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RESUMO 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB), proposto como ferramenta de avaliação de desempenho organizacional 
pelo Ministério da Saúde (MS), é atualmente uma estratégia de avaliação do acesso 
e utilização desses serviços pela usuária. Objetivou-se com este estudo analisar as 
ações dos serviços de Atenção Básica à Saúde pré-natal e puerperal do Estado de 
Goiás. Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, recorte da pesquisa 
nacional do MS que avaliou a Atenção Básica à Saúde em todo País, vinculada ao 
primeiro ciclo de avaliação do PMAQ-AB/2012. A coleta de dados no banco da 
pesquisa nacional, referente ao Estado de Goiás, foi realizada em 2014, a partir da 
seleção das variáveis do atendimento de pré-natal e puerpério respondidas pelos 
profissionais de saúde e usuárias dos serviços. A pesquisa abrangeu 1.216 serviços 
da Atenção Básica, dos 246 municípios do estado de Goiás, que responderam ao 
Censo do PMAQ-AB/2012. Destes serviços, 712 participaram da pesquisa com 677 
equipes de saúde que passaram pelo processo da avaliação externa. Assim, 677 
profissionais e 368 usuárias desses serviços participaram da análise desta pesquisa. 
A maioria dos serviços são Centros de Saúde/Unidades Básicas de Saúde (517; 
72,7%) e ofertam atenção pré-natal e de puerpério (562; 83%). As 368 usuárias dos 
serviços apresentaram idade média de 25,6 anos, faixa etária entre 18 e 49 anos; 
98,4% mencionou saber ler e escrever; 49,7% auto denominaram raça pardo-
mestiça; 84,5% viver/morar com o companheiro; 53,3% ter renda familiar entre um a 
dois salários mínimos. Em relação ao acesso e organização dos serviços, 87% 
dessas usuárias consideraram o horário de funcionamento satisfatório para o 
atendimento; 90,2% referiram que a marcação da consulta ocorria por ordem de 
chegada; 61,2% avaliaram o acolhimento do serviço como bom; 20,7% conseguiram 
atendimento imediato mediante problema ginecológico; 360 (97,8%) mulheres 
realizaram o pré-natal na sua última gravidez, sendo que a maioria realizou na 
unidade onde foi entrevistada (234; 63,6%), entre seis e nove consultas (226; 
61,4%), com o profissional médico (214; 91,5%) e enfermeiro (151; 64,5%); a 
maioria realizou exames de urina (229; 97,9%), HIV/AIDS (228; 97,4%), Sífilis (221; 
94,4%), glicose (195; 83,3%) e ultrassonografia (218; 93,2%), com tempo de espera 
de até sete dias (55 a 63%); 147 (62,8%) não participaram de atividades educativas; 
198 (53,8%) realizaram a consulta ambulatorial de revisão do parto, sendo a maioria 
(78,8%) com o médico e pequena parcela no domicilio (5%) e com visita do agente 
comunitário (32,3%). Os serviços de Atenção Básica ao pré-natal e puerpério do 
Estado de Goiás, apresentaram adequada infraestrutura referente aos recursos de 
gestão da informação, medicamentos, imunobiológicos e apoio laboratorial. Porém, 
a organização do processo de trabalho suscita desafios aos profissionais de saúde e 
pressupõem esforços aos gestores dos serviços para melhorar o acolhimento à 
demanda espontânea de agendamento de consultas, eliminar barreiras institucionais 
de acesso, promover assistência mais abrangente e integral à gestante e à puérpera 
para garantia de atenção obstétrica qualificada e humanizada.  

Palavras-chave: Atenção Básica; Promoção da Saúde; Pré-Natal. 
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ABSTRACT 

The Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica- 
National Programm of Improvement to Acess and Quality of Basic Attention- (PMAQ-
AB), proposed as an evaluation tool of organizational performance by the Ministry of 
Health (MOH), is nowadays, an evaluation strategy of accessment and usage of 
these services by the user. The objective of this study is to analyze the actions of 
Primary Care services to prenatal and postpartum Health in Goiás State. This is a 
descriptive cross-sectional study, recut of MS´ national research what made the 
evaluation to Basic Attention to Health in the country, linked to the first cycle of 
PMAQ-AB/2012 evaluation.The data collection in the national bank of research, 
referring to Goiás State, was held in 2014, from the selection of plenty prenatal care 
and postpartum treatment, answered by health professionals and users of these 
services. The survey covered 1.216 Primary Care services, from the 246 cities in 
Goiás State, who answered to the Census PMAQ-AB /2012. From these services, 
712  has participated in the survey with 677 health teams who went through the 
external evaluation process. Thus, 677 professionals and 368 users of these services 
had participated in the analysis of this research. The most part of these services are 
Health Centers/Basic Health Units (517; 72,7 %) and  those offer prenatal and 
postpartum (562; 83%). The 368 service users had presented the average age of 
25,6 years, age group between 18 and 49 years; 98,4 % said to know reading and 
writing ; 49,7% said be a mixage of race ; 84,5% live with a partner; 53,3% have 
family income between one to two minimum salaries. In relation  to accessment and 
organization of the services, 87% of users considered satisfactory the opening hours 
for the service; 90,2% reported that the appointments occurred in order of arrival; 
61,2% rated the service as good host; 20,7% managed to immediate care by 
gynecological problem; 360 (97,8%) women had prenatal care in their last 
pregnancy, with the majority held in the unit where he was interviewed (234; 63,6%), 
between six and nine consultations (226; 61,4%) with medical professionals (214; 
91,5%) and nurses (151; 64,5%); Most urine tests performed (229; 97,9%), HIV/AIDS 
(228; 97,4%) Syphilis (221; 94,4%), glucose (195; 83,3%) and ultrasound (218; 
93,2%), with a waiting time   to seven days (55 to 63%); 147 (62,8%) did not 
participate in educational activities; 198 (53,8%) underwent outpatient consultation 
labor review, most (78,8%) with the doctor and small portion in the household (5%) of 
community-agent business (32,3%). The services of Basic attention to prenatal and 
postbirth in Goiás State, has presented an adequated infrastructure related to 
information management resources, drugs, biopharmaceuticals and laboratory 
support. However, the organizations of the work process raises challenges for health 
professionals and assume efforts to managers of services to better accommodate the 
spontaneous demand of scheduling appointments, eliminate institutional barriers to 
access, promote more inclusive and comprehensive care to pregnant women and 
puerperty women to guarantee qualified and humanized obstetric care. 
 
 
Keywords: Primary Health Care; Health Promotion; Prenatal Care.  
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APRESENTAÇÃO 

O interesse pela temática na saúde da mulher originou no curso de graduação em 

Enfermagem na Universidade Federal de Goiás, e se fortaleceu a partir da 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Revisão sistemática da 

literatura sobre a dor do parto” e dos projetos de extensão na Liga da Mama.  

Ao iniciar a trajetória profissional na Estratégia de Saúde da Família, em 2009, como 

enfermeira supervisora de uma das equipes de saúde do município de Inhumas do 

Estado de Goiás, onde permaneço até os dias de hoje, intensificou-se esse 

interesse com enfoque na assistência integral à saúde da mulher.  Durante a 

atuação no Programa Saúde da Mulher, especificamente na atenção ao pré-natal e 

puerpério, sugiram inquietações quanto à integralidade da atenção no que tange ao 

acesso aos serviços e as ações das equipes de saúde na Atenção Básica do Estado 

de Goiás.  

O trabalho de supervisão de uma Unidade Básica de Saúde me levou a ter a 

percepção de que gerenciar um serviço de saúde significa não apenas tratar de 

aspectos organizacionais e burocráticos da instituição, mas também buscar 

essencialmente o conhecimento do processo saúde-doença como um todo que se 

relaciona com as práticas de saúde. Assumindo o papel de “tomadora de decisões,” 

se tornava fundamental no contexto desta prática a disponibilidade de informações 

sem a qual não era possível gerar decisões. Foi na necessidade de ter 

embasamento científico para a minha práxis de trabalho que busquei por leituras de 

estudos na literatura científica, com o enfoque na avaliação de serviços, um dos 

melhores mecanismos para responder à necessidade de planejamento e tomada de 

decisões de gestores.  

Uma preocupação também sempre presente no meu cotidiano como profissional da 

saúde, diz respeito à realização de um cuidado integral aos indivíduos e famílias que 

procuram os serviços de saúde na atenção básica. Com esse entendimento, a 

assistência à mulher grávida deve se iniciar no pré-natal, transcorrer durante o parto 

e continuar em todo o período do pós-parto, ou seja, o puerpério, momento em que 

ela volta a ser acompanhada pelo Programa de Saúde da Mulher na Atenção 

Básica. O olhar como profissional me permitia enxergar que a efetivação dessa 
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integralidade, acontecia durante a realização das consultas de planejamento familiar, 

acompanhamento do pré-natal, práticas de educação em saúde em reuniões com 

grupos de gestantes e puérperas e visitas domiciliares, momentos em que a relação 

profissional-usuário se faz presente em condições que possibilita um vínculo, 

criando uma relação de co-responsabilidade e permitindo o protagonismo desta 

mulher perante a sua saúde. 

As experiências vivenciadas enquanto enfermeira na Estratégia de Saúde da Família 

e mestranda em Saúde Coletiva me motivaram a realizar o presente estudo sobre o 

cenário dos serviços de Atenção Básica ao pré-natal e puerpério em Unidades 

Básicas de Saúde do Estado de Goiás. 

Mediante ao exposto, este estudo poderá contribuir com a gestão pública municipal 

e instâncias de saúde no planejamento das ações de saúde para o 

acompanhamento sistemático do pré-natal e puerpério oferecido às usuárias do 

Sistema Único de Saúde. Assim como, subisidiar a prática dos profissionais da 

saúde a partir da sinalização de estratégias preventivas de agravos obstétricos e de 

promoção da saúde para melhor qualidade de vida das mulheres e das crianças, e 

também servir de embasamento científico para a elaboração de políticas públicas 

direcionadas à saúde da mulher.  
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1 INTRODUÇÃO 

A atenção à mulher no pré-natal, parto e puerpério constitui em uma das 

preocupações de estudiosos na área da saúde coletiva e contempla a agenda global 

de saúde. A atenção obstétrica é apontada como desafio para o Brasil nas Metas do 

Desenvolvimento do Milênio da Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2015, de 

acordo com o objetivo: melhorar a saúde materna.   

O alcance dessa meta dependerá da implementação efetiva de ações de saúde 

direcionadas à promoção da saúde e à redução da mortalidade materna na rede do 

Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a cobertura universal à saúde sexual 

e reprodutiva. Estas ações devem abarcar o planejamento familiar; a atenção ao 

aborto previsto em lei; a qualificação da atenção pré-natal realizada por equipes de 

saúde da família; encaminhamento oportuno das gestantes de risco para serviços 

especializados; a atenção adequada durante o trabalho de parto e no pós-parto e o 

tratamento de urgências e emergências. A meta é reduzir em três quartos, entre 

1990 e 2015, a Razão de Mortalidade Materna (RMM) de 141 óbitos por 100 mil 

nascidos vivos (NV) para 35 óbitos por 100 mil NV (BRASIL, 2010a). 

A RMM principal indicador dessa meta apontou em 2014, que a morte de mulheres 

durante a gravidez, o parto ou o puerpério (período de 42 dias após o parto) tem se 

reduzido de forma acentuada no Brasil. Os 141 óbitos por 100 mil NV em 1990, foi 

reduzido para menos de 64 óbitos por 100 mil NV em 2011. Contudo, a RMM ainda 

permanece acima da meta 35 óbitos por 100 mil NV, estimada para 2015. Essa 

redução é atribuída à queda da mortalidade materna por causas obstétricas diretas: 

resultantes de complicações durante a gravidez, o parto ou o puerpério; decorrentes 

de intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de eventos associados a 

qualquer um desses fatores (BRASIL, 2014a).  

Esse indicador de saúde tem motivado o surgimento de um leque de políticas 

públicas que focalizam o ciclo gravídico-puerperal para ampliação, qualificação e 

humanização da atenção à saúde da mulher e melhoria do acesso a serviços de 

atenção pré-natal e de planejamento familiar no SUS. Entre elas estão associadas à 
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Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), o Pacto 

Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, a Política Nacional de 

Direitos Sexuais e Reprodutivos, o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN) e a Rede Cegonha: atenção obstétrica e neonatal (BRASIL, 

2000a; 2005a; 2012a).  

No contexto da atenção integral à saúde da mulher, a assistência pré-natal objetiva 

assegurar o acompanhamento e a avaliação do impacto das ações sobre a saúde 

materna e perinatal inclusive com enfoque psicossocial e educativo, para garantia do 

parto de um recém-nascido saudável (BRASIL, 2012a). Assim, constitui-se em uma 

das principais ações de promoção à saúde da gestante para identificar e intervir nas 

situações de risco obstétrico (BRASIL, 2000a; MENDOZA-SASSI et al., 2011; 

VIANA, 2013).   

Os desfechos perinatais são influenciados por determinantes distais em nível macro 

(fatores sociais, econômicos e culturais); por determinantes intermediários relativos 

às condições de vida e trabalho (estado nutricional da gestante durante a gravidez, 

pré-natal e parto adequados); e, principalmente por determinantes proximais 

associados a comportamentos individuais (complicações perinatais) (VICTORA; 

BARROS, 2001). Diante disto, a atenção pré-natal necessita promover o controle 

dos fatores de risco que trazem complicações à gestação, além de permitir a 

detecção e o tratamento oportuno de complicações, contribuindo para o desfecho 

perinatal e materno sejam favoráveis. 

Em atenção a estas prerrogativas, o acesso à maioria das intervenções de saúde 

dirigidas à mulher e às crianças foi ampliado, quase atingindo coberturas universais, 

sendo notavelmente reduzidas as desigualdades regionais (VICTORA et al., 2011). 

Quanto ao acesso ao pré-natal, o número de consultas realizadas durante o pré-

natal está diretamente relacionado à melhores indicadores de saúde materno-infantil 

(DOMINGUES et al., 2012; VETTORE; LAMARCA, 2012). 

No que tange a cobertura pré-natal no país, segundo dados do  Sistema Nacional de 

Informação de Nascidos Vivos (SINASC), a proporção de NV com sete ou mais 

consultas de pré-natal no país aumentou de 43,70% em 2000 para 57,85% em 2009. 

Essa tendência de aumento persistiu de modo contínuo, e em 2012, dos 2.905.789 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
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NV, 61,69% (1.792.629) tiveram mães com sete ou mais consultas de pré-natal. De 

maneira geral houve melhorias na atenção à saúde das gestantes, no entanto, 

existem diferenças regionais significativas. A maior cobertura pré-natal, em 2011, foi 

da região Sul (75,08%) e a menor, da região Norte (39,99%), sendo que ambos 

apresentaram NV com sete ou mais consultas de pré-natal. Quanto ao Centro-

Oeste, nesse mesmo ano, 65,01% dos NV foram de mães que realizaram sete ou 

mais consultas de pré-natal, e no Estado de Goiás a cobertura foi de 64,56% 

(DATASUS, 2014; FIOCRUZ, 2012).  

Apesar da ampliação da cobertura de pré-natal, doenças iniciadas na gestação ou 

que não são diagnosticadas e controladas no pré-natal, como hipertensão, diabetes, 

infecção do trato urinário, sífilis e HIV/AIDS, ainda apresentam-se prevalentes 

devido ao acompanhamento inadequado e têm contribuído para o aumento das 

taxas de morte materna e perinatal (CANTWELL et al., 2011; DUARTE et al., 2002; 

KHAN et al., 2006; NEME; ALVES, 2006; VICTORA et al., 2011). 

Fatores de risco como a alta paridade, a idade materna e os determinantes sociais 

relacionados à baixa escolaridade materna, menor renda familiar, ocupação não 

qualificada do chefe de família e ao atendimento nos serviços públicos de saúde, 

também têm sido considerados no processo de ampliação das políticas de atenção 

obstétrica (BRASIL, 2012a). A inadequação do uso da assistência pré-natal também 

tem sido associada a vários fatores indicativos da persistência de desigualdades 

sociais, mostrando que os grupos sociais mais vulneráveis recebem atenção pré-

natal mais deficiente (COIMBRA et al., 2003).  

As ações de saúde direcionadas à gestante e à puérpera na Atenção Básica devem 

ser orientadas pela integralidade do cuidado. Para isso se faz necessário o emprego 

de tecnologias de gestão que promovam a articulação com outros pontos de atenção 

na rede de serviços de atenção obstétrica e neonatal e dispor de mecanismos de 

referência e contra-referência para integrar o trabalho das equipes das Unidades 

Básicas de Saúde com os profissionais dos demais serviços de saúde, a fim de 

conferir resolutividade e qualidade da atenção (BRASIL, 2012a).  

Para que as ações de saúde correspondam adequadamente às necessidades da 

mulher no seu período reprodutivo, torna-se relevante a avaliação dos serviços de 
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saúde pública, em especial da Atenção Básica, por constituir a porta de entrada da 

usuária no SUS. O processo avaliativo tendo como eixo o acesso e utilização dos 

serviços de saúde permitirá apreender a relação existente entre as necessidades e 

aspirações da população em termos de ações de saúde e oferta de recursos para 

satisfazê-la (BRASIL, 2012b).  

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2008, buscou estimativas 

sobre a qualidade do acesso e utilização dos serviços por pessoas que procuraram 

atendimento em saúde na rede pública. Os dados apresentados demonstraram que 

de 27,6 milhões de pessoas que buscaram atendimento de saúde no SUS, 

representando 14,5% da população residente, 26,6 milhões foram atendidas na 

primeira ou última tentativa de acesso, perfazendo 97,5% (IBGE, 2010).  

Embora houvesse melhora em termos de acesso e utilização de serviços públicos de 

saúde, observa-se que a dinâmica dos serviços e a sua burocratização contribui 

para inferir uma percepção de insatisfação dos usuários com relação ao tempo 

despendido para se ter acesso aos serviços oferecidos pelo SUS, expressa na 

demora em conseguir atendimento, na necessidade de buscar atendimento distante 

de sua residência, dificuldades quanto a recursos humanos e materiais e ainda na 

limitada efetividade das ações de referência e contra-referência (PONTES et al., 

2009).  

Para facilitar o monitoramento e a avaliação dos serviços de saúde, o Ministério da 

Saúde (MS) instituiu um conjunto de iniciativas, entre elas, preconizou a avaliação 

da qualidade da atenção pré-natal e do puerpério pela utilização de indicadores de 

estrutura, processo e resultados. Estabeleceu também, requisitos mínimos para a 

implementação das ações e tem estimulado a avaliação em nível local, a partir do 

Sistema de Monitoramento e Avaliação do Pré-natal e Puerpério, denominado 

SISPRENATAL (BRASIL, 2006a). 

Diante disto e do pouco tempo de existência do modelo de atenção à saúde da 

família como estratégia de reestruturação das práticas organizativas no setor saúde, 

a avaliação se torna fundamental na medida em que permite um olhar crítico sobre o 

que está sendo feito e uma comparação com o que deveria estar ocorrendo, 
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possibilitando mudanças para o alcance de melhores resultados. Tais práticas 

avaliativas no contexto das particularidades da atenção básica, da sua proximidade 

com a comunidade, são mais efetivas quando incorporam uma perspectiva 

participativa e de construção coletiva (DONABEDIAM, 1988; SARTI et al., 2008). 

Frente a essas questões relacionadas à atenção à saúde pelo SUS, o MS tem 

elaborado propostas para colocar em prática o Planejamento Estratégico 

institucional, como ferramenta de avaliação de desempenho organizacional, 

principalmente em relação à AB com foco na sua qualificação. Entre estas se 

destaca o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB) (BRASIL, 2012b).  

