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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: um dos serviços que requer avaliação de suas práticas, em 

âmbito nacional, é a assistência prestada à mulher durante o pré-natal, parto e 

puerpério. A discussão constante sobre a forma de nascer no Brasil reflete o 

descontentamento com a assistência puramente tecnicista e intervencionista 

praticada nos ambientes institucionalizados de cuidado. A falta de acesso e a 

desqualificação dos serviços reportam ao aumento da mortalidade materna e 

neonatal no país. Este índice é considerado um marcador importante que 

avalia o acesso aos serviços de saúde e expressa a qualidade da atenção 

obstétrica oferecida à mulher. OBJETIVO: caracterizar o perfil sócio 

demográfico e a experiência obstétrica de mulheres assistidas pelo serviço 

público de saúde no município de Caicó/RN. METODOLOGIA: pesquisa do tipo 

exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa, que acontecerá no 

território de 03 (três) unidades de saúde da família do município de Caicó/RN. 

A população da pesquisa será constituída pelas mulheres que vivenciaram o 

ciclo gravídico puerperal em sua totalidade. Os dados serão coletados através 

de entrevista, utilizando o Inventário de Assistência ao Pré-natal, Parto e 

Puerpério (IAPPP). Os dados quantitativos receberão análise estatística 

descritiva e inferencial. Com base em planilhas eletrônicas e processadores 

estatísticos, serão verificados indicadores de distribuição normal, a fim de 

evidenciarem o possível uso de procedimentos paramétricos para análise dos 

dados. RESULTADOS ESPERADOS: o estudo contribuirá para delinear o perfil 

sóciodemográfico e obstétrico das mulheres assistidas pelo serviço público de 

saúde, além de possibilitar um diagnóstico das necessidades de cuidado para 

este ciclo de vida. 

 

DESCRITORES: Cuidado Pré-Natal; Tocologia; Período Pós-Parto;; 

Indicadores de Qualidade em Assistência à Saúde. 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar do Sistema Único de Saúde (SUS) fortalecer o acesso igualitário 

aos cuidados de saúde; estruturar a rede de atenção de forma regionalizada, 

hierarquizada e integralizada; e promover ações de caráter preventivo, curativo 

e de promoção à saúde da coletividade, ainda não consegue garantir uma 

atenção de qualidade à população, visto dificuldades na gestão e 

financiamento dos recursos.  

Um dos serviços que requer avaliação de suas práticas, em âmbito 

nacional, é a assistência prestada à mulher durante o pré-natal, parto e 

puerpério. A discussão constante sobre a forma de nascer no Brasil reflete o 

descontentamento com a assistência puramente tecnicista e intervencionista 

praticada nos ambientes institucionalizados de cuidado. Para o avanço na 

melhoria da qualidade desse cuidado, é necessária a consolidação de uma 

rede de saúde integrada, e a qualificação dos processos assistenciais durante 

o ciclo obstétrico (LANSKY, 2014). 

A falta de acesso e a desqualificação dos serviços reportam ao aumento 

da mortalidade materna e neonatal no país. Este índice é considerado um 

marcador importante que avalia o acesso aos serviços de saúde e expressa a 

qualidade da atenção obstétrica oferecida à mulher. Por conseguinte, um alto 

índice de mortes indica a necessidade urgente de mudança das práticas 

assistenciais com o intuito de adotar ações que fortaleçam a qualidade da 

assistência. 

Para atenuar estes índices o atendimento à mãe desde a gestação até o 

pós-parto, assim como a qualidade da atenção ao recém-nascido, deve ser 

prioridade nas agendas de saúde nas esferas municipal, estadual e nacional. 

Não basta a garantia do acesso aos serviços de saúde, ainda é necessário um 

avanço qualitativo na assistência oferecida a este grupo populacional. 

Nos serviços públicos de saúde são frequentes práticas assistenciais 

que refletem o modelo cartesiano tradicional, onde a tecnificação e a 

medicalização da assistência assumem a prioridade nos atendimentos 

ocasionando a insatisfação do cuidado prestado. 

