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RESUMO 

 

Introdução: A atenção pré-natal destaca-se como prioridade em saúde no Brasil, 
por ser um fator de marcada influência sobre as taxas de morbimortalidade materna 
e infantil do País. Processos avaliativos da qualidade da atenção à gestante, por sua 
vez, são importantes instrumentos para a otimização do impacto dos serviços de 
saúde sobre a saúde materno-fetal. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade da 
atenção pré-natal ofertada às gestantes de Fortaleza-CE, tendo como parâmetros os 
indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde, visando a contribuir para a 
melhoria da assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal. Metodologia: O 
estudo transversal teve como base a V Pesquisa de Saúde Materno-Infantil do 
Ceará (PESMIC), com uma amostra de 2.553 mulheres em idade reprodutiva 
residentes em Fortaleza, das quais 195 referiram gravidez nos prévios doze meses 
anteriores à entrevista, compreendendo os anos de 2007 e 2008. A qualidade da 
atenção foi avaliada em três níveis de complexidade: no Nível 1, o início e 
frequência das consultas; no Nível 2, o Nível 1 mais  a realização dos exames 
laboratoriais; e no Nível 3, os Níveis 1 e 2, mais a realização dos procedimentos 
clínico-obstétricos. O teste do Qui-quadrado foi utilizado para avaliar a significância 
estatística (α=0,05) das associações entre as características das gestantes e as do 
pré-natal. Resultados: Gestantes adolescentes estiveram associadas a um menor 
número de consultas (p=0,057) e a uma menor realização do teste HIV (p=0,014), 
em comparação a gestantes adultas. Gestantes sem companheiro estiveram 
associadas a um início de pré-natal tardio (p=0,004) e a um menor número de 
consultas (p=0,032) quando comparadas as que viviam com companheiro. 
Gestantes com nível de escolaridade de até oito anos de estudo estiveram 
associadas a um menor número de consultas (p=0,024) e menor orientação 
referente ao aleitamento materno (p=0,001) em comparação àquelas de mais de oito 
anos de estudo. Gestantes com renda familiar de até dois salários mínimos 
estiveram associadas a um início do pré-natal tardio (p=0,018) e a um menor 
encaminhamento ao parto (p=0,018) em comparação as que referiram renda 
superior a dois salários. Gestantes que tinham o SUS como provedor de saúde 
estiveram associadas a um início de pré-natal tardio (p=0,001), a um menor número 
de consultas (p=0,002), a uma menor orientação ao aleitamento (p=0,029) e menor 
encaminhamento ao parto (p=0,017) em comparação as que possuíam plano de 
saúde. Na avaliação da qualidade da atenção, observou-se que somente 63% das 
gestantes iniciaram e conseguiram realizar as consultas na época adequada (Nível 
1); quando esse parâmetro foi acrescido da realização dos exames laboratoriais 
básicos (Nível 2) , este percentual de adequação reduziu-se levemente para 55%. 
Entretanto quando estes dois níveis foram considerados em conjunto com o Nível 3 
(procedimentos clínico-obstétricos realizados pelos profissionais), o percentual de 
adequação caiu drasticamente, alcançando apenas 3,6%. Conclusão: Apesar da 
elevada cobertura, a atenção pré-natal no Município de Fortaleza deve ser 
reconsiderada qualitativamente. Recomenda-se ampla discussão dos resultados 
desta avaliação com gestores, profissionais de saúde e comunidade, bem como a 
organização de um programa de sensibilização e capacitação para a melhoria da 
qualidade técnica da assistência prestada por estes profissionais. 

Palavras-chave: Avaliação de Programas e Projetos de Saúde. Cuidado Pré-Natal. 
Bem-Estar Materno. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Prenatal care has high priority in public health policy in Brazil, due to it 
is strong influence on rates of maternal and infant morbidity and mortality. Evaluation 
processes of the quality of care for pregnant women are important tools for 
optimizing the impact of health services on maternal and fetal health. The goal of the 
study was to evaluate the quality of prenatal care offered to pregnant women in 
Fortaleza (CE), using parameters established by the Ministry of health, aiming to 
contribute to the improvement of care for women in pregnancy and childbirth. 
Methodology: The cross-sectional study was based on the V Study on Maternal and 
Child Health of Ceará (PESMIC), a population survey carried out in a sample of 
women of reproductive age living in Fortaleza. From the 2.553 surveyed women, 195 
reported a birth in the previous 12 months, being the target of the analysis. The 
quality of care was a evaluated in three levels of complexity: Level 1, the onset and 
frequency of consultations; Level 2, Level 1 plus the completion of laboratory tests, 
and level 3, Levels 1 and 2, plus the achievement of clinical and obstetric 
procedures. The chi-square test was used to evaluate the statistical significance 
(α=0,05) of associations between characteristics of pregnant women and prenatal 
care. Results: Pregnant adolescents were associated with fewer consultations 
(p=0,057) and HIV testing (p=0,014), as compared with adults. Pregnant women 
without a partner had a later start of the prenatal care (p=0,004) and fewer 
consultations (p=0,032), than those living with a partner. Pregnant women with years 
of schooling up to 8 years were associated with fewer visits (p=0,024) and lower 
guidance relating to breast feeding (p=0,001), compared to those with more than 8 
years of schooling. Family income of up to 2 minimum wages were associated to a 
later beginning of the prenatal care (p=0,018) and lower referral to delivery care 
facilities (p=0,018), as compared to those with income above 2 minimum wages. 
Pregnant women who had the SUS as a health care provider, were associated with 
an late pre natal care (p=0,001), fewer consultations (p=0,002), less breastfeeding 
advice (p=0,029), and lower referral to delivery care facilities (p=0,017) as compared 
to those who had health insurance. The assessment of the quality of care found that 
only 63% of pregnant women started and managed to hold consultations at the 
appropriate time (Level 1). When this parameter was added to the performing of 
basic laboratory tests (Level 2), the percentage was only slightly reduced, to 55%. 
However, when these two levels were considered in conjunction with Level 3 (clinical 
and obstetric procedures performed by professionals) the percentage of adequacy 
has dropped dramatically, reaching only 3,6 %. Conclusion: Despite it is high 
coverage, prenatal care in Fortaleza should be reconsidered qualitatively. It is 
recommended a broad discussion of the results of this assessment with managers, 
health professionals and community, as well as the organization of a training 
program for improving the technical quality of the care provided by such 
professionals. 

Key-words: Program Evaluation. Prenatal Care. Maternal Welfare. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Atenção à Saúde Materna 

 

Em todo o mundo, mulheres em idade fértil constituem um dos principais 

grupos de usuários dos serviços de saúde. Esse diferencial explica-se em parte 

pelas variações das necessidades de saúde entre os gêneros, incluindo 

principalmente as demandas associadas a gravidez, parto e puerpério (PINHEIRO et 

al., 2002; CARLOTTO et al., 2008). 

No Brasil, a atenção à saúde materna é historicamente uma prioridade 

dentre as políticas de saúde, com destaque para os cuidados durante a gestação. 

Com início nos anos 1970, tal política teve um incremento substancial, em 

decorrência das elevadas taxas de morbidade e mortalidade materna e infantil, com 

ampliação da atenção ao pré-natal, em face do reconhecido impacto que esta 

produz na saúde da mãe e do feto (XIMENES NETO et al., 2008). Observa-se, 

porém, que essas políticas buscam principalmente, o aumento do acesso ao 

acompanhamento pré-natal, não enfatizando como se deve, e deixando em segundo 

plano, a qualidade da assistência fornecida durante as consultas, haja vista que 

esse processo implica uma série de fatores que podem ser pessoais ou estar ligados 

à organização e à oferta do serviço (COUTINHO et al., 2003).  

A gravidez, apesar de ser um processo fisiológico, produz modificações 

no organismo materno que o situam no limite do patológico. Desse modo, torna-se 

primordial que a gestante seja adequadamente acompanhada, principalmente 

quando já existe a superposição de estados patológicos prévios, evitando que o 

processo reprodutivo a situe em circunstância de alto risco, bem como com relação 

ao feto (TREVISAN et al., 2002). 

Nos países em desenvolvimento, onde a assistência à saúde é precária, a 

atenção pré-natal representa a única oportunidade para as mulheres terem acesso 
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aos serviços de saúde, sendo essa uma valiosa oportunidade para intervenções 

direcionadas à promoção da saúde da mulher (GONÇALVES et al., 2008).  

Pesquisas no campo da saúde materna demonstraram que a ausência de 

assistência pré-natal está associada à maior taxa de mortalidade perinatal. 

Comprova-se que, ao contrário das nações desenvolvidas, onde as perdas 

perinatais estão relacionadas principalmente a doenças de prevenção difícil, como 

as malformações congênitas, o descolamento prematuro de placenta e os acidentes 

de cordão, nos países em desenvolvimento predominam os óbitos perinatais por 

afecções passíveis de prevenção ou controle por meio de adequada assistência pré-

natal, tais como as síndromes hipertensivas, sífilis congênita e infecções urinárias 

complicadas (TREVISAN et al., 2002).  

Ciente da importância da atenção pré-natal no resultado perinatal e na 

redução das taxas de mortalidade materna, o Ministério da Saúde (MS) lançou no 

ano de 2000 o Programa Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(PHPN), propondo assim critérios marcadores de desempenho e qualidade da 

assistência pré-natal, além de tornar disponíveis incentivos financeiros aos 

municípios que aderirem a este programa (BRASIL, 2000b). 

Considerando a relevância das questões relacionadas à saúde materna, 

em termos de morbimortalidade e padrão de utilização dos serviços durante a 

gestação, há de se questionar e analisar a qualidade da atenção ofertada e seu 

impacto na promoção da saúde (DIÓZ, 2006). A análise da assistência realizada de 

forma ética, útil e tecnicamente adequada torna-se fundamental para o 

reconhecimento das necessidades de uma população, e consequente formulação de 

intervenções voltadas para aumentar a efetividade das ações, fornecendo subsídios 

para resolução dos problemas de acordo com a realidade (PONTES; 

ROUQUAYROL, 2003; MAIA et al., 2008). 

Baseado nesse contexto o presente estudo se propõe avaliar a 

assistência ofertada à gestante no município de Fortaleza-CE, durante a atenção 

pré-natal numa perspectiva da análise quantitativa, tendo como parâmetros 

principais os critérios e princípios gerais de avaliação do Programa de Humanização 

no Pré-Natal e Nascimento (PNPN/MS) 2000, do Ministério da Saúde, e o Índice de 
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Adequação do Processo de Assistência Pré-Natal proposto por Coutinho et al. 

(2003), que obedece a uma sequência avaliativa em três níveis de complexidade 

(adequado, intermediário e inadequado), na qual,  por meio de uma categorização 

da atenção à saúde, é definido o padrão de qualidade dos serviços. 

  

1.2  Avaliação da qualidade na assistência  

 

A avaliação de programas públicos surge internacionalmente logo após a 

Segunda Grande Guerra, em virtude da necessidade de melhoria da eficácia da 

aplicação dos recursos pelo Estado. Para essa finalidade, foram desenvolvidos 

inúmeros métodos a fim de possibilitar a análise das vantagens e dos custos de 

programas. No Brasil, desenvolveu-se desde a década de 1980, apresentando-se do 

ponto de vista acadêmico, incorporando-se ao cotidiano da Administração Pública 

(UCHIMURA; BOSI, 2002). 