Os princípios e diretrizes da AB foram eleitos como eixos norteadores desse 

programa por ter esta a função de coordenar o cuidado, atuando como centro de 

comunicação entre os diversos pontos de atenção dentro da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS). Estas se constituem em arranjos organizativos formados por ações e 

serviços de saúde com distintas tecnologias e missões assistenciais, que se 

completam de forma articulada em uma base territorial, sendo a AB o primeiro ponto 

de atenção e porta de entrada principal do usuário no SUS (BRASIL, 2012b; 2012c). 

Diante de práticas avaliativas ainda incipientes no país esforços têm sido 

empreendidos pelos gestores das esferas governamentais para a implementação de 

iniciativas que reconheçam a qualidade dos serviços ofertados à sociedade 

brasileira. Com essa perspectiva, deu-se início ao processo de avaliação externa do 

PMAQ-AB, onde o usuário avalia o seu acesso e utilização dos serviços. A 

operacionalização desse processo de avaliação, iniciado no ano de 2011, em 

parceria com Instituições de Ensino Superior (IES), tem constituído uma das 

principais estratégias indutoras da qualidade para institucionalização da cultura de 

avaliação da AB no SUS (BRASIL, 2012b).  

O PMAQ-AB tem como objetivo avaliar a qualidade da gestão e das práticas das 

Equipes de Atenção Básica (EAB) e induzir a ampliação do acesso e melhoria da 

qualidade deste modelo de atenção (BRASIL, 2012b).  

Tendo em vista a relevância da atenção básica ao pré-natal e puerpério, a escassez 

de estudos que avaliem a qualidade desses serviços em municípios goianos e a 
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necessidade do conhecimento da realidade local para o planejamento e 

direcionamento da atenção obstétrica, tanto por gestores quanto pelos profissionais 

que a executam, destaca-se o interesse no desenvolvimento desta pesquisa, que 

visa responder à seguinte questão: Como estão o acesso e a utilização dos serviços 

de atenção ao pré-natal e puerpério no Estado de Goiás, em Unidades Básicas de 

Saúde participantes do PMAQ-AB?  

Diante deste questionamento, propôs-se como objeto deste estudo a avaliação de 

usuárias da atenção básica ao pré-natal e puerpério oferecida pelo SUS no Estado 

de Goiás, com vistas a subsidiar as políticas públicas de atenção básica e obstétrica 

para promoção do acesso precoce a estes serviços e monitoramento do 

cumprimento dos protocolos assistenciais preconizados de modo a garantir uma 

prática segura de cuidados à saúde durante a gestação, o parto e o puerpério.  

Neste sentido, lançar um olhar para as percepções das mulheres quanto à avaliação 

da qualidade dos serviços oferecidos tem grande relevância para garantir a sua 

participação efetiva na construção e implementação das políticas de saúde, as quais 

não podem ser elaboradas apenas sob a ótica de gestores e trabalhadores, sendo 

fundamental a inclusão daqueles que se beneficiam com os serviços. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Analisar as ações dos serviços de Atenção Básica à saúde da mulher no pré-natal e 

puerpério do Estado de Goiás. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico de usuárias dos serviços de 

Atenção Básica à Saúde; 

 Apresentar o acesso das usuárias dos serviços quanto à localização geográfica, 

acolhimento e organização das práticas de trabalho pelas equipes de saúde; 

 Identificar o quantitativo de unidades de saúde que ofertam o programa de 

atenção ao pré-natal e puerpério.  

 Caracterizar a infra-estrutura organizacional dos serviços quanto a modalidade de 

Unidade de Saúde, número de equipes, recursos materiais e medicamentos e 

imunobiológicos; 

 Apresentar os serviços oferecidos à população gestante e puérpera nos serviços 

de Atenção Básica à Saúde (acesso, acolhimento, atendimento obstétrico e 

atendimento puerperal). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Contextualização da Atenção Básica 

Conhecer a trajetória histórica mundial da Atenção Primária em Saúde (APS) torna-

se fundamental para compreensão contextualizada deste modelo de atenção. 

A Declaração de Alma-Ata reafirmou o significado da saúde como um direito 

humano fundamental e como meta social mundial (MENDES, 2004; OMS, 1978). 

Formalizou a conformação de um novo paradigma para a saúde com destaque da 

atenção primária em caráter universal e como estratégia para ampliar o acesso aos 

serviços de saúde às populações com condições econômicas precárias (BUSS; 

FERREIRA, 2001; FAUSTO, 2005; MOROSINI; CORBO, 2007; RIBEIRO, 2007). 

A partir da proposta de Alma-Ata surgiram diferentes interpretações da abrangência 

e do escopo da atenção primária nos diversos países e continentes. Sua 

complexidade conceitual e a evolução de sua implementação levaram à utilização de 

diferentes termos para nomear essa forma de organização dos sistemas de serviços 

de saúde (BRASIL, 2007a).  

Destaca-se como principais linhas de interpretação da APS: “cuidados primários” 

correspondendo a um conteúdo de ações e técnicas simplificadas e “atenção 

primária”, conceito que foi sendo cunhado a partir de um conjunto de sentidos entre 

“descentralização”, “serviços básicos”, cuidados primários” e “medicina simplificada”, 

designando um nível de atenção ou a porta de entrada que estaria na base de um 

sistema hierarquizado e regionalizado de saúde (MOTA; SCHRAIBER, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a compreender e divulgar os 

cuidados primários em saúde como: 

Cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias 
práticas, cientificamente bem fundamentados e socialmente 
aceitáveis, colocados ao alcance universal de indivíduos e famílias 
da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a 
comunidade e o país podem manter em cada fase do seu 
desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. 
Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do qual constitui a 
função central e o foco principal quanto do desenvolvimento social e 
econômico global da comunidade. Representa o primeiro nível de 
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contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 
nacional de saúde pelo quais os cuidados de saúde são levados o 
mais proximamente possível aos lugares onde as pessoas vivem e 
trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado 
processo de assistência à saúde (OMS,1978, p. 2). 

 

A assistência à saúde no Brasil desde o início do período republicano, de 1920 até a 

década de 70, era ofertada à população de forma excludente e atendia as demandas 

em saúde apenas dos trabalhadores contribuintes. Era um modelo de atenção 

hospitalocêntrico, de caráter curativo e desarticulado com as ações de saúde pública 

(MOROSINI; CORBO, 2007). 

A partir da década de 70, a população brasileira em conjunto com os trabalhadores 

da saúde se organizaram em um movimento de luta social que reivindicava um 

sistema de saúde universal e que melhor atendesse as necessidades de saúde dos 

cidadãos. Esse movimento foi fruto de um processo de redemocratização que 

avançou para a Reforma Sanitária Brasileira, culminando na VIII Conferência 

Nacional de Saúde e, em 1986, no Sistema Único de Saúde (SUS) (BAPTISTA; 

FAUSTO; CUNHA, 2009; PAIM; NETO; BÓGUS, 2009).  

Nessa década, foi proposto pela Organização Pan-americana de Saúde o 

desenvolvimento de Sistemas Nacionais de Saúde. No Brasil, muitos municípios 

começaram a organizar redes de unidades de saúde para ofertar a atenção primária. 

Assim surgiram os Sistemas Locais de Saúde, trazendo propostas de 

descentralização e desconcentração de serviços; participação social e 

intersetorialidade; readequação dos mecanismos de financiamento, articulação de 

ações de prevenção e controle de doenças, reforço da capacidade dos recursos 

humanos, influenciando a organização da atenção á saúde nos diversos municípios 

e regiões brasileiras (BAPTISTA; FAUSTO; CUNHA, 2009; MOROSINI; CORBO, 

2007).  

Vale ressaltar que no contexto brasileiro antes da criação do SUS, a APS se 

caracterizou pelo predomínio de programas que visavam à extensão da cobertura 

dos serviços de saúde à população. Como exemplo podemos citar o Serviço 

Especial em Saúde Pública (SESP), criado em 1942, o Programa de Interiorização 

das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) implantado em 1976, as Ações 
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Integradas em Saúde (AIS) em 1983, dentre outros (SILVEIRA; RODRIGUES; 

VASCONCELLOS, 2011). 

Assim, em 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil, as diretrizes da VIII Conferência Nacional de Saúde ganharam forma de lei. 

Cria-se o SUS, legislado posteriormente pela Lei Orgânica de Saúde nº 8.080/90 e 

pela Lei nº 8.142/90 que abarcou a proposta de universalização do acesso em todos 

os níveis de atenção do sistema a todo cidadão brasileiro.  

O SUS surgiu baseado nos seguintes princípios: universalidade, entendido como 

uma garantia de acesso à atenção a saúde para todos; equidade, como um modo de 

organizar o sistema de saúde distribuindo os benefícios de forma a diminuir as 

desigualdades, promovendo a saúde àqueles que demandam maiores 

necessidades; participação social da comunidade em toda a organização do sistema 

para garantia de sua legitimação social e nas diretrizes de descentralização, 

regionalização e hierarquização, que se configuram em estratégias que orientam 

propostas mais equânimes de distribuição de recursos. Estes princípios e diretrizes 

colaboraram para que a gestão e a assistência estivessem voltadas a atender as 

demandas por serviços de saúde conforme o nível de complexidade por elas exigido 

(SANTOS, 2012).  

A criação do SUS trouxe a conformação de um novo paradigma para o modelo de 

atenção à saúde que passou a ser voltado para as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde com priorização da APS (ABRASCO, 2006; BRASIL, 1988). 

A APS, conhecida no Brasil como Atenção Básica (AB), deve ser compreendida 

como a base determinante do trabalho de todos os outros níveis do sistema de 

saúde, organizando e racionalizando recursos e processos de trabalho básicos bem 

como especializados, direcionados para a promoção, proteção e melhoria da saúde. 

Exercida por meio de práticas de cuidado e gestão democráticas e participativas, é 

um modelo de atenção dirigido a populações de territórios bem delimitados, onde a 

equipe assume a responsabilidade sanitária (BRASIL, 2012c).  

O termo AB foi utilizado formalmente a partir da Norma Operacional Básica do SUS 

em 1996. Desde então, passou a ser compreendida como a base necessária para a 
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reorganização do SUS e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), instituída no ano 

de 1994, como instrumento para a reestruturação dos serviços (SOUZA et al., 2011).  

A nomenclatura de AB passou a ser utilizada para definir APS com o objetivo de 

diferenciar a proposta da ESF e a dos “cuidados primários de saúde” interpretados 

como política de focalização e atenção primitiva à saúde (TESTA, 1987), assumidos 

na primeira metade da década de oitenta como “programa de medicina simplificada 

para os pobres de áreas urbanas e rurais, em vez de uma estratégia de reorientação 

do sistema de serviços de saúde” (PAIM; NETO; BÓGUS, 2009). Atualmente o MS 

retoma a utilização do termo APS reconhecida internacionalmente.  

A ESF apresenta características específicas que a torna um cenário particular de 

práticas de gestão e assistência. Delineia um modelo de atenção com foco na 

família, na integralidade do cuidado, territorialização e adscrição de clientela com 

efetiva participação da comunidade (BRASIL, 2001a). 

As ações e os serviços públicos de saúde passaram a ser integrados dentro de uma 

rede de atenção regionalizada e hierarquizada, a partir da Portaria nº 4.279, de 30 

de dezembro de 2010, estabelecendo diretrizes para organização das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS), no âmbito do SUS. As RAS são “Arranjos organizativos de 

ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas 

por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 

integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010b). 

A RAS presta, direta ou indiretamente, serviços de saúde equitativos e integrais a 

determinada população, como também presta contas de seus resultados clínicos, 

econômicos e no estado de saúde da população a que serve (OPAS/OMS, 2011). A 

estrutura operacional das redes se dispõe em pontos de atenção à saúde nos níveis 

primário, secundário e terciário (MENDES, 2010). 

A organização da Rede se dá em torno da Atenção Básica, por isso a implantação 

das RAS no SUS requer a consolidação da Estratégia Saúde da Família (ESF) como 

coordenadora e centro de comunicação entre os pontos de atenção e da assistência, 

com base nos seus atributos essenciais derivados da atenção primária e nas 

funções de resolutividade e responsabilização (MENDES, 2012). 
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Como principais características das RAS, encontram-se: a formação de relações 

horizontais entre os pontos de atenção, tendo a AB como centro de comunicação, o 

primeiro ponto de atenção e porta de entrada principal do usuário no SUS; a 

centralidade nas necessidades de saúde da população; a responsabilização por 

atenção contínua e integral; o cuidado multiprofissional; o compartilhamento de 

objetivos e o compromisso com resultados sanitários e econômicos (BRASIL, 2012c; 

2014b). 

A gestão do MS, desde 2011, tem concentrado esforços e recursos federais na 

implantação de RAS e no fortalecimento da AB para garantia do princípio 

constitucional da integralidade da Atenção à Saúde (BRASIL, 2014b). 

Um importante instrumento para gestão e operacionalização das RAS é o sistema 

de governança que tem o propósito de definir objetivos e metas a serem cumpridos 

a curto, médio e longo prazo; articular as políticas institucionais; e desenvolver a 

capacidade de gestão necessária para planejar, monitorar e avaliar o desempenho 

dos gerentes e das organizações (BRASIL, 2010b). 

 

3.2 Gestão do Cuidado em Saúde na Atenção Básica 

Cecílio (2011) definiu a gestão do cuidado em saúde como o provimento das 

tecnologias de saúde, em resposta às demandas singulares de saúde de cada 

pessoa, em distintos momentos de sua vida, visando seu bem-estar, segurança e 

autonomia. Segundo o autor a gestão do cuidado pode ser pensada em cinco 

dimensões: individual, familiar, profissional, organizacional, sistêmica e societária. 

Nos serviços de saúde se realiza a dimensão organizacional do cuidado, 

evidenciada por elementos como: o trabalho em equipe, as atividades de 

coordenação e comunicação e função gerencial. Nela, assume centralidade a 

organização do processo de trabalho caracterizada pela definição de fluxos e regras 

de atendimento, a adoção de dispositivos compartilhados por todos os profissionais, 

tais como: as agendas, protocolos únicos, reuniões de equipe, planejamento, 

avaliação etc. Aqui, a gestão do cuidado depende da ação cooperativa de vários 

atores, a ser alcançada em territórios marcados, frequentemente pelas diferenças e 

pelas assimetrias de poder (CECÍLIO, 2011). Para tanto, os serviços de APS devem 
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ser apoiados e complementados pelos pontos de atenção secundária e terciária, 

compostos por diferentes densidades tecnológicas, para a realização de ações 

especializadas ambulatoriais e hospitalares (MENDES, 2010). 

No início da década de 90, no Brasil, a criação do SUS trouxe novos e inúmeros 

desafios à gestão e gerência em saúde coletiva, exigindo novas habilidades para 

efetivar a resolutividade da assistência. Com a descentralização político-

administrativa e a universalização do acesso aos serviços de saúde, os gestores 

municipais e gerentes de unidades de saúde assumiram um papel fundamental no 

planejamento e na execução dos serviços para fazer cumprir os princípios e 

diretrizes do sistema (KLEBA; KRAUSER; VENDRUSCOLO, 2011).  

A partir da constituição de 1988 que efetivou a saúde como um direito de todos a ser 

garantido pelo SUS, a sociedade passou a ser incluída nos processos decisórios 

inerentes às questões de saúde de interesse público. Os conselhos e conferências 

de saúde foram os primeiros espaços legalmente estabelecidos para deliberação 

compartilhada entre representantes das três esferas de gestão (federal, estadual e 

municipal) e usuários, profissionais da saúde, prestadores de serviços bem como 

outras categorias representativas da sociedade civil. Outros espaços públicos e 

coletivos surgiram e foram ampliados estabelecendo uma cultura de co-gestão e 

compartilhamento de poder (BARBOSA; NUNES, 2009). 

Durante esse movimento de inclusão e gestão compartilhada, foi implantada a 

Política Nacional de Humanização do SUS (PNH) que traz a proposta de produzir 

saúde através de atitudes e ações humanizadoras, havendo participação coletiva no 

processo de gestão. A proposta da PNH se desenvolve por meio do trabalho em 

rede de atenção à saúde, de forma solidária, interativa e participativa com equipes 

multiprofissionais; e do pacto entre os diferentes níveis de gestão (BRASIL, 2006b). 

A gestão da Atenção Básica trata-se de uma administração estratégica que requer a 

utilização de instrumentos que permitam identificar a pluralidade dos problemas de 

saúde, conhecer a população para a qual se destina as ações e serviços e a 

gerência dos recursos (OPAS, 1992); sendo a Atenção Primária um espaço 

privilegiado para se conhecer os problemas e as necessidades de saúde dos 

indivíduos e coletivos (GRANJA; ZOBOLI, 2012). Para tanto, deve-se considerar 
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como instrumentos de gestão: o acolhimento, o planejamento, o monitoramento e a 

avaliação nos serviços de saúde. 

O acolhimento é um conceito frequentemente utilizado para expressar as relações 

que se estabelecem entre estes dois atores sociais presentes no cenário da atenção 

à saúde. Não se circunscreve a um mecanismo de prestação de serviços, mais do 

que isso, o acolhimento implica em uma relação humanizada, de escuta qualificada; 

extrapola os limites da empatia conduzindo à resolubilidade do atendimento com a 

adequação dos serviços às necessidades dos usuários (BRASIL, 2010c; LIMA et al., 

2007). 

Na busca pela qualificação do modelo de assistência básica, o acolhimento 

articulado com outras propostas de mudanças e práticas no processo de gestão dos 

serviços de saúde, tem se caracterizado como uma das principais diretrizes 

operacionais para efetivar os princípios do SUS, particularmente os da integralidade 

do cuidado, universalização do acesso e equidade para humanização dos serviços 

(GUERRERO et al., 2013). 

O planejamento é uma prática atribuída como parte da gestão dos sistemas e 

serviços de saúde. O ato de planejar consiste em desenhar, executar e acompanhar 

um conjunto de propostas de ação com vistas à intervenção sobre um determinado 

problema identificado na realidade. Pode ser visto como um instrumento para a 

qualificação da gestão, por deter enorme potencial para viabilizar o alcance das 

medidas estabelecidas e implementadas por atores sociais envolvidos no processo 

de racionalização da ação humana (BRASIL, 2010d; RIVERA; ARTMANN, 2003; 

TEIXEIRA, 2004). 

Práticas ainda incipientes de planejamento das ações assistenciais em saúde a 

curto, médio e longo prazo, avaliação do cuidado e, ainda, o financiamento 

insuficiente, a falta de formação de profissionais para o exercício da Atenção 

Primária à Saúde, tem delineado a ESF como cenário de grandes desafios a serem 

superados por gestores e profissionais da atenção básica (SARTI et al., 2008). 

O Planejamento Estratégico Situacional (PES), de Carlos Matus, passou a ser 

utilizado no setor saúde como instrumento de gestão para a resolução de problemas 

de saúde por propor a participação dos atores sociais no processo. Isso permite que 
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eles se sintam motivados a buscar soluções dos problemas identificados em sua 

realidade, para enfrentá-los de forma que promova mudanças (CAMPOS, 2001; 

MELLEIRO; TRONCHIN; CIAMPONE, 2005).  

