). Preocupa 

ainda mais saber que essa situação acomete, com maior frequência, as mulheres com 

menor acesso aos bens sociais e a serviços de qualidade, condição que seria geralmente 

evitável (SOUZA, 2013).  

Nesse sentido a assistência pré-natal pode ser compreendida como um conjunto 

de medidas que visam identificar os riscos, e minimizar os agravos, que podem ocorrer 

durante o processo gestacional, utilizando estratégias que resultem em melhores 

condições para a assistência ao parto. Todavia, entre outros determinantes, essa 

dinâmica pode ser afetada, positiva ou negativamente, pela organização e oferta dos 

serviços de saúde, bem como pela disponibilidade de profissionais capacitados (SUCCI 

et al., 2008). 

A avaliação da qualidade da assistência pode ser considerada o primeiro passo 

para melhorar o cuidado pré-natal, pois é possível identificar e buscar a correção dos 

problemas que interatuam no cotidiano assistencial, na perspectiva de práticas que 

atendam as reais necessidades das usuárias. Em alguns países a avaliação já se constitui 

como condição indispensável para a formulação de práticas e políticas em saúde mais 

efetivas (HARTZ; SILVA, 2005).  

A avaliação da assistência refere-se às ações desenvolvidas nos serviços de 

saúde, orientada essencialmente para a análise da atuação profissional no cuidado ao 
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binômio saúde/doença da população e necessita de critérios que sejam delimitados pela 

resolubilidade das ações desenvolvidas. Dessa forma a avaliação das práticas de saúde, 

especificamente da assistência pré-natal, constitui-se em uma potente ferramenta 

norteadora, para gestores e profissionais de saúde (ANVERSA et al, 2012).  

A qualidade do pré-natal tem sido avaliada através do uso de dois instrumentos, 

o Índice de Kessner e o Índice de Adequação do Cuidado Pré-Natal (Adequacy of 

Prenatal Care Utilization, APNCU), cujos indicadores são o número de consultas e a 

idade gestacional quando da admissão no serviço. No entanto, há evidentes lacunas no 

processo e estudos demonstram a necessidade de avaliar não apenas o número de 

consultas, mas também o seu conteúdo (KOFFMAN; BONADIO, 2005).  

Nessa dimensão, Silva (2012) constitui o Índice IPR/Pré-Natal, que se 

caracteriza como um instrumento de avaliação que aponta outras questões para além da 

dimensão quantitativa. O Índice IPR/Pré-Natal baseia-se na proposta de Donabedian 

(1984) e apresenta três componentes estruturantes: avaliação da infraestrutura, avaliação 

do processo de trabalho e avaliação dos resultados. Esse utlimo subdivide-se em 

resultados dos serviços e da atenção ao pré-natal e parto das usuárias. 

Tendo como base os números ainda elevados de mortalidade materna e neonatal 

no país, apreende-se que o diagnóstico determinado pela avaliação da assistência em 

saúde pode contribuir para melhorar os serviços existentes e ao mesmo tempo obter 

recursos adicionais para construção de novas ações que permitam uma maior qualidade 

da atenção oferecida aos usuários do SUS (LIMA; SILVA, 2011).  

Todavia, é preciso refletir que a qualidade da assistência apresenta estreita 

relação com diferentes aspectos evidenciados no cotidiano dos serviços, nas diferentes 

dimensões, estrutural, humana e material. Ou seja, indicadores que apontam apenas para 

o quantitativo, e focados nos aspectos técnicos do processo, tendem a ser incapazes de 

desvelar as interfaces da assistência a gestação e ao nascimento. E como os programas 

são previamente formatados, nivelando todos os serviços, independente dos contextos 

que os definem, acabam por dificultar, e até mesmo impedir, a percepção da qualidade 

na assistência, inclusive não atendendo as necessidades prementes de trabalhadores e/ou 

usuárias da saúde.   

Assim, entendendo que é preciso considerar a dimensão subjetiva no cotidiano 

da assistência e ainda que a avaliação caracteriza-se como um processo capaz de gerar 

reflexões e mudanças no contexto assistencial, é que esse estudo foi desenvolvido. A 

avaliação apresenta-se como um meio de conhecer mais profundamente esses contextos 
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que interatuam no cotidiano dos serviços. Para além disso, é preciso avaliar não apenas 

as questões técnicas, clínicas e biológicas no que diz respeito ao processo assistencial. 

Ultrapassar os muros da objetividade contribui para pensar atores e estratégias capazes 

de entender e desvelar o cotidiano assistencial. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a qualidade da assistência ao pré-natal de risco habitual no município de 

Mossoró a partir do Índice IPR/Pré-Natal 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Traçar perfil sócio-econômico e gineco-obstétrico das usuárias em 

acompanhamento pré-natal de risco habitual; 

 Caracterizar os serviços de pré-natal de baixo risco de Mossoró-RN a partir da 

infra-estrutura e processo de trabalho da atenção; 

 Conhecer os resultados da atenção ao pré-natal relacionados, intercorrências 

clínicas da gravidez, baixo peso do RN ao nascer e prematuridade do RN no 

contexto das usuárias do serviço. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A GESTAÇÃO E O NASCIMENTO: ENFOCANDO AS POLÍTICAS DE 

SAÚDE DA MULHER E PRÉ-NATAL 

 

A gestação é o período considerado para o crescimento e desenvolvimento do 

embrião, posteriormente feto, dentro da mulher. Esse período principia com a 

fecundação, quando o espermatozoide se funde com o óvulo para dar origem ao ovo, 

célula que representa o início do novo ser (REZENDE, 2011). 

O período gestacional normal dura cerca de 40 semanas (quarenta) semanas com 

diversas mudanças fisiológicas, físicas e emocionais nesse intercurso. A gestação é 

contada a partir do inicio do último ciclo menstrual da mulher e finalizada no momento 

do parto, com o nascimento do bebê. Após o nascimento a mulher passa a vivenciar o 

período puerperal, que dura aproximadamente 6 (seis) semanas, e é caracterizado pela 

presença de importantes modificações gerais no organismo que perduram até o retorno 

às condições vigentes antes da prenhez (REZENDE, 2011).  

Por ser um processo fisiológico, a evolução da gestação acontece, na maior parte 

dos casos, sem intercorrências. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

todas as mulheres estão submetidas ao risco de vivenciar intercorrências durante a 

gestação e, em média, 15% das gestantes apresentam algum tipo de intercorrência 

(WHO, 2003). Todavia, quando essas acontecem poderão vir a prejudicar o intercurso 

da gestação e do nascimento, inclusive potencializando a morbidade e mortalidade 

materna e perinatal (BRASIL, 2010).   

Entendendo essa dimensão, a gestação sempre foi período que demandava mais 

cuidados de saúde e, nas últimas décadas, essa condição foi potencializada pela 

problemática já citada. Especificamente no Brasil, a discussão acerca da saúde da 

mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde nas primeiras décadas do século 

XX. Em 1970 foi criado o Programa Materno Infantil (PMI), cujas ações tinham uma 

perspectiva reducionista, reflexo do período da ditadura militar. Nesse programa, as 

práticas e os cuidados para o díade mãe/filho eram fragmentados, reforçando aspectos 

clínicos e biológicos, em detrimento de outras necessidades. Por sua vez, essa forma de 
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atuação teve baixo impacto nos indicadores de saúde da mulher, especialmente, na 

morbidade e mortalidade materna e perinatal (BRASIL, 2009; OSIS, 1998). 

Em decorrência dessa problemática e associada à efervescência dos movimentos 

feminista e da reforma sanitária, as mulheres se organizaram e passaram a reivindicar 

sua condição de sujeitos, com necessidades que extrapolam o momento da gestação e 

parto, demandando ações que lhes proporcionassem a melhoria das condições de saúde 

(BRASIL, 2011).   

Desse processo, surge o PAISM, anunciado como uma nova e diferenciada 

abordagem para as questões de saúde/doença, a partir da proposição de práticas integrais 

para a saúde da mulher. A ideia proposta para a atenção integral à saúde da mulher 

redimensiona o significado do corpo feminino, ao situar a reprodução no contexto mais 

amplo de necessidades, incluindo a dimensão biológica e a social nas diferentes etapas 

da vida. Nesse entender, a perspectiva do cuidar em saúde vai além do corpo materno e 

reprodutivo (OSIS, 1998). 

A inserção do PAISM no contexto da política pública brasileira na década de 

1990 teve como facilitador a efervescência política e social em favor da criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS tinha como uma das suas características a 

reorganização da atenção básica no país, o que promoveu um olhar diferenciado para as 

novas dimensões do sujeito. Essa reorganização passou a ser implantada quando houve 

a criação e a institucionalização do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 

(BRASIL, 2009).  

O PAISM incorporou como princípios e diretrizes, a partir da organização do 

SUS, as propostas de descentralização, hierarquização, regionalização dos serviços, 

integralidade e a equidade da atenção. Esse programa incluía ações educativas, 

preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação da saúde englobando a assistência 

à mulher em planejamento familiar, pré-natal de baixo risco, prevenção do câncer 

ginecológico, doenças sexualmente transmissiveis, parto e puerpério (BRASIL, 2009).  

Considerando o acompanhamento ao pré-natal como estratégia fundamental para 

garantir gestação e nascimento seguros, o PAISM foi beneficiado pelo processo de 

municipalização, vivenciado pelo país, a partir da consolidação da Norma Operacional 

Básica de número 96 (NOB 96). Essa norma focava, principalmente, a reorganização da 

atenção básica, por meio da estratégia do Programa Saúde da Família. A dinâmica do 

PSF possibilitava uma maior aproximação com a comunidade e assim facilitava a 

inserção da gestante no pré-natal (BRASIL, 2009).  
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Apesar dos avanços, destacando-se o cuidado voltado ao ciclo gravídico 

puerperal, o PAISM ainda apresentou dificuldades políticas e financeiras que 

prejudicaram sua operacionalização e constituição enquanto programa transformador da 

saúde de todas as mulheres. Em relação à atenção pré-natal, alguns dados mostram que 

os indicadores de qualidade em saúde durante o pré-natal, no final da década de 1990, 

principalmente em relação aos números de mortalidade materna e neonatal, ainda 

deixavam muito a desejar (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004). 

Nesse sentido, reconhecendo a necessidade de uma nova estratégia e procurando 

potencializar o PAISM no que tange a assistência ao processo gestacional, em 2000 foi 

criado, pelo Ministério da Saúde, o Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento. O PHPN reforça a importância dos cuidados na atenção ao processo 

gestacional tendo como objetivos assegurar acesso universal a uma assistência de 

qualidade à gestação, ao parto e ao puerpério para a redução das taxas de morbidade e 

mortalidade materna e perinatal. O programa veio para complementar as medidas já 

adotadas e assim aprimorar a atenção à gestante, na perspectiva dos direitos básicos de 

cidadania (BRASIL, 2002). 

Segundo Veras e Morais (2011) o PHPN encontra-se organizado com vistas a 

articular o acompanhamento durante a gestação, o parto e puerpério, resgatando a 

integralidade do processo. Esse programa aponta para um atendimento de qualidade, 

com trabalhadores capacitados, especialmente nas dimensões técnicas, científicas e de 

acolhimento das usuárias. Além disso, ainda preconiza a participação ativa das gestantes 

e suas famílias nas decisões relacionadas às suas necessidades (BRASIL, 2002). 

O PHPN fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da Assistência 

Obstétrica e Neonatal é condição primordial para o adequado acompanhamento do parto 

e do puerpério, garantindo uma gestação e nascimento tranquilos. Nesse sentido a 

humanização compreende um aspecto fundamental que diz respeito à convicção de que 

é dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus familiares e o 

recém-nascido (BRASIL, 2004). 

Nessa dimensão o PHPN apresenta um leque mínimo de ações (captação das 

gestantes, número de consultas, exames laboratoriais, cuidado humanizado, entre 

outros) como condição para a qualificação da atenção ao pré-natal (BRASIL, 2002). 

Todas essas medidas objetivam assegurar, no fim da gestação, o nascimento de uma 

criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal (BRASIL, 2006). 
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O PHPN está estruturado nos seguintes princípios: toda gestante tem direito a 

atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério; tem direito 

de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no momento do 

parto; tem direito à assistência ao parto e ao puerpério realizada de forma humanizada 

e segura, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas na prática médica 

e, por fim, todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada 

e segura (BRASIL, 2004). 

É preciso ressaltar que a implantação do PHPN contribuiu para o aumento do 

número de consultas realizadas pelas mulheres atendidas no pré-natal e que realizam 

partos no SUS. Partiu-se de 1,2 consultas por parto em 1995 para 5,45 consultas por 

parto em 2005. Esse crescimento pode ser atribuído, especialmente, a ampliação do 

acesso ao pré-natal pelas mulheres (BRASIL, 2006). 

Potencializando ainda mais a perspectiva do cuidado na atenção à gestação e ao 

nascimento, em 2006 o Ministério da saúde elaborou o manual técnico: Pré-Natal e 

Puerpério Atenção Qualificada e Humanizada. Esse material apresentava referências 

para a organização da rede assistencial, a capacitação profissional e a normalização das 

práticas de saúde. Essas ações foram gestadas na medida em que, apesar da ampliação 

na cobertura, alguns dados (elevada incidência de sífilis congênita; a hipertensão arterial 

ainda ser a causa mais freqüente de morte materna no Brasil e somente pequena parcela 

das gestantes inscritas no PHPN conseguiam realizar o elenco mínimo das ações 

preconizadas), demonstravam comprometimento da qualidade dessa atenção (BRASIL, 

2006). 