 Avaliar consiste em fazer um julgamento de valor a respeito de uma 

intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar 

na tomada de decisões. Pode ser resultado da aplicação de critérios e de normas 

(avaliação normativa) ou se elaborar com origem num procedimento científico 

(pesquisa avaliativa) (CONTANDRIOPOULOS, 2006). 

A expressão qualidade na atenção à saúde, por sua vez, para muitos 

avaliadores e profissionais prestadores de cuidados, está relacionada com 

características desejáveis nos serviços assistenciais, que incluem: efetividade, 

eficiência, eficácia, equidade, aceitabilidade, acessibilidade e qualidade técnico-

científica (CABRAL, 2000).  

Avedis Donabedian, respeitado estudioso da temática de qualidade total, 

ao discorrer sobre avaliação dos serviços de saúde, em artigo publicado em 1978, 

enfatiza que a avaliação dos serviços comporta sempre duas dimensões: 1) 

desempenho técnico, ou seja, a aplicação do conhecimento e da tecnologia de modo 

a maximizar os benefícios e minimizar os riscos; 2) o relacionamento pessoal com o 

paciente, de modo a satisfazer os preceitos éticos, as normas sociais e as 
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expectativas e necessidades dos pacientes.  Teoriza-se a ideia que, com a interação 

do cliente com o profissional de saúde, existe um processo complexo, que vai desde 

componentes comportamentais até componentes técnicos muito específicos 

(DONABEDIAN, 1978).  

Na década de 1980, Donabedian desenvolveu um quadro conceitual 

fundamental para avaliação de qualidade em saúde arrimado nos conceitos de 

estrutura, processo e resultado dos serviços prestados. Por estrutura, o autor 

entende recursos físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para a 

assistência. O processo é o conjunto de atividades realizadas pelos profissionais de 

saúde e por outros, aos clientes do serviço. Resultado por sua vez, é a 

representação do produto final da assistência, considerando saúde, satisfação de 

padrões e expectativas. Donabedian desenvolveu suas reflexões com amparo no 

cuidado médico ou de saúde prestado individualmente e dentro das perspectivas da 

garantia de qualidade, isto é, desde um monitoramento do desempenho clínico 

prestado (REIS et al., 1990). 

A importância de avaliar a qualidade dos programas e serviços de saúde 

no Brasil, envolvendo os aspectos técnicos, humanos, organizacionais e suas 

relações com o contexto político, passou a ter maior visão pública com a 

implantação do Sistema Único de Saúde - SUS, aprovado pela Constituição Federal 

em 1988 (CABRAL, 2000). Para a saúde materna, a atenção pré-natal de qualidade 

é o primeiro passo para a vivência da gestação, parto e nascimento saudável e 

humanizado, na qual toda mulher tem direito ao acesso a esse serviço. Faz-se 

necessário, porém, que os profissionais de saúde compreendam a gestante em sua 

totalidade corpo/mente, além de considerar o ambiente social, econômico, cultural e 

físico na qual estão inseridas (BRASIL, 2006c). 

Os objetivos principais da assistência pré-natal estão centrados na 

proteção à maternidade, promoção de saúde das mulheres durante a gravidez e 

parto, além de cuidados a serem dispensados ao recém-nascido (BRASIL, 2006c). 

Fazem parte ainda, como propósito básico para uma assistência pré-natal de 

qualidade, propiciar um conjunto de procedimentos clínicos e educativos que 

acompanhem a evolução da gestação, como orientar hábitos de vida (higiene pré-

natal); assistir psicologicamente a gestante; prepará-la para a maternidade, 
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orientando sobre o parto e puericultura; evitar uso de medicações e de medidas que 

se tornem prejudiciais para o concepto; tratar pequenos distúrbios comuns da 

gravidez; realizar profilaxia, diagnóstico e tratamento das doenças próprias da 

gestação ou nela intercorrentes (REZENDE; MONTENEGRO, 2006). 

A eficácia de um bom acompanhamento durante a gestação para a mãe e 

o concepto é uma prática suficientemente comprovada, mas ainda apresenta 

deficiência tanto na extensão da cobertura como na qualidade do serviço (DIÓZ, 

2006). No Brasil, apesar da ampliação da cobertura nos últimos anos, alguns dados 

demonstram deficiência na qualidade dessa atenção, tais como a incidência de sífilis 

congênita, a hipertensão arterial como causa mais frequente de morte materna e a 

baixa proporção de gestantes com o elenco mínimo de ações preconizadas durante 

as consultas de pré-natal realizadas (BRASIL, 2006c).  

Dados da 4ª Pesquisa de Saúde Materno-Infantil do Ceará, 2003 

(PESMIC IV), revelam que embora o acesso das gestantes às consultas tenha 

alcançado uma cobertura universal no Estado do Ceará de 98%, esse percentual 

não reflete boa qualidade da atenção oferecida pelos serviços de saúde. Observou-

se que menos da metade das gestantes (46%) recebeu atenção pré-natal de 

qualidade, que poderia ser classificada como satisfatória, destacando o baixo padrão 

dos serviços oferecidos (CORREIA, 2003). 

Em estudo sobre a adequação de assistência pré-natal em Juiz de Fora- 

(MG), Coutinho et al. (2003) também concluíram a baixa adequação dos serviços  

prestados às usuárias do SUS em todos os níveis de assistência, apesar da  

elevada cobertura do serviço pré-natal.  Posteriormente, em 2004, novo estudo 

realizado por esses autores, confirmou a necessidade de incrementar a qualidade da 

assistência pré-natal, embora tenha sido observada melhora significativa da 

adequação em todos os níveis da atenção (COUTINHO et al., 2010). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda às gestantes a 

realização de pelo menos seis consultas de pré-natal, uma vez que durante esse 

acompanhamento podem ser identificados possíveis riscos à saúde da mulher. 

Segundo a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher em 
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2006 (PNDS), 75% das gestantes acompanhadas nacionalmente pelo SUS haviam 

passado por no mínimo seis consultas de pré-natal (IBGE, 2006).  

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2009, o número de 

consultas de pré-natal cresceu 125% no Brasil, tendo como referência os seis anos 

anteriores. Enquanto que em 2003, registrou-se 8,6 milhões de atendimentos pelos 

serviços públicos, em 2009 esse número aumentou para 19,4 milhões de consultas 

às gestantes pelo SUS. Atribui-se isto principalmente ao crescimento do número de 

equipes da Estratégia Saúde da Família, que tinha em 2003 somente 19 mil equipes 

aumentando para 30,3 mil em 2009. Consequentemente, ocorreu um aumento da 

população coberta de 35% para 50% no mesmo período, melhorando também, 

dessa forma, o acesso de gestantes ao serviço de pré-natal (BRASIL, 2010a). 

No Estado do Ceará, o acréscimo do número de consultas pré-natais foi 

de 155% durante o período de seis anos na rede pública de saúde. De 2003 a 2009, 

o quantitativo aumentou de 250 mil para 630 mil. A Secretaria de Saúde do Estado 

também atribui esse crescimento à expansão da cobertura de assistência da 

Estratégia Saúde da Família (EFS), à captação precoce de gestantes por intermédio 

de agentes comunitários de saúde, além da desconcentração das consultas de pré-

natais que eram realizados nos hospitais secundários. Com o número aumentado de 

unidades básicas de saúde realizando assistência pré-natal, atualmente apenas os 

casos de risco são encaminhados à rede hospitalar (FORTALEZA, 2010).  

O Município de Fortaleza propôs, em 2005, a elaboração da Política de 

Saúde para as Mulheres, que tinha como objetivo estabelecer linhas de cuidados 

relacionados à saúde feminina em todas as fases do seu ciclo vital. No que diz 

respeito ao campo da atenção obstétrica, a implementação da humanização no pré-

natal e no parto é destacada, além de medidas que assegurem a qualidade desse 

atendimento com base nos critérios exigidos pelo Ministério da Saúde (FORTALEZA, 

2005). 
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1.3  Acesso aos serviços de atenção pré-natal  

 

Acesso é um conceito complexo, que pode variar entre autores e mudar 

ao longo do tempo de acordo com o contexto e enfoque. A terminologia utilizada 

também é variável. Autores como Donabedian empregam o termo acessibilidade 

como o caráter ou qualidade do que é acessível, enquanto outros preferem definir 

acesso como o ato de ingressar, entrada, ou ambos os vocábulos para indicar o 

grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de saúde (TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004; TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006). 

  A procura por serviços de atenção pré-natal no Brasil concentra-se no 

Sistema Único de Saúde (SUS), com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

da Criança e da Mulher (PNDS), realizada em 2006, apontando que o SUS foi 

responsável nacionalmente por 75% da assistência ao pré-natal e por 77% dos 

partos, com diferenças regionais estatisticamente significantes. A presença do SUS 

foi maior nas regiões Norte e Nordeste, tendo assistido mais de 85% das gestantes 

(IBGE, 2006).  

No Brasil, o acesso à atenção pré-natal é intensamente influenciado pelas 

condições socioeconômicas e pelas regiões geográficas, sendo a desigualdade 

social fator condicionante para acessibilidade da mulher aos serviços de saúde 

durante a gestação e o parto. O SUS no entanto, se orienta pelo princípio de acesso 

universal e igualitário, o que faz do direito à justiça social nos serviços de saúde ser 

traduzido em igualdade no acesso entre indivíduos socialmente distintos 

(TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006). 

Estratégia estruturante do SUS, escolhida para viabilizar seus princípios, 

o Programa de Saúde da Família (PSF), atual ESF, contrapõe-se ao recorte por 

especialidades, e propõe uma reorganização da assistência à saúde, em especial da 

atenção básica, tendo por objetivo aumentar a cobertura assistencial e garantir a 

igualdade de acesso à saúde para a população, com medidas de prevenção das 

doenças e promoção da saúde (CEARÁ, 2004). No que concerne a atenção pré-

natal, a ESF se propõe garantir o acesso, o mais precoce possível, da gestante à 

unidade básica de saúde. É de competência da equipe a avaliação da gestação 
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durante as consultas da atenção pré-natal, que devem ocorrer de forma sistemática: 

a anamnese com levantamento de dados baseados na história clínica (primeira 

consulta); exame físico; realização de exames de rotina; avaliação de risco 

gestacional; avaliação e condutas para as queixas mais frequentes na gravidez; 

encaminhamento para o parto; além de subsidiar assistência necessária à gestante 

no caso de intercorrências e complicações. 

Com a expansão progressiva da cobertura do PSF em todo o país, 

observou-se aumento significativo da acessibilidade à atenção pré-natal nas regiões, 

além de influenciar positivamente os indicadores nacionais de saúde materno-infantil 

(BRASIL, 2010a). 

Em Fortaleza, a cobertura da Estratégia Saúde da Família que 

inicialmente era de 15%, após a ampliação em 2006, apresenta em torno de 43% de 

cobertura, com 320 equipes distribuídas em 92 unidades básicas de saúde, sendo 

essas equipes multiprofissionais, responsáveis pela maioria das consultas da 

atenção pré-natal no Município (FORTALEZA, 2010). Embora tenha ocorrido um 

incremento no número de equipes, observa-se ainda a insuficiente e desigual 

distribuição dos serviços da assistência pré-natal em Fortaleza, que apresenta 

carência de unidades básicas de saúde equipadas, inclusive com apoio laboratorial, 

e de um maior número de profissionais. 