   



 

 

 

O estudo “Nascer no Brasil: inquérito sobre parto e nascimento” apontou 

que apenas 45% das grávidas no país planejaram a gestação. Em relação à 

assistência, 98,8% das mulheres realizaram o pré-natal; 86% receberam 

atendimento no sistema público de saúde (43% SUS e 43% no sistema misto); 

e 14% recebem atendimento no sistema privado (LEAL, 2012). 

Com relação ao tipo de parto os resultados demonstraram que 47% 

foram vaginais, 53% cesáreos, e em 0,7% o fórceps foi usado como 

instrumento para a finalização do procedimento. Outros dados revelados pela 

pesquisa apontaram que 85% das gestantes foram acolhidas para o parto no 

primeiro hospital procurado e que 75,4% tiveram acompanhante no momento 

do parto, sendo 72% no serviço público e 95% no privado (LEAL, 2012). 

Atualmente, existem dois cenários que traduzem o modo de nascer no 

Brasil. De um lado o parto vaginal traumatizante e no outro cenário, o 

nascimento por cesariana desnecessária e programada, difundida como 

nascimento sem dor, riscos ou prejuízos à saúde (LANSKY, 2014; LEAL et al, 

2012). No tocante à consulta puerperal, este retorno à assistência tem sido 

pouco valorizado pelos profissionais de saúde na realidade dos serviços 

públicos. Teoricamente, os serviços de saúde reconhecem a consulta puerperal 

como necessária, mas admitem a ausência de estratégias para a sua 

realização (BRASIL, 2002). 

Considerando que mais de 95% das mulheres no país fazem pré-natal 

com profissionais de saúde qualificados, com média de consultas de pré-natal 

no SUS acima de quatro atendimentos, tal realidade apontaria a melhora nos 

indicadores de resultados. No entanto, em muitos serviços, o que se observa é 

a prática da assistência pré-natal alicerçada na padronização de rotinas 

protocoladas, a medicalização determinando o modo de nascer e a consulta 

puerperal negligenciada nos serviços públicos de saúde (HOLANDA et al, 

2015) 

Nesse sentido, faz-se necessário um diagnóstico da história obstétrica 

das mulheres assistidas pelo serviço público, como uma oportunidade de 

refletir sobre a prática assistencial. Trabalha-se com a hipótese de que apesar 

da ampliação da cobertura deste atendimento, as desigualdades na assistência 



 

 

ao ciclo gravídico puerperal estão presentes nos serviços públicos de saúde, 

existindo a precariedade da qualidade do acompanhamento e dissonâncias 

entre a assistência recomendada pelas políticas públicas e o que realmente se 

tem acesso. 

Considerando a gestão participativa enquanto uma das grandes 

conquistas do SUS, reforça-se a importância de possibilitar a participação do 

usuário neste processo. Nesta perspectiva, o estudo objetiva caracterizar o 

perfil sócio demográfico e a experiência obstétrica de mulheres assistidas pelo 

serviço público de saúde do município de Caicó/RN, através de um instrumento 

de coleta de dados produzido e validado por um grupo de mulheres que 

vivenciaram a experiência de ser mãe no interior do nordeste brasileiro.   



 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

 

 Caracterizar o perfil sócio demográfico e a experiência obstétrica de 

mulheres assistidas pelo serviço público de saúde no município de Caicó/RN. 

 

         2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Descrever o perfil sócio demográfico e obstétrico das mulheres 

assistidas pelo SUS no município de Caicó. 

 Conhecer a experiência obstétrica vivencia pelas mulheres no serviço 

público municipal. 

 Contribuir para o direcionamento do cuidado voltado a atender as 

necessidades desta população 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva, com 

abordagem quantitativa, que acontecerá no território de 03 (três) unidades de 

saúde da família do município de Caicó/RN. A escolha das localidades será 

norteada pelos seguintes critérios: registrar o maior número de crianças 

menores de 01 ano, e serem os 03 (três) territórios mais populosos, sendo 

representativos para o município. As informações foram colhidas na secretaria 

municipal de saúde a partir do Sistema de Informação em Saúde da Atenção 

Básica (SISAB). 