Esse manual reforça os critérios recomendados pelo PHPN para garantia de um 

acompanhamento de pré-natal de qualidade, que são: realizar a primeira consulta de pré-

natal até o quarto mês de gestação; ter a garantia de, no mínimo, seis consultas de pré-

natal (preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três 

no terceiro trimestre da gestação); aplicação de vacina antitetânica até a dose imunizante 

(segunda) do esquema recomendado ou dose de reforço em mulheres já imunizadas; 

uma consulta no puerpério (até 42 dias após o nascimento) e os seguintes exames 

laboratoriais: 

(a) ABO-Rh, na primeira consulta;  

(b) VDRL, um exame na primeira consulta e outro próximo à trigésima semana 

da gestação;  
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(c) Urina rotina, um exame na primeira consulta e outro próximo à trigésima 

semana da gestação;  

(d) Glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e outro próximo à 

trigésima semana da gestação;  

(e) Hemoglobina/Hematócrito, na primeira consulta; oferta de testagem anti-

HIV, com um exame na primeira consulta naqueles municípios com população acima 

de cinqüenta mil habitantes; 

(f) Sorologia para hepatite B (HBsAg), com um exame, de preferência, próximo 

a 30ª semana de gestação; 

(g) Sorologia para toxoplasmose (BRASIL, 2006). 

Não desmerecendo a importância dos aspectos técnicos, o manual citado ainda 

enfatiza a necessidade de uma escuta qualificada e ações educativas para o bom 

acompanhamento do processo gestacional. Assim, haveria a articulação entre a 

dimensão técnica assistencial e as questões sociais que interferem no contexto da 

assistência e que permeiam a vida das mulheres assistidas nos serviços de saúde 

(BRASIL, 2006). 

Apesar de a proposta ser inovadora, delineando outras dimensões para o cuidar 

da gestação, cabe refletir a sistemática de avaliação e o acompanhamento do processo 

gestacional. Mesmo o PHPN propondo uma assistência humanizada e qualificada com 

ações mais contextuais na atenção à gestação e ao nascimento, ainda utiliza como 

instrumento de avaliação os aspectos clínicos como, número de consultas, exames e 

vacinas realizadas. Essa discussão é apontada por Veras e Morais (2011) quando 

discutem que os aspectos subjetivos como acolhimento e qualidade do cuidado no 

processo gestacional não podem exclusivamente serem avaliados por aspectos técnicos 

que não dão conta dessa dimensão interrelacional e dialógica. Assim, não se pode falar 

em humanização se, ao se avaliar a qualidade do programa, os indicadores se resumem 

a números que só remetem aos aspectos quantitativos da assistência, desconsiderando 

as dimensões humanas, físicas e funcionais que interatuam nesse processo. Dessa forma 

é possível sugerir, numa perspectiva integrada do processo, que a qualidade da 

assistência ao pré-natal continua deficitária por não levar em consideração as reais 

necessidades das gestantes que são atendidas nos serviços públicos de saúde.  

Inúmeros entraves para o desenvolvimento de uma assistência de qualidade no 

que diz respeito ao acompanhamento ao processo gestacional e ao nascimento 

Diferentes estratégias têm sido pensadas e nessa direção, recentemente, o MS lançou a 
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Rede Cegonha (RC), visando implementar uma rede de cuidados para assegurar às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, 

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

crescimento e desenvolvimento saudáveis. A finalidade da RC é a estruturação e 

organização da atenção à saúde materno-infantil no país, com vistas ao atendimento das 

diferentes necessidades desse grupo e a redução da morbidade e mortalidade materna e 

neonatal (BRASIL, 2013a). 

 

3.2 E PRÁTICAS NO COTIDIANO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL 

                                                                                                     

 O objetivo da assistência ao pré-natal é o acompanhamento e o acolhimento da 

mulher durante seu período gestacional. Nesse intercurso estão presentes mudanças 

fisiológicas e emocionais que podem gerar medos, inseguranças e angústias que devem 

ser acompanhadas pela equipe de saúde para que a gestante possa vivenciar a gravidez 

e nascimento sem intercorrências, de forma tranquila e saudável (BRASIL, 2000). 

Na década de 1980 por meio do PAISM o Ministério da Saúde (MS), elencou 

algumas atividades para serem desenvolvidas durante o pré-natal, tais como: captação 

das gestantes na comunidade; controles periódicos dos exames; garantia das consultas e 

reuniões educativas; provimento de área física, material e instrumental adequadas; 

oferecimento de medicamentos básicos e apoio laboratorial. Essas ações passaram a ser 

desenvolvidas no âmbito da atenção primária, que estava sendo reorientada, a partir da 

consolidação do SUS. Nesse espaço assistencial a gestante teria condições de ser 

atendida de forma continuada, já que a Estratégia Saúde da Família (ESF) localiza-se 

próximo a comunidade (BRASIL, 2011).  

A ESF, no que diz respeito à assistência ao pré-natal vem contribuindo para 

melhorar os indicadores epidemiológicos em todas as regiões brasileiras, em especial 

no Norte e Nordeste, áreas geográficas onde as condições de vida da população são mais 

precárias (BENIGNA, NASCIMENTO, MARTINS 2005). O manual técnico da 

assistência ao pré-natal, formulado em 2000, reorienta os profissionais da ESF para um 

melhor acompanhamento da gestante. Além das ações técnicas (consultas, exames e 

vacinas, entre outras), o manual reflete a importância de se realizar, durante esse 

acompanhamento, uma escuta diferenciada dessa mulher, levando em consideração o 

contexto de cada gestação e os determinantes de vida de cada gestante, aspectos que 

podem influenciar diretamente na sua condição de saúde atual (BRASIL, 2000). 
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Segundo esse manual a consulta de pré-natal envolve procedimentos simples, 

tendo a escuta como seu principal facilitador, pois é a partir dessa prática que o 

profissional estabelece um vínculo de confiança com a gestante, transmitindo apoio para 

que esta possa conduzir sua gestação com mais autonomia até o momento do parto. 

Nesse manual são estimuladas práticas de educação em saúde, seja em grupo ou 

individual. A educação em saúde é caracterizada como um processo de troca no qual a 

gestante se apropria das mudanças decorrentes do processo gestacional, facilitando o 

diálogo e a troca de saberes e vivências entre mulheres e profissionais (BRASIL, 2000).  

Na educação em saúde a gestante deve ter atuação de destaque, sendo relevante 

a participação de familiares nesses encontros. Essas atividades podem ocorrer dentro ou 

fora da Unidade Básica da Saúde da Família (UBSF) e o profissional pode utilizar várias 

metodologias para dar seguimento às práticas. É importante que nesse momento de 

interação o profissional não se determine como detentor de todo saber, criando um elo 

com as usuárias, para facilitar as trocas de saberes e experiências em favor de uma 

vivência mais tranquila do processo gestacional (BRASIL, 2000). 

Deve-se procurar garantir a realização de práticas educativas, abordando 

principalmente: o incentivo ao aleitamento materno, ao parto normal e aos hábitos 

saudáveis de vida; a identificação de sinais de alarme na gravidez e o reconhecimento 

do trabalho de parto; os cuidados com o recém-nascido; a importância do 

acompanhamento pré-natal, da consulta de puerpério e do planejamento familiar; os 

direitos da gestante e do pai; os riscos do tabagismo, do uso de álcool e de outras drogas; 

e o uso de medicações na gestação. Tais práticas podem ser realizadas de forma 

individual ou coletiva, por meio de grupos de gestantes, sala de espera, intervenções 

comunitárias etc (BRASIL, 2012). Além disso, e fazendo uso da escuta qualificada, 

atentar para outros temas e/ou necessidades das usuárias que surgirem no cotidiano do 

acompanhamento assitencial. 

A visita domiciliar (VD) é outra ferramenta que deve ser utilizada pelos 

profissionais para reforçar o vínculo estabelecido entre a gestante e a UBSF. Todos os 

profissionais podem, e devem estar envolvidos nessa ação e a gestante deve receber, 

durante toda sua gestação, no mínimo duas visitas domiciliares. Durante a VD devem 

ser identificados aspectos que possam por em risco a gestação, quer seja na gestante 

e/ou em outro membro da família. Quando identificada, a situação deve ser discutida 

com a equipe na unidade de saúde (BRASIL, 2000). A visita domiciliar às gestantes e 

puérperas, principalmente no último mês de gestação e na primeira semana após o parto, 
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apresentam o objetivo de monitorar a mulher e a criança, orientar cuidados adequados, 

identificar possíveis fatores de risco e realizar os encaminhamentos necessários 

(BRASIL, 2012).  

 As ações de pré-natal devem estar voltadas para a cobertura de toda a população-

alvo da área de abrangência da UBSF, assegurando continuidade no atendimento, 

acompanhamento e avaliação dessas ações sobre a saúde materna e perinatal. Para isso 

os profissionais devem estar capacitados a realizar a identificação precoce de todas as 

gestantes da comunidade (BRASIL, 2000). Segundo o manual pré-natal e puerpério: 

atenção qualificada e humanizada o PHPN estabelece que a captação da gestante pelo 

serviço de saúde deve ocorrer em até 120 dias de gestação e que o sucesso do pré-natal 

esta diretamente relacionada à precocidade da primeira consulta (BRASIL, 2006).  

No que diz respeito às consultas pré-natais, o MS preconiza no mínimo seis, 

sendo preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três 

no terceiro trimestre, como descrito anteriormente. (BRASIL, 2006). De acordo com a 

normatização, na primeira consulta pré-natal, o profissional de saúde deverá realizar o 

levantamento da história clínica da gestante; verificar os antecedentes familiares, os 

antecedentes pessoais, antecedentes ginecológicos, dados sobre sexualidade e 

antecedentes obstétricos; levantar informações da gestação atual; realizar exame físico 

geral e específico; solicitar exames laboratoriais preconizados e cadastrar a gestante no 

SISPRENATAL1 (BRASIL, 2006).  

Nas demais consultas, o profissional deverá revisar a ficha pré-natal; realizar 

anamnese atual sucinta e verificar o calendário de vacina; realizar controle materno 

(calcular idade gestacional, Índice de Massa Corporal (IMC), pressão arterial, realizar 

palpação obstétrica e medir altura uterina, pesquisar edema, e avaliar os resultados dos 

exames laboratoriais) e fetal (ausculta de batimentos cardíacos e avaliar movimentos 

fetais); tratar as alterações encontradas ou realizar encaminhamento; prescrever a 

suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico e agendar as consultas subsequentes. 

(BRASIL, 2006). 

É importante que o profissional desde a primeira consulta da gestante realize a 

avaliação do risco gestacional, pois isso permitirá a orientação e os encaminhamentos 

                                                           
1 Em 2013 o MS lançou o e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) que é uma estratégia do Ministério da 

Saúde através do Departamento de Atenção Básica (DAB) para reestruturar as informações da atenção 

primária à saúde (APS). Nesse novo sistema são alimentados dados referentes as gestantes, que eram 

antes encontradas na ficha de cadastro individual FICHA B-GES. 
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adequados em cada momento da gravidez. A identificação de uma situação de risco não 

implica, muitas vezes, na referência da gestante para acompanhamento no pré-natal de 

alto risco, contudo, essa gestante pode retornar ao nível primário, quando se considerar 

a situação resolvida e/ou a intervenção já realizada (BRASIL, 2006). 

Para que essas consultas sejam realizadas conforme o manual pré-natal e 

puerpério: atenção qualificada e humanizada o MS preconiza uma série de meios e 

instrumentos necessários para a organização de rotinas e procedimentos do pré-natal. 

Entre outros: disponibilidade de recursos humanos, presença de médico, enfermeiros e 

outros profissionais para atendimento pré-natal e puerperal; recursos físicos para 

atendimento das gestantes e familiares, sendo um ambiente com boas condições de 

higiene, ventilação e que possibilite privacidade nas consultas e exames clínicos ou 

ginecológicos; equipamentos e instrumentais mínimos, mesa e cadeira, mesa de exame 

ginecológico, escada de dois degraus, foco de luz, balança para adultos, 

esfigmomanômetro, estetoscópio clínico, estetoscópio de Pinard, fita métrica flexível e 

inelástica, espéculos, pinça Cheron, material para coleta de exame colpocitológico, 

sonar Doppler (se possível), gestograma ou disco obstétrico, e disco para IMC (índice 

de massa corporal); apoio laboratorial para realização dos exames preconizados; 

instrumentos de registro, processamento e análise dos dados para o acompanhamento 

sistematizado da evolução da gravidez, sendo feito o uso do cartão da gestante, no qual 

deve conter os principais dados de acompanhamento da gestação, ficha perinatal 

utilizada pelo profissional de saúde; ficha de cadastramento da gestante que contém suas 

informações e mapa de registro diário; medicamentos essenciais e vacinas necessárias à 

sua imunização (BRASIL, 2006). 

Enfatiza-se ainda, o acolhimento como aspecto essencial da política de 

humanização do pré-natal. A mulher deve ser acolhida integralmente desde a sua 

chegada à unidade, sendo propiciada, por parte dos profissionais, a escuta de suas 

queixas, permitindo a expressão de preocupações, angústias, garantindo uma atenção 

resolutiva e articulada com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência, 

quando necessário (BRASIL, 2006). 