 

1.4 Programas de saúde direcionados ao ciclo gravídico-puerperal  

 

A assistência à gestante durante muitos anos foi orientada principalmente 

para melhorar os indicadores da saúde infantil. No Brasil, o Programa de Saúde 

Materno-Infantil (PSMI) surgiu no início dos anos 1980, consolidando o campo da 

“saúde materno-infantil”, entendida como ações dirigidas às mulheres durante a 

gravidez, parto e puerpério, tendo como objetivos básicos garantir a saúde do 

recém-nascido e prevenir a morte materna. Esse programa seguia recomendações 

da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), priorizando, em suas estratégias 

de intervenção, os grupos de risco ou situações de vulnerabilidade (SANTOS; 

CORREA; SILVA, 2006). 
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Até hoje, em grande parte, as ações de saúde coletiva que ocorrem nas 

unidades básicas de saúde no Brasil são inspiradas na proposta de atenção 

materno-infantil. Por ser um programa verticalizado que não considerava as 

especificidades epidemiológicas das diferentes regiões, ou de propostas de outras 

áreas do Ministério da Saúde, várias críticas feministas foram feitas a este programa, 

questionando seu recorte com origem no qual a mulher e seu corpo são reduzidos 

apenas às atividades de reprodução biológicas (SANTOS; CORREA; SILVA, 2006). 

Um novo paradigma na atenção à saúde da mulher, no entanto foi 

concebido pelo movimento de mulheres que, associado às discussões técnicas 

promovidas pelos profissionais de saúde, culminou nas bases programáticas do 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), instituído pelo 

Ministério da Saúde em 1983 (GONÇALVES et al., 2008). 

O PAISM surgiu como diferenciada abordagem da saúde da mulher, com 

o rompimento da visão tradicional acerca desse tema, sobretudo no âmbito da 

Medicina, que centralizava o atendimento às mulheres nas questões relativas à 

reprodução. Na sua maneira mais abrangente, esse programa preconiza assistir às 

necessidades globais de saúde da mulher, nos aspectos clinico - ginecológicos e 

educativos. No que diz respeito à atenção pré-natal, tem o objetivo de promover a 

saúde e identificar precocemente problemas que possam resultar em risco para a 

mãe e o concepto (OSIS, 1998). 

Em decorrência da necessidade de garantir uma atenção pré-natal de 

qualidade e de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal, o 

Ministério da Saúde elaborou no ano de 2000 o Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (PHPN/2000; Portaria/GM nº 569, de 01/06/2000) com objetivo 

declarado de assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e qualidade do 

acompanhamento pré-natal, e da assistência ao parto e puerpério, às gestantes e ao 

recém-nascido (BRASIL, 2000b). 

 A pretensão do PHPN é ser um marcador de águas anunciando o 

paradigma da humanização como novo modelo de atenção à mulher durante a 

gestação e o parto, propondo indicadores de desempenho e qualidade da 
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assistência pré-natal além de disponibilizar recursos financeiros aos municípios que 

aderirem ao programa (GONÇALVES et al., 2008). 

 O Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (DATASUS, 

2010) está estruturado nos seguintes princípios fundamentais: 

 Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no 

decorrer da gestação, parto e puerpério; 

  Toda gestante tem direito de conhecer e ter assegurado o acesso à 

maternidade em que será atendida no momento do parto; 

  Toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta 

seja realizada de forma humanizada e segura; e 

  Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada 

e segura. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006c), o PHPN em linhas 

gerais recomenda a realização da primeira consulta em até 120 dias (4º mês de 

gravidez) e a adoção dos seguintes procedimentos:  

 Seis consultas pré-natais no mínimo (preferencialmente uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo e três no terceiro);  

 Atividades educativas realizadas em grupo ou individualmente, com 

linguagem clara e compreensível, esclarecendo dúvidas da mulher ou da 

família; 

 Exames laboratoriais: tipagem de sangue, hemoglobina/hematócrito, 

sorologia para sífilis VDRL, urina de rotina, glicemia de jejum, todos 

realizados na primeira consulta e os quatro últimos, repetidos próximo à 

trigésima semana da gestação; 

 Testagem para o HIV oferecido na primeira consulta, em municípios de 

população acima de 50.000 habitantes;  

 Sorologia para hepatite B (HBsAg) e toxoplasmose se disponível  ; 

 Aplicação de vacina antitetânica (dT), até a dose imunizante (segunda), ou 

reforço para as já imunizadas;  

 Classificação continuada de risco gestacional e atividades educativas com 

orientação à amamentação e parto; 
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 Avaliação do estado nutricional da gestante; 

 Atendimento às gestantes com problemas ou comorbidades, garantindo 

vínculo e acesso á unidade de referência ou hospital especializado; e 

 Uma consulta no puerpério, até quarenta e dois dias após o parto. 

Os registros em prontuários e cartão da gestante, inclusive os 

relacionados às intercorrências/urgências e realização de exames obstétricos 

durante o pré-natal (medida do peso, verificação de pressão arterial, medida da 

altura uterina, ausculta do batimento cardíaco fetal e toque vaginal quando 

necessário), bem como a coleta de citopatológico de colo uterino, também fazem 

parte dos critérios de avaliação da assistência prestada à gestante (BRASIL, 2006c).  

O PHPN ainda enfatiza que estados e municípios necessitam dispor de 

uma rede de serviços organizada para a atenção obstétrica e neonatal, com 

mecanismos estabelecidos de referência e contra referência, considerando os 

seguintes critérios (BRASIL, 2006c): 

 Vinculação de unidades que prestam atenção pré-natal às 

maternidades/hospitais, conforme definição do gestor local; 

 Garantia de recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à 

atenção pré-natal, assistência ao parto e o recém-nascido e atenção 

puerperal, com estabelecimento de critérios mínimos para o funcionamento 

das maternidades e unidades de saúde; 

 Captação precoce de gestantes na comunidade; 

 Garantia da realização dos exames complementares necessários; 

 Garantia de atendimento a todas as parturientes e recém-nascidos que 

procurarem os serviços de saúde e garantia de internamento, sempre que 

necessário; 

 Garantia de acompanhante durante o trabalho de parto, no parto e no pós-

parto; 

 Incentivo ao parto normal e à redução de cesárea desnecessária; 

 Vinculação à Central de Regulação Obstétrica e Neonatal, de modo a garantir 

a internação da parturiente e do recém-nascido nos casos de demanda 

excedente; 
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 Transferência da gestante e/ou do neonato em transporte adequado; 

 Garantia de atendimento das intercorrências obstétricas e neonatais; e 

 Atenção à mulher no puerpério e ao recém-nascido. 

Para o monitoramento da atenção pré-natal e puerperal, foi 

disponibilizado o Sistema de Informação sobre o Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento – SISPRENATAL, de uso obrigatório nas unidades de saúde e 

que possibilita a avaliação da atenção desde o acompanhamento de cada gestante 

cadastrada (BRASIL, 2006c). 

O SISPRENATAL é estruturado para acompanhar e avaliar o 

cumprimento das condições propostas no PHPN por meio de indicadores de 

processo, resultado e impacto, por localidade e período. Os indicadores do processo 

são: 1) Percentual de gestantes inscritas no programa e que realizaram primeira 

consulta até o quarto mês, em relação à população alvo; 2) Percentual de gestantes 

inscritas que realizaram, no mínimo, seis consultas; 3) Percentual de gestantes 

inscritas que realizaram, no mínimo seis consultas de pré-natal e puerpério; 4) 

Percentual de gestantes inscritas que realizaram, no mínimo seis consultas de pré-

natal e todos os exames básicos; 5) Percentual de gestantes inscritas que 

realizaram, no mínimo seis consultas de pré-natal , a de puerpério e todos os 

exames básicos; 6)  Percentual de gestantes inscritas que receberam imunização 

antitetânica (no mínimo duas doses ou dose de reforço); e 7) Percentual de 

gestantes inscritas que realizaram, no mínimo seis consultas de pré-natal a de 

puerpério, todos os exames básicos, o teste para o HIV e a imunização antitetânica. 

 Os indicadores de resultados são: 1) Proporção de recém-nascidos vivos 

de baixo peso em relação ao total de recém-nascidos vivos do município; 2) 

Proporção de recém-nascidos vivos prematuros em relação ao total de recém-

nascidos vivos do município.  

Os indicadores de impacto são os seguintes: 1) Coeficiente de incidência 

de sífilis congênita no município, comparado com o do ano anterior; 2) Coeficiente 

de incidência de tétano neonatal no município comparado com o do ano anterior; 3) 

Razão de mortalidade materna no município, comparada com o do ano anterior; 4) 

Coeficiente de mortalidade neonatal precoce no município comparado com o do ano 
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anterior; 5) Coeficiente de mortalidade neonatal tardia no município comparado com 

o do ano anterior; e 6) Coeficiente de mortalidade neonatal total no município 

comparado com o do ano anterior (BRASIL, 2006c). 

 

1.5 Problemas relacionados à saúde da mulher durante o ciclo gravídico-

puerperal 

 

Entre os vários problemas que comprometem a vida e a saúde da mulher 

durante o ciclo gravídico-puerperal, e que podem ser prevenidos, controlados ou 

solucionados pela atenção pré-natal, encontram-se: 

 Mortalidade materna 

 Gravidez (adolescente, e gravidez de risco)  

 Doenças sexualmente transmissíveis e infecção pelo HIV 

 

 

1.5.1 Mortalidade materna 

 

Segundo expresso na Classificação Internacional de Doenças - CID-10 

(DATASUS, 1995), e definido pela OMS: 

Define-se morte materna como a morte de uma mulher durante a gestação 
ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, 
independente de duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer 
causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em 
relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. 

 

A morte materna pode ser classificada em dois grupos, o dos óbitos por 

causas diretas e por causas indiretas. As mortes obstétricas diretas são aquelas que 

resultam de complicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpério, decorrentes 

de intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma sucessão de eventos 

resultantes de qualquer uma dessas situações. Já as causas indiretas, relacionam-

se em particular ao advento de doença prévia ou que apareceu e aumentou na 
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gravidez tendo seu curso agravado pelos efeitos fisiológicos da própria gestação 

(REZENDE; MONTENEGRO, 2006). 

Entre as causas de mortalidade maternas mais incidentes, estão as 

síndromes hipertensivas, hemorrágicas e infecciosas, responsáveis por metade 

desses óbitos em todo mundo, sendo a maioria passíveis de prevenção (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2006).  

Em Fortaleza, no período de 2004 a 2007, ocorreram 87 óbitos maternos 

(2004 – 29, 2005 - 26, 2006 – 17, e em 2007 - 15), sendo predominantes os óbitos 

por causas diretas. Observou-se que essas mortes foram prevalentes em mulheres 

das categorias sociais desprivilegiadas. As mães apresentavam baixo grau de 

escolaridade e residiam em bairros periféricos, o que vem demonstrar o caráter 

classista da mortalidade materna (FREITAS; ARAÚJO, 2011). Observa-se uma 

estreita relação entre causa de morte materna e desenvolvimento social, econômico 

e cultural, implicando que quanto menor o grau de desenvolvimento de uma região 

maior a ocorrência de síndromes hipertensivas, hemorrágicas e infecciosas.  

A mortalidade materna pode ser considerada como um bom indicador de 

saúde da mulher e da população como um todo. É também um indicador de 

iniquidades, pois é mais elevada em áreas subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento, comparada às áreas desenvolvidas, bem como, mesmo nestas, há 

diferença segundo os estratos socioeconômicos (BRASIL, 2006a).  