O PES é desenvolvido por meio de quatro momentos interdependentes e 

alternantes: o explicativo – a realidade é descrita por meio do levantamento de 

problemas, compreensão de suas causas e identificação dos nós-críticos como 

ponto de partida para a ação; o normativo – quando se identifica os sujeitos 

envolvidos no problema e os recursos disponíveis para operacionalizar a ação; o 

estratégico - a análise da situação buscando diferentes modos para abordar e propor 

a solução dos problemas; e o tático-operacional - momento de implementação das 

ações propostas e adequação às situações apresentadas (MELLEIRO; TRONCHIN; 

CIAMPONE, 2005).  

Nessa perspectiva, o planejamento adquire um caráter que vai além da concepção 

de controle, significando também uma construção coletiva da política, dos 

programas e projetos de saúde dela oriundos (OLIVEIRA, 2006). Diante disto, o 

exercício da gerência exige no processo de tomada de decisão, a avaliação contínua 

das ações de saúde, das estruturas e das formas de prestação dos serviços e da 

adequação pertinente do serviço para a realidade identificada (EDUARDO, 2013). 

A avaliação é a dimensão básica de todo o processo de gerenciamento, o qual por 

sua vez, deve estar articulado, em todos os níveis, com a informação. Consiste no 

processo de análise e comparação dos objetivos propostos elencados no 

planejamento das ações de saúde com os resultados obtidos na operacionalização 

dessas ações. À dimensão controle também pertencem a avaliação e o 

acompanhamento, o que pode levar a um novo planejamento e organização. A 

avaliação e o controle em saúde constituem-se em instrumentos fundamentais de 

monitoramento das políticas e programas de saúde, realocação dos recursos e 

readequação de suas ações (EDUARDO, 2013). 

É importante salientar que a prática avaliativa em APS apresenta algumas 

particularidades que surgem exatamente pela proximidade com a comunidade e 

seus problemas referentes à saúde (AYRES, 2004). Avaliar programas e serviços 

voltados para o enfrentamento dessa realidade deve incorporar uma perspectiva 
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participativa dos usuários dos serviços e promover uma construção coletiva 

(SANTOS-FILHO, 2007). 

Dessa forma, esforços por parte dos gestores da Atenção Básica têm sido 

empreendidos no sentido de adotar metodologias de avaliação adaptáveis ao 

trabalho no contexto da atenção primária e que atendam às suas necessidades. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde tem elaborado várias propostas de ação que 

objetivam institucionalizar o planejamento estratégico como ferramenta de gestão 

indispensável para um melhor desempenho organizacional, assim como práticas 

avaliativas dos serviços de saúde que promovam a participação efetiva de seus 

beneficiários, principalmente em relação à Atenção Primária à Saúde com foco na 

sua qualificação. Entre estas propostas se destaca o Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) (BRASIL, 2012b). 

A Portaria 1.654 do Ministério da Saúde, publicada em 19 de julho de 2011, criou o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) sendo um dos componentes da Estratégia “Saúde Mais Perto de Você”, 

o modo como o Ministério da Saúde tem se referido tanto ao conjunto de iniciativas 

da nova PNAB, quanto à rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS). É a “principal 

estratégia indutora de mudanças nas condições e modos de funcionamento das 

UBS”, almejando a progressiva ampliação do acesso e da qualidade das práticas de 

gestão e assistência na Atenção Básica (BRASIL, 2014b; 2012b). 

O PMAQ promoveu uma profunda mudança na lógica do financiamento da AB ao 

vincular, pela primeira vez, o repasse de recursos à implantação e alcance de 

“padrões de acesso e de qualidade” pelas equipes de atenção básica (EAB). O 

sucesso do programa está condicionado à sua capacidade de mobilizar os atores 

locais em prol da mudança das condições e práticas de atenção, gestão e 

participação orientadas por diretrizes pactuadas nacionalmente (PINTO; SOUZA; 

FLORÊNCIO, 2012). 

A “qualidade”, citada tantas vezes nos documentos oficiais que tratam do tema, é 

compreendida como uma construção social, produzida com base nas referências 

dos sujeitos envolvidos, que varia de acordo com o contexto histórico, político, 

econômico, tecnológico e cultural e com os conhecimentos acumulados sobre o 
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tema (BRASIL, 2012b). Em certo momento é definida como “o grau de atendimento 

a padrões de qualidade estabelecidos frente às normas, protocolos, princípios e 

diretrizes que organizam as ações e práticas, assim como aos conhecimentos 

técnicos e científicos atuais, respeitando valores culturalmente aceitos e 

considerando a competência dos atores” (BRASIL, 2011a). 

O PMAQ-AB está organizado em quatro fases, que se complementam e conformam 

um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da AB: adesão e 

contratualização; desenvolvimento; avaliação externa e recontratualização (BRASIL, 

2012b) (figura 1).  

 

Figura 1 - Organograma das fases do Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).  

A primeira fase do PMAQ consiste na etapa formal de adesão voluntária ao 

programa, mediante a contratualização de compromissos e indicadores a serem 

firmados entre as equipes de atenção básica e os gestores municipais, e destes com 

o Ministério da Saúde, num processo que envolve a pactuação local, regional e 

estadual e a participação do controle social.  

A segunda fase do PMAQ consiste na etapa de desenvolvimento do conjunto de 

ações que serão empreendidas pelas equipes de atenção básica, pelos gestores 
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municipais e estaduais e pelo Ministério da Saúde, com o intuito de promover 

mudança das práticas de gestão do cuidado que produzirão a melhoria do acesso e 

da qualidade da atenção básica.  

A terceira fase consiste na avaliação externa, em que se realiza um conjunto de 

ações que procura observar as condições de acesso e de qualidade dos serviços de 

saúde na totalidade dos municípios e equipes da atenção básica participantes do 

programa.  

A quarta fase, a recontratualização, é baseada na avaliação de desempenho de 

cada equipe, onde uma nova contratualização de indicadores e compromissos 

deverá ser realizada, completando o ciclo de qualidade previsto pelo programa 

(BRASIL, 2012b).  

 

3.3 Políticas e Rede de Atenção Integral à Saúde da Mulher no Pré-natal e 

Puerpério 

Ao longo de décadas, a vivência da gestação, do parto e do puerpério, como parte 

do ciclo de vida reprodutivo da mulher, era natural e privativo da mulher e da família 

(SEIBERT, 2005). No curso da história, o olhar da sociedade sobre a esse ciclo foi 

se modificando. A gestação passou a ser compreendida como um evento patológico, 

com demanda de intervenções médicas e tecnológicas para o seu cuidado. As 

mulheres aos poucos foram se distanciando do seu saber instintivo e passaram a 

viver esse processo de forma passiva e dirigida (CHAZAN, 2004). O Estado 

brasileiro passou a intervir na atenção ao pré-natal e ao parto, diante da persistência 

de alta incidência de mortalidade materna e perinatal e, com isso, indiretamente 

fortaleceu o movimento de medicalização da gestação e da hospitalização do parto 

(BRASIL, 2001b; DOSSIÊ HUMANIZAÇÃO DO PARTO, 2002). 

A partir disto foi suscitado o surgimento de políticas públicas que contemplassem a 

assistência ao ciclo gravídico-puerperal, passando a atenção à saúde da mulher a 

ser incorporada às políticas de saúde entre as décadas de 30 e 70. Ações 

prioritárias de assistência à mulher na gravidez, parto e à criança, no Brasil, foram 

implantadas somente a partir da década de 60.  Posteriormente, na década de 70, 

foi implantado o Programa Nacional de Saúde Materno Infantil, mas ainda 
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direcionado à “mulher como objeto de reprodução” (BRASIL, 2000a; 2001b; 2004; 

2005a). 

Na figura 2 está contextualizado temporalmente o marco evolutivo das 

Políticas/Programas de Saúde da Mulher no Brasil a partir da década de 70. Estão 

apresentados os seus compromissos e princípios e vinculação com outros 

programas, para favorecer a identificação das ações estratégicas e sua ampliação 

em prol da integralidade da atenção à mulher. 

 

Figura 2 - Organograma do marco evolutivo das Políticas/Programas de Saúde da 
Mulher.  

Nos anos 80, a partir de um movimento de mulheres, de profissionais de saúde e de 

outras instituições da sociedade civil organizado em prol de mudanças relacionadas 

à forma de atendimento à mulher com valorização maior da participação, informação 

e consciência dos seus direitos à saúde foi pensada a reestruturação da política 

existente (HALBE, 2000). 
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Em 1983, foi implantado o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) que buscava a consolidação da rede de serviços básicos cuja pretensão 

era oferecer às mulheres um escopo de ações com amplo acesso, para atendimento 

integral às suas necessidades em todas as fases da vida, respeitando suas 

características e considerando critérios epidemiológicos para o planejamento de 

intervenções. Buscava integralizar essa assistência incorporando medidas de 

natureza educativa, preventiva, de diagnóstico, tratamento e recuperação, 

englobando a assistência à mulher no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, 

planejamento familiar, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), câncer de colo 

de útero e mama, dentre outras necessidades identificadas para o perfil populacional 

das mulheres (BRASIL, 1984; 2004; 2005a).  

Este programa foi um marco histórico a partir do qual a saúde da mulher ganhou 

espaço na agenda política do país, ao incorporar outras perspectivas como gênero, 

raça e etnia extrapolando os limites da saúde reprodutiva. Sua construção se deu 

em um contexto de redemocratização do país sendo influenciado por movimentos 

sociais, principalmente, os feministas. Para além do campo da saúde, o PAISM pode 

ser considerado o resultado da mobilização das mulheres brasileiras pelo 

reconhecimento de cidadania e de direitos, bem como por maior poder decisório nos 

espaços públicos (BRASIL, 2005b; TEMPORÃO, 2012). 

Mesmo com a instituição do PAISM por vários anos a razão de mortalidade materna 

no Brasil permanecera elevada a patamares não aceitáveis, em virtude da grande 

maioria dos óbitos maternos ocorrerem por causas obstétricas consideradas 

evitáveis (BRASIL, 2007a). 

Frente a esse panorama, o Governo Federal implantou em todo o território brasileiro 

no ano de 2000, como política de enfrentamento dessa questão, o Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento (PHPN), normatizado pela Portaria GM/MS nº 

569 de 1/6/2000 (BRASIL, 2000b). Este programa incluía além da meta do 

atendimento humanizado, em um modelo de atenção integral já previsto pelo 

PAISM, a necessidade de melhorar as condições de atendimento às gestantes na 

rede pública de saúde (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004). A definição de 

humanização que dá nome a esse programa pressupõe a rede de cuidado 
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integrada, acolhimento e vínculo do usuário com o sistema de saúde e educação em 

saúde a sua disposição pela equipe multiprofissional (BRASIL, 2010c). 

A Política Nacional de Atenção Básica-PNAB (2006) apresenta como um de seus 

fundamentos a integralidade do cuidado, exercida no sentido da promoção à saúde 

do usuário do SUS. Segundo a PNAB, cabe ao enfermeiro prover assistência em 

caráter integral aos indivíduos e famílias em todas as fases do ciclo de vida e, se 

tratando da mulher, empoderá-la com conhecimentos quanto à sua saúde e seu 

corpo (ZAPONI, 2012).   

O enfermeiro como um integrante da equipe de profissionais da atenção básica, 

desenvolve ações que visam satisfazer as necessidades de saúde da população e 

atender aos princípios das políticas públicas, para garantia da universalidade de 

acesso aos serviços de saúde e a integralidade da assistência (COFEN, 2007). Sua 

atuação envolve ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde. Neste sentido desenvolve relevante participação na satisfação das 

necessidades em saúde das gestantes que procuram assistência, seja através da 

consulta de enfermagem na Atenção à Saúde da Mulher, na educação em saúde e 

na detecção precoce de fatores de risco e agravos inerentes ao período reprodutivo 

da mulher (ZAPONI, 2012). 

O PHPN trouxe a criação de um protocolo mínimo de ações em atenção obstétrica 

para ser implementado em todo o país. As recomendações incluíam início precoce 

do pré-natal até 120 dias de amenorréia, mínimo de seis consultas, solicitação de 

exames de rotina em duas ocasiões, teste do HIV, imunização contra tétano e 

consulta puerperal até 42 dias do pós-parto (BRASIL, 2000b). 

Essa proposta de atenção ao pré-natal e puerpério no âmbito da APS reforçou a 

importância das ações de promoção à saúde da mulher nessa etapa de seu ciclo de 

vida. O pré-natal objetiva promoção da saúde da gestante e do feto para desfechos 

obstétricos positivos e de redução dos fatores determinantes de morbimortalidade 

(VIANA, 2013). Nesse aspecto, a atenção pré-natal é reconhecida como prática 

primordial de monitoramento e acompanhamento da gestação pela equipe de saúde 

provedora do cuidado para identificar e intervir nas situações de risco obstétrico 

(BRASIL, 2000a; MENDOZA-SASSI et al., 2011). 
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O número de consultas realizadas durante o pré-natal está diretamente relacionado 

à melhores indicadores de saúde materno-infantil. Por isso, desde 2000, MS 

preconiza como adequado ao pré-natal a realização de seis ou mais consultas, para 

garantia da gestação e parto seguros. Sendo assim, a proporção de nascidos vivos 

com sete ou mais consultas de pré-natal é um dos indicadores de atenção 

preventiva (DOMINGUES et al., 2012; VETTORE; LAMARCA, 2012). 

O PHPN culminou com a elaboração do Manual sobre atenção ao Parto, Aborto e 

Puerpério – Assistência Humanizada à Mulher (BRASIL, 2001a). O manual propõe a 

individualidade no atendimento e a introdução dos conceitos de humanização nos 

serviços, com incentivo ao estabelecimento de maior vínculo afetivo; de formação da 

consciência crítica e de autonomia do próprio corpo pela mulher, além de ações para 

integração de todos os níveis da atenção: promoção, prevenção e assistência à 

saúde da gestante e do recém-nascido. Reforça a importância da mulher ser ativa 

no processo de gestar e parir e não apenas coadjuvante de sua própria experiência 

(CARDOSO; SANTOS; MENDES, 2007). 

No contexto do PHPN foi implementado o Sistema de Informação SISPRENATAL, 

pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) para a coleta eletrônica de 

informações sobre o pré-natal, parto e puerpério em nível nacional, sendo hoje uma 

ação fundamental para a avaliação do cuidado (ANDREUCCI; CECATTI, 2011). 

Em 2004, foi lançada pelo MS a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (PNAISM) com os objetivos de: 1) promover a melhoria das condições de 

vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente 

constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 

assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro; 2) contribuir para 

redução da morbidade e mortalidade feminina, especialmente por causas evitáveis, 

em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação 

de qualquer espécie; e 3) ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde 

da mulher no SUS (BRASIL, 2011b; REDE NACIONAL FEMINISTA DE SAÚDE, 

2008). 

Com vistas a fortalecer essa proposta, o PNAISM apresenta como linhas de cuidado 

prioritárias a atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada baseada em 

evidências científicas, a saúde sexual e reprodutiva de mulheres e adolescentes, a 
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atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência sexual, a redução da 

morbimortalidade por câncer e a atenção integral às mulheres no climatério. Estão 

inseridas na linha de cuidado atenção obstétrica e neonatal qualificada e 

humanizada baseada em evidências científicas as áreas estratégicas atenção 

obstétrica e vigilância epidemiológica da morte materna (BRASIL, 2011b).  

A PNAISM tendo como princípios básicos indissociáveis a humanização e a 

qualidade exige além da resolução de problemas identificados, a satisfação das 

usuárias, o fortalecimento da capacidade das mulheres frente à identificação de 

suas demandas, o reconhecimento e reivindicação de seus direitos dentro de um 

marco ético que garanta a saúde integral e o bem-estar e a promoção do 

autocuidado (BRASIL, 2011b).  

Em consonância às conquistas de cidadania pela população feminina no processo 

de evolução das políticas de atenção à saúde da mulher, importante avanço foi 

alcançado nesta última década na área dos direitos sexuais e reprodutivos. A partir 

do ano de 2005, O MS trouxe a proposta da Política Nacional de Direitos Sexuais e 

Reprodutivos e, nesta política, está prevista a Lei de Planejamento Familiar nº 9.263 

de 12 de janeiro de 1996 que regulamentam o § 7º, do art. 126, da Constituição 

Federal (BRASIL, 1996). Voltada para a implementação mais efetiva do 

planejamento familiar pelo SUS, estabelece um conjunto de ações de regulação da 

fecundidade, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.  

Os principais eixos de ação são a ampliações da oferta de métodos 

anticoncepcionais reversíveis, aumentos do acesso à esterilização cirúrgica 

voluntária e a introdução da reprodução humana assistida (REDE NACIONAL 

FEMINISTA DE SAÚDE, 2008). 

A ampliação do acesso pelas mulheres aos métodos contraceptivos representa 

indicador importante para avaliar a atenção à saúde da mulher. Em 2008, a 

Pesquisa Nacional de Comportamentos, Atitudes e Práticas (PCAP), revelou que 

57,6% das mulheres em idade fértil utilizaram o preservativo na primeira relação 

sexual. Em 2004, esse número era de 54,3% (BRASIL, 2009a). Em 2006, a 

Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde (PNDS), mostrou que 99% das 

mulheres participantes do estudo conheciam ou ouviram falar de algum método 

contraceptivo (BRASIL, 2009b).  
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As ações, programas e políticas implantadas até 2005 buscaram considerar 

elementos indispensáveis para se atingir os princípios de humanização e da 

qualidade da atenção, entre eles, o acesso da mulher às ações e aos serviços de 

saúde nos três níveis de assistência; definição da estrutura e organização da rede 

assistencial, com referência e contra-referência; captação precoce e busca ativa das 

usuárias e disponibilidade e capacitação de recursos humanos para uso adequado 

dos recursos tecnológicos (BRASIL, 2011a).  

Ao considerar esses elementos, Andreucci e Cecatti (2011) trouxeram uma 

importante contribuição no campo de estudo da avaliação da assistência pré-natal 

em diferentes regiões do Brasil e, por meio de uma revisão sistemática de vários 

outros estudos, puderam concluir que, de uma maneira geral, em todo o Brasil ainda 

persiste o baixo cumprimento de todo o conjunto das metas propostas pelo PHPN 

para o alcance da qualidade do pré-natal com grandes variações por regiões. 

Diante disso, o Governo Federal incorporou na PNAISM a implementação da Rede 

Cegonha, normatizada pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, como forma 

de complementar o PHPN. Tem por objetivos fomentar a implementação de um novo 

modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, desde o pré-natal, parto e 

puerpério até a assistência da criança com 24 meses de vida; organizar a rede de 

atenção materno infantil para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade; e 

reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal 

(BRASIL, 2011c). O marco conceitual e as formas de operacionalização da Rede 

Cegonha resultaram de avanços alcançados a partir de importantes estratégias de 

ação de nível nacional no âmbito da saúde Materno-Infantil, tais como: as diretrizes 

do pacto pela saúde, o pacto pela redução da Mortalidade Materno-Infantil, o 

Programa de qualificação das maternidades e de experiências municipais e 

estaduais (BRASIL, 2011d). 

Para delimitar um campo de ação prioritário, a Rede Cegonha parte do diagnóstico 

de que a mortalidade materno-infantil permanece elevada em paralelo a um cenário 

de intensa medicalização do nascimento e uso de tecnologias sem evidências 

científicas (BRASIL, 2011e). Diniz (2009) define esse fenômeno como “paradoxo 

perinatal brasileiro”.  
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Está previsto na Rede Cegonha ações para a melhoria do acesso e da qualidade da 

assistência à mulher e da criança, por meio da vinculação da gestante a uma 

unidade de referência e o transporte seguro, da implementação de boas práticas na 

atenção ao parto e nascimento, incluindo o direito do acompanhante de livre escolha 

da mulher no parto. Estas ações estão inseridas em quatro componentes 

estruturantes da estratégia: 1-Pré-Natal; 2- Parto e Nascimento; 3- Puerpério e 

Atenção Integral à Saúde da Criança e 4- Sistema Logístico, Transporte Sanitário e 

Regulação (BRASIL, 2010c, 2011d). 