Todas essas ações durante a consulta de pré-natal têm por finalidade garantir 

uma gestação saudável e um parto e um nascimento tranquilo. As atividades dos 

profissionais da atenção básica, não finalizam no momento em que a gestante é 

encaminhada para maternidade, elas devem ter continuidade após o nascimento e 

chegada do bebê a residência dos seus pais, localizada na área de abrangência da UBSF.  
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A atenção puerperal é realizada primeiramente através da visita domiciliar. Está 

preconizada uma visita domiciliar na primeira semana após a alta e o retorno da mulher 

e do recém-nascido à unidade deve acontecer de 7 à 10 dias após o nascimento, sendo 

isso orientado e incentivado pelos profissionais desde as consultas de pré-natal e durante 

a visita puerperal (BRASIL, 2006). 

Os principais objetivos da atenção puerperal são: Avaliar o estado de saúde da 

mulher e do recém-nascido; orientar e apoiar a família para a amamentação; orientar os 

cuidados básicos com o recém-nascido; avaliar interação da mãe com o recém-nascido; 

identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las e orientar o planejamento 

familiar (BRASIL, 2006).  

Promover a saúde materna implica cumprir a recomendação do número ideal e 

da qualidade das consultas de pré-natal, o estabelecimento de programa de imunização 

materna e a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças intercorrentes da 

gestação (CERON et al, 2013). Além dessas questões técnicas um pré-natal adequado 

se dá pela incorporação de condutas acolhedoras, sem intervenções desnecessárias, com 

fácil acesso das usuárias e que abrange todos os níveis de atenção, promoção e 

assistência à saúde da gestante e do recém-nascido (BRASIL, 2006).  

Nesse sentido o profissional de saúde que realiza a assistência à gestante tem um 

papel fundamental para garantir um atendimento de qualidade e que atenda as reais 

necessidades da usuária. O profissional deve permitir que a gestante expresse suas 

preocupações e suas angústias, garantindo a atenção resolutiva e a articulação com os 

outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e, quando necessário, 

possibilitando a criação de vínculo da gestante com a equipe de saúde (BRASIL, 2012). 

Os profissionais devem realizar ações de atenção integral e de promoção da 

saúde, prevenção de agravos, bem como promover escuta qualificada das necessidades 

das usuárias em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando 

o estabelecimento do vínculo (BRASIL, 2012). 

A importância do profissional de saúde cumprir todas as recomendações 

solicitadas pelo PHPN deve estar assentada na possibilidade de uma consulta de pré-

natal que contribua para uma gravidez segura e sem intercorrências. É necessário ainda 

compreender que o trabalho em equipe é fundamental na execução do acompanhamento 

gestacional, tendo em vista que a partir do apoio multiprofissional é possível reconhecer 

mais facilmente as intercorrências e estabelecer a intervenção de maneira mais imediata 

e articulada, promovendo uma assistência de qualidade. 
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Diante disso, é imprescindível que gestores e profissionais da saúde compreendam 

a importância de uma assistência de pré-natal de qualidade. Além disso, as políticas 

públicas precisam considerar os contextos sociais que circundam a vida das gestantes 

que fazem uso dos serviços ofertados pelo SUS. De fato, apesar do MS já ter elaborado 

diversos programas e manuais que possibilitam a orientação dessa assistência, muito 

ainda precisa ser feito. É possível identificar falhas nesse processo, visualizadas, 

principalmente, pelo número de mortes maternas e neonatais que acontecem em nosso 

país. Essa problemática é decorrente dos aspectos que limitam a aplicação das normas 

ministeriais pelos serviços de saúde, sejam elas relacionadas ao desconhecimento e 

despreparo dos profissionais para atuação na atenção básica, ou pelo próprio contexto 

político, econômico e social que comanda a produção das práticas nos serviçoes de 

saúde.  

 

3.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PRÉ-NATAL: BUSCA POR 

MELHORES INDICADORES PARA À SAÚDE MATERNO-INFANTIL  

 

Avaliar é um termo que possui grande riqueza semântica, podendo ser aplicável 

às diversas áreas do saber, além de ser considerado um elemento inerente às práticas 

relativas aos diferentes âmbitos e campos do espaço social (SILVA, 2005). De acordo 

com Pires (2005) avaliar, como instrumento do conhecimento, exige delineamento de 

cotidianos, sendo o processo de avaliação provisório e incompleto.  

O conceito de avaliação de programas sociais, que surgiu logo após a Segunda 

Guerra Mundial como meio para o Estado encontrar formas para a atribuição de recursos 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 2002), é um pouco mais restrito, sendo compreendido 

como um conjunto de atividades técnico–científicas ou técnico–operacionais que 

buscam atribuir valor de eficiência, eficácia e efetividade a processos de intervenção em 

sua implementação, e resultados (MINAYO et al., 2005).  

No campo da saúde, avaliação pode e deve ser dar nas mais importantes 

atividades inerentes à gestão de serviços e programas, permitindo tanto a detecção de 

qualquer insuficiência ou erro quanto à realização de metas (LIMA; SILVA, 2011). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a avaliação é o processo para 

determinar, qualitativa ou quantitativamente, mediante métodos apropriados, o valor de 

uma coisa ou de um acontecimento. Na prática, a OMS vincula o processo avaliativo ao 
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planejamento, já que a avaliação deveria ser utilizada para extrair lições da experiência 

e, assim, aperfeiçoar atividades em curso ou a serem implantadas (WHO, 1998).  

Hartz; Felisberto; Silva (2008) acrescentam ainda que a avaliação permanente e 

constante dos serviços de saúde é importante para a qualificação e aprimoramento da 

assistência, especialmente nas áreas de maior vulnerabilidade. Sobre o aspecto de 

vulnerabilidade do grupo materno-infantil, é evidenciado que este público são mais 

susceptíveis às enfermidades e, consequentemente, necessita de cuidados em saúde 

capazes de transformar o padrão de morbimortalidade (ACCIOLY; SAUNDERS; 

LACERDA, 2009). 

A construção de instrumentos de avaliação se faz necessária, pois, reunindo 

técnicas e métodos científicos, esses se constituem como estratégia objetiva para 

examinar o funcionamento de instituições sociais e de saúde. No entanto, Hortale, 

Moreira e Koifman (2004) ressaltam que o diagnóstico que se pode elaborar através de 

um instrumento de avaliação, por mais completo que seja, será algo provável, possível, 

mas nunca exato e verdadeiro. Ainda assim, esse olhar científico pode servir como base 

para orientar de forma justa e objetiva a execução de planos, projetos e programas de 

gestão. 

Diante da necessidade de elaboração de instrumentos para avaliação em saúde, 

surgem os índices, que, segundo Rouquayrol; Filho (2009), são medidas estatísticas 

usadas para comparar grupos de variáveis relacionadas entre si e obter uma análise de 

mudanças significativas nas áreas estudadas.  

Desde a década de 1970, inúmeros índices de avaliação em saúde têm sido 

propostos e alguns destes surgem com o intuito específico de se classificar a adequação 

dos cuidados ao processo gestacional. A construção desses índices tem variado de 

acordo com inclusão de componentes na atenção ao pré-natal (DIAS-DA-COSTA et al, 

2013).  

O índice de Kessner, por exemplo, preconizava a combinação de início do pré-

natal no primeiro trimestre de gestação e do número de consultas ajustado de acordo 

com a idade gestacional no momento do parto (KESSNER, 1973). 

Posteriormente, o índice de Adequação de Utilização do Cuidado Pré-Natal 

(Adequecy of Prenatal Care Utilization – APNCU) proposto por Kotelchuck foi baseado 

na data de início do pré-natal e a razão de consultas médicas realizadas/esperadas 

(KOTELCHUCK, 1994). Por sua vez, o Ministério da Saúde tem considerado o pré-

natal adequado, a partir da criação de um indicador de simples medição, fundamentado 
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na idade gestacional quando da entrada no programa e no número total de consultas. 

Assim, é considerado adequado quando a primeira consulta ocorre até o 120º dia da 

gestação e atingindo-se, no mínimo, seis consultas. 

De acordo com o Índice de Kessner, após algumas modificações, o 

acompanhamento pré-natal foi considerado: adequado, quando no prontuário da 

gestante tivesse registro de seis ou mais consultas e o início do pré-natal antes de 20 

semanas; inadequado, quando o início do pré-natal ocorreu após 28 semanas ou tivesse 

menos de três consultas. Em todas as demais situações, o pré-natal foi considerado 

intermediário (KESSNER, 1973). 

Para Brasil (2005), a atenção ao pré-natal com qualidade e humanizada depende 

da provisão dos recursos necessários, da organização de rotinas com procedimentos 

comprovadamente benéficos, evitando-se intervenções desnecessárias, e do 

estabelecimento de relações baseadas em princípios éticos, garantindo-se privacidade e 

autonomia e compartilhando-se com a mulher e sua família as decisões sobre as 

condutas a serem adotadas. Além disso, o número de consultas realizadas durante o pré-

natal deve estar diretamente relacionada aos melhores indicadores de saúde materno-

infantil (RASIA; ALBERNAS, 2008).  

Apesar da existência desses instrumentos para avaliação do acompanhamento ao 

processo gestacional, alguns autores expressaram sua inquietação mediante aos 

indicadores apenas quantitativos e técnicos para qualificar essa asistência. Dentre 

outros, Silva (2013a) propôs em sua pesquisa, um novo instrumento para avaliar o pré-

natal, caracterizado como mais abrangente, denominado Índice IPR/Pré-Natal.  

O Índice IPR/Pré-Natal é baseado nas diretrizes do PHPN, contém elementos 

quantitativos distribuídos segundo a tríade avaliativa de infraestrutura, processo de 

trabalho e resultados. Essa tríade baseia-se na proposta de avaliação de qualidade de 

atenção de Donabedian (1988).  

Para Donabedian, a estrutura corresponderia às características relativamente 

estáveis de seus provedores, aos instrumentos e recursos, bem como às condições físicas 

e organizacionais. O processo corresponderia ao conjunto de atividades desenvolvidas 

na relação entre profissionais e usuários e os resultados seriam as mudanças verificadas 

no estado de saúde dos pacientes que pudessem ser atribuídas a um cuidado prévio 

(DONABEDIAN, 1984). 

Dentro dessa ótica, pensando na dimensão estrutural, é passível afirmar a 

existência de variáveis relacionadas a infraestrutura que precisam compor os espaços 
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assistenciais da atenção básica, quer sejam equipamentos e/ou insumos essenciais ao 

acompanhamento do processo gestacional (SILVA et al, 2013b). No entanto, resta saber 

se essas variáveis de infraestrutura existem e em que proporção estão limitando ou 

potencializando a assistência pré-natal.  

Em relação ao processo de trabalho é imprescindível verificar se o cuidado 

ocorre segundo os padrões estabelecidos e aceitos na comunidade científica, com a 

utilização de recursos adequados. Incluí a investigação e o reconhecimento de 

problemas, os métodos diagnósticos e os cuidados prestados as usuárias. Já o 

componente dos resultados corresponde às consequências das atividades realizadas nos 

serviços pelos profissionais levando em consideração as condições de saúde dos 

usuários, as mudanças relacionadas ao conhecimento e ao comportamento destes, 

incluindo a sua satisfação e do trabalhador relacionada ao recebimento e prestação do 

cuidado, respectivamente (HARTZ; SILVA, 2005). 

 Donabedian (1988) aponta que é o cumprimento dessas normas e regras que 

podem melhorar a qualidade da atenção em saúde. Na impossibilidade de se proceder a 

avaliação dos três componentes, deve-se considerar o estudo do processo assistencial 

como a melhor forma de investigar os cuidados oferecidos em nível primário de 

assistência, pois os resultados evidenciados podem orientar os responsáveis pela 

assistência quanto ao cumprimento de determinadas práticas, capazes de garantir 

melhores resultados.  

Os desfechos perinatais são resultantes de uma complexa rede de fatores que 

inclui determinantes biológicos, socioeconômicos e assistenciais. A assistência pré-

natal pode contribuir para desfechos mais favoráveis ao permitir a detecção e o 

tratamento oportuno de afecções, além de controlar fatores de risco que trazem 

complicações para a saúde da mulher e do bebê (DOMINGUES et al, 2012).  

De um modo geral, segundo Rasia; Albernaz (2008), as investigações da atenção 

ao pré-natal têm como objetivo subsidiar ações de planejamento, monitorar a tendência 

na utilização de cuidados e entender a relação destes com os resultados obtidos. Poucos 

estudos exploram a qualidade do cuidado que pode ser expressa pela execução adequada 

de intervenções que exigem serem comparadas com um padrão, muitas vezes não 

definidos por consenso, dificultando a operacionalização das investigações e as 

comparações dos achados.  

No entanto, de acordo com Alencar; Gomes (2008) faz-se necessário entender 

que a redução das taxas de morbidade e mortalidade materna e perinatal dependem 
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significativamente da avaliação da assistência pré-natal, uma vez que a qualidade dessa 

assistência tem relação estreita com os níveis de saúde de mães e conceptos. E para 

Brasil (2005), uma gravidez e parto sem riscos podem ter impacto na melhoria da saúde 

e desenvolvimento da criança, com possível redução nas taxas de mortalidade infantil. 

Ressalva-se a importância da avaliação em saúde, uma vez que os seus resultados 

favorecem o diagnóstico da situação da assistência em questão, o que subsidiará 

iniciativas para otimizar qualidade da assistência. Essa prática tende a proporcionar o 

conhecimento dos recursos materiais e humanos disponíveis e assim delinear a oferta de 

cuidado pré-natal de qualidade, contribuindo para resultados gestacionais e obstétricos 

favoráveis.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente capítulo apresenta as estratégias utilizadas para o desenvolvimento 

da pesquisa e por uma questão organizacional, este capítulo da dissertação divide-se em 

cinco momentos, com as seguintes classificações: tipo de estudo; cenário do estudo, 

população e amostra; instrumentos e coleta de dados; análise dos dados e procedimentos 

éticos.  