A taxa de mortalidade materna é definida pelo número de mortes no 

parto, por complicações da gestação, ou puerpério (até 42 dias após o parto) em 

cada 100.000 nascidos vivos (PERRY, 2002). Estima-se que 90% dos óbitos 

maternos são previsíveis e evitáveis por medidas eficientes de assistência à 

gestação, ao parto e ao puerpério, o que acarretaria para o Brasil, uma redução 

significativa de mortes maternas por ano, cujo coeficiente ficaria aproximadamente 

em 14 por 100.000 nascidos vivos, cifra encontrada em países desenvolvidos (DIAS; 

PERILLO, 2002). 

A real magnitude da mortalidade materna não é bem conhecida no Brasil, 

onde se observam largamente, variações das taxas de mortalidade entre as diversas 

cidades e estados. É fato conhecido por quem trabalha com estatísticas de saúde 
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que a realidade dos dados relativos ao aspecto das informações que determinam o 

tamanho do problema não é boa, embora o Ministério da Saúde estime que o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) desde 1990, aumenta a 

cobertura desses eventos, inclusive fornecendo melhores informações 

epidemiológicas (BRASIL, 2006b). 

O Brasil ainda é considerado como um país de altas taxas de mortalidade 

materna (a partir de 50 e até 149/100 mil nascidos vivos), segundo a Organização 

Mundial de Saúde.  

A OMS em conclusão do relatório sobre “Tendências de Mortalidade 

Materna” em 2010 revela que as mortes por complicações relacionadas a problemas 

na gravidez e parto em todo mundo caíram 34% entre os anos de 1990 a 2008, 

embora essas mortes ainda ocorram mais frequentemente nos países mais pobres. 

No Brasil o registro da queda foi de quase 50%, entre 1990 a 2007. De 

140 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos em 1990, esse número passou para 75 

mortes em 2007. Esses índices de acordo com o Ministério podem estar 

relacionados com o aumento de partos assistidos por profissionais qualificados, e 

acompanhamento do pré-natal. O Ceará foi o estado do Nordeste que mais reduziu 

a Taxa de Mortalidade Materna-TMM (57%), de 110 em 1990 para 63 em 2008 

(MORTES, 2010). 

Estratégias para o aumento da cobertura e qualidade de serviços como o 

pré-natal precoce, dando condições para melhor aderência à consulta, facilitando a 

realização de exames complementares de forma mais ágil e eficiente, contribuem 

consideravelmente para a diminuição das taxas de mortalidade materna. 

 

1.5.2 Gravidez na adolescência, e gravidez de risco  

 

 Gravidez na adolescência  

 

A adolescência é uma importante etapa do desenvolvimento do ser 

humano que influencia diretamente na aquisição da maturidade biopsicossocial. 
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Nessa etapa, a sexualidade manifesta-se em surpreendentes necessidades e 

sensações corporais, ocasionadas por alterações peculiares da puberdade (BRASIL, 

2006c). Com o início da vida sexual nesse período, grande número de jovens 

experimenta uma situação de gravidez, muitas vezes indesejada. 

A gravidez na adolescência constitui problema de saúde não só pelo 

número crescente que ocorre no mundo, como também pelo impacto emocional na 

família e no adolescente. Há de se evidenciar as possíveis consequências 

psicossociais que um adolescente possa vir a desenvolver em decorrência da 

interrupção do seu desenvolvimento global para uma adolescência saudável, visto 

que muitas atividades próprias da maternidade interferem nesse processo. 

Carvacho et al. (2006), em sua pesquisa sobre fatores que influenciam a 

acessibilidade de adolescentes antes da gestação ao serviço de saúde expressam 

que, 77% enfatizaram que a principal barreira encontrada foi a psicossocial, 

destacando-se o medo e a vergonha durante as consultas. O estudo recomenda a 

incorporação de novas estratégias para facilitar o acesso, minimizando as questões 

de gênero, respeitando a autonomia das adolescentes e considerando as 

características e o vínculo delas com seus parceiros, por parte dos profissionais de 

saúde.  

O Ministério da Saúde assegura que, se entre mulheres como um todo, 

houve nas últimas quatro décadas um decréscimo da taxa de fecundidade, entre 

adolescentes e jovens, o sentido é inverso, no qual a taxa nos anos 90 aumentou 

26%.  Esse fato pode ser explicado pelo início cada vez mais precoce da puberdade 

com consequente decréscimo da idade da menarca, começo da capacidade 

reprodutiva e início da vida sexual. Frequentemente as relações sexuais neste grupo 

ocorrem sem nenhuma utilização de método contraceptivo, aumentando além do 

risco de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis. A partir de 2001 foi 

observado um decréscimo do número de nascidos vivos entre as adolescentes, mas 

mesmo assim, ainda são valores consideráveis (BRASIL, 2006c).  

Moreira et al. (2008) destacam que a gravidez em adolescentes tem como 

consequência problemas biológicos e psicossociais, tanto maior quanto menor a 

idade da gestante. Entre as consequências psicossociais, é evidenciada a 



31 
 

interrupção da escolarização e da formação profissional, o que dificulta a inserção 

no competitivo mercado de trabalho e enseja baixa remuneração, colocando mãe e 

filho em risco social. 

A atenção pré-natal torna-se essencial para a redução de riscos inerentes 

à adolescência, decorrentes da imaturidade física dessas mulheres, como a 

prematuridade, baixo peso ao nascer, e restrição de crescimento intrauterino, que 

geralmente conduzem as jovens ao parto cirúrgico (AZEVEDO et al., 2003 apud 

SARAIVA, 2003).  

  Gravidez de risco 

 

Toda gestação traz em si mesma risco para a mãe ou para o feto. Em um 

pequeno número delas esse risco está muito aumentado e é então incluído entre as 

chamadas gestações de alto risco. O interesse pela gestação de risco data da 

década de 1970 e, desde então, desperta o interesse de estudiosos no mundo 

inteiro (BRASIL, 2000b). 

Para Carvalho e Araújo (2007), antes da concepção é possível que a mãe 

tenha características ou condições que elevam o risco durante a gestação. Além 

disso, se já houver história prévia de complicação em gravidez anterior, esse risco 

será aumentado. Reforçam, ainda, a ideia de que no Brasil, até 150 mulheres em 

cada cem mil morrem por alguma causa ligada à gestação e ao parto. 

 O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) considera que, por ser o Brasil um 

país extenso e com diferenças socioeconômicas e culturais, destacam-se fatores de 

risco diferenciados entre as várias regiões. Os fatores geradores de risco mais 

comuns na população podem ser agrupados em quatro grandes grupos: 

 Características individuais e condições socioeconômicas 

desfavoráveis; 

 História reprodutiva anterior; 

 Doença obstétrica na gravidez atual; e 

 Intercorrências clínicas. 

As situações citadas deverão ser abordadas quanto ao atendimento 

especializado. Em geral são inicialmente atendimentos a nível primário, e 
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referenciados posteriormente, se necessário, para níveis mais complexos de 

atenção. 

Os transtornos hipertensivos, com grande destaque para a doença 

hipertensiva específica da gravidez (pré-eclampsia e eclampsia), correspondem a 

37% de todas as mortes obstétricas diretas, segundo pesquisa de diagnósticos 

específicos do país (BRASIL, 2006b). 

Importante é avaliar o componente emocional dessas gestantes de risco. 

Essas gestações representam um desafio para condições maternas, também do 

ponto de vista emocional, que surgem de forma adaptativa. Nesse âmbito, impõe-se 

à equipe multiprofissional que atende a mulher na atenção pré-natal a prática do 

conhecimento e a sensibilidade para identificar e entender o processo emocional 

que rodeia o acompanhamento desse tipo de gestação (BRASIL, 2000a). 

 

1.5.3 Doenças sexualmente transmissíveis e infecção pelo HIV 

 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são geralmente 

assintomáticas no início da infecção, principalmente em mulheres, o que dificulta o 

diagnóstico precoce. Fatores biológicos, socioculturais, econômicos e de gênero 

contribuem para que mulheres sejam mais susceptíveis a essas doenças. Na 

gestante pode atingir o feto em desenvolvimento, provocando lesões, abortamento 

espontâneo, determinar uma gravidez ectópica, ou ainda causar nascimentos de 

crianças com malformações graves. Durante o parto, também pode afetar o recém-

nascido causando comprometimento de vários órgãos como pulmão e olhos 

(BRASIL, 2009a). Infecções inflamatórias pélvicas, com prognóstico de sepses e 

morte, também estão presentes entre as morbimortalidades, tanto de grávidas 

quanto não grávidas. 

As estimativas da OMS é que ocorram no mundo 340 milhões de casos 

novos de DST por ano. Nessa estimativa não estão incluídos o herpes genital e o 

papiloma vírus humano (HPV). No Brasil, estima-se em 15 milhões essa ocorrência 

anualmente (BRASIL, 2009a), entretanto este número pode estar aquém do 
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quantitativo real, já que as notificações compulsórias não possuem dados fidedignos 

em todo o País. 

Uma das principais preocupações relacionadas às DST é o fato de 

facilitarem a transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Entre os dados 

evidenciados nas estatísticas está a crescente feminilização da epidemia do 

HIV/AIDS (síndrome da imunodeficiência adquirida), sobretudo entre mulheres 

brasileiras mais pobres e com menor acesso a medidas assistenciais e educativas 

preventivas. Consequência desse estado é a transmissão vertical do HIV, que está 

relacionada com a principal via de infecção em crianças (MANDÚ; SANTOS; 

CORRÊA, 2006). Considerada uma realidade crescente entre as mulheres, a 

epidemia da AIDS compromete a saúde das brasileiras desde os anos 80 com o 

surgimento das primeiras notificações. Desde então os números cresceram 

assustadoramente. O Ministério da Saúde informa que a razão de sexos vem 

diminuindo sistematicamente, passando de 15,1 homens por mulher, em 1986, para 

1,5 homens por mulher, em 2006 (BRASIL, 2009b). 

A atenção pré-natal promove ações e estratégias direcionadas a 

prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a 

realização de exames sorológicos específicos e disponibilização dos tratamentos 

recomendados pela OMS e Ministério da Saúde (BRASIL, 2009b). 

 

 

1.6 Justificativa do estudo 

 

A atenção pré-natal foi selecionada como objeto central deste estudo, 

pelo interesse em se conhecer e analisar as características da assistência prestada 

à gestante no Município de Fortaleza, bem como avaliar a qualidade dos 

atendimentos realizados pelos profissionais de saúde, tendo por base o conteúdo 

das consultas. 

Estudo caso-controle recentemente realizado por Nascimento (2011) em 

Fortaleza, apontou a inadequação da assistência ao pré-natal ofertada às gestantes 

durante o pré-natal, como um dos principais fatores de risco para o óbito neonatal 
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precoce na Capital. Estudos anteriores (SCHOEPS et al., 2007; KASSAR 2010) 

corroboram esse achado, enfatizando que a maior concentração de óbitos neonatais 

neste período, está associada diretamente a um pré-natal inadequado.  

Torna-se, portanto, indispensável avaliar a qualidade da atenção pré-natal 

no sentido de colaborar na orientação de gestores das áreas de saúde, para 

formulação de estratégias e enfrentamento dos problemas que afetam à mulher no 

ciclo gravídico-puerperal.  