Para que as ações de saúde direcionadas à gestante na AB sejam orientadas pela 

integralidade do cuidado, requer que o gestor de saúde configure através do sistema 

de referências, os pontos de atenção definindo o fluxo que as usuárias podem 

percorrer dentro sistema de saúde. Isto envolve o local onde serão realizados os 

exames solicitados pelos profissionais em serviço, o hospital de referência para a 

realização do parto das gestantes dessa localidade e para o encaminhamento das 

urgências/emergências obstétricas, onde será realizado o pré-natal de alto risco, 

dentre outros serviços, que devem estar claramente definidos dentro da rede de 

atenção à saúde da mulher (BRASIL, 2012a).  

A garantia da atenção integral envolve também a interação ativa entre provedor e 

usuário, no que tange ao acolhimento – atitude do profissional e da equipe de 

receber, escutar e tratar de forma humanizada os usuários e suas demandas, e o 

cuidado – preocupação e responsabilidade pelo outro, o usuário (CAMARGO; 

KENNETH, 2008; TEIXEIRA, 2005). Esta particularidade da atenção básica à saúde 

– abarcar e buscar responder um grande conjunto de necessidades, por meio do 

acolhimento e do cuidado – tem sido incorporado à idéia de integralidade, na medida 

em que aponta para o entendimento de que necessidades de saúde não se remetem 

a necessidades de cuidados médicos e sim a resultados de articulações singulares 

entre condições biológicas, sociais e psíquicas de um sujeito em um dado momento 

da vida (CECÍLIO, 2009). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Estudo 

Estudo descritivo de corte transversal, recorte da pesquisa nacional do Ministério da 

Saúde, de avaliação da Atenção Básica à Saúde em todo País, vinculada ao 

primeiro ciclo de avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) para o estado de Goiá, em 2012. 

Esse estudo está inserido na terceira fase do PMAQ-AB, que consiste na avaliação 

externa para a totalidade de municípios e Equipes da Atenção Básica (EAB), 

participantes do Programa.  

Optou-se pelo estudo transversal por ser recomendado para avaliações de 

adequação da cobertura, da qualidade de serviços e também por ser utilizado em 

avaliações de plausibilidade na comparação de modelos ou programas de saúde 

(HABICHT et al., 1999). 

 

4.2 Local do Estudo  

Esse estudo utilizou a base de dados obtida na pesquisa vinculada ao PMAQ-AB 

2012 para o estado de Goiás, que foi realizada nos serviços de saúde da Atenção 

Básica de seus 246 municípios. 

O estado de Goiás é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Situa-se a leste da 

Região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro. O seu território é de 340.112 

km², sendo delimitado pelos estados do Mato Grosso do Sul a sudoeste, Mato 

Grosso a oeste, Tocantins a norte, Bahia a nordeste, Minas Gerais a leste, sudeste e 

sul e pelo Distrito Federal (GOIÁS, 2013). 

Em 2012, o estado de Goiás contava com a população de 6.154.996 habitantes, 

apresentando uma estimativa em 2014 de 6.523.222 (IBGE, 2014). O crescimento 

demográfico no estado acentuou-se após a fundação das cidades de Goiânia, em 

1933 e Brasília, em 1960 e atualmente é a região mais populosa do centro-oeste 

brasileiro (GOIÁS, 2013). 
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O estado de Goiás está dividido em cinco macrorregiões: Nordeste, Centro-Oeste, 

Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste. Essas macrorregiões estão subdivididas em 18 

microrregiões com 246 municípios. Cada uma delas possui um município sede da 

Regional de Saúde, representando a Secretaria da Saúde do Estado. Esta é uma 

forma dos municípios terem mais proximidade com o Governo Estadual na área da 

saúde (figura 3) (SES-GO, 2013). 

 

Figura 3 - Mapa do estado de Goiás dividido em macrorregiões, 2013. 

Fonte: http://www.saude.go.gov.br/index.php?idEditoria=3982, acessado em 04 de dezembro 

de 2013. 

 

4.3 Amostra e amostragem do estudo 

Paralelamente à implantação do 1º Ciclo do PMAQ-AB, realizou-se por meio de 

pesquisa nacional um censo para verificar a estrutura de todas as unidades básicas 

no território nacional, em um total estimado de 40.000 unidades de atenção básica, 

tanto daquelas com a Estratégia de Saúde da Família como do modelo tradicional. A 

pesquisa nacional contou com a participação de serviços da Atenção Básica, 

equipes e profissionais e usuários dos serviços entre julho e setembro de 2012, por 

meio da aplicação de três módulos de questionário eletrônico.  
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O estudo foi constituído por 1.216 dos serviços dos 246 municípios do estado de 

Goiás que responderam entrevista do módulo I, pelos 677 profissionais que 

responderam as entrevistas do módulo II e pelas 368 usuárias que estavam nas 

unidades e responderam a entrevista do módulo III da terceira fase da pesquisa, que 

compõem a avaliação externa vinculada ao PMAQ.  

Independente da adesão ou não dos serviços ao PMAQ-AB, as 1.216 unidades 

participaram do estudo. Destas unidades, 504 participaram respondendo somente 

ao Censo que corresponde ao módulo I da pesquisa e 712 participaram do PMAQ-

AB (figura 4).  

 

Figura 4 – Categorização dos Municípios do estado de Goiás por modalidade de 
avaliação, 2012. 

Fonte: Universidade Federal de Goiás e Universidade Federal de Minas Gerais – Coordenação da 

pesquisa. 

Para o presente estudo foram incluídos os profissionais de saúde e usuárias 

presentes nos serviços, no período de coleta de dados da pesquisa nacional. Foi 

considerado para as usuárias dos serviços o critério de ter mais de 18 anos e filhos 

até dois anos e não ter passado por consulta com médico, enfermeiro ou dentista no 

dia da entrevista. 

Como critério de exclusão para os profissionais de saúde foi considerada a ausência 

na equipe por motivo de férias ou licenças e, para as usuárias, estar pela primeira 

vez na UBS e ter comparecido na UBS há mais de 12 meses. 
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4.4 Coleta de dados 

Para contemplar os objetivos propostos para este estudo foi realizado recorte de 

dados do banco nacional da pesquisa do PMAQ-AB/2012, com seleção das 

variáveis relacionadas ao atendimento de pré-natal e acolhimento à gestante e 

informações sobre o puerpério. Para essa seleção foram considerados os 

indicadores pactuados pelas equipes de atenção básica e gestores municipais para 

a área estratégica da saúde da mulher. 

Assim, o instrumento de coleta de dados apresentado no APÊNDICE A, adaptado do 

questionário de avaliação externa do PMAQ-AB/2012, contempla as questões dos 

três módulos relacionadas aos indicadores selecionados para este estudo. A coleta 

de dados no banco da pesquisa nacional foi realizada entre março e agosto de 2014.  

O instrumento do PMAQ-AB/2012 é estruturado e foi padronizado e previamente 

validado por uma equipe do Ministério da Saúde em módulos I, II e III para a 

avaliação externa das UBS. O módulo I, refere-se a observação quanto às 

condições de infraestrutura das UBS. Sua aplicação, em todas as unidades de 

saúde, buscou mapear as unidades do estado de Goiás para se obter a real situação 

da existência desses locais, a classificação do tipo de unidade e sua estrutura física. 

O módulo II, refere-se à organização dos serviços e o processo de trabalho das EAB 

e o módulo III, refere-se à entrevista com o usuário sobre sua satisfação e 

percepção quanto aos serviços de saúde no que tange ao acesso e utilização. Esses 

módulos da pesquisa nacional podem ser obtidos no site: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/instrumento_coleta_avaliacao_ext

erna.pdf (BRASIL, 2012b).  

  

4.5 Variáveis do estudo  

Para realizar a análise dos dados quanto aos serviços de atenção ao pré-natal e 

puerpério, oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde do estado de Goiás 

participantes do PMAQ-AB/2012, foram utilizadas as variáveis descritas no quadro 1. 

As variáveis estão subdivididas por blocos e questões adaptadas, segundo os 

módulos originais do instrumento de avaliação externa (APÊNDICE A).  
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Quadro 1 - Variáveis de estudo divididas por blocos e questões, segundo adaptação 
dos módulos de avaliação externa do PMAQ-AB 2012.  

 BLOCOS VARIÁVEIS QUESTÕES 

 

M
ó

d
u

lo
 I

 

Modalidade de 
Unidade de Saúde 

Tipo de unidade de saúde, 
equipes PMAQ-AB 

I.1; I.2 

Material impresso Caderneta da gestante; Cartão 
de vacinação; Ficha B-GES do 

SIAB; Ficha de atendimento pré-
natal 

I.I.1; I.I.2; I.I.3; I.I.4 

Medicamentos 
componentes da 
farmácia básica 

Ácido Fólico 

Sulfato Ferroso 

I.II.1; I.II.2 

Imunobiológicos 
na unidade de 

saúde 

Dupla tipo adulto Dt 

 hepatite B 

I.II.1; I.III.2 

M
ó

d
u

lo
 I
I Serviços e ações 

das equipes de 
saúde 

direcionadas ao 
pré-natal e 
puerpério 

Organização da agenda da 
equipe de saúde 

II.1 

M
ó

d
u

lo
 I
II

 

Características 
sócio-demográfica 
e econômica das 

mulheres 

Sexo; Idade; Escolaridade; 
Cor/raça; renda; vive com 

companheiro; renda mensal; 
trabalho remunerado. 

III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.4; 
III.1.5; III.1.6; III.1.7 

Acesso e 
acolhimento nos 

serviços de saúde 

Distância da residência à UBS; 
horário de funcionamento da 
unidade; agendamento de 
consultas; acolhimento à 
demanda espontânea. 

III.2.1; II.2.2; III.2.3; III.3.1; 
III.3.2; III.4.1; III.4.2 

Utilização dos 
serviços 

direcionados a 
atenção à mulher, 

pré-natal e 
puerpério 

Marcação de consulta na 
unidade de saúde; acolhimento 
específico à gestante; atenção 

ginecológica, pré-natal e 
puerperal. 

III.5.1; III.5.2; III.5.3; III.5.4; 
III.5.5; III.6.1; III.6.2; III.6.3; 
III.6.4; III.6.5; III.6.6; III.6.7; 

III.6.8; III.6.9; III.6.10; 
III.6.11; III.6.12; III.6.13; 
III.6.14; III.6.15; III.6.16; 
III.6.17; III.6.18; III.6.19; 
III.6.20; III.6.21; III.6.22; 

III.7.1; III.7.2; III.8.1; III.8.2; 
III.8.3; III.8.4; III.8.5; III.8.6; 

III.8.7; III.8.8; III.8.9; 
III.8.10; III.8.11; III.8.12 
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4.5.1 Conceituação das variáveis do estudo 

 
a) Tipos de unidades de saúde  

a.1) Posto de Saúde: unidade destinada à prestação de assistência a uma 

determinada população, de forma programada ou não, por profissional de nível 

médio, com a presença intermitente ou não do profissional médico. 

a.2) Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde: unidade para realização de 

atendimentos de atenção básica e integral a uma população, de forma programada 

ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de 

outros profissionais de nível superior. A assistência deve ser permanente e prestada 

por médico generalista ou especialista nestas áreas. Podendo ou não oferecer: 

SADT e Pronto atendimento 24 horas. 

a.3) Posto avançado – Policlínica: unidade de saúde para prestação de atendimento 

ambulatorial em várias especialidades, incluindo ou não as especialidades básicas, 

podendo ainda ofertar outras especialidades não médicas. Podendo ou não oferecer 

SADT e Pronto atendimento 24 horas. 

 

b) Equipes do PMAQ-AB: equipes de saúde da família ou equipes de atenção 

básica organizadas em outras modalidades que fizeram adesão voluntária ao 

programa formalizada através de assinatura de um Termo de Compromisso por 

parte da(s) equipe(s) de atenção básica com a gestão municipal (BRASIL, 2012b). 

 

c) Material impresso: instrumentos de registro, processamento e análise dos dados 

disponíveis. Visa permitir o acompanhamento sistematizado da evolução da 

gravidez, do parto e do puerpério por meio da coleta e da análise dos dados obtidos 

na unidade de saúde ou no domicílio. Para tanto devem ser utilizados: 

c.1) Cartão/caderneta da gestante: instrumento de registro. Deve conter os principais 

dados de acompanhamento da gestação, os quais são importantes para a referência 

e contra-referência e deve ficar sempre com a gestante. 

c.2) Ficha de atendimento pré-natal: instrumento de coleta de dados para uso dos 

profissionais da unidade. Deve conter os principais dados de acompanhamento da 

gestação, do parto, do recém-nascido e do puerpério. 

c.3) SISPRENATAL: Sistema de Informação sobre o Programa de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento, foi disponibilizado pelo DATASUS para que seja possível o 
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monitoramento da atenção pré-natal e puerperal de forma organizada e estruturada. 

É de uso obrigatório em unidades de saúde e possibilita a avaliação da atenção a 

partir do acompanhamento de cada gestante (BRASIL, 2006a). 

c.4) SIAB: Sistema de Informação da Atenção Básica idealizado para agregar e para 

processar as informações sobre a população visitada. Essas informações são 

recolhidas em fichas de cadastramento e de acompanhamento e realizadas a partir 

dos relatórios de consolidação dos dados. 

c.5) Ficha B-GES: é um instrumento de coleta de dados para o SIAB. As fichas do 

grupo B são utilizadas para o acompanhamento domiciliar dos grupos prioritários 

para monitoramento. Na Ficha B-GES o ACS cadastra e acompanha mensalmente o 

estado de saúde das gestantes. A cada visita, os dados da gestante devem ser 

atualizados nesta ficha, que deve ficar de posse do ACS, sendo discutida 

mensalmente com o instrutor/supervisor. Sempre que cadastrar uma nova gestante, 

o agente necessita programar com o instrutor/supervisor o acompanhamento da 

mesma (BRASIL, 2000b). 

c.6) Cartão de Vacinação: Documento de comprovação de imunidade. É 

responsabilidade das Unidades de Saúde emití-lo ou atualizá-lo por ocasião da 

administração de qualquer vacina. Deve ser guardado junto com documentos de 

identificação pessoal. É importante que seja apresentado nos atendimentos médicos 

de rotina e fundamental que esteja disponível  nos casos de acidentes (BRASIL, 

2014c). 

 

d) Medicamentos componentes da farmácia básica 

Medicamentos essenciais na atenção ao pré-natal, parto e puerpério: 

d.1) Ácido fólico: vitamina hidrossolúvel do complexo B. Recomendada para 

gestantes no primeiro trimestre gestacional para prevenção de anemia, defeitos do 

tubo neural e anemia megaloblástica. 

d.2) Sulfato ferroso: composto de ferro associado a suplementos vitamínicos para a 

prevenção de anemia ferropriva na gestante. 

 

e) Imunobiológicos na unidade de saúde - Vacinação da gestante 

e.1) dupla tipo adulto (dT – contra difteria e  o tétano) ou Toxóide Tetânico (TT): A 

vacinação das mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), gestantes e não-gestantes, é 

medida essencial para a prevenção do tétano neonatal. A orientação é de se 
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aplicarem três doses (TT ou dT) até o 8° mês em gestantes não imunizadas com o 

intervalo de 30 a 60 dias entre cada dose. De acordo com o protocolo do PHPN, a 

gestante pode ser considerada imunizada, com, no mínimo, duas doses da vacina 

antitetânica, sendo que a segunda dose deve ser realizada até 20 dias antes da data 

provável do parto (BRASIL, 2006a). 

e.2) vacina contra a Hepatite B: é recomendada para a prevenção da transmissão 

vertical da hepatite B é estratégia fundamental no controle da doença. Toda gestante 

deve ser submetida à investigação sorológica pré-natal, e se forem susceptíveis e de 

risco, devem ser vacinadas em qualquer etapa da gestação, já que a vacina é 

inativada e segura. 

f) Características socioeconômicas e demográficas 

f.1) Idade: anos de vida declarado a partir do registro do nascimento. 

f.2) Cor/raça: característica declarada pela pessoa com base nas seguintes opções: 

branca, preta, amarela (pessoa que se declarar de origem japonesa, chinesa, 

coreana etc.), parda ou indígena. 

f.3) Renda mensal familiar: soma dos rendimentos mensais dos componentes do 

arranjo familiar, exclusive as pessoas cuja condição no arranjo familiar é pensionista, 

empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. 

 

4.6 Aspectos éticos e legais 

Esse estudo contempla a logística do projeto nacional de avaliação da Atenção 

Básica no Brasil do Ministério da Saúde denominado Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas com o número de protocolo 

38/12 (ANEXO A) e teve como base os cuidados éticos necessários para pesquisa 

com seres humanos preconizados pela Resolução 466/2012, da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa – CONEP, com entrevistas realizadas após leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos participantes 

(ANEXO B) (BRASIL, 2012d). 
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4.7 Análise de dados 

Foi realizada a análise descritiva dos dados a partir das informações obtidas no 

banco de dados do Ministério da Saúde. Utilizou-se o Software Statistical Package of 

Social Sciences - SPSS versão 19.0. A seguir, cada bloco de variáveis 

correspondente aos módulos I, II e III do questionário adaptado do PMAQ-AB 2012, 

referente aos dados do atendimento de pré-natal e puerpério (quadro 1) foi checado 

para assegurar consistência das informações no banco de dados. Para o cálculo 

dessas variáveis foi utilizada a medida de frequência simples. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados de acordo com os objetivos propostos no estudo.  

5.1 Perfil socioeconômico e demográfico de usuárias dos serviços de Atenção 

Básica à Saúde  

As 368 usuárias dos serviços de pré-natal e puerpério da Atenção Básica à Saúde 

do estado de Goiás, entrevistadas durante a pesquisa nacional do PMAQ-AB 2012 

conforme questões do módulo III apresentaram idade média de 25,6 anos, com faixa 

etária entre 18 e 49 anos. Dentre as participantes 196 (53,3%) apresentaram faixa 

etária de 18 a 25 anos, 362 (98,4%) mencionaram saber ler e escrever, 183 (49,7%) 

relataram ser de raça pardo-mestiça e 311 (84,5%) viver/morar com o companheiro. 

Embora a maioria (270; 73,4%) não exercesse atividade remunerada atualmente, 

196 (53,3%) dispunham de uma renda familiar entre um a dois salários mínimos 

(tabela 1).  