O município de Caicó tem uma rede básica de saúde composta por 24 

unidades de saúde da família, sendo 21 na zona urbana e 03 na zona rural. 

Conta ainda com uma instituição referência em parto de baixo risco, que presta 

assistência à maioria dos municípios da região do Seridó Oriental Potiguar. A 

prestação do serviço de assistência obstétrica as parturientes, é realizado por 

demanda livre. 

Todas as equipes da ESF dos municípios em estudo desenvolvem no 

cronograma semanal de atividades, consulta de pré-natal e puerpério por 

profissionais médicos e enfermeiros. 

A população da pesquisa será constituída pelas mulheres que 

vivenciaram o ciclo gravídico puerperal em sua totalidade. Serão incluídas no 

estudo mulheres acima de 18 anos de idade, adscritas na estratégia de saúde 

da família selecionadas para o estudo, que tenham realizado mais de 06 

consultas de pré-natal nas unidades de saúde do município, parido em hospital 

público e recebido a consulta puerperal em até 42 dias pós-parto. Participarão 

da pesquisa somente as mulheres que estiverem em condições clínicas 

favoráveis para responder ao instrumento de estudo. 

Não farão parte do estudo as mulheres que vivenciaram o ciclo gravídico 

puerperal há mais de 1 (um) ano, e as que tenham realizado atendimento na 

rede privada de saúde. 

De acordo com levantamento realizado no SISAB participará do estudo 

uma média de 60 mulheres distribuídas nos 03 (três) territórios selecionados. 



 

 

Os dados serão coletados através de entrevista, utilizando o Inventário 

de Assistência ao Pré-natal, Parto e Puerpério (IAPPP). O referido instrumento 

foi submetido à validação aparente por um grupo de mulheres, o qual ajuíza 

domínios relativos à identificação da amostra e da história obstétrica, 

experiência  obstétrica   atual   e   avaliação    do   acompanhamento durante o 

ciclo gravídico puerperal (HOLANDA, 2015). 

A coleta dos dados acontecerá de acordo com o cronograma 

estabelecido pela pesquisadora após aprovação do Comitê de Ética, e da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos 

participantes, conforme preconizado na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) 

         Previamente será obtida a autorização dos responsáveis pelas 

Instituições de Saúde pesquisadas, o que possibilitará o acesso aos sujeitos do 

estudo. As participantes conhecerão os objetivos do trabalho, sendo enfatizada 

a importância das informações colhidas bem como sua validade e 

fidedignidade. 

Os dados serão coletados, após contato com as mulheres para 

explicação da sua participação e dos objetivos da pesquisa. Para a 

identificação das participantes, será solicitado aos Agentes Comunitários de 

Saúde um levantamento das mulheres que vivenciaram o ciclo gravídico 

puerperal há menos de 01 ano, cadastradas na USF e seus respectivos 

endereços.  

O contato prévio com as mulheres será feito pelo (a) aluno (a) 

pesquisador (a), juntamente com o agente comunitário da área. Neste encontro 

será feito o agendamento da entrevista que será realizada em horários 

acordados de maneira que não traga prejuízos aos sujeitos do estudo. A 

entrevista acontecerá na residência das mulheres, em espaço apropriado e 

escolhido pelas participantes. A manutenção da privacidade será garantida já 

que o local de coleta dos dados será restrito apenas a presença do 

pesquisador e da entrevistada.   

As informações colhidas serão armazenadas nos arquivos do 

Departamento de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, Campus Caicó, por um período igual a 05 (cinco) anos, sob a 



 

 

responsabilidade da coordenadora da pesquisa, Prof.ª Dr.ª Cristyanne Samara 

Miranda Holanda da Nóbrega. As participantes poderão ter acesso aos seus 

dados a qualquer momento durante a coleta.   