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com enfoque quantitativo 

realizada com profissionais de saúde e usuárias que realizam o pré-natal na atenção 

básica do município de Mossoró-RN. Caracteriza-se como exploratória e descritiva com 

abordagem quantitativa não experimental por proporcionar uma visão geral do tipo 

aproximativo sobre determinado objeto, consistindo na descrição e análise de 

características, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 

2008).  

O estudo tem esses contornos metodológicos por existir o discernimento de que 

essa forma de investigação contempla de maneira satisfatória os objetivos da pesquisa, 

especialmente por ter uma dinâmica complementar (MINAYO; SANCHES, 1993) que 

contribuirá para o melhor desvelamento do objeto de investigação.   

Para Polit; Beck e Hungler (2004), a pesquisa descritiva tem como objetivo 

descrever e documentar os aspectos de determinada situação ou fenômeno. Por sua vez, 

a abordagem quantitativa não experimental trabalha com dados numéricos que assumem 

diversos valores, podendo ser estabelecidas correlações entre as variáveis. 

 

 4.2 CENÁRIO DO ESTUDO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A investigação foi realizada no município de Mossoró, cidade do interior do 

Estado do Rio Grande do Norte e que pertence à mesorregião do Oeste Potiguar. Dados 

do censo 2010, mostra, para 2015, uma população estimada em 288.162 habitantes, 

sendo 91,3% moradores da região urbana da cidade. A zona urbana de Mossoró 

apresenta 26 unidades básicas de saúde com equipes da estratégia saúde da família 
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atuantes. Essas unidades são responsáveis pelo atendimento da população residente no 

território de abrangência.  

A atenção básica é o serviço de referência para assistência ao pré-natal de risco 

habitual e, em Mossoró, no ano de 2013, foram cadastradas uma média de 805 gestantes 

no SISPRENATAL. Todas essas gestantes devem ter recebido o acompanhamento de 

pré-natal nas unidades cadastradas. 

A cidade de Mossoró é dividida por zonas, a saber: rural, central, leste, oeste, sul 

e norte. Então, para delimitação do espaço de investigação do presente estudo foi 

realizado um levantamento, por bairros do município, das unidades de saúde que faziam 

parte da Atenção Primária à Saúde e que tinham a atuação de equipes de saúde da 

família. Inicialmente, foram excluídas a zona central e a rural do campo de investigação 

da pesquisa, visto que na zona central as Unidades Básicas de Saúde não contavam com 

a atuação das equipes de saúde da família e a zona rural por apresentar uma dinâmica 

assistencial diferenciada da zona urbana e pela própria dificuldade no deslocamento para 

essa área.  

Nessa perspectiva, e com base nos objetivos da pesquisa, optou-se por trabalhar 

com 4 (quatro) zonas existentes na cidade: zonas norte, sul, leste e oeste, e com todas as 

unidades básicas das zonas delimitadas, o que perfaz um total de 26 (vinte e seis) 

unidades básicas de saúde e 46 (quarenta e seis) equipes da estratégia de saúde da família 

atuantes. No entanto, a unidade do bairro da ilha de santa luzia, localizada na zona leste 

do município foi excluída do estudo, pois os profissionais não aceitaram participar da 

pesquisa.  

Ao final, a amostra do estudo foi constituída por 25 (vinte e cinto) unidades 

básicas de saúde; por trabalhadores das 45 (quarenta e cinco) equipes de estratégia saúde 

da família atuantes na assistência pré-natal e por usuárias que realizaram 

acompanhamento pré-natal de baixo risco nas unidades já definidas. Segue abaixo 

quadro com a localização das zonas/bairros das UBSF escolhidas e o total da amostra 

de usuárias e trabalhadores por zona/unidade investigada:  

 

Quadro 1 –Descrição das Unidades Básicas de Saúde da Família estudadas e o número 

total da amostra de usuárias/trabalhadores. 

 
ZONA BAIRRO UNIDADES 

 

NÚMERO 

DE 

EQUIPES 

ESF 

AMOSTRA 

USUÁRIAS/

TRABALH

ADORES 

Oeste Abolição IV Dr. Cid Salém Duarte  3 76/6 
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Redenção I Moises Costa Lopes 1 

Santa 

Delmira  

Dr. Luiz E.  Bezarra  2 

Norte Santo 

Antônio  

Dr. Chico Costa  4 77/12 

Barrocas Dr. Ildone Cavalcante de 

Freitas 

3 

Santo 

Antônio 

Dr. Joaquim Saldanha 3 

Barrocas Sinharia Borges 2 

Leste Walfredo 

Gurgel 

Vereador Durval Costa 2  

Alto da 

Pelonha 

Mario Lucio de Medeiros 1 

Teimosos Duclecio Antônio de Medeiros 1 

Sumaré Vereador Lahyre Rosado 1 

Liberdade II Bernadete Bezerra de Souza 

Ramos 

1 

Costa e Silva Dr. Epitácio da Costa Carvalho 1 

Liberdade I Francisco Pereira Azevedo 1 

Alameda dos 

Cajueiros 

Francisco Marques da Silva 2 

Dom Jaime 

Câmar 

José Holanda Cavalcante 2 

Dom Jaime 

Câmara 

Maria Neide da Silva Souza 1 

Vingt 

Rosado  

Dr. Agnaldo Pereira 2 

Sul Aeroporto II  Dr. Sueldo Camara 2 76/12 

 Alto da 

Conceição 

Dr. José Leão 2 

Pereiros Helenio Gurgel 1 

Belo 

Horizonte  

Marcos Raimundo Costa 2 

Ouro Negro Chico Porto 2 

Bom Jesus Dr. Antonio Soares Junior 1 

Lagoa do 

Mato  

Dr. José Fernandes de Melo 2 

TOTAL DA 

AMOSTRA 

   305/45 

FONTE: Mossoró, Gerência Executiva de Saúde, Sistema de Informação de Atenção Básica - 

SIAB, 2013. 

 

Para uma melhor caracterização da amostra, procurando evitar possíveis vieses 

na análise, foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: 

1) Para as usuárias era necessário ter realizado acompanhamento pré-natal nas UBS 

envolvidas na investigação; ser mãe de crianças com até 6 meses de idade e ser maior 

de 18 anos. A delimitação temporal da idade da criança era em função do instrumento 

escolhido para a investigação, pois, na avaliação dos resultados da assistência, um dos 
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eixos investigava o peso do recém-nascido e o aleitamento exclusivo até o sexto mês de 

vida.  

2) Para os trabalhadores foram os seguintes critérios de inclusão: enfermeiros ou 

médicos que atuam na assistência pré-natal de cada unidade básica de saúde.  

Já os critérios de exclusão para as gestantes foram apresentar algum tipo de 

distúrbio mental e usuárias de drogas. No caso dos trabalhadores, foram excluídos os 

que não atuavam na atenção ao pré-natal há pelo menos um ano e os que estavam de 

férias ou licença. A delimitação temporal enquanto critério de exclusão para os 

trabalhadores aconteceu em função do entendimento que o conhecimento passível de 

discussão/reflexão só acontece quando já se tem atuação na área, apreendendo os limites 

e possibilidades que interatuam nessa dinâmica.  

Para o cálculo da amostra das usuárias, levou-se em consideração o número 

médio de gestantes em acompanhamento pré-natal, nas unidades já citadas, no ano de 

2013. Nesse ano foram inscritas uma média 809 mulheres no SISPRENATAL nesses 

espaços. Para determinar o tamanho necessário de gestantes, prosseguiu-se calculando 

o tamanho da amostra para populações finitas utilizando a seguinte fórmula: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞 
 

 

Onde: N = Tamanho da População, no caso deste estudo a população é composta 

de 809 gestantes cadastradas. Z = Nível de confiança escolhido a 95% igual a 1,96. p = 

proporção com a qual o fenômeno se verifica. Foi utilizado um valor p = 0,50.  q = (1-

p) é a proporção da não ocorrência do fenômeno. e = erro amostral expresso na unidade 

variável. O erro amostral é a máxima diferença que o investigador admite suportar entre 

a verdadeira média populacional. Nesta pesquisa foi admitido um erro máximo de 0,05. 

Transcrevendo os valores descritos para a formula, tem-se o seguinte cálculo de 

amostra: 

𝑛 =
1,962. 0,5.0,5.809

0,052. (809 − 1) + 1,962. 0,5.0,5 
 

𝑛 =
776,96

2,02 + 0,96
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𝑛 =
776,96

2,98
 

𝑛 = 260,7 

 

Assim, após a aplicação da fórmula e considerando as perdas (+10%) a amostra 

final teria que ser composta, no mínimo, por 287 mulheres coletadas aleatoriamente. 

Após a coleta dos dados, a amostra final das usuárias ficou composta por 305 mulheres 

atendidas nos espaços da investigação.  

Em relação a amostra dos trabalhadores, e após a aplicação dos critérios de 

exclusão, aplicou-se o questionário com 36 profissionais atuantes no cuidado ao pré-

natal nas equipes e nas unidades dessa investigação. A distribuição espacial foi a 

seguinte: 06 trabalhadores da zona oeste, 08 trabalhadores da zona norte, 12 

trabalhadores da zona leste e 10 trabalhadores da zona sul.  

 

4.3 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2014 a março de 

2015, com a aplicação de um questionário semi-estruturado denominado IPR/Pré-natal. 

O instrumento foi construído com base nas diretrizes do Programa de Humanização de 

Pré-Natal e Nascimento do Ministério da Saúde. Seu foco é avaliar a infra-estrutura, o 

processo de trabalho e os resultados da assistência ao pré-natal de baixo risco. Esse 

instrumento foi fruto de um protocolo desenvolvido a partir de um instrumento de coleta 

de dados que visa avaliar o pré-natal de forma mais abrangente, denominado índice 

IPR/PRÉ-NATAL. Esse índice classifica o pré-natal a partir de três componentes 

estruturantes: avaliação da infra-estrutura, avaliação do processo de trabalho e avaliação 

dos resultados. O último componente encontra-se subdividido em resultados dos 

serviços e da atenção ao pré-natal e parto das usuárias (SILVA, 2012).  

O primeiro componente, avaliação da infra-estrutura, foi aplicado com um 

profissional de cada unidade básica de saúde, e as questões abordavam acerca do 

ambiente para a realização da pré-natal. O espaço era considerado “adequado” quando 

era é exclusivo, com identificação explícita das ações desenvolvidas e quando o prédio 

tivesse sido construído em ambiente próprio para receber uma unidade básica de saúde. 

As demais questões referiam-se aos equipamentos, materiais e medicamentos de uso do 
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pré-natal, além do apoio laboratorial, que foram considerados “adequados” quando em 

conformidade com os critérios estabelecidos pelo MS/PHPN. 

O segundo componente (avaliação do processo de trabalho), foi aplicado com 

cada profissional de cada equipe da estratégia saúde da família atuantes nas unidades 

básicas já descritas. Esse componente abrange questões relacionadas ao percentual de 

no mínimo seis consultas, todos os exames laboratoriais básicos, e que realizaram a 

consulta de puerpério. Nesse caso, as atuações / os serviços eram considerados 

“adequados” quando o percentual mínimo de respostas positiva era de 90%. As demais 

questões se referiam a abordagem multiprofissional no pré-natal (“adequado” quando 

envolvidos mais de dois profissionais de nível superior), procedimentos clínico-

obstétricos realizados durantes as consultas (“adequado” segundo o que recomenda o 

PHPN). Foi ainda considerado “adequado” para o processo de trabalho a realização de 

atividades de educação em saúde e a utilização de um indicador para monitorar a 

qualidade da assistência, segundo as diretrizes do MS/PHPN. 

 O componente, avaliação dos resultados do cuidado pré-natal, foi aplicado às 

305 usuárias que participaram dessa pesquisa. As primeiras questões envolviam 

aspectos das condições sócio-demograficos das usuárias (idade, escolaridade, número 

de gestação, parto e aborto, participação em programas sociais do governo). As demais 

correspondiam a idade gestacional na primeira consulta, número de consultas por 

trimestre gestacional, uso de medicamentos/suplementos durante a gestação, exames 

laboratoriais solicitados/realizados, recebimento da consulta de puerpério. Esses itens 

foram considerados “adequados” quando em conformidade com o recomendado pelo 

MS/PHPN.  

 Ainda no componente avaliação foi investigado o ganho do peso gestacional da 

usuária, os procedimentos clínicos obstétricos recebidos durante as consultas, a 

efetivação da multiprossionalidade durante o acompanhamento, participação das 

gestantes em pelo menos uma atividade de educação em saúde. No que diz respeito as 

intercorrências clínicas, foi avaliado como “adequado” quando estas estavam ausentes. 

Foi avaliado também a condição do recem nascido, em relação idade gestacional no 

parto, peso do RN, sexo e a realização da prática de aleitamento materno. 

O questionário foi aplicado diretamente pelas pesquisadoras junto às usuárias e 

profissionais da saúde, no momento de comparecimento ao serviço, ainda foi solicitada 

a permissão da gestante para o manuseio do seu cartão de gestante. Além disso, também 

foram verificadas informações registradas no prontuário da usuária para a conferência 
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de algumas informações necessárias para a realização desse estudo. Nesse momento 

também foi realizado uma observação da estrutura da UBSF com a finalidade de 

comprovar os dados relacionadas à infra-estrutura presentes no questionário. 