Tabela 1 - Caracterização socioeconômica e demográfica das usuárias dos serviços 
de pré-natal e puerpério da Atenção Básica à Saúde do estado de Goiás, 
entrevistadas pelo PMAQ-AB em 2012. 
Características socioeconômica e demográfica 
 

N % 

Idade    

18-25 196 53,3 

26-33 139 37,8 

34-41 31 8,4 

42-49 02 5,0 

Total 368 100,0 

Saber ler e escrever   

Sim 362 98,4 

Não 03 0,8 

Assina somente o nome 03 0,8 

Total 368 100,0 

Cor/raça    

Branca 123 33,4 

Preta 39 10,6 

Amarela 18 4,9 

Parda/mestiça 183 49,7 

Indígena 04 1,1 

Ignorada 01 0,3 

Total 368 100,0 

Vive/mora com o companheiro    

Sim 311 84,5 

Não 57 15,5 

Total 368 100,0 

 



50 
 

 

Trabalho remunerado atualmente    

Sim 98 26,6 

Não 270 73,4 

Total 368 100,0 

Renda mensal familiar    

Até 1 salário mínimo 82 22,3 

Até 2 salários mínimos 114 31,0 

Até 3 salários mínimos 44 12,0 

Acima de 3 salários mínimos 42 11,4 

Não soube responder 86 23,4 

Total 368 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 

 

5.2 Acesso das usuárias dos serviços quanto à localização geográfica, 

acolhimento e organização das práticas de trabalho pelas equipes de saúde 

As 368 entrevistadas ao serem abordadas sobre o acesso à unidade de Atenção 

Básica à saúde, no que se refere à distância em relação a suas residências, 147 

(39,9%) referiram uma distância equivalente até quatro quarteirões (400 metros), 

106 (28,8%) entre quatro e dez quarteirões, 75 (20,4%) mais de dez quarteirões e 40 

(10,9%) não souberam responder. Quando solicitada opinião quanto a essas 

distâncias de suas residências, 231 (62,8%) mulheres a consideraram perto, 76 

(20,7%) relataram ser razoável e 58 (15,8%) disseram ser longe. Três (0,8%) 

mulheres não deram sua opinião.  

Ao serem inquiridas quanto ao horário de funcionamento das unidades de saúde, 

320 (87,0%) entrevistadas responderam ser satisfatório para o atendimento às suas 

necessidades e 45 (12,2%) responderam que não. Três (0,8%) mulheres não deram 

sua opinião.   

Quanto à organização do serviço de saúde para agendamento de consulta, 332 

(90,2%) mulheres responderam que a consulta ocorre por ordem de chegada; 194 

(52,7%) no mesmo dia; 122 (33,2%) com hora marcada, em horários ou turnos 

definidos do dia e 20 (5,4%) por encaixe. 

No que tange as orientações oferecidas pelos profissionais durante o acolhimento à 

demanda espontânea pela unidade de saúde, 201 (54,6%) usuárias dos serviços 

responderam que sempre suas necessidades foram atendidas e 54 (14,7%) por 

algumas vezes. Pelo contrário, três usuárias responderam que as orientações não 
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satisfizeram as suas necessidades e outras 110 (29,9%) não deram a sua opinião.  

Dentre as 258 que responderam a essa pergunta, 67 (26,0%) mulheres avaliaram o 

acolhimento como muito bom, 158 (61,2%) como bom, 31 (12,0%) como razoável e 

duas (0,8%) como ruim. 

Ao serem questionadas sobre atendimento na unidade referente aos serviços de 

saúde da mulher, mediante estarem com algum problema ginecológico e na ocasião 

não terem agendado consulta previamente, 76 (20,7%) disseram que conseguiram 

atendimento imediato, 86 (23,4%) não tiveram acesso à consulta e 206 (55,9%) 

mencionaram não ter precisado desse atendimento. Das 86 que não tiveram acesso 

à consulta na hora, 16 (18,60%) disseram que a marcação da consulta foi garantida 

para o mesmo dia e 70 (81,4%) para o outro dia. 

Com relação ao agendamento das consultas de pré-natal, a maioria delas (numero 

de mulheres; 48,1%) relatou esse agendamento no momento da consulta na UBS e 

43 (11,7%) saíam da consulta sem agendamento. Para estas mulheres em que não 

houve agendamento durante a consulta foi perguntado como era marcada a próxima 

consulta de pré-natal. A maioria (4,1%) respondeu que a consulta era marcada na 

recepção no mesmo dia.  

A respeito da realização do exame colpocitológico na unidade de saúde onde foi 

entrevistada, dentre as 368 mulheres 199 (54,1%) referiram ter realizado o exame 

na unidade e 90 (24,4%) em outra unidade, 78 (21,2%) nunca terem realizado o 

exame e uma (0,3%) não respondeu. Dentre as 90 (24,5%) mulheres que referiram 

ter realizado o exame em outra unidade, 78 (86,7%) não relatou o motivo, 5 (5,6%) 

entendeu que a unidade não o realizava, 4 (4,4%) considerou o atendimento da 

unidade ruim e 3 (3,3%) considerou o fato da unidade ser longe de sua casa. A 

seguir, quando todas as 368 mulheres foram questionadas sobre a última realização 

do exame preventivo de Papanicolau, 93 (25,3%) responderam ter realizado entre 

sete a 12 meses, 85 (23%) nos últimos seis meses, 82 (22,3%) entre 13 a 36 meses, 

quatro (1,1%) entre 37 meses e 5 anos, outras quatro (1,1%) acima de cinco anos e 

100 (27,2%) não se lembravam.  
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5.3 Unidades de Saúde que ofertam o programa de atenção ao pré-natal e 

puerpério  

Com relação à atenção pré-natal e ao puerpério ofertada pelas 677 equipes da 

Atenção Básica que participaram da avaliação externa do PMAQ-AB 2012, obteve-

se quanto à organização da agenda de atendimento dos profissionais que 562 

(83,0%) equipes de saúde ofertam o programa de atenção pré-natal e 115 (17%) 

não ofertam esses serviços. 

  

5.4 Infraestrutura organizacional dos serviços quanto a modalidade de Unidade 

de Saúde, número de equipes, recursos materiais e medicamentos e 

imunobiológicos 

Das 1216 unidades integrantes da Atenção Básica do estado de Goiás que 

responderam ao censo, 712 unidades participaram do PMAQ-AB, com 677 equipes 

que passaram pelo processo da avaliação externa. Assim, 677 profissionais e 368 

usuárias desses serviços participaram da análise desta pesquisa. Destas unidades, 

517 (72,7%) são Centros de Saúde/Unidades Básicas de Saúde, 161 (22,6%) 

Postos de Saúde e 34 (4,7%) postos avançados/outros.  

Os profissionais destas unidades apontaram que a maioria sempre dispôs de 

materiais impressos, medicamentos componentes da farmácia básica e 

imunobiológicos para a atenção pré-natal conforme descrito nas tabelas 2 e 3.  

 
Tabela 2 - Disponibilidade de material impresso para a atenção pré-natal nas 
unidades de Atenção Básica à Saúde no estado de Goiás, 2012.   
Material impresso para atenção à saúde N % 

Caderneta da gestante    
Sempre disponíveis 938 77,1 
As vezes disponível 57 4,7 
Nunca disponíveis 221 18,2 
Total 1216 100,0 
Cartão de vacinação    
Sempre disponíveis 963 79,2 
As vezes disponível 54 4,4 
Nunca disponíveis 199 16,4 
Total 1216 100,0 
Ficha B-GES do SIAB    
Sempre disponíveis 866 71,2 
As vezes disponível 67 5,5 
Nunca disponíveis 283 23,3 
Total 1216 100,0 
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Ficha de atendimento pré-natal   
Sempre disponíveis 1006 82,7 
As vezes disponível 37 3,0 
Nunca disponíveis 173 14,2 
Total 1216 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 

 

 

Tabela 3 - Disponibilidade de medicamentos componentes da farmácia básica e 
imunobiológicos para a atenção pré-natal e ao puerpério, nas unidades de Atenção 
Básica à Saúde no estado de Goiás, 2012. 
Medicamentos componentes da farmácia básica N % 

Ácido fólico   
Sim 854 70,2 
Não 362 29,8 
Total 1216 100,0 
Sulfato ferroso   
Sim 790 65,0 
Não 426 35,0 
Total 1216 100,0 
Imunobiológico na unidade de saúde   

Dupla tipo adulto – Dt   
Sempre disponíveis 835 68,7 
As vezes disponível 67 5,5 
Nunca disponíveis 314 25,8 
Total 1216 100,0 
Hepatite B   
Sempre disponíveis 842 69,2 
As vezes disponível 66 5,4 
Nunca disponíveis 308 25,3 
Total 1216 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 
 

 

5.5 Ações direcionadas ao acesso, acolhimento, atenção à gestante e à 

puérpera nos serviços Atenção Básica à Saúde 

Todas as 368 mulheres participantes da pesquisa já haviam engravidado alguma 

vez (100%) e tinham filhos com idade de até dois anos (100%). Dentre elas, 360 

(97,8%) realizaram o pré-natal na sua última gravidez e 8 (2,2%) mulheres não o 

fizeram.   

Quanto ao acompanhamento pré-natal, 44 (12,0%) realizaram menos de seis 

consultas, 226 (61,4%) entre seis e nove consultas e 77 (20,9%) acima de nove 

consultas e 13 (3,5%) não lembravam o número de consultas realizadas na ultima 

gravidez. 

Entre as mulheres que realizaram o pré-natal, 234 (63,6%) realizaram as consultas 
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na maioria das vezes na Unidade Básica de Saúde (UBS) onde se encontrava 

durante a entrevista e 126 (34,2%) realizaram em outras unidades/instituições de 

saúde.  

As 234 mulheres que realizaram as consultas na maioria das vezes na UBS onde se 

encontrava durante a entrevista, ao serem questionadas com qual (ais) profissional 

(ais) fizeram as consultas de pré-natal, grande parte respondeu com o médico e 

enfermeiro. Destas, 214 (91,5%) mulheres responderam que consultaram com o 

médico e 20 (8,5%) não. Outras 151(64,5%) mulheres responderam que 

consultaram com o enfermeiro e 83 (35,5%) não. 

Quando perguntado se as consultas aconteciam com o (s) mesmo(s) profissional 

(ais) da equipe de saúde, 194 (52,7%) mulheres confirmaram que em todas as 

consultas e 34 (9,2%) em algumas consultas. Seis (1,6%) responderam que não e 

134 (36,4%) não lembravam.   

No que tange as condutas clínicas dos profissionais de saúde que atenderam estas 

234 usuárias dos serviços durante as consultas de pré-natal, a maioria delas referiu 

que os procedimentos mais realizados foram medida da altura do útero (213; 57,9%) 

e aferição da pressão arterial (228; 62%), conforme descrito na tabela 4. 

Tabela 4 - Condutas clínicas dos profissionais de saúde no atendimento pré-natal as 
usuárias das unidades de Atenção Básica à Saúde do estado de Goiás, 
participantes do PMAQ-AB em 2012.    
Condutas clínicas de pré-natal N (234) % 

Medida de altura do útero   
Sim 213 91,0 
Não 21 9,0 
Total 234 100,0 
Medida da pressão arterial   
Sim 228 97,4 
Não 06 2,6 
Total 234 100,0 
Exame bucal   
Sim 95 40,6 
Não 139 59,4 
Total 234 100,0 
Exame das mamas   
Sim 109 46,6 
Não 125 53,4 
Total 234 100,0 
Exame preventivo de câncer do colo do útero   
Sim 70 29,9 
Não 164 70,1 
Total 234 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 
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Com relação as orientações oferecidas pelo profissional de saúde no momento das 

consultas de pré-natal às 234 usuárias participantes do estudo (tabela 5), 204 

(87,2%) responderam que foram orientadas sobre alimentação e ganho de peso; 

202 (86,3%) sobre amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança, 

189 (80,8%) sobre cuidados com a criança; 138 (58,9%) sobre a importância do 

exame de Papanicolau e quando deveriam fazer o próximo; 143 (62,8%) sobre 

grupo de gestantes/atividade educativa para gestante e 152 (65%) sobre a 

maternidade para assistência ao parto.  

Sobre a importância da participação da gestante em atividades de natureza 

educativa, 143 (61,1%) mulheres confirmaram essa orientação por parte do 

profissional de saúde. Mesmo assim, 70 (29,9%) mulheres participaram ativamente e 

17 (7,3%) algumas vezes. Em contrapartida, entre elas, 78 (89,6%) referiram que o 

grupo de gestante trouxe contribuição para o aumento do conhecimento sobre a 

gravidez e o cuidado com a criança. Já para outra parcela representada por 7 (8,1%) 

mulheres houve contribuição em algumas questões.  

Tabela 5 - Orientação do profissional de saúde durante as consultas de pré-natal 
nas unidades de Atenção Básica à Saúde no estado de Goiás, participantes do 
PMAQ-AB em 2012.    
Orientações  N % 

Alimentação e ganho de peso   
Sim 204 87,2 
Não 30 12,8 
Total 234 100,0 
Amamentação    
Sim  202 86,3 
Não  32 13,7 
Total 234 100,0 
Cuidados com a criança   
Sim 189 80,8 
Não 45 19,2 
Total 234 100,0 
Exame de papanicolau e quando fazer o próximo   
Sim 138 58,9 
Não 96 41,1 
Total 234 100,0 
Grupo de gestante/ grupo de cuidado para criança e/ou atividade 
educativa para gestante 

  

Sim 143 61,1 
Não 90 38,9 
Total 234 100,0 

Maternidade para o parto   

Sim 152 65,0 
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Não 82 35,0 
Total 234 100,0 
Participação em grupo de gestante/ grupo de cuidado para 
criança e/ou atividade educativa para gestante 

N % 

Sim 70  29,9 
Sim, algumas vezes 17 7,3 
Não 147 62,8 
Total 234 100,0 
Participar do grupo ajudou você saber mais sobre gravidez e 
cuidado com a criança 

  

Sim 78 89,6 
Sim, ajudou em algumas questões 07 8,1 
Não 02 2,3 
Total 87 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 

 

A realização de exames recomendados para o período pré-natal e o seu tempo de 

realização encontram-se descritos na tabela 6. A maioria das entrevistadas 

realizaram exames de urina (97,9%), HIV/AIDS (97,4%), Sífilis (VDRL) (94,4%), 

glicose (83,3%) e ultrassonografia (93,2%). Quando questionadas sobre o tempo 

decorrido para a realização dos exames periódicos de pré-natal, entre 55 a 63% das 

participantes do estudo referiram um tempo de espera de até sete dias a contar da 

data de solicitação do exame, e menos de 30% mencionaram um prazo de quinze a 

trinta dias ou acima de 30 dias. 

Tabela 6 – Exames periódicos de pré-natal e o tempo decorrido para sua realização 
nas unidades de Atenção Básica à Saúde no estado de Goiás, participantes do 
PMAQ-AB em 2012.   
Exames realizados durante o pré-natal  N % 

Urina   
Sim 229 97,9 
Não 05 2,1 
Total 234 100,0 
HIV/AIDS   
Sim 228 97,4 
Não 06 2,6 
Total 234 100,0 
Sífilis (VDRL)   
Sim 221 94,4 
Não 13 5,6 
Total 234 100,0 
Glicose   
Sim 195 83,3 
Não 39 16,7 
Total 234 100,0 
Ultrassonografia   
Sim 218 93,2 
Não 16 6,8 
Total 234 100,0 
Tempo (em dias) para realizar o exame 
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Urina (n=229)    
Até 7 dias 146 63,8 
8 – 14 dias  24 10,5 
15 – 30 dias 43 18,8 
Acima de 30 dias 11 4,8 
Não se lembravam 05 2,1 
Total 229 100,0 
HIV/ AIDS (n=228)    
Até 7 dias 142 62,3 
8 – 14 dias 12 5,3 
15 – 30 dias 65 28,5 
Acima de 30 dias 05  2,2 
Não se lembravam 04 1,7 
Total 228 100,0 
Sífilis (VDRL) (n=221)    
Até 7 dias 137 62,0 
8 – 14 dias 13 5,9 
15 – 30 dias 62 28,0 
Acima de 30 dias 07 3,2 

Não se lembravam 02 0,9 
Total 221 100,0 
Ultrassonografia (n=218)    
Até 7 dias 120 55,0 
8 – 14 dias 20 9,2 
15 – 30 dias 58 26,6 
Acima de 30 dias 14 6,4 
Não se lembravam 06 2,8 
Total 218 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 

 

Com relação à imunização, 204 (87,2%) mulheres tinham recebido a vacina contra 

tétano na última gestação. Das 30 (12,8%) mulheres que não foram imunizadas, 18 

referiram que não receberam orientação sobre a vacinação, nove estavam com a 

vacina em dia e três mencionaram outros motivos. Ao se tratar da prescrição de 

polivitamínicos, 221 (94,5%) mulheres confirmaram que os profissionais de saúde 

receitaram o sulfato ferroso para a prevenção de anemia e 218 (93,2%) o ácido 

fólico no primeiro trimestre gestacional (tabela 7). 

Tabela 7 – Imunização e polivitamínicos prescritos no período gestacional pelos 
profissionais de saúde nas unidades de Atenção Básica à Saúde no estado de 
Goiás, participantes do PMAQ-AB em 2012.   
Vacina contra tétano  N % 

Sim 204 87,2 
Não 30 12,8 
Total 234 100,0 
Por que não fez a vacina contra o tétano? (n=30)   
A vacina estava em dia 18 60,0 
Não tinha vacina na unidade - - 
Não foi orientada sobre a vacinação 09 30.0 
Outros 03 10,0 
Total 30 100,0 
O profissional receitou sulfato ferroso?   
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Sim 221 94,5 
Não 11 4,7 
Não se lembravam 02 0.8 
Total 234 100,0 
O profissional receitou ácido fólico no início da gravidez?    

Sim 218 93,2 
Não 15 6,4 
Não se lembravam 01 0,4 
Total 234 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 

 

Quanto às intercorrências ou urgência na gravidez, a maioria (233; 63,3%) das 

mulheres referiram que não apresentaram e por isso não necessitaram recorrer ao 

atendimento obstétrico pelos profissionais de saúde da Atenção Básica (tabela 8).  

Tabela 8 - Atendimento obstétrico obtido pelas usuárias da Atenção Básica à Saúde 
no estado de Goiás participantes do PMAQ-AB, em casos de intercorrências na 
ultima gravidez. Goiás, 2012. 
Teve algum problema ou urgência na gravidez?  N % 

Sim  134 36,4 
Não 233 63,3 
Não se lembravam 1 0,3 
Total 368 100,0 
Onde procurou atendimento? (n=134)   
Nesta unidade de saúde 53 39,5 
Em outra unidade de saúde 10 7,5 
Outros (hospital público e particular, Pronto Socorro 24 horas) 69 51,5 
Não procurou atendimento 2 1,5 
Total 134 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 

 

Quanto à assistência no período puerperal pela equipe de saúde, 198 (53,8%) 

mulheres foram atendidas por meio da consulta de revisão do parto e 158 (42,9%) 

não obtiveram este tipo de atendimento. Dentre as usuárias do SUS assistidas, 60 

(30,3%) teve a consulta puerperal em até sete dias após a data do parto e para 76 

(38,4%) mulheres ocorreu entre quinze a trinta dias; 81 (41%) mulheres referiram 

como o local de realização da consulta puerperal a própria Unidade Básica de 

Saúde, 45 (22,7%) referiram o hospital onde ocorreu o parto e uma pequena parcela 

(10; 5%) referiu que a consulta aconteceu no domicilio. Uma minoria 64 (32,3%) teve 

a visita domiciliar pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) na primeira semana do 

pós-parto.  

O profissional médico foi quem realizou a maioria das consultas puerperais (156; 

78,8%). O profissional enfermeiro realizou atendimento de 41 (20,7%) mulheres. No 
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momento da consulta, 195 (53%) puérperas referiram que o profissional da saúde 

forneceu orientações sobre métodos contraceptivos e 253 (68,7%) sobre 

amamentação. Mais da metade das mulheres (222; 60,3%) respondentes deste 

estudo não foram submetidas ao exame ginecológico e 203 (55,2%) não tiveram 

suas mamas examinadas. Quando inquiridas se o profissional questionou para elas 

a percepção de sintomas de desânimo, tristeza e uma possível depressão pós-parto, 

para 169 (45,9%) mulheres esse questionamento aconteceu, como também sobre o 

uso de chupeta 153 (41,6%) e mamadeira 164 (44,6%) pelo recém-nascido (tabelas 

9 e 10). 