Existindo necessidade de ressarcimento, o pesquisador é responsável 

por possíveis custos comprovadamente derivados da pesquisa. Do mesmo 

modo, se ocorrer algum dano causado pela pesquisa, de origem física ou 

moral, a participante será indenizada, segundo disposições legais. 

A pesquisa oferecerá riscos mínimos, pois os recursos metodológicos 

adotados para a coleta dos dados não são invasivos, sendo aplicados após a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo a 

Resolução 466/12 com medidas de proteção, sigilo absoluto da identidade e 

das informações colhidas. Os ímpetos que poderão surgir no decorrer do 

estudo serão a possibilidade de constrangimento e desconforto frente a 

algumas perguntas, além de mudanças na rotina diária da mulher. Tais riscos 

serão minimizados através da leitura prévia do roteiro de entrevista, e escolha 

prévia de um horário que não cause interferência nas atividades domésticas e 

familiares. Não há métodos alternativos para coletar as informações que 

atendam aos objetivos do estudo. 

Mediante as situações de exposição de risco, o pesquisador será 

responsável por tornar o ambiente propício a continuidade do processo de 

coleta das informações, sendo garantido aos pesquisados o direito e a 

liberdade de se ausentar do estudo. As informações obtidas serão mantidas em 

anonimato, assegurando o sigilo e privacidade dos participantes da pesquisa. 

Os dados quantitativos receberão análise estatística descritiva e 

inferencial. Com base em planilhas eletrônicas e processadores estatísticos, 

serão verificados indicadores de distribuição normal, a fim de evidenciarem o 

possível uso de procedimentos paramétricos para análise dos dados.  

 

 

 



 

 

 
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Descrever as atividades 

2020 2021 

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Revisão Bibliográfica em base de dados x x x x         

Aplicação do Instrumento de coleta de dados   x x x        

Tabulação dos dados 
    x x       

Análise dos Dados 
     x x      

Construção do relatório parcial (resultados preliminares) 
      x      

Construção da Apresentação e Discussão dos dados       x x     

Construção do artigo científico para publicação nos 
Anais do XVII Salão de Iniciação Científica da UERN 

        x    

Elaboração do relatório final          x x  

Submissão do relatório final ao Departamento de 
Iniciação Científica 

           x 

 



 

 

5. ORÇAMENTO 
 

PROCEDIMENTOS/ 

ATIVIDADES 
Quantidade 

 VALOR 

UNITÁRIO EM 

REAIS  

 VALOR TOTAL 

EM R$  

MATERIAL PERMANENTE       

Notebook HP Computador  1  R$ 2.000,00   R$ 2.000,00 

Impressora HP  1  R$ 400,00   R$ 400,00  

MATERIAL DE CONSUMO       

Tinta preta para Impressora HP  2  R$ 100,00   R$ 200,00  

Tinta colorida para Impressora 

HP  

1  R$ 100,00   R$ 100,00  

Resma de papel A4 1  R$ 25,00   R$ 25,00  

Caneta esferográfica 10  R$ 1,00   R$ 10,00  

Grampeador 1  R$ 10,00  R$ 10,00  

TRANSPORTE E 

LOCOMOÇÃO 

      

Diárias (Coleta Dados) 20 R$ 50,00 R$ 100,00 

DIVERSOS       

Xerox  100  R$ 0,10   R$ 10,00  

Participação em Eventos 

(Inscrição) 

1 R$ 200,00 R$ 200,00 

TOTAL GERAL      R$ 3.055,00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Observação: As despesas previstas serão custeadas pelo pesquisador. 

 
 



 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Espera-se que o estudo contribua para delinear o perfil sóciodemográfico 

e obstétrico das mulheres assistidas pelo serviço publico de saúde, além de 

possibilitar um diagnóstico das necessidades de cuidado neste ciclo de vida.    

Os resultados do estudo serão divulgados para as equipes de saúde da 

família e para a gestão de saúde municipal de forma a contribuir para a 

organização das práticas assistenciais.  Pretende-se também publicar os 

resultados em periódicos científicos.  
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