As etapas que envolvem a coleta de dados foram realizadas na própria UBSF 

pela pesquisadora, que também obterá a assinatura do Termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). As entrevistas e a aplicação do questionário ocorreram em sala 

fechada, sendo agendada previamente após a apresentação de documento formal 

explicitando a importância da participação na pesquisa, segundo a disponibilidade e 

preferência dos participantes e da pesquisadora. 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os dados foram expressos em média e desvio padrão, bem como valores 

mínimos, máximos, frequência simples e porcentagem através do programa estatístico 

IBM SPSS Statistics for Windows (Armonk, NY: IBM Corp.) versão 22.0. Para 

evidenciar diferenças nas proporções das variáveis estudadas, utilizou-se o teste de Qui-

quadrado para proporções homogêneas. A identificação dos fatores associados ao 

surgimento do baixo peso do recém-nascido foi feita através do teste de qui-quadrado 

ou exato de Fisher. Este último utilizando quando as frequências esperadas forem 

inferiores a 5. Por fim, a relação da presença da intercorrência frente ao baixo peso do 

recém-nascido e classificação gestacional foi quantificado através de odds ratios e 

intervalo de confiança a 95%. Valores ajustados foram obtidos por regressão logística. 

O nível de significância estabelecido foi de p< 0,05.  

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para assegurar os aspectos éticos que envolvem as pesquisas com seres humanos, 

este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e aprovado sob o parecer nº 854.846. Portanto, 

o estudo respeita as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas, sendo esta, 

respaldada na resolução Nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para melhor organização e entendimento dos resultados desse estudo foram 

definidas s três categorias que contemplam os objetivos específicos da pesquisa, a saber: 

Perfil sócio-econômico e gineco-obstétrico das usuárias em acompanhamento pré-natal 

de baixo risco; Caracterização dos serviços de pré-natal de baixo risco de Mossoró-RN 

a partir da infra-estrutura e do processo de trabalho na atenção à saúde; e 

Intercorrências clínicas na  gravidez e a relação com o baixo peso e a prematuridade 

do recém-nascido. 

 

5.1 Perfil sócio-econômico e gineco-obstétrico das usuárias em acompanhamento 

pré-natal de baixo risco 

 

A tabela 1 descreve o perfil socioeconômico das usuárias acompanhadas na 

consulta de pré-natal. Os dados demonstram que a renda familiar variou entre menos de 

um salário (21,6%) e 1 e 2 salários mínimos (66,2%) A idade da gestante investigada 

era mais frequente na faixa entre 18 e 28 anos (62,3%) e 29 a 39 anos (34,4%). 

Quanto ao grau de escolaridade, a maioria das gestantes possuia entre o ensino 

médio (56,4%) e o ensino fundamental (37,4%) e, quanto as gestações, as mulheres 

dessa investigação, mais frequentemente, estavam ou na primeira gestação (40, 7%) ou 

entre a segunda ou terceira gestação (49,2%). Grande parcela das entrevistadas (66,9%) 

era participante de programas assistenciais do governo.  

 

Tabela 1 – Perfil socioeconômico das usuárias acompanhadas na consulta de pré-natal. 

Mossoró, RN, Brasil; 2015.  305 usuárias. 

Variáveis Freq (%) P – valor 

Renda   

     Menos de 1 salário  66 (21,6) 

<0,001*      1 a 2 202 (66,2) 

     3 a 5 37 (12,1) 

Idade   

     18 a 28 190 (62,3) <0,001* 
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     29 a 39 105 (34,4) 

     Acima de 39 10 (3,3) 

     Média ± desvio padrão 26,44 ± 6,33  

     Mínimo – Máximo 18 – 41  

Escolaridade   

     Fundamental 109 (35,7) 

<0,001*      Médio 172 (56,4) 

     Superior 24 (7,9) 

Número de gestações   

     Até 1 124 (40,7) 

<0,001*      2 a 3 150 (49,2) 

     Acima de 3 31 (10,2) 

Número de Abortos   

          0                                                               245 (80,3)  

          1                                                                 45  (14,8)  

     Acima de 1               15   (4,9)  

Participante de programas 

assistenciais do governo 
  

     Sim 101 (33,1) 
<0,001* 

     Não 204 (66,9) 

* Significância estatística (p<0,05) - Qui-quadrado para proporções homogêneas. 

O perfil socioeconômico das usuárias desse estudo apresentou semelhança aos 

de outros estudos realizados em outros municípios. Nessas investigações houve 

predomínio de gestantes adultas jovens e com baixa renda familiar. Também se 

evidenciou escolaridade entre ensino médio e fundamental o que, na maioria das vezes, 

não garante a inserção dessa mulher em empregos com altas remunerações (PIMENTA 

et al, 2012; REIS, 2015). 

Em relação ao número de gestações 181 usuárias tiveram entre 2 ou mais 

gestações. Dados semelhantes ao dessa pesquisa foi encontrado no estudo de Alves 

(2014) no qual 62% das mulheres também eram multigestas. Quanto ao número de 
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abortamentos 19,7% das usuárias já tiveram um ou mais episódios de aborto. Estudo de 

Minasi (2013) evidenciou semelhança quando 22,1% também apresentou uma ou mais 

ocorrência de abortamento.  

Ainda foi identificado que parcela acentuada das gestantes era beneficiada por 

programas assistenciais do governo, o que demonstra a vulnerabilidade na qual muitas 

usuárias da atenção básica estão submetidas. Na atualidade o programa predomintante 

nessa dimensão é o Bolsa Família, que beneficia grupo considerável da população 

brasileira. O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa federal de transferência 

direta de renda com condicionalidades, destinado às famílias em situação de maior risco 

e vulnerabilidade social. Nesse programa o recebimento do auxílio está vinculado ao 

cumprimento de compromissos assumidos pelas famílias e pela gestão municipal nas 

áreas de saúde (DOMINGUES, 2014) 

Em uma perspectiva reflexiva, é necessário pensar que esse tipo de programa, 

mesmo que contribua para diminuição do perfil de pobreza no país, ele não tem 

fornecido meios para gerar uma população mais ativa e capaz de batalhar pelas suas 

necessidades e direitos. Em muitos casos, ao contrário, gera uma dependência que 

mutila a pessoa na sua perspectiva de crescimento pessoal e profissional. Dessa forma, 

ele pode tendeciar os seus beneficiários a um ciclo da pobreza, pois não garante meios 

que ensinem as pessoas a buscar o que há de melhor e possível para si. 

 

5.2 Caracterização dos serviços de pré-natal de baixo risco de Mossoró-RN a 

partir da infra-estrutura e processo de trabalho da atenção 

 

Na tabela 2 discute-se a infraestrutura e apreende-se que grande parte das 

edificações (76,0%) foram construídas para acomodar as unidades básicas de saúde. Não 

foi evidenciada em 66% das unidades a identificação explícita dos serviços de pré-natal, 

com descrição de horários, dias e profissionais responsáveis, nas dependências das UBS. 

Em se tratando dos suprimentos necessários para a realização das consultas de pré-natal 

foi identificado a existência de equipamentos indispensáveis (100%), materiais 

higiênicos-sanitários/gestão da informação (100%), medicamentos/suplementos 

(72,0%) e ainda apoio laboratorial para exames básicos (96,0%).  
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Tabela 2 – Valores de frequência simples (%) das variáveis ligadas a infraestrutura das 

unidades básicas do Município de Mossoró, 2015 

Variáveis Freq. (%) p-valor 

Unidade de saúde em prédio 

próprio  
  

     Adequado 19 (76,0) 
0,009* 

     Inadequado 06 (24,0) 

Setor com identificação 

explícita do pré-natal  
  

     Adequado 11 (44,0) 
0,549 

     Inadequado 14 (66,0) 

Suprimentos de 

equipamentos  
  

     Adequado 25 (100,0) 
- 

     Inadequado 0 (0,0) 

Suprimento de materiais  

     Adequado 25 (100,0) 
- 

     Inadequado 0 (0,0) 

Existência de 

medicamentos/suplementos 
  

     Adequado 18 (72,0) 
0,0028* 

     Inadequado 07 (28,0) 

Existência de apoio 

laboratorial 
  

     Adequado 24 (96,0) 
<0,001* 

     Inadequado 01 (4,0) 

* Significância estatística (p<0,05) - Qui-quadrado para proporções homogêneas. 

No concernente a infraestrutura, a questão inicial enfoca a construção da UBS. 

Constatou-se que 19 (dezenove) unidades de saúde se encontram funcionando em 

prédios construídos especificamente para esse fim. As demais, no total 06 (seis), estão 

instaladas em residências locadas pela administração municipal.   

Conforme manual técnico pré-natal e puerpério, a estrutura física deve 

contemplar ventilação adequada e privacidade para as consultas, além de permitir 

manutenção da higiene, atendimento inicial e transporte seguro em casos de urgência 

(BRASIL, 2006) .  

 Outros estudos corroboram os achados dessa pesquisa mostrando que muitas 

UBS são instaladas em prédios improvisados, existentes na comunidade e que não 

apresentam uma construção específica para atender as necessidades de todos os usuários 

e mesmo dos profissionais que lá trabalham (FACCHINI et al, 2006). Esse mesmo 

trabalho evidencia que as equipes das unidades de saúde consideraram que 
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aproximadamente dois terços dos prédios não eram adequados para atender às 

necessidades dos usuários (FACCHINI et al, 2006).   

Nesse sentido, a falta de estrutura adequada e de instalações próprias para o 

cuidado assistencial compromete significativamente a promoção da saúde, não somente 

das gestantes, mas dos usuários em geral. Tal condição tende a desqualificar a unidade 

quanto à humanização do atendimento, o que remete também às condições de trabalho 

relativas às instalações físicas e a disponibilidade e manutenção de equipamentos que 

são precárias (SILVEIRA, 2001).  

Para que a qualidade e a eficiência estejam presentes na assistência pré-natal, é 

indispensável, inclusive, um ambiente amparado por uma boa infraestrutura, pois 

práticas adequadas requerem a existência de um espaço de trabalho que suporte a 

excelência do desempenho (CONSELHO INTERNACIONAL DOS ENFERMEIROS, 

2007).  

Para a atenção ao pré-natal ser efetivada de forma humanizada e com qualidade 

é preciso o provisionamento dos recursos humanos e materiais necessários, da 

organização de rotinas com procedimentos comprovadamente benéficos, e do 

estabelecimento de relações baseadas em princípios éticos, garantindo privacidade e 

autonomia e compartilhando com a mulher e sua família as decisões sobre as condutas 

a serem adotadas (BRASIL, 2005). O MS aponta que a infraestrutura, o suprimento de 

material de consumo, os equipamentos e os medicamentos, entre outros, são importantes 

instrumentos de trabalho. A insuficiência desses recursos materiais, além de 

comprometerem o desenvolvimento e a qualidade das ações da atenção, limita as 

possibilidades de ampliação do conjunto de ações (BRASIL, 2004). 

Os dados evidenciam que todas as unidades asseguravam os suprimentos 

necessários para a realização das consultas e acompanhamento pré-natal em relação aos 

equipamentos indispensáveis e materiais higiênicos-sanitários/gestão da informação. 

Dezessete unidades do estudo apresentaram o número adequado de 

medicamentos/suplementos necessários para uma atenção de qualidade a gestante.  

O MS enfatiza que para consultas adequadas, são necessários uma série de 

recursos para a organização de rotinas e procedimentos do pré-natal. Entre outros: mesa 

e cadeira, mesa de exame ginecológico, escada de dois degraus, foco de luz, balança 

para adultos, esfigmomanômetro, estetoscópio clínico, estetoscópio de Pinard, fita 

métrica flexível e inelás tica, espéculos, pinça Cheron, material para coleta de exame 

colpocitológico, sonar Doppler (se possível), gestograma ou disco obstétrico, e disco 
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para IMC e; apoio laboratorial para realização dos exames preconizados. Além disso, 

há instrumentos de registro, processamento e análise dos dados para o acompanhamento 

sistematizado da evolução da gravidez, utilizando-se o cartão da gestante, o qual deve 

conter os principais dados de acompanhamento da gestação; ficha perinatal, utilizada 

pelo profissional de saúde; ficha de cadastramento da gestante, com suas informações e 

mapa de registro diário; medicamentos essenciais e vacinas necessárias à sua 

imunização (BRASIL, 2006). 

Apesar de o manual trazer a necessidade de todos esses materiais/equipamentos, 

o informe técnico institucional do MS relata que a avaliação nacional do PHPN, 

realizada em 2003, apontou resultados que permitiram diagnosticar que os municípios 

menores encontram dificuldades na operacionalização do programa. Isto porque há 

carência nos recursos humanos e financeiros, e ainda na capacidade técnica para 

desencadear a organização dos dados, as pactuações e o planejamento do sistema de 

saúde local (BRASIL, 2008). 

O apoio laboratorial, na maioria das unidades, foi evidenciado como aspecto 

positivo, tendo em vista que a realização dos exames recomendados para cada período 

gestacional é de fundamental importância para garantir gestação e parto saudáveis. A 

garantia de exames básicos que diagnosticam ou previnem agravos/doenças como 

anemias, sífilis congênita, aids, infecção urinária, entre outras, são essenciais para uma 

satisfatória atenção ao pré-natal e qualidade de vida materna e infantil, permitindo a 

redução dos riscos de aquisição de morbidades e mortalidade perinatal e neonatal 

(NETO et al, 2008) 

Nesse sentido, entende-se a importância da adequada infraestrutura, pois a falta 

de recursos, insumos e materiais pode comprometer significativamente a qualidade da 

assistência prestada a gestante. Assim, a avaliação da infraestrutura se configura como 

primordial, pois será a partir da disposição de materiais e equipamentos que os 

profissionais de saúde poderão intervir na saúde da mãe e do concepto de modo 

adequado, minimizando ao máximo o risco para a saúde dos assistidos. 