Este estudo propôs-se analisar o padrão da assistência pré-natal entre 

mulheres usuárias desse serviço na Capital, utilizando e contemplando os critérios 

de avaliação preconizados pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN/2000), e o índice de adequação do processo de assistência pré-

natal proposto por Coutinho et al. (2003), que obedece a uma sequência de três 

níveis de qualidades, em que  são avaliados o atendimento individualizado (objeto 

clínico) e o desenvolvimento das ações  do programa de cuidados durante o pré-

natal (conteúdo programático). 

A pesquisa tem como base estudo populacional que analisou os 

indicadores mais relevantes da saúde materno infantil do Estado do Ceará, a 

PESMIC V (Pesquisa de Saúde Materno Infantil no Ceará), realizada no final do ano 

de 2007 e início de 2008.  O projeto PESMIC teve como instituições executoras a 

Universidade Federal do Ceará por meio do seu Departamento de Saúde 

Comunitária, que disponibilizou profissionais com reconhecida experiência 

acadêmica nas áreas de Epidemiologia, Nutrição e Saúde Materno Infantil; e a 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA), que através da  Escola de Saúde 

Pública e do Núcleo de Atenção à Saúde Sexual e Reprodutiva, contribuiu com a 

infraestrutura necessária para a implementação do trabalho de campo, garantindo o 

suporte logístico necessário para a execução do Projeto.  

Deste modo, os resultados desta análise sobre a atenção pré-natal em 

Fortaleza são de vivo interesse, não só para a esfera acadêmica, mas também para 

a assistencial, assegurando assim desdobramentos positivos tanto em termos de 

publicações, como de intervenções.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a qualidade da atenção pré-natal ofertada às gestantes de Fortaleza 

(CE), tendo como parâmetros os indicadores preconizados pelo Ministério da 

Saúde, visando a contribuir para a melhoria da assistência à mulher no ciclo 

gravídico-puerperal.    

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil das gestantes de Fortaleza em seus aspectos 

socioeconômicos, demográficos e de atenção à saúde; 

 

 Relacionar a realização dos principais procedimentos da atenção pré-natal, às 

características socioeconômicas, demográficas e de atenção à saúde das 

gestantes;  

 

 Medir o nível de adequação da assistência oferecida às gestantes, com base 

em uma classificação de qualidade estabelecida para uma atenção básica pré-

natal; 

 

 Propor estratégias e ações que visem à melhoria da qualidade da atenção pré-

natal em Fortaleza. 
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3   METODOLOGIA     

 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal de base populacional, com 

abrangência do Município de Fortaleza, o qual pesquisou uma amostra 

representativa da população de mulheres em idade reprodutiva que reportaram pelo 

menos um parto nos prévios 12 meses.  

 

3.1 População e local do estudo 

 

A população se constituiu de mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos, 

com vida sexual ativa e história recente de gravidez. O local do estudo foi a capital 

do Estado do Ceará, Fortaleza, que possui uma população de 2,3 milhões de 

habitantes, da qual se estima que aproximadamente 70% sejam usuários do SUS. 

Mulheres residentes nos municípios contíguos, que compõem a Região 

Metropolitana de Fortaleza não entraram para o estudo. 

 

3.2 Amostragem 

 

 A amostragem utilizada foi do tipo probabilística, por conglomerados, 

selecionados com a utilização dos setores censitários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. Estes setores resultam da divisão do município em 

áreas geográficas de extensões variáveis, mas com população uniforme, em torno 

de 300 famílias. 

No processo de amostragem das mulheres em idade fértil da população 

de Fortaleza, selecionou-se 110 setores censitários mediante sorteio, 

correspondendo a um quarto do total de 400 setores do estudo (PESMIC V), o que 

equivale à proporção da população da capital em relação à população total do 

Estado.  

Uma vez sorteado o setor, com seu respectivo mapa obtido do IBGE, foi 

definida aleatoriamente, em cada um deles, a localização do conglomerado de 20 
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residências a serem visitadas. A partir de um ponto de partida sorteado, os 20 

domicílios foram visitados de forma consecutiva seguindo regras específicas: i) o 

pesquisador visitou as casas obedecendo o sentido horário;  ii) não foram incluídos 

no conglomerado de 20 casas os estabelecimentos comerciais e as casas sem 

moradores, sendo estas substituídas por outras vizinhas; iii) no caso de famílias 

ausentes, até três retornos foram realizados na tentativa de obtenção dos dados do 

domicílio.  

Ao todo foram selecionados aleatoriamente e visitados um total de 2.200 

domicílios, nos quais residiam um total de 2.553 mulheres na faixa etária de10 a 49 

anos. Desta amostra maior, foi retirada a sub amostra de 195 mulheres que tinham 

parido no período de até 12 meses anteriores à entrevista, as quais se tornaram alvo 

desta análise. 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Em cada domicilio, foram realizadas as entrevistas de todas as mulheres 

na faixa etária de interesse, utilizando-se questionários específicos para o domicílio 

e para as mulheres neles residentes. As adolescentes de menos de 18 anos que já 

estiveram grávidas responderam ao questionário completo depois de obtida a 

autorização dos pais ou responsáveis (ver em anexo versão do questionário). 

O período de coleta de dados compreendeu o final do ano de 2007 e o 

início de 2008, correspondendo ao 5° corte transversal do estudo da série da 

Pesquisa de Saúde Materno-Infantil no Ceará (PESMIC). 

A equipe técnica do estudo foi constituída de uma coordenação, de um 

supervisor geral do estudo e de três equipes de pesquisadores de campo, 

compostas cada uma de um supervisor e oito entrevistadores, todos de nível 

superior com formação na área de nutrição ou saúde. Os 24 entrevistadores 

trabalharam em duplas, cada dupla cobrindo um setor (conglomerado de 20 casas) 

por dia. A equipe de apoio foi constituída por uma secretária, uma auxiliar de 

pesquisa para revisão dos questionários e por dois digitadores. 
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3.4  Controle de qualidade 

 

Os questionários foram revisados diariamente pelos supervisores, 

enquanto ainda no campo, para a identificação de erros de preenchimento e sua 

correção, nos casos em que isto era possível. Os dados tiveram dupla entrada em 

computador, sendo os dois bancos de dados validados quanto a erros de digitação. 

 

3.5  Infraestrutura e apoio técnico 

 

A Universidade Federal do Ceará disponibilizou seus profissionais 

docentes para o delineamento da pesquisa, elaboração dos questionários, análise 

dos dados, elaboração dos relatórios técnicos, artigos científicos além de fornecer 

informações e materiais para desenvolvimento de dissertações e teses.  

A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará forneceu todo o suporte 

logístico necessário para a pesquisa de grande porte de abrangência estadual. 

Ofereceu ainda pessoal técnico de apoio operacional e acesso a meios de 

comunicação, incluindo telefone, fax e livre acesso à internet. 

A Escola de Saúde Pública do Ceará disponibilizou estrutura física, como 

biblioteca, salas de apoio para reuniões e treinamento de pesquisadores.  

 

3.6  Considerações éticas 

 

O estudo é de natureza essencialmente observacional, não envolvendo 

experimentos em seres humanos. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

devidamente assinado, foi obtido das participantes da pesquisa. 

O protocolo da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Ceará em 21/02/2006 (protocolo nº 09/06), de acordo 

com as normas determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde – Ministério da 

Saúde, Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 (Anexo C).  
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3.7  Análise dos dados 

 

Na análise, a atenção pré-natal foi categorizada em três componentes 

distintos, a utilização do pré-natal; a realização de exames básicos; e os 

procedimentos clínico-obstétricos, conforme descritos a seguir: 

 Utilização do pré-natal: compreende a época da realização da primeira 

consulta que deveria ocorrer ainda no primeiro trimestre de gravidez, e o número 

total de consultas realizadas, que deveria ser de no mínimo seis; como também 

utilizado por Coutinho et al. (2003) especificamente para esse componente, foi 

empregado o Índice de Kessner, um dos métodos mais difundidos para a análise 

quantitativa da atenção pré-natal, que avalia a utilização do atendimento em termos 

de época de início e frequência de consultas (ALEXANDER; KOTELCHUCK, 1996). 

 Realização de exames básicos: envolve exames essenciais que devem 

ser prescritos durante o acompanhamento da gestante a partir da primeira consulta 

e repetidos próximo à 30ª semana de gestação, segundo preconiza o PHPN/2000, 

quais sejam: glicemia de jejum; tipagem sanguínea ABO-Rh; 

hemoglobina/hematócrito; sumário de urina tipo 1; testagem para o HIV; e VDRL; 

 Procedimentos clínico-obstétricos: reúnem o conjunto de ações que 

dependem da intervenção dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) 

durante as consultas, tais como: exame ginecológico, exame das mamas, 

verificação de pressão arterial e peso, profilaxia da anemia; orientações e incentivo 

ao aleitamento, orientações/encaminhamento para o parto e imunização anti-

tetânica (dT). 

 

Para a avaliação global da qualidade da atenção pré-natal no Município, 

adaptou-se o Índice de Adequação do Processo de Assistência Pré-Natal, proposto 

por Coutinho et al. (2003), no qual o padrão de qualidade é estabelecido mediante 

análise de níveis distintos, cumulativos e de complexidade crescente (Quadro 1): 

 Nível 1, englobando o primeiro componente ‘utilização do pré-natal’; 

 Nível 2, envolvendo o primeiro e o segundo componente, ou seja, a 

‘utilização do pré-natal’ e a ‘realização dos exames básicos’; 

 Nível 3, reunindo os três componentes, quais sejam, os dois anteriores, 

acrescidos do componente ‘procedimentos clínico-obstétricos’. 
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Essa avaliação permitiu classificar o processo de assistência de uma 

forma integrada, analisando o conjunto de procedimentos e condutas essenciais 

para a atenção pré-natal.  

Para cada nível, a atenção pré-natal foi classificada então como 

adequada, inadequada e intermediária.  No Nível 1, a atenção foi considerada como 

adequada, quando as gestantes iniciaram o acompanhamento até o 1º trimestre e 

realizaram seis ou mais consultas; as gestantes que não iniciaram pré-natal dentro 

dos três primeiros meses de gravidez, e que também não compareceram a pelo 

menos seis consultas, foram classificadas como tendo utilização inadequada; as 

demais gestantes que cumpriram somente um dos dois parâmetros tiveram sua 

atenção pré-natal classificada como intermediária. 

Para o Nível 2, foram consideradas como tendo recebido atenção 

adequada as gestantes com os parâmetros do Nível 1 classificados como 

adequados, e que realizaram todos os exames recomendados. As que deixaram de 

realizar até dois desses exames foram classificadas como tendo recebido padrão 

inadequado. As que realizaram três dos quatro exames foram definidas como 

padrão intermediário. 

Finalmente, para o Nível 3, foram classificadas como tendo recebido 

atenção pré-natal de padrão adequado as gestantes com classificação adequada 

para o Nível 2, e que receberam todos os oito procedimentos clínico-obstétricos 

básicos. No padrão inadequado, foram incluídas aquelas gestantes que só 

receberam até três dos oito procedimentos ao longo de suas consultas. As que 

receberam de quatro a sete procedimentos nas consultas tiveram o padrão 

classificado como intermediário. 