 

Tabela 9 - Atendimento puerperal pela equipe de saúde das unidades de Atenção 
Básica à Saúde no estado de Goiás, participantes do PMAQ-AB em 2012.   
Fez consulta de revisão de parto (puerpério)?  N % 

Sim 198 53,8 
Não 158 42,9 
Não se lembravam 12 3,3 
Total 368 100,0 
A consulta de puerpério foi quantos dias depois do parto? (n=198)   

7 dias 60 30,3 
8 – 14 dias 46 23,3 
15 – 30 dias 76 38,4 
Com mais de 30 dias 02 1,0 
Não se lembravam 14 7,0 
Total 198 100,0 
Fez a consulta de puerpério em que local? (n=198)   

Nesta unidade básica de saúde 81 41,0 
Em outra unidade básica de saúde 28 14,1 
Em casa com o profissional desta unidade 10 5,0 
Outros (Hospital do parto, Clínica/consultório particular) 79 39,9 
Total 198 100,0 
Com qual profissional fez a consulta de revisão do parto? (n=198)   

Médico 156 78,8 
Enfermeiro 41 20,7 
Outros 01 0,5 
Total 198 100,0 
Recebeu na sua casa a visita do Agente Comunitário de Saúde ACS 
na primeira semana após o parto?  

  

Sim 64 32,3 
Não 72 36,4 
Não se lembravam 62 31,3 
Total 198 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 
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Tabela 10 – Consulta puerperal realizada pela equipe de saúde das unidades de 
Atenção Básica à Saúde no estado de Goiás, participantes do PMAQ-AB em 2012.  
Foi perguntado sobre como estava se sentindo, se estava com algum 
problema de desânimo, tristeza, depressão?  

N % 

Sim 136 37,0 
Não 169 45,9 
Não se lembravam  63 17,1 
Total 368 100,0 
Foi realizado exame ginecológico na senhora?    

Sim 86 23,4 
Não 222 60,3 
Não se lembravam 60 16,3 
Total 368 100,0 
Foram examinadas as mamas da senhora?  N % 

Sim 105 28,5 
Não 203 55,2 
Não se lembravam 60 16,3 
Total 368 100,0 
Foram ofertadas formas para não engravidar? (métodos 
contraceptivos)  

  

Sim 195 53,0 
Não 113 30,7 
Não se lembravam 60 16,3 
Total 368 100,0 
Foi falado sobre dar de mamar no peito para a criança e a importância 
da amamentação? 

  

Sim 253 68,7 
Não 57 15,5 
Não se lembravam 58 15,8 
Total 368 100,0 
Foi perguntado se a criança estava usando chupeta?    

Sim 153 41,6 
Não 154 41,8 
Não se lembravam 61 16,6 
Total 368 100,0 
Foi perguntado se a criança estava usando mamadeira?    

Sim 164 44,6 
Não 145 39,4 
Não se lembravam 59 16,0 
Total 368 100,0 

Fonte: Pesquisa PMAQ-AB – Goiás, 1º Ciclo. 
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6 DISCUSSÃO 

Esta pesquisa das ações dos serviços de Atenção Básica à saúde pré-natal e 

puerperal do Estado de Goiás, com base no referencial das políticas e rede de 

atenção integral à Saúde da Mulher e a gestão do cuidado em saúde na Atenção 

Básica, sugere um desempenho superior das UBS em algumas ações, enquanto 

outras se encontraram aquém do valor esperado. Isso mostra que as práticas dos 

profissionais de saúde na atenção ao pré-natal e puerpério necessitam de 

aperfeiçoamento contínuo. 

As usuárias dos serviços acompanhadas no período pré-natal e puerperal, na rede 

de Atenção Básica participante da avaliação do PMAQ-AB 1º Ciclo, são 

predominantemente jovens, pardas, de condição socioeconômica desfavorecida, 

sem atividade remunerada atualmente e vivendo/morando com um companheiro. 

Estes resultados corroboram com o estudo de Costa et al. (2013), realizado em uma 

maternidade pública de Goiânia - GO, onde predominaram mulheres na faixa etária 

de 21 a 30 anos (58,2%), pardas (60,9%) e com parceiro estável (77,3%). A vivência 

da gestante em companhia do esposo/companheiro pode contribuir positivamente 

para o seu apoio afetivo e emocional. Pressupõe-se que, quanto maior a intimidade 

entre o casal, maior a sintonia, o diálogo e a divisão de tarefas, incluindo a prestação 

de cuidados ao recém-nascido (PEIXOTO et al., 2011). 

A baixa renda e escolaridade podem estar diretamente relacionadas com 

inadequações na utilização dos serviços de saúde pela mulher, assim como grupos 

socialmente mais vulneráveis têm pior acesso ao serviço de pré-natal (COIMBRA et 

al., 2003; MORAIS, 2013; SILVEIRA, SANTOS, COSTA, 2001). A situação conjugal, 

o local de residência e a paridade da mulher, associados aos fatores de baixa renda 

e escolaridade materna podem determinar a maneira como as usuárias utilizam 

assistência pré-natal e hospitalar (MONTENEGRO et al.,2004).  

A baixa escolaridade materna é um fator que está diretamente associado à 

dificuldade de adesão de mulheres ao pré-natal, podendo trazer prejuízos no 

processo de assistência. Diante disto a baixa qualidade dos serviços oferecidos em 

um contexto socioeconômico desfavorecido pode expor a gestação, o parto e o 

 



62 
 

 

puerpério a riscos obstétricos e desfecho gestacional desfavorável (CEZAR et al., 

2011; COSTA et al., 2013).  

Conforme os aspectos organizativos elencados neste estudo como planejamento e 

programação de marcação de consultas, atendimento à demanda espontânea, 

acesso, acolhimento, horários e disponibilidade dos serviços e ações programáticas 

previstas para a atenção básica pré-natal e puerperal, a avaliação do acesso 

abrangeu as dimensões de localização geográfica das UBS, acolhimento e 

organização das práticas de trabalho pelas equipes de saúde. 

Quando se observa o aspecto relacionado à localização geográfica, as UBS 

participantes do estudo apresentaram melhor desempenho, visto que 62,8% das 

usuárias do serviço referiram como perto a distância da UBS em relação às suas 

residências. Isto aponta que as UBS estudadas atendem a proposta da Política 

Nacional da Atenção Básica de instalação das UBS em uma área de abrangência 

onde as pessoas residem, trabalham, estudam e vivem. Mesmo porque, as UBS 

necessitam ser o contato preferencial dos usuários e a principal porta de entrada na 

rede SUS para desempenhar um papel central na garantia do acesso universal e 

contínuo a serviços de saúde de qualidade.  

Nesse contexto, as UBS devem garantir mecanismos que assegurem a 

acessibilidade e o acolhimento dos usuários com uma lógica organizacional que 

otimize este princípio, buscando estratégias que promovam mudanças na rotina dos 

serviços (BRASIL, 2006b).  

A oferta organizada de ações direcionadas ao controle de agravos e atendimento de 

grupos populacionais específicos tende a ser mais efetiva do que formas tradicionais 

de organização da produção de saúde. Porém cabem às unidades de Atenção 

Básica estar abertas e preparadas para acolher o que não pode ser programado 

(demanda espontânea), atendendo aos indivíduos em busca de consultas e pronto 

atendimento (BRASIL, 2013). 

O sistema de marcação de consultas revelou-se neste estudo como um obstáculo à 

utilização dos serviços. Pouco mais da metade (52,7%) das usuárias conseguiram 

agendar a consulta para o mesmo dia; a maioria (90,2%) referiu que a marcação de 

consulta acontecia por ordem de chegada. Isso pode implicar na formação de filas 
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em horários inconvenientes, longo tempo de espera, prejuízo ao bem estar da 

população e no comprometimento do propósito de longitudinalidade preconizado 

para a Estratégia de Saúde da Família (ESF), visto que, pela dificuldade de acesso, 

o usuário não retorna ao serviço com a freqüência necessária para o seu adequado 

acompanhamento pela equipe de saúde. 

Quando investigado o atendimento à demanda espontânea que assiste às 

necessidades de saúde que não podem ser programadas, apenas 20,7% das 

mulheres que, na ocasião, apresentaram algum problema ginecológico urgente, 

conseguiram atendimento imediato. Porém, em se tratando do agendamento de 

consultas para a demanda de usuárias assistidas pelo programa de atenção ao pré-

natal, no qual o retorno é imprescindível para a continuidade da assistência, para 

uma parcela das gestantes (48,1%) foi agendada a próxima consulta de pré-natal no 

consultório do profissional da saúde ou marcada na recepção, no mesmo dia. Esse 

resultado sugere que o acesso aos serviços básicos é mais facilitado para a 

demanda programada do que para a demanda espontânea nas UBS. 

Na organização dos serviços nas UBS persistem problemas de acesso em relação 

às características do atendimento, pelas existências de barreiras organizacionais 

nas unidades de saúde investigadas. Este resultado está relacionado 

especificamente com a impossibilidade de marcar consultas diariamente, sem 

restrições de horários ou turnos definidos, e barreiras organizacionais quanto ao 

atendimento imediato nas situações de urgências. 

Entretanto, nas UBS analisadas neste estudo, em se tratando da existência de uma 

relação profissional-usuária, ao acolher a demanda espontânea do ponto de vista 

das informações oferecidas pelos profissionais durante a espera pelo atendimento, 

obtiveram bom desempenho com classificação satisfatória como muito bom e bom. 

Isto denota um grau de responsabilidade da ESF com a população. É essa relação 

de respeito, compreensão e escuta que faz a diferença entre as práticas das ações 

de saúde. Esses resultados atendem a PNH, pois a comunicação entre os atores, 

profissional e usuários não devem acontecer apenas dentro dos consultórios, mas 

de uma forma permanente e continuada seja durante a espera para a consulta ou 

demais atendimentos da Unidade. 
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Boa estrutura dos serviços de saúde relacionados a adequadas inter-relações 

pessoais entre profissionais e gestores do sistema, proporciona melhora no 

processo de atendimento (SILVEIRA; SANTOS; COSTA, 2001) e associado à 

disponibilização de serviços de atenção à mulher, a correção de dificuldades no 

acesso ao atendimento e o agendamento correto das consultas podem contribuir 

substancialmente para melhorar a utilização da assistência e o prognóstico da 

gravidez (RAATIKANEM; HEISKANEN; HEINONEN, 2007). 

Com relação ao acesso e a utilização dos serviços de atendimento obstétrico na 

Atenção Básica do Estado de Goiás, os resultados apontam que estes serviços são 

ofertados pela maioria das equipes de saúde, a partir do programa de atenção pré-

natal e puerpério e atividades comunitárias e/ou grupos de educação em saúde para 

estes grupos prioritários. 

No que tange a infraestrutura organizacional para o desenvolvimento das ações, os 

serviços apresentaram recursos humanos disponíveis, com equipe básica, para a 

oferta e o atendimento do programa de atenção ao pré-natal e puerpério. A maioria 

dos serviços dispunha de materiais impressos/instrumentos de registro da 

informação, medicamentos componentes da farmácia básica e imunobiológicos 

como preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006a). Sabe-se que a 

infraestrutura da unidade é primordial para uma assistência pré-natal e de puerpério 

de qualidade por favorecer a execução de boas práticas assistenciais e serviços 

adequados e resolutivos (OLIVEIRA et al., 2013). Não há como prestar um cuidado 

eficaz sem as mínimas condições de infraestrutura necessárias (DONABEDIAN, 

1988). Neste aspecto, para as variáveis abordadas neste estudo, a maior parte dos 

serviços apresentou boa infraestrutura.  

Com relação à disponibilidade de materiais impressos que subsidiam a atenção pré-

natal nas UBS (caderneta da gestante, cartão de vacinação, ficha B do SIAB e ficha 

de atendimento pré-natal), os achados sugerem alta disponibilidade desses recursos 

para os profissionais da saúde, resultado similar à pesquisa de Silva et al. (2013) e 

Morais (2013) em que a totalidade dos serviços avaliados apresentou disponíveis 

estes materiais de gestão da informação. Ainda, corroborando com esses 

resultados, a literatura científica traz o estudo de Oliveira et al.(2013), que obteve 

para esta variável o resultado de insumos disponível rotineiramente como o cartão 
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da gestante (98,2%) e ficha pré-natal (47,2%). Quanto aos medicamentos 

componentes da farmácia básica (ácido fólico e sulfato ferroso) e imunobiológicos 

(vacinas DT e hepatite B), essenciais para a atenção ao pré-natal e puerpério, os 

achados encontrados no presente estudo foram inferiores aos do estudo de Silva et 

al. (2013), Morais (2013) e Oliveira et al.(2013) que obtiveram alta cobertura para os 

medicamentos essenciais, sendo respectivamente, 95,5%, 100% e 89,1%; para 

vacina dT, Silva et al. (2013) e Oliveira et al. (2013) apresentaram as frequências de  

94,7% e 94,6%, respectivamente e para vacina Hepatite B, no estudo de Oliveira et 

al. (2013) também foi evidente a alta disponibilidade para este insumo (96,4%).  

 Ao avaliar à cobertura de gestantes acompanhadas pelo pré-natal, obteve-se nesta 

pesquisa que a maioria (303; 82,3%) das gestantes iniciou essa assistência no 

primeiro trimestre, sendo que uma maior parcela realizou entre seis e nove consultas 

e outra menor mais de nove consultas de pré-natal. O local predominante de procura 

das gestantes por este serviço foi a Unidade Básica de Saúde. Os resultados 

corroboram aproximadamente com os achados de estudos que avaliaram a 

assistência pré-natal em diferentes regiões do Brasil como os de Mendonza-Sassi et 

al. (2011) com freqüência de 78% para as duas variáveis e Silva et al. (2013), que 

para a variável início precoce do pré-natal no primeiro trimestre gestacional 

apresentou freqüência de 83,6%, Silva et al. (2013) e Polgliane (2014) obtiveram 

achados de 89,9% e 75% de gestantes que apresentaram o mínimo de seis 

consultas de pré-natal, respectivamente. De outro lado, o resultado do presente 

estudo divergiu sendo superior, considerando a variável início precoce do pré-natal 

no 1º trimestre de gestação. Os achados dos estudos de Domingues et al. (2012), foi 

de uma parcela de gestantes (25%) que relatou início tardio da assistência pré-natal 

após o 4º mês de gestação, assim como de Colares (2011) que foi de 51,25%, de 

Costa et al. (2013) 46,4%, de Vettore et al. (2013) 59,3%, Polgliane (2014) 45% e 

Martinelli et al. (2014) 69%. Ao considerar a variável mínimo de consultas de pré-

natal, Peixoto (2011) obteve a freqüência de 39,7%, Martinelli et al. (2014) de 69%, 

Gonçalves (2008) de 59,3%, Costa et al. (2013) de 52,7% e Colares (2011) de 

37,2%. Isso indica uma boa adequação dos serviços básicos de atenção da rede 

SUS no Estado de Goiás ao que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para a captação precoce das gestantes. Resultados como esses apontam 

que, ao longo do tempo, a melhoria do acesso pode oportunizar a estas usuárias os 
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cuidados preventivos e de promoção da saúde propostos pela PHPN e Rede 

Cegonha (BRASIL 2006b; 2011c). 

Vale ressaltar que no presente estudo, obteve-se limitação para avaliação do 

processo de assistência pré-natal no que tange a quantidade de consultas de pré-

natal mensalmente, quinzenalmente e semanalmente por trimestre gestacional, 

preconizadas pelo PHPN. Esta política recomenda o acompanhamento periódico e 

contínuo de todas as gestantes, para assegurar seu seguimento durante toda a 

gestação, em intervalos preestabelecidos: mensalmente, até a 28ª semana; 

quinzenalmente, da 28ª até a 36ª semana; semanalmente, no termo gestacional 

(BRASIL, 2000a; 2012a).  

O estudo identificou que o atendimento pré-natal foi realizado com alta 

predominância pelo profissional médico (91,5%), seguido do enfermeiro (64,5%) e 

ainda, para 52,7% das mulheres participantes desta pesquisa, todas as consultas 

aconteceram com o (s) mesmo(s) profissional (ais) da equipe de saúde. Resultados 

divergentes foram obtidos pelos estudos de Silva et al. (2013), que para a maior 

parte das gestantes (77,3%) houve a participação efetiva de mais de dois 

profissionais de saúde durante o pré-natal; e corroborando com os achados de Lua 

et al. (2013) que identificou estes profissionais como os principais responsáveis por 

este tipo de atenção. No estudo de Morais (2013), uma pequena parcela (2,4%) de 

mulheres participantes do estudo foi atendida somente pelo médico, as demais 

(89,4%) referiram atendimentos por médicos e enfermeiros e 8,2% relataram ainda 

atendimento com nutricionista. Peixoto et al. (2011) obteve como dado para esta 

variável predominância da realização da assistência em alternância de consultas 

médicas e de enfermagem, uma com cada profissional, em 170 (54,8%) das 

participantes da sua pesquisa.  

Torna-se evidente neste estudo que, no tocante aos serviços básicos de pré-natal, 

ainda existe uma fragilidade no elo entre as consultas médicas e de enfermagem 

bem como atendimento em caráter multidisciplinar e multiprofissional, conforme a 

PHPN recomenda como sendo fundamental na atenção perinatal (BRASIL, 2006b). 

Vale salientar a importância do acompanhamento pré-natal conduzido pelos dois 

profissionais, visto que eles têm características específicas em suas consultas. O 

atendimento intercalado ou compartilhado entre o médico e o enfermeiro, ou, se 
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necessário, com outro profissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, 

fisioterapeuta e educador) pode abranger de forma mais ampliada e específica as 

necessidades de saúde da gestante. A atuação do profissional enfermeiro destaca-

se nesse processo, mediante uma abordagem contextualizada e participativa, para 

promoção da saúde e qualidade de vida da gestante (BRASIL, 2000a). 

Pereira (2013) verificou que a função do enfermeiro na atenção puerperal mais 

valorizada pelas mulheres inquiridas foi a “Promoção da saúde” seguida da função 

“Comunicação e relações interpessoais”, o que leva a crer que a tecnologia do 

acolhimento com qualidade, embora considerada incipiente, vem sendo apropriada 

paulatinamente pela enfermagem.  

Considerando o respaldo legal do enfermeiro para realizar o acompanhamento de 

pré-natal de baixo risco, os resultados do presente estudo apontam para a 

necessidade de uma maior inserção deste profissional na assistência à gestante. Em 

virtude deste contexto poder-se-ia ainda indagar sobre como a noção de 

integralidade está sendo incorporada na prática da assistência ao pré-natal. Do 

ponto de vista do cuidado integral, percebe-se que essa lacuna ainda persiste na 

assistência. Recomenda-se que os enfermeiros avancem na incorporação do 

sentido de integralidade em sua prática profissional, já que a PHPN e a Rede 

Cegonha reforçam e respaldam essa ação do enfermeiro.  

A assistência pré-natal tem por objetivo reduzir a morbimortalidade materno-fetal. 

Exames clínicos e laboratoriais oferecidos durante as consultas de pré-natal 

permitem identificar situações de risco e agir precocemente, além da assistência 

recebida no momento do parto, importante determinante para morbimortalidade 

durante o período neonatal (BRASIL, 2006a; CEZAR, 2011). 