 Na tabela 3, são dispostos os dados apresentados a partir da percepção dos 

profissionais e usuárias. Na percepção dos profissionais as variáveis foram determinadas 

como adequadas quando a atividade foi realizada com mais de 90% das usuárias em 

acompanhamento pré-natal e inadequada quando as atividades atingiam menos de 90% 

das usuárias.  
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Percebe-se que a maioria dos profissionais consideram que não realizam a visita 

puerperal de modo adequado (62,9%) e mais da metade das usuárias confirmam que não 

receberam a consulta puerperal (51,1%). No que diz respeito à realização dos exames 

laboratoriais, os profissionais afirmam ser adequado (74,3%) e as usuárias (99,7%) 

endossam essa percepção. Quanto ao exame de HIV, os profissionais (74,3%) avaliam 

como adequada a sua realização, dados confirmados pelas usuárias (99,7%). 

Questionados quanto a realização de imunização antitetânica, os profissionais 

afirmaram ser adequada (94,3%), fato evidenciado pelas usuárias (99,3%), imunizadas 

quase em sua totalidade. 

Entretanto, há divergências no número de consultas durante o pré-natal. 

Tomando por base o preconizado, os profissionais (71,4%) afirmam que há uma 

inadequação e as usuárias (63,9%) dizem que o número de consultas realizadas é 

adequado. Percebe-se o mesmo impasse na realização da primeira consulta de pré-natal 

a partir do primeiro trimestre gestacional, quando os profissionais (68,6%) consideram 

inadequada e as usuárias (78,7%) afirmam ter realizado adequadamente.  

No que diz respeito à abordagem multiprofissional, a maioria das usuárias 

(53,1%), foi acompanhada por mais de um profissional de saúde durante a consulta de 

pré-natal, dado confirmado no discurso dos profissionais (68,6%) que consideram 

adequada. Os profissionais em sua totalidade realizavam os procedimentos clínico-

obstétricos mínimos considerados necessários para o pré-natal e uma grande parcela dos 

profissionais (88,6%) efetivava pelo menos uma atividade de educação em saúde, 

extra consultas, dados evidenciados pela maior parcela das usuárias (61,0%) ao 

confirmarem a participação nessas atividades. 

Tabela 3 – Processo de trabalho da atenção primária de assistência ao pré-natal. 

Mossoró, RN, Brasil; 2015.  

Variáveis Perspectiva dos 

Profissionais 

(n=26) 

Freq. (%) 

Perspectiva das 

Gestantes 

(n=305) 

Freq. (%) 

p-valor 

(n=26) 

 

p-valor  

 

(n=305) 

Realização de Consulta 

Puerperal 

    

 Adequado 13 (37,1) 149 (48,9) 0,128  

0,689  Inadequado 22 (62,9) 156 (51,1) 

Realização de Exames 

Laboratoriais 

    

   Adequado 26 (74,3) 304 (99,7) 0,004*  

<0,001*    Inadequado 09 (25,7) 01 (0,3) 
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Variáveis Perspectiva dos 

Profissionais 

(n=26) 

Freq. (%) 

Perspectiva das 

Gestantes 

(n=305) 

Freq. (%) 

p-valor 

(n=26) 

 

p-valor  

 

(n=305) 

Realização de Exame de 

HIV 

    

   Adequado 26 (74,3) 304 (99,7) 0,004*  

<0,001*    Inadequado 09 (25,7) 01 (0,3) 

Realização de 

Imunização Antitetânica 

    

   Adequado 33 (94,3) 303 (99,3) <0,001*  

<0,001*    Inadequado 02 (5,7) 02 (0,7) 

Realização de 6 ou mais 

consultas durante o Pré-

Natal 

    

   Adequado 10 (28,6) 195 (63,9) 0,011*  

<0,001*    Inadequado 25 (71,4) 110 (36,1) 

Realização da Primeira 

consulta de Pré-Natal no 

1º Trimestre de gestação 

    

   Adequado 11 (31,4) 240 (78,7) 0,028*  

<0,001*    Inadequado 24 (68,6) 65 (21,3) 

Abordagem 

multiprofissional  

    

     Adequado  24 (68,6) 143 (46,9)      0,028*  

<0,001*      Inadequado 11 (31,4) 162 (53,1) 

Procedimentos clínicos      

     Adequado  - -  

     Inadequado  -  

Estratégias de educação 

em Saúde  

    

     Adequado 31 (88,6) 186 (61,0)  

<0,001* 

 

<0,001*      Inadequado 04 (11,4) 119 (39,0) 

* Significância estatística (p<0,05) - Qui-quadrado para proporções homogêneas 

 

Além da dimensão estrutural enquanto interveniente ao processo, a dinâmica de 

interação, e, mais ainda, os cuidados ofertados pela equipe de saúde, ou seja, o processo 

de trabalho cotidiano, são indispensáveis para a qualificação da assistência. O processo 

de trabalho refere-se às ações desenvolvidas nos serviços de saúde, orientadas 

essencialmente para a análise da atuação profissional no cuidado do binômio 

saúde/doença da população. Avaliar o processo requer critérios que são delimitados, 

geralmente, pela resolutividade das ações desenvolvidas (ANVERSA, 2012). 

Nesse processo de trabalho cita-se as consultas pré-natais e os quantitativos 

preconizados. Para Domingues et al (2012), o número ideal de consultas se constitui 
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como ferramenta para a elaboração de protocolos assistenciais e planejamento dos 

recursos em saúde. Teoricamente, um número maior de consultas pode significar mais 

oportunidades de cuidados preventivos e de promoção de saúde, especialmente em 

gestações de maior risco, com maior probabilidade de interferir nos desfechos 

perinatais. 

Para o índice IPR-PRÉNATAL o número de consultas considerado adequado é 

≥ 6 consultas, porém esse número não é prevalente entre as unidades do município de 

Mossoró/RN. Portanto, nesse quesito, a dimensão assistencial caracteriza-se como 

inadequada, uma vez que a maioria dos profissionais (71,4%) afirmaram haver uma 

baixa cobertura quanto ao número de consultas. Há estudos que corroboram essa 

realidade em outros municípios (ANDREUCCI; CECATTI, 2011). Percebeu-se ainda 

divergências entre o discurso dos profissionais e as usuárias, pois 63,9% afirmam que 

receberam o número de consultas adequadamente, que pode ser consequência da baixa 

criticidade das usuárias do serviço. O MS reforça que, ainda que haja um número 

reduzido de consultas, quando se é dada maior ênfase para o conteúdo de cada uma 

delas, não há aumento de intercorrências nos resultados perinatais (BRASIL, 2013). 

Ainda de acordo com Brasil (2013), os cuidados no primeiro trimestre são usados 

como o maior indicador da qualidade dos cuidados maternos. O calendário deve ser 

iniciado o mais precocemente, ou seja, no primeiro trimestre, e deve ser regular, 

garantindo-se que todas as ações propostas sejam efetivadas. 

Estudos avaliando o pré-natal mostraram resultados positivos, quando trazem 

em seus dados que mais de 50% das gestantes haviam iniciado as consultas no primeiro 

trimestre (ZANCHI, 2013). Os resultados apontados distanciam-se dos dados desse 

estudo. Para os profissionais apenas 31,4% das usuárias realizaram consulta no primeiro 

trimestre de gestação. Todavia, para as usuárias, 78,7% tiveram acompanhamento no 

período supracitado, o que pode ser justificado pela falta de conhecimento sobre a 

importância do acompanhamento. Observa-se mais uma vez, desacordo entre os dados 

apontados.  

Ainda sobre a dinâmica de consultas o índice IPR-PRÉNATAL (SILVA, 2012), 

considera uma abordagem multiprofissional adequada, quando durante o 

acompanhamento existe a presença de mais de um profissional de nível superior na 

assistência. Essa variável do estudo mostrou que pouco mais da metade das usuárias 

entrevistadas tiveram acesso a uma abordagem multiprofissional durante seu 

acompanhamento pré-natal. A equipe multidisciplinar dá suporte, procurando entender 
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o meio em que vive a paciente, levando em conta os aspectos sócio econômicos, 

culturais e religiosos, auxiliando no desenvolvimento da cidadania (MATOS, 2013). Daí 

a importância do envolvimento desses profissionais, no sentido de adentrar a realidade 

das gestantes que realizam o pré-natal, utilizar e articular o conhecimento técnico-

científico, na tentativa de intervir de modo a contribuir para uma gestação que evolua 

sem intercorrência.  

Os dados evidenciam que 68,6% dos profissionais afirmam que ocorre 

abordagem multiprofissional durante a assistência, contrapondo-se ao discurso das 

gestantes acompanhadas, em que 53,1% afirmam que não receberem atendimento 

multiprofissional durante o pré-natal. Dessa forma, as usuárias tiveram a qualidade da 

sua assistência prejudicada, já que é imprescindível compreender que uma atenção de 

qualidade não é alcançada através de um cuidado pautado nas ações de um único 

profissional, é necessário desenvolver uma linha assistencial que contemple a 

participação de toda a equipe de saúde, sendo elaborada de maneira coletiva, para que, 

de fato, ocorra a integralidade dos indivíduos (ZAMPIERI, 2010).  

A integralidade, em nível micro, deve ser fruto do esforço e da confluência dos 

vários saberes de uma equipe multiprofissional para traduzir e atender as necessidades 

de saúde, sendo plena quando há articulação nos serviços de saúde, entre eles e com 

outras instituições sociais (ZAMPIERI, 2010).    

Outra dimensão que merece ser destacada é a consulta puerperal. Brasil (2013) 

recomenda a consulta puerperal na primeira semana após a alta do recém-nascido. Na 

oportunidade serão avaliados o estado de saúde da mulher e do bebê, a interação 

mãe/recém-nascido, identificação de situações de risco ou intercorrências e condutas a 

serem realizadas, bem como orientação sobre os cuidados básicos com o recém-nascido, 

planejamento familiar e apoio a família para a amamentação. 

 Partindo dos dados apresentados, observou-se que muitos profissionais de saúde 

não conseguem realizar essa atividade e isso reflete na qualidade da assistência. Outro 

estudo corrobora esse achado, quando se afirma que dentre as atividades desenvolvidas 

durante o programa de pré-natal, a consulta puerperal mostra-se deficitária (LOPES, 

2011). Assim, cabe repensar essa prática no âmbito da atenção básica, uma vez que 

durante a consulta, além das orientações supracitadas, podem ser identificadas situações 

de risco para o bebê e para a puérpera (BRASIL, 2013). 

No intercurso do acompanhamento, ou seja, nas consultas, algumas questões 

precisam ser enfatizadas na perspectiva de contribuir para a minimização dos riscos e 
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agravos à saúde da mãe e do concepto, entre elas a realização de exames e das vacinas. 

Destaca-se a importância não somente da marcação e solicitação, mas da realização 

destes no período gestacional, pois a vacinação e os exames durante a gestação objetiva, 

não somente a proteção da gestante, mas também a proteção do feto. A realização das 

vacinas nos prazos delimitados tende a prevenir possíveis intercorrências e agravos 

durante a gestação. Estudos apontam que a realização dos exames é um componente do 

pré-natal e a ausência dos resultados para as gestantes representa a perda de 

oportunidade de diagnóstico e tratamento de agravos passíveis de controle 

(DOMINGUES, 2012).  

No intuito de ampliar a qualidade do cuidado pré-natal, o PHPN propôs, desde 

sua implantação a realização de seis consultas de pré-natal para gestações a termo, sendo 

a primeira no primeiro trimestre; imunização contra o tétano; exames laboratoriais 

básicos (incluindo HIV e sífilis); procedimentos clínico-obstétricos; e consulta 

puerperal (42 dias pós-parto) (ANDREUCCI, 2011). No entanto, essa perspectiva 

prioriza aspectos técnicos em detrimento aos aspectos mais subjetivos. Todavia, uma 

assistência de qualidade não se faz apenas com procedimentos técnicos de alta 

complexidade, tendo em vista que para uma assistência integral há necessidade de um 

relacionamento de confiança entre o profissional e a gestante (MATOS, 2013).  

 Os dados demonstram que a maioria dos profissionais executam algum tipo de 

atividade de educação em saúde durante o acompanhamento à gestante e as usuárias 

reforçam esses dados, quando 61,0% afirmam terem participado das atividades 

realizadas. Os documentos oficiais do MS sobre a assistência à mulher sugerem, 

normatizam e estabelecem a educação em saúde no pré-natal. Eles estão respaldados por 

estudos científicos que comprovam sua efetividade na promoção da saúde durante o 

evento reprodutivo e dá subsídios para a continuidade da implementação das ações 

educativas no âmbito do SUS (BRASIL, 2013).  