Em cada nível, quando as mulheres deixaram de ser classificadas como 

padrão adequado, na classificação seguinte elas foram relocadas tanto no nível 

intermediário quanto no inadequado, dependendo dos critérios de adequação. 

Os dados foram digitados, processados e analisados em 

microcomputador, utilizando o software Epi Info (CDC/WHO). Variáveis contínuas 

foram agrupadas em categorias, quando apropriado. Para as variáveis categóricas, 
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testes do Qui-quadrado foram aplicados para avaliar significância estatística ao nível 

de 5%. Valores ignorados foram excluídos dos cálculos quando apropriado.  

 

Quadro 1. Parâmetros utilizados para a classificação dos níveis de adequação da 

atenção pré-natal*  

 
Características 

do pré-natal 
 

 
Adequado 

 
Intermediário 

 
Inadequado 

NÍVEL 1 
 

Utilização do Pré-Natal: 

 Início no 1º trimestre 

 Realização de seis ou mais 
consultas 

 

Satisfez as 2 
condições 

 

Satisfez 
somente 1 das 

2 condições 

 

Não satisfez 
nenhuma das 

condições 

NÍVEL 2 
 

Utilização do Pré-natal  
+                           

Exames Básicos: 

 Exame de sangue 

 Exame de urina 

 VDRL 

 Teste HIV 

 
 

 

Realizou todos 
os 4 exames 

recomendados 

 

 

Realizou 3 dos 
4 exames 

recomendados 

 

 

Realizou até 2 
exames 

recomendados 

NÍVEL 3 
 

Utilização do Pré-natal                             
+ 

Exames Básicos  
+ 

 Procedimentos 
Clínico-Obstétricos: 

 Ex. ginecológico 

 Ex. das mamas 

 Verificação de PA 

 Verificação do peso 

 Orientação ao aleitamento 

 Encaminhamento ao parto 

 Profilaxia da anemia 

 Imunização tétano 

 

 

 

 

Submetida a 
todos os 

procedimentos 
 

 

 

 

 

Submetida a 
de 4 a 7 

procedimentos 

 

 

 

 

Submetida a 
até 3 

procedimentos 

*Adaptado de Coutinho et al. (2003) 
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3.7.1  Variáveis do estudo 

 

As variáveis pesquisadas que dizem respeito diretamente ao objeto deste 

estudo são apresentadas a seguir. 

3.7.1.1 Análise da cobertura e qualidade do pré-natal 

Para a avaliação da cobertura e qualidade da atenção pré-natal, foram 

utilizadas as seguintes informações: 

 início do acompanhamento pré-natal;  

 número de consultas pré-natal na última gravidez; 

 realização de exames de sangue, de urina (VDRL e anti-HIV); 

 provisão da suplementação de ferro e ácido fólico; 

 vacinação anti-tetânica (dT) na última gravidez (doses aplicadas); 

 exame físico nas consultas (ginecológico, de mamas e obstétrico); 

 verificação no cartão da gestante do registro de peso e pressão arterial em 

todas as consultas; 

 orientação e incentivo ao aleitamento materno; e 

 encaminhamento da gestante pelo profissional de saúde para uma unidade 

específica de assistência ao parto. 

 

3.7.1.2 Análise dos fatores socioeconômicos, demográficos e de saúde 

As variáveis de interesse sobre as mulheres e suas famílias, analisadas 

como potenciais fatores determinantes foram as seguintes: 

 idade da mulher (adolescente e adulta); 

 situação conjugal (com companheiro e sem companheiro); 

 nível educacional (sem escolaridade ou até oito anos de estudo e acima de 

nove anos de estudo); 

 renda familiar (até dois salários mínimos e acima de dois salários mínimos); e 

 tipo de atenção à saúde (SUS e planos de saúde). 
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4 RESULTADOS 

 

 Em Fortaleza, a V Pesquisa sobre Saúde Materno Infantil do Ceará 

(PESMIC V) investigou um total de 2.553 mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos, 

das quais 195 reportaram terem tido parto nos anteriores 12 meses à entrevista, 

grupo este que se constituiu na amostra do estudo. A análise a seguir, referente a 

esta sub amostra que está organizada de acordo com os seguintes tópicos: 

características socioeconômicas e demográficas das gestantes; características da 

atenção pré-natal; associação entre as características do pré-natal e das gestantes; 

e análise do padrão de qualidade da atenção pré-natal. 

 

4.1 Características socioeconômicas e demográficas das gestantes 

 

 A Tabela 1 descreve as características relacionadas às condições 

socioeconômicas e demográficas das mulheres que compõem a amostra, em que a 

faixa etária predominante foi a de 20 a 29 anos (50,3%). As gestantes adolescentes 

representaram uma proporção importante de 18,5%, sendo que a mais jovem 

identificada na pesquisa tinha a idade de 13 anos. Cerca de 5% das gestantes 

apresentavam idade ≥ 40 anos.  

Em relação ao estado civil, 42,3% das gestantes declararam-se em união 

conjugal, com as formalmente casadas representando somente 30,9%. As que se 

declararam solteiras, viúvas ou separadas representaram 26,8% da amostra. Quanto 

à escolaridade das gestantes entrevistadas, predominou o ensino fundamental 

(58,2%). Um terço das gestantes declarou ter o ensino médio e somente 5,2% 

cursaram o nível superior. Com relação à renda familiar mensal representada pela 

soma dos rendimentos de todos os membros da família, predominou a faixa de até 

um salário mínimo (53,2%). Somente uma de cada cinco gestantes provinha de 

famílias com renda mensal superior a dois salários mínimos. Uma proporção de 73% 

das gestantes utilizam os serviços de atenção pré-natal do SUS, enquanto que o 

restante (27%) referiu dispor de algum plano de saúde para o acompanhamento da 

sua gestação. 
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Tabela 1. Distribuição das gestantes segundo características socioeconômicas 

e demográficas. Fortaleza-Ce, 2007 

      
Características Socioeconômicas  

Demográficas 
 

 
N 

 
% 

 

Faixa etária 

  

13-19 36 18,5 

20-29 98 50,3 

30-39 52 26,7 

40 ou mais 9 4,6 

 

Estado civil 

  

Solteira 46 23,7 

Casada 60 30,9 

Unida 82 42,3 

Separada 5 2,6 

Viúva 1 0,5 

 

Escolaridade 

  

Nenhuma 3 1,0 

Ensino Fundamental de 1-4 anos 27 13,9 

Ensino Fundamental de 5-8 anos 84 43,3 

Ensino Médio  71 36,6 

Nível Superior 10 5,2 

 

Renda familiar mensal 

  

Menos de 1 salário mínimo 39 24,7 

1 salário mínimo 45 28,5 

Mais de 1 até 2 salários mínimos 44 27,8 

Mais de 2 salários mínimos 30 19,0 

 

Seguro Saúde 

  

Planos de Saúde (particulares) 44 27,0 

Sistema Único de Saúde 119 73,0 
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4.2 Características da atenção pré-natal  

 

A frequência com que são oferecidas as principais ações e intervenções 

consideradas indispensáveis para a qualidade da atenção pré-natal é apresentada 

na Tabela 2. 

Os procedimentos selecionados foram categorizados conforme a seguir: 

Utilização do Pré-Natal (frequência e início das consultas); Exames Básicos 

Realizados (exame de sangue e de urina, VDRL, testagem HIV); e Procedimentos 

Clínico-Obstétricos (exame ginecológico, exame das mamas, verificação de peso e 

pressão arterial, orientação ao aleitamento, encaminhamento para o parto, profilaxia 

da anemia e imunização anti-tetânica). 

Em relação à utilização do pré-natal, verifica-se que três quartos das 

gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Dentro dos primeiros 120 dias de gravidez, 88% das gestantes 

já haviam iniciado o pré-natal. No total, mais de 70% das gestantes realizaram seis 

ou mais consultas durante a gravidez, com uma média de 6,5 consultas por 

gestante. A proporção de gestantes que tiveram acesso ao serviço de pré-natal 

alcançou uma cobertura universal em Fortaleza de 99%, considerando-se todas as 

que tiveram a oportunidade de utilizar o serviço pelo menos uma vez durante a 

gestação (Gráfico 1). 

No que se refere aos exames laboratoriais, constatou-se que a grande 

maioria das gestantes teve acesso e realizou cada um dos quatro exames básicos 

pelo menos uma vez durante o acompanhamento da gravidez. O ‘exame de sangue’ 

foi o mais frequentemente realizado e o VDRL menos frequente, mas todos em 

proporção acima de 90% (Gráfico 2). 

No que concerne aos procedimentos clínicos-obstétricos, somente 34% 

dessas mulheres afirmaram terem sido submetidas ao exame ginecológico durante o 

acompanhamento do pré-natal. Quanto ao aleitamento materno, somente 38,5% das 

mulheres referiram ter recebido orientações e incentivo a esse procedimento. Em 

relação os encaminhamentos hospitalares para o parto, apenas 59,5% das 

gestantes afirmaram terem sido referidas a uma maternidade durante a gravidez. No 

que se refere ao exame clínico das mamas, 72% das gestantes relataram a 
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realização desse procedimento. A profilaxia da anemia com a suplementação de 

ferro e ácido fólico durante a gestação foi realizada em 84,6% das gestantes.  A 

avaliação e registro da pressão arterial e do peso durante as consultas foram 

observados em 87%, entre as mulheres que apresentaram o cartão de gestante.  Na 

imunização contra o tétano, 95% das gestantes referiram ter recebido, no mínimo, 

uma dose da vacina dupla adulto (dT) durante o pré-natal. Observou-se entretanto 

que 40,8% destas mulheres (dado não mostrado) não receberam a dose 

considerada imunizante (segunda dose) do esquema recomendado (Gráfico 3). 

 

Tabela 2. Distribuição das gestantes segundo as características da atenção 

pré-natal. Fortaleza-Ce, 2007 

 
Características do  

Pré-Natal 
 

 
N 
 

 
% 

 

 

Utilização do PN 

Início no 1º. trimestre 

Início em até 120 dias 

6 ou mais consultas 

 

 

145 

171 

139 

 

 

74,4 

88,0 

71,3 

 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

188 

181 

178 

181 

 

 

96,4 

93,0 

91,3 

93,0 

 

 

Procedimentos clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA* 

Verificação peso* 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia da anemia 

Imunização do tétano 

 

 

 

67 

141 

93 

93 

75 

116 

165 

185 

 

 

 

34,4 

72,3 

87,0 

87,0 

38,5 

59,5 

84,6 

95,0 

 

* Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante 
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Gráfico 1.   Distribuição das gestantes de acordo com a utilização do pré-natal.  

Fortaleza-Ce, 2007 

 

 

Gráfico 2. Distribuição das gestantes que realizaram exames durante o 

acompanhamento pré-natal. Fortaleza-Ce, 2007 
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Gráfico 3. Distribuição das gestantes que foram submetidas a procedimentos 

clínico-obstétricos no pré-natal. Fortaleza-Ce, 2007 

 

 

 

4.3 Associação entre as características da atenção pré-natal e das gestantes.  

 

Verifica-se na Tabela 3 que somente o número de consultas realizadas e 

a realização do teste HIV estiveram estatisticamente associados a grupos etários 

das gestantes, quais sejam, adolescentes e adultas. Entre as adolescentes apenas 

58,3% realizaram as preconizadas seis ou mais consultas durante a gestação, 

contra 74,2% no grupo de gestantes adultas (p=0,057). Em relação ao teste HIV, 

83,3% das adolescentes o fizeram, contra 95% das demais gestantes (p=0,014). 