Em relação à conduta clínica dos profissionais, os serviços avaliados por este 

estudo apresentaram alta cobertura de alguns procedimentos clínico-obstétricos de 

importância para o pré-natal, entre estes estão à avaliação da Altura do Fundo 

Uterino (AFU) e aferição da pressão arterial. Estes resultados do presente estudo 

corroboram com os dados encontrados no estudo de Mendoza-Sassi et al. (2011) e 

Silva et al. (2013) que para esses procedimentos, bem como informação sobre o 

peso materno, a prevalência foi próxima de 100%. Divergências parciais a esses 
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resultados foram encontradas nos estudos de Vettore et al. (2013) e Polgliane et al. 

(2014), em que no primeiro, as informações sobre o peso e a pressão arterial 

também foram as mais registradas no cartão de pré-natal da gestante (94,9%), 

porém, freqüências intermediárias entre (50 e 89%) foram obtidas para as condutas 

clínicas de medição da Altura do Fundo Uterino (AFU), batimento cardiofetal e o 

registro da idade gestacional; no segundo estudo, a medida do AFU foi o 

procedimento clínico-obstétrico menos freqüente (42,5%) e a aferição de pressão 

arterial foi o procedimento mais freqüente (93,12%) seguido do peso da gestante. 

Os achados do presente estudo indicam que esses procedimentos estão integrados 

na rotina da atenção pré-natal das UBS estudadas. Porém, com relação à prática 

clínica ginecológica, as proporções foram baixas para os exames clínicos das 

mamas e de prevenção do câncer de colo uterino. O exame colpocitológico (COP) 

no pré-natal não alcançou a metade das gestantes tanto no presente estudo como 

no estudo de Mendoza-Sassi et al. (2011); e Peixoto et al. (2011) que se percebeu 

um reduzido número de mulheres (17%) submetidas a esse exame. O exame 

ginecológico de COP se faz importante para a detecção de lesões precursoras do 

câncer de colo uterino e o exame clínico das mamas para achados clínicos 

precursores e indicativos de câncer de mama.  

O incentivo à realização de práticas preventivas no cuidado à gestante é um papel 

do enfermeiro, sendo de suma importância para o seguimento da mulher no pré-

natal e depois do parto (PEIXOTO et al., 2011). Outros problemas com as mamas 

podem concorrer no puerpério e levar à amamentação ineficaz do recém-nascido. A 

mastite é o problema mais ocorrente no período de amamentação e pode ser 

prevenida, por meio de intervenções educativas, por parte dos profissionais da área 

da saúde iniciadas no pré-natal e reforçadas no puerpério (LIMA-LARA, 2011).  

Ainda no que tange às práticas clínicas, obteve-se neste estudo que somente 40,6% 

das mulheres tiveram o acompanhamento pré-natal com oferta de assistência 

odontológica que inclui o exame da cavidade oral, contudo este resultado foi 

superior ao encontrado no estudo de Morais (2013), Santos-Neto (2012) e Peixoto et 

al. (2011) em que, respectivamente, 12,9%, 11,7%, 32,9% do total de mulheres 

relataram terem sido encaminhadas para a consulta com o odontólogo. 
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Esse dado fortalece a evidência que a abordagem à gestante nos serviços básicos 

de atenção não está acontecendo de modo abrangente e integral, seguindo direção 

contrária ao condizente com as orientações do Ministério da Saúde que preconiza a 

implementação de ações da atenção pré-natal de forma integrada e complementar, 

realizada por profissionais que compõem equipes multidisciplinares, objetivando a 

integralidade do cuidado, conforme as diretrizes previstas para a Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e PHPN (BRASIL, 2006b; 2012a). 

O estado da saúde bucal apresentado durante a gravidez concorre para saúde geral 

da gestante e, saúde geral e bucal do recém-nascido. Portanto, é de extrema 

importância que os serviços de saúde estabeleçam como rotina a busca ativa das 

gestantes de sua área de abrangência para a efetivação da assistência odontológica 

(BRASIL, 2012a). 

Estudo realizado por Odontólogos com amostra de gestantes em UBS de Belo-

Horizonte-MG, apontou que a desinformação das grávidas a respeito dos cuidados 

em saúde bucal é, provavelmente, um dos motivos pelos quais elas não buscam 

assistência odontológica nesse período, levando-as ao descuido com a saúde bucal 

e este, ao aumento das necessidades odontológicas (VIEIRA; ZOCRATTO, 2007).  

Os resultados do presente estudo apontam que os procedimentos aferição de PA e 

medição do peso materno estão integrados na rotina da atenção pré-natal, ao passo 

que se percebe uma lacuna no que tange a realização efetiva das condutas “exame 

clínico das mamas”, “exame preventivo de câncer de colo de útero” e “exame bucal”, 

o que denota a necessidade de aplicação das diretrizes preconizadas para a 

assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal. 

Nesta pesquisa, os resultados apontam que houve boa cobertura de orientações 

(em torno de 80 a 90%) das orientações pelos profissionais durante o 

acompanhamento do pré-natal às gestantes nos serviços básicos de atenção à 

saúde do Estado de Goiás. Os temas educativos abordados com alta freqüência 

neste estudo foram “alimentação e ganho de peso,” “amamentação exclusiva até os 

seis meses de vida da criança” e cuidados com o “recém-nascido.” Porém no que se 

refere ao exame de Papanicolau e quando deveriam fazer o próximo, grupo de 

gestantes/atividade educativa para gestante e a maternidade para assistência ao 
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parto, a cobertura foi um pouco menor, entre 58 e 65%. Os resultados obtidos no 

presente estudo, para esta importante variável foram superiores aos encontrados no 

estudo de Silva et al. (2013), que evidenciou deficiente planejamento de atividades 

de educação em saúde, com apenas 45% de oferta desta prática pelos serviços 

investigados; no estudo de Mendoza-Sassi et al. (2011), em que a maioria das 

mulheres (57,4%) não recebeu qualquer tipo de orientação relacionada a parto, 

puerpério, cuidados com o recém-nascido ou amamentação; no estudo de Polgliane 

et al. (2014) com a baixa cobertura (em torno de 30%) de oferta de informações 

sobre aleitamento materno exclusivo até o sexto mês; e estudo de Martinelli et al. 

(2014) em que apenas 60% dos serviços de saúde ofertaram atividades educativas 

sobre aleitamento materno. Lua et al. (2013) apontou no seu estudo, gestantes que 

não expressaram informações coerentes sobre higiene e cuidados com o bebê. A 

higiene do coto umbilical se configurou, neste estudo, como a maior dificuldade das 

mães e houve falta de compreensão para o assunto higienização bucal na criança.  

A participação em atividades educativas é um importante indicador no processo de 

atenção pré-natal, mas nesse estudo mostrou-se baixa. Do total de 234 mulheres 

atendidas no pré-natal, uma pequena parcela (70 - 29,9%) confirmou participação 

efetiva nestas ações embora a maioria tenha confirmado aquisição dessa orientação 

(143 – 61,1%) por parte do profissional de saúde. Esse resultado se mostrou 

convergente ao encontrado por Costa et al. (2013) que apresentou baixa freqüência 

(33,6%) para esta variável em seu estudo. Esta baixa participação das usuárias, em 

grupo educativo no período pré-natal, sugere a necessidade de investimento dos 

gestores dos serviços em educação permanente e, também, por parte dos 

profissionais de saúde, a necessidade de potencializar essa ação nas unidades, 

para motivar o início precoce de ações de promoção da saúde e prevenção de 

agravos na gestação, parto e pós-parto.  

O comprometimento da mulher surge quando ela é recebida adequadamente pelo 

serviço de pré-natal e as propostas do programa são informadas de modo que ela se 

sinta integrada e co-responsável pelo seu cuidado. Esses elementos contribuem 

para humanização na atenção obstétrica, porém essa meta pode não ser alcançada 

caso o atendimento à gestante seja executado de forma fragmentada, impessoal e 

sem diálogo pela maioria das equipes de saúde (MARTINELLI et al., 2014). 
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O Manual Técnico “Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada” 

(BRASIL, 2006a), recomenda que dentre as várias temáticas educativas que devem 

ser abordadas no Pré-natal se destacam: orientar quanto à importância do Pré-natal, 

cuidados de higiene, realização de atividade física, nutrição, aspectos sobre o 

desenvolvimento da gestação, sexualidade e prevenção de infecções sexualmente 

transmissíveis. 

Pesquisas recentes evidenciam a importância das atividades educativas no 

processo assistencial do cuidado obstétrico, inferindo que as gestantes integradas 

em algum grupo no pré-natal têm maior chance de desenvolver comportamento de 

promoção de saúde através de um auto-cuidado adequado e do bebê, e ter a 

redução de sentimentos como medo e ansiedade, característicos dessa fase do ciclo 

de vida da mulher (ANDREUCCI; CECATTI, 2011; GONÇALVES et al., 2008; 

PEIXOTO et al., 2011). Além de que, quando o profissional da saúde promove 

orientação adequada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal favorece uma 

vivência mais positiva e tranqüila do parto, contribuindo para um desfecho 

gestacional favorável e com menores riscos de complicações obstétricas (COSTA et 

al., 2013). 

Neste estudo a maioria das mulheres (65%) respondeu que foi orientada sobre a 

maternidade de referência para a realização do parto, o que pode ter favorecido a 

elas a busca de vínculo com a maternidade de acordo com o preconizado desde o 

início do acompanhamento pré-natal, na Atenção Básica (BRASIL, 2011b). Verificou-

se que importante diretriz instituída pela Rede Cegonha, que consiste em não omitir 

essa orientação à gestante, para evitar a peregrinação pelos estabelecimentos de 

saúde, foi contemplada pelos serviços avaliados à maioria das mulheres. A Lei n° 

11.634 de 27 de dezembro de 2007 institui o direito da gestante ao conhecimento 

prévio da maternidade de realização do seu parto, bem como a vinculação prévia à 

maternidade em caso de intercorrências, inclusive durante o puerpério (BRASIL, 

2007b). Estudo realizado por Domingues et al. (2012), em município do Rio de 

Janeiro, obteve proporções menores de mulheres que receberam informação quanto 

à maternidade de referência no ultimo mês de gestação).  

Os exames periódicos de pré-natal e o tempo decorrido para sua realização nas 

UBS, no Estado de Goiás, mostraram-se satisfatórios. Obteve-se alta freqüência (em 
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torno de 80-99%) para a realização de exames laboratoriais de primeira rotina no 

pré-natal. Resultados similares foram encontrados nos estudos de Martinelli et al. 

(2014); Silva et al. (2013); Mendoza-Sassi et al. (2011); Morais (2013); Peixoto et al. 

(2011) e Polgliane et al. (2014). Desempenho inferior foram apontados nos estudos 

de Costa et al. (2013) que apresentou cobertura de 60,9% para a realização de 

exames laboratoriais básicos e Vettore et al. (2013), que obteve a proporção de 

60,9% para a realização de VDRL, 46,8% para Anti-HIV e 57,3% para urina (EAS).  

Estes exames são de notória importância na atenção primária para captação e 

manejo precoce das gestantes. Estes resultados reforçam que os exames clínicos e 

laboratoriais oferecidos durante as consultas de pré-natal são indispensáveis para  

identificar precocemente as situações de risco para a gestação a fim de promover o 

cuidado adequado (BRASIL, 2006a; CEZAR et al., 2011). 

É relevante ressaltar que o objetivo do estudo é limitado por avaliar o processo de 

assistência pré-natal excluindo a variável que tange a periodicidade de repetição dos 

exames laboratoriais básicos e ultrassonografia preconizada para uma atenção pré-

natal de qualidade. Os exames de repetição são de grande valia, pois detectam o 

desenvolvimento de diabetes e infecção urinária ou contração de sífilis durante o 

período gestacional. 

A freqüência de uso de sulfato ferroso durante a gestação e a realização da vacina 

antitetânica foi significativamente alta (acima de 90%) neste estudo, o que foi 

superior ao encontrado nos estudos de Mendoza-Sassi et al. (2011) que teve uma 

prevalência de 80% paras as duas variáveis e de Martinelli et al. (2014) e Peixoto et 

al. (2011) que apresentaram baixa cobertura de imunização antitetânica, girando em 

torno respectivamente de 60% e 47,1%; e corroborou com os dados obtidos na 

pesquisa de Silva et al. (2013). Este resultado mostra que a erradicação do tétano 

neonatal ainda é uma meta difícil de ser alcançada, porém é relevante enfatizar que 

há cuidado dos profissionais de saúde com relação à imunização e prescrição de 

medicamentos essenciais às gestantes participantes deste estudo.  

A organização da atenção obstétrica na rede do Sistema Único de Saúde consiste 

no atendimento à mulher de forma integral. Após o parto, a mulher deixa de ser 

acompanhada pelo pré-natal, passando a ser vista como puérpera e mãe, sendo seu 
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seguimento feito no eixo de atenção à saúde da criança (BRASIL, 2004). Cabe aos 

profissionais da saúde prestar orientações adequadas às gestantes, durante todo o 

curso do pré-natal reforçando informações no acompanhamento do puerpério, para 

que o recém-nascido adquira todos os cuidados de que necessita em sua residência 

(LUA et al., 2013). 

O seguimento perinatal de uma gestante se completa com a consulta de revisão de 

parto, a ser realizada até 42 dias após o nascimento. Essa proposta se constitui em 

um dos critérios quantitativos para a atenção obstétrica apontado pelo PHPN que 

considera essa atividade indispensável no conjunto da assistência (BRASIL, 2000). 

Mesmo porque esse seguimento permite estabelecer condutas para garantir o 

adequado intervalo interpartal, protegendo a mulher e melhorando os resultados 

perinatais (SERRUYA; LAGO; CECATTI, 2004). 

Em relação ao atendimento básico em saúde no período puerperal, o presente 

estudo apontou que pouco mais da metade das mulheres teve acesso à consulta de 

revisão pós-parto (53,8%). Parada (2008) obteve em sua pesquisa resultado 

aproximadamente similar para esta variável em questão (58,7%).  Esse dado sugere 

baixa adequação dos serviços para esta prática recomendada pelo MS para a 

atenção obstétrica, o que torna evidente a necessidade do desenvolvimento de 

estratégias de busca ativa da puérpera a fim de garantir seu adequado seguimento. 

No momento da alta da maternidade, a mulher deverá receber todas as informações 

necessárias à identificação das situações de risco que possam aparecer, além de 

sua referência ao serviço de saúde local (SANTOS, 2012). O MS propõe para a 

assistência pós-parto na Atenção Básica a "Primeira Semana de Saúde Integral", 

voltada ao cuidado clínico-educativo da mulher e do recém-nascido na primeira 

semana pós-parto. Para isso recomenda-se o acompanhamento da puérpera e da 

criança na atenção básica com visita domiciliar pelos ACS e/ou enfermeiro na 

primeira semana pós-alta do recém-nascido. Nesta oportunidade a mulher deve ser 

informada sobre a importância de retorno ao serviço para a consulta de revisão do 

parto (BRASIL, 2011c). 

Para a maioria das participantes deste estudo a consulta de revisão do parto ocorreu 

em UBS (55,1%) e em até 30 dias após o parto (92%), evidenciando que esta 
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assistência aconteceu em momento oportuno, corroborando ao que é recomendado 

pelo MS. Entretanto, a adequação dos serviços investigados à recomendação do MS 

para a realização de visita domiciliar à puérpera na primeira semana do pós-parto, 

teve, neste estudo, resultado aquém do esperado com baixo desempenho da 

atenção básica, uma vez que somente 32,3% das mulheres relataram que teve a 

visita domiciliar do ACS e para apenas 5% destas usuárias a consulta puerperal 

ocorreu em seu domicílio. Desempenho superior foi encontrado no estudo de Parada 

(2008), pois aponta que 55% dos gestores de unidades de saúde de diferentes 

municípios referiram que nestes serviços acontecem busca ativa de puérperas para 

a revisão do parto, bem como no estudo de Oliveira et al. (2013) que obteve a 

freqüência de 98% para visita do ACS na 1ª semana do pós-parto. 

A estratégia prioritária de trabalho do PSF é a visita domiciliar as famílias (GAVA, 

2011). Neste sentido, este dado deixa claro que, para ocorrer de fato a incorporação 

da visita domiciliar na ESF, é necessário que a equipe de saúde supere certos 

desafios, ou seja, mudar a maneira tradicional de pensar e agir em conformidade ao 

modelo biomédico de atenção, em que o alcance da  resolutividade  das demandas 

de saúde pela assistência se restringe aos limites estruturais da unidade de saúde.  

No que tange aos aspectos qualitativos da consulta de puerpério, neste estudo, o 

profissional médico foi quem realizou a maioria das consultas puerperais (78,8%), 

havendo pouca participação nesta assistência do profissional enfermeiro (20,7%). 

Neste contexto do estudo, identificamos novamente, assim como no contexto da 

atenção pré-natal, a necessidade de maior inserção do enfermeiro na assistência à 

puérpera, com vistas à integralidade do cuidado que requer atuação multidisciplinar 

e multiprofissional. 

De acordo com a lei do exercício profissional, artigo 11, ao enfermeiro cabe a 

consulta de enfermagem, assistência de enfermagem à gestante, parturiente e 

puérpera (COFEN, 2007). A consulta puerperal de enfermagem vem para agregar 

forças com os demais profissionais da saúde com vistas à promoção da saúde das 

mulheres no puerpério. Consiste em uma prática privativa do enfermeiro que 

oportuniza a troca de experiências e informações com a puérpera, sendo relevante, 

visto que, no pós-parto, a maioria se sente insegura em relação ao seu autocuidado, 

aleitamento materno e cuidados com o bebê (RAVELLI, 2008). 



75 
 

 

No que tange às condutas clínicas dos profissionais durante a assistência puerperal, 

mais da metade das mulheres não foram submetidas ao exame ginecológico e não 

tiveram suas mamas examinadas. Este dado chama a atenção, considerando que 

uma das mais importantes preocupações por parte dos profissionais na atenção ao 

puerpério encontra-se na interrupção precoce da amamentação que pode concorrer 

mediante qualquer dificuldade do binômio mãe-filho (BRASIL, 2001b). 

Problemas com as mamas podem causar dores, desconforto para a puérpera e 

evoluir de modo desfavorável. Se não tratados adequadamente, podem concorrer 

para a uma amamentação ineficaz e suplementação alimentar desnecessária ao 

lactente (HILL et al., 2006). 

A fissura e o ingurgitamento mamário são os problemas mais comuns encontrados 

nas mulheres no puerpério, interferindo, sobremaneira, na amamentação e na sua 

qualidade de vida e  (LIMA-LARA, 2010). Estes e outros problemas nas mamas 

podem ser prevenidos por meio de intervenção por parte dos profissionais da área 

da saúde, desde a gravidez, porém, neste estudo ficou evidente que os profissionais 

dos serviços de atenção básica avaliados não tem dado a devida importância ao 

exame clínico das mamas, sendo necessário que esta prática seja incorporada a 

rotina do atendimento à puérpera. 

No que tange a atuação dos profissionais durante seguimento do puerpério referente 

à investigação de estados de angústia, ansiedade, tristeza e depressão pós-parto 

apresentados pelas puerpéras, apenas 37% das participantes deste estudo referiram 

busca dessa informação pelo profissional de saúde. 

A abordagem da puérpera em sofrimento psíquico geralmente dever acontecer no 

nível da atenção básica. Neste contexto, torna-se necessário o acolhimento integral 

e humanizado dessa mulher pela equipe de saúde convergindo em direção às 

recomendações da PNAISM e PHPN (BRASIL 2000; 2004), o que requer escuta e 

atenção qualificada por parte dos profissionais da Atenção Primária à Saúde, não se 

limitando a ver a mulher apenas como um aparelho reprodutor. 