Educação em saúde é o termo utilizado para a implementação de atividades 

educativas, com o objetivo de induzir mudanças no estilo de vida das pessoas, bem como 

promover na sociedade a inclusão social e a promoção da autonomia das populações na 

participação em saúde (PINAFO et al, 2012). Afirma ainda que analisar a prática da 

educação em saúde na atenção básica possibilita identificar como os profissionais 

operacionalizam o seu conhecimento enquanto ferramenta de trabalho, o que permite 

revelar sua forma de agir na produção do cuidado com base no processo educativo em 

saúde (PINAFO et al, 2012). 
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Para o desenvolvimento de uma assistência pré-natal qualificada e humanizada 

é necessário pensar nas dimensões que interatuam nesse cuidado, como, a infraestrutura 

dos serviços de saúde, e o processo de trabalho. Essas dimensões são indispensáveis 

para concretização de um cuidado integral, a infraestrutura atua como uma ferramenta 

facilitadora do processo de trabalho, favorecendo a otimização de recursos e o 

atendimento humanizado, acolhedor e resolutivo. O processo de trabalho quando 

pautado na humanização da assistência, valoriza o vínculo com a gestante, como 

também a efetivação de ações de educação em saúde, abordagem multiprofissional que 

garantem um olhar diferenciado sobre a usuária, na intenção de atender as suas 

necessidades. 

 

5.3 Intercorrências clínicas da gravidez e a relação com o baixo peso e 

prematuridade do recém-nascido no contexto das usuárias do serviço  

 

O conhecimento dos problemas na gestação e a sua articulação com a 

prematuridade e o o baixo peso nos recém-nascidos, pode contribuir para a reflexão e o 

delineamento de práticas mais eficientes no que diz respeito as mudanças no perfil de 

morbidade e mortalidade materna e perinatal.  

As intercorrências clínicas da gestação envolvem situações como doenças 

infectocontagiosas vividas durante o intercurso gravídico (infecção do trato urinário, 

infecção respiratória, toxoplasmose, sífilis, etc.) ou doenças clínicas diagnosticadas no 

período gestacional (anemia, cardiopatias, endocrinopatias, etc.) (ZANTONELI, 2013). 

Essas doenças são definidas como causas obstétricas indiretas de morte e adoecimento 

durante a gestação, pois resultam de complicações precedentes ou que se desenvolvem 

nesse período, agravadas pelas condições fisiológicas da gravidez (VIANA, 2011). 

A mortalidade materna reflete a qualidade de vida de uma região, especialmente 

os cuidados prestados na assistência à saúde da população feminina (VIANA, 2011). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2013) a mortalidade materna também reflete 

as desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, na qual os países 

desenvolvidos apresentam razão de mortalidade materna baixa, em torno de 8 a 10 por 

100.000 nascidos vivos. Já os países em desenvolvimento, como no Brasil, evidenciam 

a existência de 62 casos de mortes maternas a cada 100 mil nascimentos.2 

                                                           
2 DESIGUALDADE SOCIAL PÕE SAÚDE MATERNA EM RISCO. RADIS [Impressa]. n. 

154, p. 8, 2015 
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É sabido que a maioria das mortes e das complicações que surgem durante a 

gravidez, parto e puerperio sao preveníveis. Para isso é necessária a participação ativa 

do sistema de saúde na busca de estratégias para melhorar a assistência direcionada as 

gestantes, com implantação de ações que visem a detecção e a prevenção das 

intercorrências gravídicas. Essas estratégias devem ser efetivadas durante a assistência 

pré-natal, pressupondo-se a avaliação dinâmica das situacões de risco, com a 

identificação dos problemas, para uma atuação ágil e precisa e, a depender do problema 

encontrado, capaz de impedir um resultado desfavorável. Dessa forma a ausência de um 

cuidado de pré-natal qualificado e humanizado, por si só, pode incrementar o risco para 

a gestante ou para o recem-nascido (BRASIL, 2010). 

Nessa terceira categoria do estudo se apresenta o conhecimento das 

intercorrências na gestação e a sua relação com o baixo peso e a prematuridade nos 

recém-nascidos. Aqui será abordado o número de usuárias que apresentaram 

intercorrências durante o período gestacional, destacando-se as mais prevalentes, no 

caso a infecção urinária, a anemia e a hipertensão. Enfatiza-se ainda as intercorrências 

associadas ao baixo peso e a prematuridade do RN. Nesse caso verificou-se que mais de 

50% das gestantes apresentaram algum tipo de intercorrência durante seu processo 

gestacional, como descrito na tabela 4:  

Tabela 4 – Valores das Intercorrências durante a Gravidez, estudo desenvolvido em 

Mossoró, RN, 2015. 

 Variável Freq. (%) p-valor 

 Intercorrências durante a gravidez   

    Sim 180 (59,0) 
0,002* 

   Não 125 (41,0) 

* Significância estatística (p<0,05) - Qui-quadrado para proporções homogêneas. 

A gestação consiste de um processo fisiológico natural, e compreende uma 

sequência de alterações físicas, psicológicas e sociais específicas, que demanda 

adaptações no corpo e na vida da mulher (ZANOTELI, 2013). Na maioria das vezes a 

gestação e o parto evoluem sem intercorrências, embora haja casos em que a mulher 

desenvolva doenças, agravos ou problemas de saúde que aumentam a probabilidade de 

um desfecho desfavorável para o feto e para si mesma (BRASIL, 2010). 
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O risco de intercorrências gravídicas pode ter variação conforme a exposição ao 

qual a gestante esteja submetida, quer seja pelas questões econômicas e/ou, idade 

materna, paridade, etnia, IMC pré-gestacional e ganho de peso durante a gestação. Há 

condições comportamentais maternas que também interferem, como o hábito de fumar, 

de ingerir bebida alcoólica e o uso de outras drogas (STEIN-BACKES, 2008). 

Conforme tabela 4,59% das gestantes do estudo apresentaram algum tipo de 

intercorrência durante a gestação. A maioria das intercorrências gravídicas podem levar 

a complicações graves e a melhor maneira de evitar tais complicações é através de um 

cuidado em saúde apropriado e qualificado (LAKEW, 2015). Alguns estudos 

identificaram fatores e comportamentos que podem minimizar os efeitos das 

complicações na gravidez, como maior nível educacional, facilidade de acesso a unidade 

de saúde, a disponibilidade do sistema de transporte, apoio da família, experiência de 

uma gravidez anterior, condição econômica favorável e assistência de saúde qualificada 

(WORKU, 2013; CHIANG, 2013) 

De fato, evidencia-se a importância de garantir a essas usuárias uma atenção pré-

natal qualificada, já que é por meio dessa assistência que o profissional de saúde 

consegue realizar o monitoramento das principais intercorrências gestacionais buscando 

evitar maiores complicações para o binômio mãe-filho (BRASIL, 2006). 

O gráfico 1 descreve as intercorrências citadas pelas usuárias do estudo: Gráfico 

1– Distribuição das intercorrências (n=305) em mulheres, estudo realizado em Mossoró-

RN. 
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Dentre as doenças intercorrentes na gravidez, e vivenciadas pelas usuárias, a 

infecção do trato urinário foi a mais prevalente (28,0%), seguida de anemia (19,3%) e 

hipertensão arterial (15,7%). Estudos mostram que a bacteriúria assintomática acomete 

entre 2 e 10% de todas as gestantes, das quais aproximadamente 30% desenvolverão 

pielonefrite se não tratadas adequadamente (BARRETO, 2013; DUARTE, 2008). 

Caracteriza-se como preocupante na produção dos serviços de saúde, 

especialmente no olhar dos profissionais responsáveis pela atenção ao pré-natal, a 

incidência aumentada de infecções sintomáticas do trato urinário entre gestantes. Nesse 

momento da vida da mulher as possibilidades terapêuticas medicamentosas encontram-

se restritas, devido a toxicidade de alguns fármacos para o produto conceptual 

(embrião/feto e placenta). Diante disso, o diagnóstico precoce, seguido de terapêutica 

adequada e imediata, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando 

comprometer o prognóstico materno e gestacional (DUARTE, 2008; FIGUEIRÓ-

FILHO, 2009). 

De acordo com o Manual técnico pré-natal e saúde: atenção qualificada e 

humanizada, do Ministério da Saúde de 2006, além dos exames de rotina mínima 

durante o pré-natal, podem ser acrescentados outros, como a urocultura para o 

rastreamento de bacteriúria assintomática, pois o exame de urina tipo I geralmente não 

fornece suspeita diagnóstica nesses casos (BRASIL, 2006). 

A anemia, aparece também como uma das intercorrências obstétricas mais 

comuns na gravidez. Estudo mostra que a prevalência mundial de anemia em mulhe res 

grávidas no ano de 2011 foi de 38% em todo o mundo (STEVENS, 2013). Esse mesmo 

estudo evidencia que a deficiência de ferro é a principal causa de anemia durante a 

gestação (STEVENS, 2013). 

Para os documentos oficiais a anemia na gravidez acontece quando os valores 

de hemoglobina são iguais ou menores que 11 g/dl. O MS orienta que na primeira 

consulta de pré-natal seja solicitado a dosagem de hemoglobina e hematócrito (Hb/Ht) 

para investigação de anemia e a prescrição de suplementação de sulfato ferroso (40 mg 

de ferro elementar/dia) e ácido fólico (5 mg/dia), para a sua profilaxia (BRASIL, 2006). 

As doenças hipertensivas da gravidez, incluindo hipertensão gestacional e pré-

eclâmpsia, permanecem entre as causas mais comuns de morbidade materna e perinatal. 

A incidência dessas intercorrências compreende aproximadamente 12% da carga global 

de mortes induzidas por hipertensão durante a gravidez (ROBINSON, 2009). Na 

primeira consulta da gestante é importante que o profissional da saúde avalie o 
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diagnóstico de hipertensão crônica. Caso a usuária não apresente, nas consultas 

subsequentes, deve sempre ser aferido a pressão arterial da gestante para a detecção 

precoce de possível quadro de hipertensão induzida pela gravidez (SHEIK, HAQ,  

KAZI, 2015; BRASIL 2006). 

A hipertensão gestacional sem proteinúria é definida quando a pressão arterial 

diastólica for >110mmHg em qualquer ocasião ou então quando a pressão arterial 

diastólica > 90mmHg em duas ou mais ocasiões de aferição consecutivas em intervalos 

> 4 horas após a 20ª semana. A hipertensão gestacional com proteinúria é definida como 

quando o resultado do exame de urina 24 horas apresentar um resultado total de excreção 

de proteínas > 3000mg/24h (SHEIK, HAQ, KAZI, 2015) 

A aferição e o controle da pressão arterial durante a segunda metade da 

gravidez, comparado conjuntamente com a pressão arterial no início da gravidez e 

outros fatores de risco maternos, pode melhorar a identificação das gestantes que 

estejam em risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Isso facilita a orientação do cuidado 

para as mulheres que tendem a ser mais susceptíveis a intercorrências na gestação. 

(MACDONALD-WALLIS, 2015). 

Entre as 305 gestantes entrevistadas foi identificado dois casos de 

toxoplasmose. Estudo realizado entre setembro de 1995 e julho de 2009, que analisou 

os casos da toxoplasmose congênita em 10.000 neonatos submetidos a triagem 

neonatal, em cada estado brasileiro, identificou que, nesse período, o Estado do Rio 

Grande do Norte foi um dos que apresentou o menor número de casos. No total foram 

diagnosticados 2/10.000 recém-nascidos com toxoplasmose. Já Rodônia e Pará foram 

os Estados com os maiores números. Em ambos foram diagnosticados 20/10.000 

rescém-nascidos com toxoplasmose. (NETO, 2010).  

A toxoplasmose congênita ocorre quando a mãe está infectada pelo 

Toxoplasma Gondii (T. gondii), durante a gravidez, e a infecção se espalha para o feto 

através da placenta. Essa transmissão pode ocasionar problemas graves para o feto, 

incluindo coriorretinite, calcificações intracranianas, hidrocefalia e até a morte fetal 

(FRICKER-HIDALGO, 2013; KAMAL, 2015). O grau de gravidade da doença 

depende da idade gestacional. Então, quando a infecção ocorre durante o primeiro 

trimestre gestacional o risco torna-se maior para o feto (SARKAR, ANURADHA,  

SHARMA, ROY, 2012). Portanto, o diagnóstico precoce da toxoplasmose é um passo 

crucial para iniciar o tratamento no tempo, minimizando a transmissão trans-

placentária (SARKAR, 2012; KAMAL, 2015).  
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A toxoplasmose é geralmente diagnosticada por testes sorológicos, toxoplasma 

IgM e IgG, que devem ser solicitados pelo profissional de saúde na primeira consulta 

da gestante, para a identificação precoce da doença (BRASIL, 2006). 

Outra intercorrência identificada entre as gestantes, em menor proporção, mas 

que inspira preocupação, foi a sífilis. A sífilis é uma doença infecciosa produzida por 

uma bactéria, o Treponema pallidum, de transmissão predominantemente sexual. A 

sífilis congênita (SC) é um agravo de notificação compulsória e é decorrente da 

disseminação hematogênica do Treponema pallidum da gestante não tratada ou 

inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A existência da 

doença é considerada um evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-

fetal, em razão da efetiva redução do risco de transmissão transplacentária, sua relativa 

simplicidade diagnóstica e o fácil manejo clínico/terapêutico. (SECRETARIA DO 

ESTADO DA SAÚDE – SES-SP, 2011; BRASIL, 2006).  

Um terço das gestantes infectadas pelo Treponema pallidum, e não 

adequadamente tratadas, podem apresentar complicações como a perda fetal e outro 

terço podem expor o feto a sífilis congênita (ARAÚJO, SHIMIZU, SOUZA, 

HAMANN, 2012). A SC pode causar mortalidade, prematuridade, baixo peso ao 

nascer, complicações agudas, deformidades, lesões neurológicas e outras sequelas para 

o recem-nascido (WOLFF, 2009). Em relação à taxa de incidência de sífilis congênita 

no Brasil, em 2011 observou-se uma taxa de 3,3 casos por 1.000 nascidos vivos, sendo 

que as Regiões Nordeste e Sudeste apresentaram as maiores taxas nesse ano, 3,8 e 3,6, 

respectivamente (BRASIL, 2012). 