Para todas as demais características do pré-natal, não se observou diferenças 

estatisticamente significantes entre a atenção recebida por adolescentes ou 

gestantes adultas. Tenderam a ser mais frequentes entre as gestantes adultas do 

que entre as adolescentes o início ainda no 1º trimestre e a realização do exame 

ginecológico, embora as diferenças tenham apenas se aproximado da significância 

estatística. Da mesma forma, tenderam a ser mais frequentes entre as gestantes 

adolescentes a profilaxia contra a anemia e o tétano. 
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Tabela 3. Características da atenção pré-natal, associadas ao grupo 

populacional da gestante. Fortaleza-Ce, 2007 

 
Características do  
Pré-Natal 

 

 
Adolescentes* 

(n=36) 
Nº (%) 

 
Adultas* 
(n=159) 
Nº (%) 

 
Valor de P 

 

 

Utilização do PN 

Início no 1º trimestre 

6 ou mais consultas 

 

 

23 (63,9) 

21 (58,3) 

 

 

122 (76,7) 

118 (74,2) 

 

 

0,111 

0,057 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

35 (97,2) 

34 (94,4) 

32 (88,9) 

30 (83,3) 

 

 

153 (96,2) 

147 (92,5) 

146 (91,8) 

151 (95,0) 

 

 

0,771 

0,675 

0,572 

0,014 

 

Procedimentos clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA** 

Verificação peso** 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia anemia 

Imunização tétano 

 

 

 

09 (25,0) 

27 (75,0) 

20 (90,9) 

20 (90,9) 

15 (41,7) 

20 (55,6) 

33 (91,7) 

33 (91,7) 

 

 

 

58 (37,4) 

114 (73,1) 

73 (85,9) 

73 (85,9) 

60 (37,7) 

96 (60,4) 

132 (83,0) 

130 (81,8) 

 

 

 

0,159 

0,813 

0,533 

0,533 

0,661 

0,594 

0,194 

0,147 

*As faixas etárias foram categorizadas em: adolescentes com idade entre 10 a 19 anos; e 
adultas com idade a partir de 20 anos. 
** Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante. 
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Na Tabela 4 foi observado que apenas o número de consultas realizadas 

e o início do pré-natal no primeiro trimestre estiveram estatisticamente associados 

ao estado civil das gestantes. Entre as gestantes solteiras, separadas e viúvas 

somente 59,6% realizaram seis consultas ou mais, contra 75,4% de casadas ou 

(p=0,032). Observou-se que as mulheres em união estável e casadas, iniciaram o 

pré-natal mais cedo (79,6%) do que aquelas que não tinham companheiro (p=0,004). 

Observou-se, ainda, que gestantes sem companheiro estiveram mais propensas a 

não realizar o exame ginecológico e a não receber orientação sobre amamentação e 

local do parto, em comparação com as que tinham companheiro; as referidas 

diferenças, entretanto, não alcançaram a significância estatística. 

 

Tabela 4. Características da atenção pré-natal, associadas à situação conjugal 

da gestante. Fortaleza-Ce, 2007 

 
Características do  
Pré-Natal 

 

 
Solteiras/Separadas/Viúvas 

(n=52) 
Nº (%) 

 
Casadas/Unidas 

(n=142) 
Nº (%) 

 
Valor de P 

 

 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou mais consultas 

 

 

31 (59,6) 

31 (59,6) 

 

 

113 (79,6) 

107 (75,4) 

 

 

0,004 

0,032 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

50 (96,2) 

48 (92,3) 

48 (92,3) 

47 (90,4) 

 

 

137 (96,5) 

132 (93,0) 

130 (91,5) 

133 (93,7) 

 

 

0,914 

0,876 

0,864 

0,434 

 

Procedimentos clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA* 

Verificação peso* 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia anemia 

Imunização tétano 

 

 

 

14 (27,5) 

40 (76,9) 

24 (88,9) 

23 (85,2) 

15 (28,8) 

26 (50,0) 

45 (86,5) 

44 (84,6) 

 

 

53 (38,1) 

101 (72,7) 

68 (86,1) 

69 (87,3) 

59 (41,5) 

90 (63,4) 

119 (83,8) 

118 (83,1) 

 

 

 

0,172 

0,550 

0,709 

0,775 

0,106 

0,092 

0,640 

0,800 
 

* Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante. 
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Verificou-se que o nível de escolaridade das gestantes (Tabela 5) esteve 

associado estatisticamente ao número de consultas e à orientação ao aleitamento 

materno. Entre as mulheres com até oito anos de estudo, somente 65,5% realizaram 

as seis ou mais consultas, em oposição a 80,2% no grupo das mulheres com maior 

nível educacional (p=0,024). Em relação ao incentivo e orientação à amamentação, 

somente 29,2% das gestantes com nível educacional mais baixo reportaram haver 

recebido essa orientação do profissional, contra 51,9% das gestantes com maior 

escolaridade (p=0,001).  

 

Tabela 5. Caraterísticas da atenção pré-natal, associadas ao nível de 

escolaridade da gestante. Fortaleza-Ce, 2007 

 
Características do  
Pré-Natal 

 

 
Sem escolaridade - 

até 8 anos de 
estudo 
(n=114) 
Nº (%) 

 
De 9 anos de estudo 
- até nível superior 

 
(n=81) 
Nº (%) 

 
Valor de P 

 
 

 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou mais consultas 

 

 

79 (69,9) 

74 (65,5) 

 

 

66 (81,5) 

65 (80,2) 

 

 

0,067 

0,024 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

108 (95,6) 

104 (92,0) 

104 (92,0) 

102 (90,3) 

 

 

79 (97,5) 

77 (95,1) 

74 (91,4) 

78 (96,3) 

 

 

0,471 

0,405 

0,865 

0,109 

 

Procedimentos clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA* 

Verificação peso* 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia anemia 

Imunização tétano 

 

 

 

38 (34,9) 

76 (68,5) 

49 (90,7) 

50 (92,6) 

33 (29,2) 

65 (57,5) 

95 (84,1) 

90 (79.6) 

 

 

 

 

28 (34,6) 

64 (80,0) 

44 (83,0) 

43 (81,1) 

42 (51,9) 

50 (61,7) 

69 (85,2) 

72 (88,9) 

 

 

 

0,966 

0,075 

0,236 

0,078 

0,001 

0,556 

0,832 

0,087 

 

* Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante. 
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Verifica-se na Tabela 6 que a renda familiar da gestante esteve 

significativamente associada aos dois fatores que marcam o início e término da 

atenção pré-natal, quais sejam a época da 1ª consulta e o encaminhamento para o 

parto. Entre as mulheres com renda até dois salários mínimos, somente 68,8% 

iniciaram o acompanhamento pré-natal na época adequada (1º trimestre), contra 

90,0% daquelas com renda maior que dois salários mínimos (p=0,018). Em relação 

ao encaminhamento para o parto, somente 53,1% das gestantes de menor renda 

afirmaram terem sido encaminhadas, contra uma proporção significativamente maior 

(76,7%) verificada nas gestantes de maior renda (p=0,018). Gestantes de baixa 

renda também tenderam a ser menos orientadas quanto ao aleitamento materno, em 

comparação às gestantes de melhor situação econômica, em uma diferença próxima 

à significância estatística.  

Tabela 6. Caraterísticas da atenção pré-natal, associadas à renda familiar da 

gestante. Fortaleza-Ce, 2007 

 
Características do 
Pré-Natal 

 

 
Renda Familiar de 2  
Salários Mínimos ou 

menos (n=128) 

 
Renda Familiar 

Maior que 2 Salários 
Mínimos (n=30) 

 
Valor de P 

 
 

 Nº (%) Nº (%)  
 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou mais consultas 

 

 

88 (68,8) 

90 (70,3) 

 

 

27 (90,0) 

23 (76,7) 

 

 

0,018 

0,487 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

126 (98,4) 

121 (94,5) 

120 (93,8) 

124 (96,9) 

 

 

30 (100,0) 

29 (96,7) 

29 (96,7) 

29 (96,7) 

 

 

0,490 

0,631 

0,534 

0,953 

 

Procedimentos clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA* 

Verificação peso* 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia anemia 

Imunização tétano 

 

 

 

44 (34,6) 

94 (74,0) 

66 (90,4) 

65 (89,0) 

46 (35,9) 

68 (53,1) 

111 (86,7) 

106 (95,8) 

 

 

 

11 (36,7) 

21 (70,0) 

17 (85,0) 

16 (80,0) 

16 (53,3) 

23 (76,7) 

25 (83,3) 

27 (96,4) 

 

 

 

0,834 

0,654 

0,488 

0,285 

0,079 

0,018 

0,629 

0,828 

* Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante. 
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Foi observada diferença estatística altamente significante em relação ao 

tipo de atenção à saúde utilizado pelas gestantes (Tabela 7) com o número de 

consultas e início do pré-natal. Entre as que tinham plano de saúde particular, 90,9% 

realizaram seis ou mais consultas contra somente 67,2% das usuárias do SUS 

(p=0,002). O início do pré-natal no 1º trimestre também foi bem mais frequente entre 

as gestantes com plano de saúde (93,2%) em relação às que utilizaram 

exclusivamente os serviços do SUS (68,1%) (p=0,001). Ao analisar os 

procedimentos clínico-obstétricos, constataram-se diferenças significativas entre 

usuárias de planos de saúde e do SUS quanto ao acesso às orientações sobre 

aleitamento materno (p=0,029), bem como encaminhamento ao parto (p=0,017).  

Tabela 7.  Características da atenção pré-natal, associadas ao provedor de 

atenção à saúde da gestante. Fortaleza-Ce, 2007 

* Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante. 
 
 

 
Características do  
Pré-Natal 

 

 
Sistema Único  

de Saúde 
 (n=119) 

Nº(%) 

 
Plano de Saúde 

Particular 
(n=44) 
Nº (%) 

 
Valor de P 

 

 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou + consultas 

 

 

81 (68,1) 

80 (67,2) 

 

 

41 (93,2) 

40 (90,9) 

 

 

0,001 

0,002 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

114 (95,8) 

112 (94,1) 

110 (92,4) 

112 (94,1) 

 

 

43 (97,7) 

42 (95,5) 

40 (90,9) 

42 (95,5) 

 

 

0,561 

0,740 

0,749 

0,740 

 

Procedimentos Clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA* 

Verificação peso* 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia anemia 

Imunização tétano 

 

 

 

43 (36,4) 

87 (73,1) 

63 (87,5) 

62 (86,1) 

40 (33,6) 

62 (52,1) 

104 (87,4) 

96 (96,0) 

 

 

 

14 (31,8) 

35 (81,4) 

19 (95,0) 

18 (90,0) 

23 (52,3) 

32 (72,7) 

38 (86,4) 

37 (94,9) 

 

 

 

0,583 

0,280 

0,340 

0,647 

0,029 

0,017 

0,861 

0,768 
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4.4 Análise das características da atenção pré-natal a partir de padrões de 

qualidade 

                      Os resultados da análise da adequação da atenção pré-natal 

apresentados a seguir baseiam-se nos critérios de avaliação de qualidade 

estabelecidos no Quadro 1 (ver metodologia).  