Com relação às informações oferecidas pelos serviços no seguimento puerperal,  

68,7% das puérperas receberam informações dos profissionais sobre amamentação; 
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houve também a oferta de orientações quanto à cuidados a serem dispensados à 

criança como o uso de chupeta (41,6%) e mamadeira (44,6%) pelo recém-nascido. 

Este estudo oportunizou conhecer a influência de algumas variáveis que impactam 

significativamente no bem-estar ao binômio mãe-filho, no puerpério. Dado a 

relevância da prática educativa na atenção ao puerpério, pode-se considerar que 

este estudo apontou desempenho insatisfatório dos profissionais nas UBS. Isto 

reforça a necessidade de aprimoramento desta conduta nos serviços básicos de 

atenção, tendo em vista que se trata de uma prática simplificada, fácil de ser 

executada e que pode repercutir positivamente para amamentação eficaz e na 

qualidade de vida das puérperas. 

De modo geral, os resultados obtidos no presente estudo chamam à atenção sobre 

a oferta das ações de pré-natal e puerpério no Estado de Goiás. Remete-nos à 

reflexão sobre o sistema de saúde brasileiro no que tange a organização da atenção 

básica na esfera da assistência obstétrica e o impacto sobre a saúde reprodutiva da 

mulher. 

Este é o primeiro estudo realizado em Goiás que analisou as ações dos serviços de 

Atenção Básica à saúde pré-natal e puerperal do Estado de Goiás por meio de 

pesquisa nacional do PMAQ-AB. Outra força desse estudo foi apontar as lacunas da 

atenção básica ao pré-natal e puerpério para subsidiar ações de melhoria da 

atenção obstétrica e obtenção de resultados melhores dos indicadores perinatais.  

Faz-se necessário considerar as limitações metodológicas que podem ter afetado os 

resultados aqui apresentados. Por se tratar de estudo transversal, há possibilidade 

de viés de memória e limite das conclusões sobre a direção ou causalidade 

observadas. Uma dessas limitações diz respeito à possibilidade de viés de memória 

das usuárias atendidas nas UBS que participaram deste estudo, em decorrência dos 

itens questionados estar relacionados às ações obtidas nos serviços nos últimos 

dois anos durante a atenção pré-natal e de puerpério, anterior a entrevista realizada 

para a Pesquisa Nacional do PMAQ-AB/2012. Houve questões em que uma 

quantidade importante das usuárias dos serviços não soube responder, tendo como 

justificativa o fato de não se lembrarem do referido assunto abordado, ocorrendo 

assim à perda de informações. Contudo, houve várias ações e serviços nos quais a 

maior parte das usuárias recordou terem realizado. Outra limitação do presente 
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estudo se refere ao fato de não terem sido realizadas perguntas complementares 

que favorecessem a analise de alguns dados com generalização dos achados.  
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7  CONCLUSÕES  

 Os serviços de Atenção Básica do Estado de Goiás participantes do estudo, em 

sua maioria, são compostos por Centros de Saúde/Unidades Básicas de Saúde, 

com boa infraestrutura para o desenvolvimento da atenção pré-natal e puerperal, no 

que tange aos recursos materiais impressos/instrumentos de registro da informação, 

medicamentos da farmácia básica e imunobiológicos. A maioria dos serviços oferta o 

programa de atenção ao pré-natal e puerpério.  

 As usuárias dos serviços acompanhadas no período pré-natal e puerperal são 

predominantemente jovens, pardas, de condição socioeconômica desfavorecida, 

sem atividade remunerada atualmente e vivendo/morando com um companheiro.  

 O acesso das usuárias aos serviços da Atenção Básica se mostrou adequado 

quanto à localização geográfica de abrangência às suas residencias; mais facilitado 

para a demanda programada de consultas do que para a demanda espontânea; e 

satisfatório, com classificação de muito bom e bom, para o acolhimento à demanda 

espontânea. 

 As ações direcionadas ao acesso, ao acolhimento, a atenção à gestante e à 

puérpera nos serviços Atenção Básica apontaram que: embora a cobertura de 

consulta pré-natal seja adequada, com atendimento pelo profissional médico e 

enfermeiro há predominância de consultas médicas; as condutas clínico-obstétricas 

integradas a rotina da atenção pré-natal foram a medição da AFU e aferição de PA, 

solicitação de exames laboratoriais no primeiro trimestre de gestação, prescrição de 

sulfato ferroso e vacina antitetânica, e as condutas pouco realizadas foram os 

exames clínico-ginecológicos e bucal; houve pequena participação em atividades 

educativas no período pré-natal, embora a maioria das mulheres tenha recebido 

orientação sobre a ofereta de grupos educativos; a maioria das consultas de 

seguimento da puérpera foi ambulatorial até 30 dias após o parto, enquanto a visita 

domiciliar e a investigação pelo médico sobre estados de angústia, ansiedade, 

tristeza e depressão foi realizada com pequena parcela na primeira semana do pós-

parto, os exames clínico-ginecológicos não foram realizados em mais da metade das 

mulheres no período de puerpério e os profissionais de saúde realizaram ações 

educativas com uma parcela pequena de puérperas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados deste estudo retratam que os serviços de Atenção Básica ao pré-natal e 

puerpério, participantes do PMQ-A/2012, no Estado de Goiás, apresentaram 

adequada infraestrutura no que se refere aos recursos de gestão da informação, 

medicamentos, imunobiológicos e apoio laboratorial. Porém, a organização do 

processo de trabalho suscita desafios aos profissionais de saúde e pressupõem 

esforços aos gestores dos serviços para melhorar o acolhimento à demanda 

espontânea de agendamento de consultas, eliminar barreiras institucionais de 

acesso, promover assistência mais abrangente e integral à gestante e à puérpera 

para garantia de atenção obstétrica qualificada e humanizada.  

Os profissionais os gestores dos serviços necessitam buscar estratégias que 

atendam às necessidades e expectativas das usuárias, procurando fortalecer e 

ampliar os pontos positivos e minimizar as fragilidades apontadas.  

O estudo aponta ser relevante e urgente realizar adequações nos serviços para 

favorecer a captação das gestantes para a realização do exame preventivo de 

câncer de colo uterino no acompanhamento pré-natal; o acolhimento adequado às 

intercorrências obstétricas com promoção imediata da atenção para prevenir 

desfechos com complicações obstétricas; a participação efetiva das gestantes em 

atividades educativas para promoção da saúde e prevenção de agravos na 

gestação, parto e pós-parto; a aplicação pelos profissionais dos procedimentos 

clínicos obstétricos preconizados pelos protocolos e programas de atenção à saúde 

da gestante e a busca ativa para adquado seguimento de puérperas com a visita 

domiciliar multiprofissional e participação do Agente Comunitário de Saúde e a 

disponibilização de serviços de planejamento familiar. 

O enfermeiro como integrante da equipe de profissionais da Atenção Básica e 

coordenador da equipe de Estratégia da Familia, necessita ter maior destaque de 

inserção nas ações de atenção ao pré-natal e puerpério e fazer cumprir os princípios 

e diretrizes da PHPN e Rede Cegonha, para garantia da universalidade de acesso 

aos serviços de saúde e a integralidade da assistência obstétrica.  
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE A - INTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA PMAQ-AB  
“SAÚDE DA MULHER – ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO 

 
 

MÓDULO I – OBSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 

I IDENTIFICAÇÃO DA MODALIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE E NÚMERO 
DE EQUIPES 

I.1 Qual o tipo de unidade de saúde?  Posto de saúde 

 Centro de saúde/Unidade 
Básica de Saúde 

 Posto avançado 

 Outro(s) 

I.2 
 

Quantidade de equipes participantes 
do PMAQ na unidade de saúde: 

 
 

Equipes 

I.I MATERIAL IMPRESSO PARA ATENÇÃO À SAÚDE 

I.I.1 Caderneta da gestante   Sempre disponível 

 Às vezes disponível 

 Nunca disponível 

I.I.2 Cartão de vacinação  Sempre disponível 

   Às vezes disponível 

 Nunca disponível 

I.I.3 Ficha B-GES do SIAB  Sempre disponível 

 Às vezes disponível 

 Nunca disponível 

I.I.4 Ficha de atendimento pré-natal  Sempre disponível 

 Às vezes disponível 

 Nunca disponível 

I.II MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA  

Medicamentos antianêmicos/ vitaminas/ polivitamínicos/ sais minerais 

I.II.1 Ácido fólico Sim Não 

I.II.2 Sulfato ferroso Sim Não 

I.III IMUNOBIOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE  

 Imunobiológicos preconizados pela Política Nacional de Imunização/Calendário Básico 
de Vacinação do Ministério da Saúde listados abaixo. 

I.III.1 Dupla tipo adulto – dT  Sempre disponível 

 Às vezes disponível 

 Nunca disponível 

I.III.2 Hepatite B  Sempre disponível 

 Às vezes disponível 

 Nunca disponível 

 
MÓDULO II – ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DA EQUIPE DE ATENÇÃO 
BÁSICA  
 

II ORGANIZAÇÃO DA AGENDA 

II.1 A equipe programa consultas e ações para 
usuários que façam parte de programas ou 

Sim 

Não 
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grupos prioritários e necessitam de cuidado 
continuado? 
 

Não sabe/Não respondeu 

II.2 Para quais grupos e situações 
a equipe programa ofertas? 

Sim Não Pré-natal 
 

 
 
MÓDULO III – ENTREVISTA NA UNIDADE DE SAÚDE COM O USUÁRIO 
 

III.1- Identificação do usuário 

III.1.1 Sexo  Masculino 

 Feminino 

III.1.2 Qual é a idade do (a) senhor (a)  Anos 

III.1.3 Dentre as opções que vou ler, qual a 
sua cor ou raça? 

 Branca 

 Preta 

 Amarela 

 Parda/mestiça 

 Indígena 

 Ignorada 

III.1.4 O(a) senhor(a) vive/mora com algum 
companheiro(a)? 

 Pessoas 

 Não respondeu 

III.1.5 O(a) senhor(a) sabe ler e escrever?  Sim 

 Não 

 Só assina o nome 

III.1.6 O(a) senhor(a) tem trabalho 
remunerado atualmente? 

 Sim 

 Não 

III.1.7 A sua família possui renda mensal?  Sim 

 Não  

 Não sabe/ Não respondeu 

III. 2 Acesso aos serviços de saúde 

III.2.1 Qual a distância da sua casa até 
esta unidade de saúde? 

 Metros 

 Não sabe/não respondeu 

III.2.2 O que o(a) senhor(a) acha da 
distância da sua casa até esta 
unidade de saúde? 

 Perto 

 Razoável 

 Longe 

 Não sabe/não respondeu 

III.2.3 O horário de funcionamento desta 
unidade atende às suas 
necessidades? 

 Sim 

 Não 
Não sabe/não respondeu 

III.3 Marcação de consultas na unidade de saúde 

III.3.1 Quando a senhora consegue marcar 
consulta, normalmente é para o 
mesmo dia? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/ não respondeu 

III.3.2 Quando a senhora consegue marcar  Com hora marcada 
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a consulta, sua consulta é:   Em horários ou turnos 
definidos do dia 

 Por ordem de chegada 

 Encaixe 

 Outro(s) 

III.4 Acolhimento à demanda espontânea 

III.4.1 O que a senhora  acha sobre 
a forma como é acolhido(a)a/ 
recebido(a) ao procurar o serviço? 

 Muito bom 

 Bom 

 Razoável 

 Ruim 

 Muito ruim 

 Não sabe/não respondeu 

III.4.2 As orientações que os profissionais 
dão para a senhora na unidade 
atendem às suas necessidades? 

 Sim, sempre 

 Sim, algumas vezes 

 Não 

 Não sabe/não respondeu 

III.5 Saúde da mulher 

III.5.1 
 

Quando a senhora tem um problema 
ginecológico, consegue ser atendida 
na hora mesmo sem estar com a 
consulta marcada? 
 

 Sim 

 Não 

 Nunca precisou 

 Não sabe/não respondeu 

III.5.2 Se NÃO é atendida na hora, indique 
para quando a marcação da 
consulta é feita: 

 Mesmo dia 

 Outro dia 
 

III.5.3 
 

A senhora fez o exame preventivo 
de câncer do colo do útero (exame 
Papanicolau) nesta unidade de 
saúde? 

 Sim 

 Não 

 Nunca fez o exame 

 Não sabe/ não respondeu 

III.5.4 Porque a senhora não faz o exame 
preventivo nesta unidade de saúde? 

 A unidade fica longe de casa 

 A unidade não faz o exame 

 O atendimento é ruim na 
unidade 

 Outro(s) 

III.5.5 Quando foi a última vez que a 
senhora fez o exame preventivo de 
câncer de colo de útero (exame 
Papanicolau) 

 Meses 

 Não sabe/ não respondeu 

III.6 
 

Ações e serviços de pré-natal na atenção básica 

III.6.1 
 

A senhora já ficou grávida alguma 
vez? 

 Sim 

 Não 

III.6.2 
 

A criança tem até doía anos?  Sim 

 Não 
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III.6.3 
 

Em relação a sua última gravidez,  
a senhora fez pré-natal?  
 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/ não respondeu 

III.6.4 
 

Em relação à sua última gravidez,  
à senhora fez quantas consultas de  
pré-natal? 

 Consultas 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 
 

III.6.5 Em que local a senhora fez a  
maioria das consultas de pré-natal?  
 

 Nesta unidade de saúde 

 Em outra unidade/Instituição 
de saúde 

III.6.6 
 

Com qual (ais) profissional (ais) a  
senhora fez o pré-natal? 
 

  Médico 

  Enfermeiro 

 Nenhuma das anteriores 

III.6.7 
 

A senhora sempre se consultava 
com o(s) mesmo(s) profissional (ais) 
da equipe de saúde? 

 Sim, em todas as consultas 

 Sim, em algumas consultas 

 Não 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 

III.6.8 
 

Na(s) consulta(s) de pré-natal, os  
profissionais de saúde: 

Sim Não Mediram sua barriga 
(altura do útero) 

Sim Não Mediram sua pressão 
arterial 

Sim Não Examinaram sua boca 

Sim Não Examinaram suas 
mamas 

Sim Não Realizaram exame 
preventivo de câncer 
do colo do útero 

Sim Não Realizaram exame 
ginecológico 

   Nenhuma das 
anteriores 

III.6.9 Na(s) consulta(s) de pré-natal, a  
senhora foi orientada sobre: 

Sim Não Alimentação e ganho 
de peso 

Sim Não Amamentação no peito 
para a criança 
exclusivamente até 
completar seis meses 

Sim Não Os cuidados com a 
criança (ex.: higiene da 
boca, umbigo) 

Sim Não A importância do 
exame preventivo de 
câncer do colo do 
útero (exame  
Papanicolau) e quando 
deve fazer o próximo 

 Nenhuma das 
anteriores 
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III.6.10 A senhora foi orientada sobre o  
lugar (maternidade) que faria o  
parto? 

 Sim 

 Não 

 

III.6.11 Durante o pré-natal, a senhora  
recebeu orientação sobre algum  
grupo de gestante, grupo de  
cuidado para crianças pequenas e/ 
ou atividade educativa (palestra,  
oficina) voltado para a gestante? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 

III.6.12 A senhora participou de algum grupo 
e/ou atividade educativa? 
(Se NÃO, passar para a questão  
III.11.20.) 

 Sim 

 Sim, algumas vezes 

 Não 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 

III.6.13 A(s) participação (ões) no(s) 
grupo(s) ajudou (aram) a senhora a 
saber mais sobre a gravidez e o 
cuidado com a criança? 

 Sim 

 Sim, ajudou em algumas 
questões 

 Não 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 

III.6.14 
 

Durante o pré-natal, a senhora fez 
exame de urina? 

Sim Não III.11.13/
1/1 
Tempo 
para 
realizar o 
exame 

 Dias 

III.6.15 Durante o pré-natal, a senhora fez  
exame de HIV/AIDS? 

Sim Não III.11.13/
2/1 
Tempo 
para 
realizar o 
exame 

 Dias 

III.6.16 Durante o pré-natal, a senhora fez  
exame de sífilis (VDRL)? 

Sim Não III.11.13/
3/1 
Tempo 
para 
realizar o 
exame 

 Dias 

III.6.17 Durante o pré-natal, a senhora fez 
exame de ultrassom 
(ultrassonografia)? 

Sim Não III.11.13/
4/1 
Tempo 
para 
realizar o 
exame 

 Dias 

III.6.18 Durante o pré-natal, a senhora fez exame para medir o 
açúcar no  
sangue (exame de glicose)? 

Sim Não 

III.6.19 Durante o pré-natal, a senhora fez vacina contra tétano?  Sim Não 
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(Se SIM para vacina contra tétano, passar para a questão 
III.11.15.) 

III.6.20 Por que a senhora não fez vacina  
contra tétano durante o pré-natal? 

 A vacina estava em dia 

 Não tinha vacina na unidade 

 Não foi orientada sobre a 
vacinação 

 Outro(s) 

III.6.21 Durante o pré-natal, o profissional 
receitou sulfato de ferro  
(comprimido para evitar anemia)  
Para a senhora tomar? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 

III.6.22 Durante o pré-natal, o profissional  
receitou ácido fólico (vitamina B9)  
para a senhora tomar no início da  
gravidez (três primeiros meses)? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não respondeu/não 
lembra 

III. 7 Acolhimento específico à gestante 

III.7.1 A senhora teve algum problema ou 
urgência durante a gravidez?  
(ex.: sentiu-se mal, dor) 
 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.7.2 Onde procurou atendimento?  Nesta unidade de saúde 

 Em outra unidade de saúde 

 Hospital público 

 Hospital particular 

 Clínica/consultório particular 

 Pronto-atendimento 24 
horas 

 Pronto-socorro 24 hora 

 Policlínica 

 Não procurou atendimento 

 Outro(s) 

III.8 Informações sobre o puerpério 

III. 8.1 A senhora fez consulta de revisão de 
parto (consulta de puerpério)? 
(Se NÃO, passar para a questão  
III.13.6.) 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.2 A consulta de revisão de parto 
(consulta de puerpério) foi feita 
quantos dias depois do parto? 

 Dias 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.3 A senhora fez a consulta de revisão 
do parto em que local? 

 Nesta Unidade Básica de 
Saúde 

 Em outra Unidade Básica 
de Saúde 

 Hospital do parto 

 Clínica/consultório particular 

 Hospital particular 

 Em casa com profissional 
desta unidade 

 Outro(s) 
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 Não sabe/não respondeu 

III.8.4 Com qual profissional a senhora fez 
a consulta de revisão do parto 
(consulta de puerpério)? 

 Médico 

 Enfermeiro 

 Outro 

III.8.5 A senhora recebeu, na sua casa, a 
visita do agente comunitário de 
Saúde (ACS) na primeira semana 
após o parto? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

Na primeira consulta após o parto, a senhora lembra se: 

III.8.6 Foi perguntado sobre como a 
senhora estava se sentindo, se 
estava com algum problema de 
desânimo, tristeza, depressão? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.7 Foram ofertadas formas para a 
senhora não engravidar? (métodos 
contraceptivos. Ex.: camisinha,  
anticoncepcional) 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.8 Foi realizado exame ginecológico na 
senhora? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.9 Foram examinadas as mamas da 
senhora? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.10 Foi falado sobre dar de mamar no 
peito para criança e a importância da 
amamentação? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.11 Foi perguntado se a criança estava 
usando chupeta? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

III.8.12 Foi perguntado se a criança estava 
usando mamadeira? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 
respondeu/não lembra 

 