 A sífilis na gestação requer intervenção imediata, para que se reduza ao máximo 

a possibilidade de transmissão vertical. O MS orienta a investigação da doença através 

da solicitação do exame sorológico VDRL durante a primeira consulta de pré-natal. 

Caso o resultado do exame seja positivo para sífilis, deve ser instituído o tratamento e o 

acompanhamento da gestante (BRASIL, 2006) 

Autores demonstram que os avanços nos cuidados pré-natais precisam ser 

intensificados, especialmente em relação à prevenção de infecções que podem causar 

doenças congênitas ao recem-nascido, e também no controle das demais intercorrências 

gravídicas que podem evoluir com quadros desfavoráveis para saúde da mãe e do feto 

(SEIDLER et al, 2011)  



 
 

57 
 

A tabela a seguir mostra a relação das intercorrências gravídicas com o peso do 

recém-nascido. Os dados evidenciaram que a hipertensão e a anemia foram as únicas 

intercorrências que interferem no peso do RN: 

 

Tabela 5 – Valores de frequência simples (%) do peso do recém-nascido distribuídos 

nas intercorrências estudadas.  Mossoró, RN; 2015. 

Intercorrências 

Peso 

p-valor 
>3000 Baixo peso Peso insuficiente 

Ameaça de Aborto      

     Sim 29 (12,3) 05 (20,8) 10 (21,7) 
0,187 

     Não 206 (87,7) 19 (79,2)  36 (78,3) 

Anemia     

     Sim 51 (21,7) 11 (45,8) 18 (39,1) 
0,004* 

     Não 184 (78,3) 13 (54,2) 28 (60,9) 

Diabetes Gestacional     

     Sim 04 (1,7) 0 (0,0) 01 (2,2) 
0,646 

     Não 231 (98,3) 24 (100,0) 45 (97,8) 

Febre      

     Sim 22 (9,4) 03 (12,5) 05 (10,9) 
0,864 

     Não 213 (90,6) 21 (87,5) 41 (89,1) 

Hemorragia     

     Sim 19 (8,1) 01 (4,2) 05 (10,9) 
0,599 

     Não 216 (91,9) 23 (95,8) 41 (89,1) 

Infecção Urinária     

     Sim 90 (38,3) 09 (37,5) 17 (37,0) 
0,984 

     Não 145 (61,7) 15 (62,5) 29 (63,0) 

Hiperemêse     

     Sim 20 (8,5) 03 (12,5) 05 (10,9) 
0,753 

     Não 215 (91,5) 21(87,5) 41 (89,1) 
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 Descolamento da 

Placenta 
    

     Sim 03 (1,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 
0,455 

     Não 232 (98,7) 24 (100,0) 46 (100,0) 

Hipertensão     

     Sim 46 (19,6) 10 (41,7) 09 (19,6) 
0,04* 

     Não 189 (80,4) 14 (58,3) 37 (80,4) 

Hipotensão     

     Sim 01 (0,4) 0 (0,0) 01 (2,2) 
0,462 

     Não 234 (99,6) 24 (100,0) 45 (97,8) 

Fissuras Mamárias     

     Sim 05 (2,1) 02 (8,3) 0 (0,0) 
0,104 

     Não 230 (97,9) 22 (91,7) 46 (100,0) 

Toxoplasmose     

     Sim 02 (0,9)  0 (0,0) 0 (0,0) 
0,592 

     Não 233 (99,1) 24 (100,0) 46 (100,0) 

Sífilis     

     Sim 01 (0,4) 0 (0,0) 01 (2,2) 
0,462 

     Não 234 (99,6) 24 (100,0) 45 (97,8) 

Sincope     

     Sim 02 (0,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 
0,592 

     Não 233 (99,1) 24 (100,0) 46 (100,0) 

Infecção Respiratória     

     Sim 02 (0,9) 02 (8,3) 0 (0,0) 
0,055 

     Não 233 (99,1) 22 (91,7) 46 (100,0) 

                            * Significância estatística (p<0,05). 

 

Na sequência apresenta-se a associação da intercorrência em relação ao peso do 

rescém-nascido sendo evidenciado que a existência de intercorrências contribui em três 

vezes para ocorrência do baixo peso ao nascer. 
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Tabela 6 – Associação da intercorrência frente ao peso do recém-nascido. Mossoró, RN; 2015. 

Intercorrência 

Peso 

>3000 Peso insuficiente  Baixo peso 

n (%) n (%) 
OR bruto 

(IC95%) 

p-

valor 
 n (%) 

OR bruto 

(IC95%) 

p-

valor 

     Sim 

133 

(56,6) 

27 

(58,7) 
1,08 (0,54 

– 2,19) 
0,792 

 
20 

(83,3) 

3,83 (1,22 – 

15,83) 
0,011* 

     Não 102 

(43,4) 

19 

(41,3) 
1  

04 

(16,7) 
1 

                  OR (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%); * Significância estatística (p<0,05)  

Os dados evidenciam que a anemia e a hipetensão, intercorrências que tiveram 

valores de prevalência significantes nesse estudo, contribuem em três vezes mais para 

a ocorrência do baixo peso do rescém-nascido. No estudo de Haider (2013) a anemia 

diagnosticada durante o pré-natal aumentou significativamente o risco de baixo peso 

ao nascer em comparação com o peso dos recém-nascidos de mães que não 

apresentaram anemia. Essa mesma pesquisa afirmou que o aumento da concentração 

de hemoglobina expressos nos exames das gestantes acompanhadas no pré-natal, 

favorece para o aumento linear do peso ao nascer do RN. Dados dessa dimensão 

demonstram que as intercorrências gravídicas podem gerar resultados desfavoráveis 

para a mãe e o feto e enfatizam a importância de um acompanhamento adequado para 

minimizar os riscos. (HAIDER, 2013). 

Há estudos que apontam a associação entre o aumento da pressão arterial durante 

a gravidez e a vigência de uma gestação mais curta e de baixo peso do bebê ao nascer 

(MACDONALD-WALLIS, 2015). A pesquisa de Luján (2015) corrobora com esse 

resultado mostrando que a hipertensão arterial é uma enfermidade que contribui para 

atraso do crescimento fetal e para o baixo peso ao nascer. 

A infecção urinária que teve um número de casos significante nesse estudo não 

demostrou nenhuma relação com o baixo peso ao nascer. Esse achado foi semelhante ao 

visualizado por Stein-Backes (2008) que mostrou não haver associação da infecção 

urinária com o baixo peso ao nascer mesmo analisando de forma bruta e ajustada. 

As intercorrências mais prevalentes desse estudo são caracterizadas como 

situações complicadoras da gestação. Assim, o MS aconselha que, ao ser diagnosticada 

qualqu er uma dessas intercorrências durante as consultas de pré-natal de baixo risco, a 
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gestante deve ser encaminhada para realizar o acompanhamento de pré-natal de alto-

risco oferecido pelo SUS (BRASIL, 2010). 

O monitoramento das principais intercorrências gestacionais na área de 

abrangência das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), durante o pré-natal de 

baixo risco, vem ao encontro da política ministerial. Essa política visa desenvolver e 

oferecer uma atenção pré-natal e puerperal qualificada e humanizada à mulher, com a 

incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias. Mesmo após 

o direcionamento dessa gestante para o pré-natal de alto risco, essa usuária deve ter seu 

acompanhamento na atenção básica preservado e de maneira contínua para garantir um 

cuidado integral em saúde (BRASIL, 2006; BARRETO, MATHIAS, 2013). 

Nesse estudo não foi encontrada nenhuma relação entre as intercorrências e o 

tempo de vivência da gestação, como evidenciado abaixo: 

 

Tabela 7 – Associação da intercorrência frente a classificação gestacional. Mossoró, RN; 2015 

Intercorrênci

a 

Classificação gestacional 

Termo Pós-termo  Pré-termo 

n (%) n (%) 
OR bruto 

(IC95%) 

p-

valor 
 n (%) 

OR bruto 

(IC95%) 

p-

valor 

     Sim 150 

(64,7) 

02 

(66,7) 
1,09 (0,05 – 

65,2) 
1,0 

 
50 

(71,4) 

1,36 (0,73 

– 2,59) 
1,0 

     Não 82 

(35,3) 

01 

(33,3) 
1  

20 

(28,6) 
1 

OR (IC95%): Odds ratio (intervalo de confiança de 95%). 

Diferente dos dados desse estudo, que só verificou associação entre 

intercorrências e o baixo peso ao nascer, Haider (2013) observou que a anemia foi 

relacionada a um risco significativamente maior de parto prematuro. Nesse estudo 

quando foram analisadas as intercorrências e o risco de prematuridade, não foi 

evidenciada nenhuma significância estatística. 

Diante dos dados apresentados é verificado a importância de um 

acompanhamento de pré-natal qualificado e humanizado desde o início da gestação para 

a garantia de atendimento das reais necessidades da usuária. É preciso identificar sinais 

e sintomas das principais intercorrências gravídicas, investigando as causas e tratando-

as com a finalidade de diminuição das complicações futuras para o feto e para a mãe, já 

que as complicações da gestação e do parto são importantes fatores de risco para óbito 

perinatal (ZANTONELI, 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo, embora representem uma realidade específica, 

apresentam dados importantes relacionados a situação da assistência ao pré-natal na 

atenção básica de um determinada município. A análise dos dados permitiu um olhar 

crítico acerca das condições estruturais as quais as usuárias têm acesso e do processo de 

trabalho delineado durante acompanhamento pré-natal, além do levantamento do perfil 

socioeconômico das usuárias.  

Foi visualizado que a maioria das unidades básicas apresentaram adequação em 

relação ao componente infraestrutura, sendo esse resultado favorável para proporcionar 

um atendimento de qualidade e humanizado, entendendo que é respeitável oferecer um 

ambiente que acolha as gestantes e ofereça conforto e privacidade no momento da 

consulta. 

Ao avaliar o processo de trabalho, destacou-se o resultado referente a consulta 

puerperal, essa atividade não é executada pela maioria dos profissionais, fazendo com 

que a puérpera não receba o cuidado pós-parto o que pode determinar riscos para saúde 

da mãe e do recém-nascido. O número de consultas realizadas durante o 

acompanhamento pré-natal também foi considerado como inadequado.  

Em relação ao componente resultados do pré-natal, foi dado ênfase nas questões 

relacionadas as intercorrências e sua relação com baixo peso e prematuridade do recem-

nascido.  Foi verificado que as intercorrências gravídicas foram apresentadas pela 

maioria sendo esse dado considerado pelo IPR-PRÉ-NATAL como um resultado 

inadequado da assistência, e foi mostrado também que o surgimento das intercorrências 

contruibuiu em três vezes para ocacionar baixo peso do rescém-nascido. 

Mediante os dados apresentados, verifica-se que os objetivos traçados 

inicialmente foram alcançados. Foi possível identificar falhas nesse processo, 

visualizadas, pelos dados classificados como inadequados, que podem contribuir para o 

desenvolvimento de uma assistência que não atende as necessidades das usuárias. 

Apesar de existir toda uma orientação teórica, através dos programas, manuais e normas 

elaboradas pelo MS, verifica-se que muitos obstáculos precisam ser superados para que 

se possa alcançar o que é posto na teoria. Esses obstáculos podem ser decorrentes de 

diversos aspectos que limitam a aplicação das normas ministeriais pelos serviços de 

saúde, sejam eles relacionados ao desconhecimento e despreparo dos profissionais para 
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atuação na atenção básica, ou pelo próprio contexto político, econômico e social que 

comanda a produção das práticas nos serviços de saúde. 

Cabe ressaltar que apesar de um dos eixos do estudo ter sido considerado em sua 

totalidade adequado, percebe-se que se não houver uma tríade de adequedação, com 

articulação da infra-estrutura, processo de trabalho e resultados da assistência, assim a 

dinâmica assistencial acaba por ser prejudicada. Isso é evidenciado quando mostrado 

dados de inadequação do processo de trabalho e o número de intercorrências e a 

contribuição para o baixo peso do recem-nascido. Evidenciando que o pré-natal é uma 

assistência complexa que depende de uma série de fatores para se fazer adequado, diante 

disso não se deve priorizar aspectos técnicos, como é visto em vários manuais e 

instrumentos de avaliação da assistência. Desse modo, faz-se necessário, ainda, 

compreender a relevância dos recursos fisíco, materiais e humanos como ferramentas 

para promoção da saúde e, nesse sentido, estudos como estes devem ser estimulados, 

pois poderão contribuir para o direcionamento e formulação de estratégias que 

melhorem a qualidade do pré-natal 

Nesse sentido, ressalta-se a importância da elaboração de estudos acerca da 

avaliação do pré-natal de baixo risco, uma vez que a partir dessa avaliação, sugestões e 

objetivos poderão ser elaborados e ações implementadas, proporcionando às usuárias 

qualidade na assistência ao pré-natal. Todavia, entende-se que apesar dos apontamentos 

e das soluções possíveis mediante resultados desse tipo de estudo, sabe-se que nem todos 

os problemas evidenciados terão resolutividade no âmbito local e em nível de ação 

pessoal. Há uma cadeia de interesses políticos, que potencializam a dimensão 

econômica e a social e que, por si sós, tendem a influenciar fortemente na execução das 

práticas de saúde do País. 
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