No concernente à utilização do pré-natal (Tabela 8), observou-se que 

62,6% das mulheres fizeram uso do serviço de forma adequada, com início do pré-

natal até o 3º mês de gestação e comparecimento a seis ou mais consultas. O 

padrão intermediário, no qual só uma das duas condições foi observada, teve 

percentual de 20,5%, enquanto 16,9% apresentaram padrão inadequado, ou seja, 

não tiveram acesso ao serviço na época ideal para o acompanhamento precoce da 

gravidez e não realizaram o mínimo de seis consultas. 

Quanto à realização dos exames básicos, os dados mostram que 86,2% 

das gestantes, em algum momento da gravidez, realizaram os exames 

considerados, sendo classificadas nesta análise como tendo recebido atenção pré-

natal de padrão adequado. Foi classificada como tendo pré-natal inadequado uma 

proporção de 6,2% das gestantes, uma vez que não realizaram mais do que dois 

exames laboratoriais básicos recomendados durante a gestação.  

Em relação à análise do conjunto de procedimentos clínico-obstétricos 

classificados como essenciais para a qualidade do atendimento à gestante, 

observou-se que apenas 4,6% foram submetidas a todos estes procedimentos, 

sendo classificadas na categoria de pré-natal adequado. A maioria das gestantes 

(70,8%) realizou de quatro a sete, dos oito procedimentos clínico-obstétricos 

essenciais durante o acompanhamento pré-natal, sendo classificadas como tendo 

recebido um padrão intermediário de qualidade. Chama a atenção, contudo, a 

elevada proporção de mulheres (24,6%) que não conseguiram receber mais do que 

três dos oito procedimentos básicos durante o acompanhamento da gestação, 

recebendo um pré-natal com padrão de qualidade bastante inadequado. 
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Tabela 8. Análise da adequação da atenção pré-natal, de acordo com a 

realização de procedimentos básicos. Fortaleza-Ce, 2007 

Características do 

Pré-Natal* 

Adequado 

n(%) 

Intermediário 

n(%) 

Inadequado 

n(%) 

Utilização do Pré-Natal            122 (62,6) 40 (20,5) 33 (16,9) 

Realização de Exames 
Básicos                       

168 (86,2) 15 (7,7) 12 (6,2) 

Procedimentos   
Clínico-Obstétricos 

9 (4,6) 138 (70,8) 48 (24,6) 

*Utilização do pré-natal (nº de consultas ≥6 + início do pré-natal até 3º mês); Exames básicos (exame 
de sangue + Urina + VDRL + HIV); Procedimentos clínico-obstétricos (exame ginecológico + exame 
das mamas + pressão arterial + peso + profilaxia da anemia + orientação para aleitamento + 
encaminhamento para o parto + vacinação anti-tetânica). 
 
 

 

4.5 Avaliação da adequação do pré-natal segundo critérios de qualidade 

 

                        A análise a seguir (Tabela 9) avalia a atenção pré-natal de forma global, 

considerando em conjunto os três grupos de características estabelecidos no 

Quadro 1, quais sejam: utilização do pré-natal, realização dos exames laboratoriais e 

recebimento das intervenções clínico-obstétricas. Constatou-se que o Nível 1, que 

leva em conta somente a utilização do pré-natal, a proporção de 62,6% de 

adequação pode ser considerada satisfatória. Quando se analisa o Nível 2, que 

considera tanto a utilização do pré-natal como a realização de exames, esse 

percentual se reduz, mas somente de forma discreta passando para 54,9%. Quando 

porém é considerado o Nível 3, (constituído do Nível 2 acrescido dos procedimentos 

clínico-obstétricos), observa-se drástica redução da proporção de gestantes que 

receberam atenção pré-natal de padrão adequado, com somente 3,6% de 

percentual alcançado. O índice de inadequação, por sua vez, ao terceiro nível mais 

global, alcançou um patamar bastante elevado de 70,3% das gestantes não 

recebendo uma atenção pré-natal de qualidade. 
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Tabela 9. Análise dos níveis de adequação da atenção pré-natal, de acordo 

com a realização de procedimentos básicos. Fortaleza-Ce, 2007 

Avaliação do 
Processo* 

Adequado 

n (%)                          

Intermediário 

n(%) 

Inadequado 

n(%) 

Nível 1 122 (62,6) 40 (20,5)                 33 (16,9) 

Nível 2 107 (54,9)                   43 (22,0)                 45 (23,1) 

Nível 3 7 (3,6)                      51 (26,2)                137 (70,3) 

*Nível 1 - Utilização do pré-natal; Nível 2 - Utilização do pré-natal + Exames laboratoriais; Nível 3 - 
Utilização do pré-natal + Exames laboratoriais + Procedimentos clínico-obstétricos.  
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5 DISCUSSÃO  
 

 

5.1 Características das gestantes e da atenção pré-natal 

 

A adolescência é considerada etapa importante do desenvolvimento do 

ser humano para atingir a maturidade biopsicossocial, e a gravidez nessa fase da 

vida, quase sempre ocorre sem planejamento e consequentemente, de forma 

indesejada (MOREIRA et al., 2008). Uma a cada cinco gestantes da Capital era 

adolescente, evidenciando um início de vida sexual precoce e provável ocorrência 

de gravidez não planejada.  

De acordo com o Ministério da Saúde, uma situação conjugal não estável 

pode ser considerada como fator de vulnerabilidade para a gestante e consequente 

risco reprodutivo. Surpreendentemente, a categoria de gestantes somente em união 

conjugal (42,3%) superou a de gestantes formalmente casadas (30,9%), mostrando 

que uma grande proporção de nascimentos provém de uniões, possivelmente, não 

formalmente estáveis. Estes dados se referem a mulheres que tiveram um filho 

recente, diferindo bastante dos dados encontrados para a população geral de 

mulheres em idade reprodutiva de Fortaleza, cujas proporções em união e 

formalmente casadas foram de 20,7 e 27,2%, respectivamente. 

A educação das mulheres particularmente das mães, é um dos fatores 

que fortemente influenciam os indicadores de saúde materna e infantil de uma 

população (CORREIA, 2003). Em Fortaleza, o percentual de gestantes entrevistadas 

que chegaram a frequentar uma escola, mesmo que por somente um ano, alcançou 

99%; no entanto, o nível de escolaridade apresenta um baixo percentual de 

mulheres que alcançaram o ensino médio (36,6%), enquanto somente 5,2% 

referiram ter cursado nível superior. 

Diversos autores corroboram o fato de que o acesso ao serviço de saúde 

no País está intensamente influenciado pelo nível socioeconômico, o que interfere 

diretamente na atenção à saúde. Observou-se que mais da metade (53,2%) das 

gestantes de Fortaleza sobrevivia com renda familiar de até um salário mínimo, 

enquanto somente 19% referiram renda acima de dois salários. Consta-se que 
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gestantes em situação de renda baixa estão mais vulneráveis a receber uma 

atenção pré-natal de forma inadequada (NEUMANN et al. 2003; TRAVASSOS; 

OLIVEIRA; VIACAVA, 2006).  

O percentual de mulheres que utilizavam exclusivamente os serviços de 

saúde do SUS em Fortaleza, incluindo a assistência pré-natal, foi de 73%, 

percentual comparável à estimativa do restante do País, na qual em média 30% da 

população brasileira possuem planos de saúde, principalmente nas capitais.  

O início do pré-natal em tempo hábil garante a implantação das possíveis 

intervenções de saúde, aspecto que faz da captação precoce uma estratégia 

essencial à garantia da qualidade de assistência (FERRAZ; LIPPI, 2009). A maioria 

(88%) das gestantes de Fortaleza procurou e teve acesso ao serviço precocemente 

(em até 120 dias), e 71% realizaram seis ou mais consultas durante a gestação. 

Segundo o Ministério da Saúde são preconizadas como princípios e diretrizes para a 

atenção obstétrica e neonatal a captação precoce de gestantes na comunidade e a 

garantia de atendimento nos serviços de saúde durante toda a gravidez. Indicadores 

de cadastramento precoce das gestantes no SISPRENATAL em até 120 dias 

registraram um percentual de 90% no âmbito nacional (PASSOS, 2006). 

Neste estudo, os exames básicos avaliados isoladamente durante o 

acompanhamento pré-natal: exame de sangue, exame de urina, VDRL e testagem 

HIV apresentaram um percentual importante de realização, superior a 90%, 

demonstrando que as gestantes, em sua maioria, foram submetidas, pelo menos 

uma vez, a exames essenciais de rotina recomendados pelo Ministério da Saúde. 

No Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (DATASUS, 2010), 

recomenda-se a realização de todos os exames à primeira consulta, e repetição de 

alguns em torno da 30ª semana. 

Os procedimentos clínico-obstétricos ofertados às gestantes de Fortaleza 

durante as consultas apresentaram frequência de realização bem abaixo do 

recomendado. O exame ginecológico foi o que apresentou menor percentual entre 

os procedimentos selecionados, com 65% das gestantes não referindo terem sido 

examinadas uma só vez durante todas as consultas. O exame clínico das mamas 

não foi reportado por 28% das gestantes, embora seja um procedimento importante 

para a identificação, ainda durante a gravidez, de possíveis problemas que possam 
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impossibilitar ou dificultar a amamentação. Essa pouca ação dos profissionais de 

saúde torna-se ainda mais lamentável quando se observa ser a gestação o 

momento ideal, e às vezes único, para se implantar ou consolidar orientações e 

práticas para a saúde feminina (COUTINHO et al., 2003).  

A monitorização da pressão arterial na gestante é componente essencial 

para o diagnóstico precoce da toxemia gravídica, (pré-eclampsia e eclampsia), 

doença multissistêmica que ocorre habitualmente no final da gestação, e é 

considerada a principal causa de morte materna e perinatal no Brasil. No mundo, 

estima-se que 200.000 mulheres/ano morram de toxemia gravídica (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2006). Deste modo, a pressão arterial e o peso da gestante devem 

ser aferidos em qualquer época da gravidez em todas as consultas; entretanto, em 

Fortaleza, 13% das grávidas (que apresentaram cartão de gestante) não tiveram 

esses procedimentos registrados em todos os atendimentos realizados. 

A falha na orientação e incentivo ao aleitamento materno, por parte dos 

profissionais de saúde durante o pré-natal, foi observada de forma frequente, com 

apenas 38,5% das gestantes referindo haver recebido orientações sobre a 

amamentação. É essencial que o profissional de saúde entenda o seu papel como 

esclarecedor, conscientizador e motivador da prática da amamentação, 

influenciando positivamente sobre a decisão quanto ao ato de amamentar 

(MACHADO; BOSI, 2008). 

Estados e municípios devem dispor de uma rede de serviços organizada 

para a atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos estabelecidos de referência 

e contra referência para o atendimento das gestantes e seus recém-nascidos, com 

garantia de recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários (BRASIL, 

2006c). De acordo com os princípios fundamentais do PHPN, toda gestante tem 

direito de conhecer e ter assegurado o acesso à maternidade em que será atendida 

no momento do parto.  Em Fortaleza, os encaminhamentos para o parto em hospital 

específico foram recebidos por somente 59,5% das gestantes.  

A suplementação de ferro e ácido fólico é importante intervenção durante 

a gravidez, focalizando a profilaxia da anemia na gestante. A anemia reduz a 

resistência imunológica da grávida, aumentando as taxas de complicações 

(hemorragias ante e pós-parto; prematuridade) e eleva o risco de mortalidade 
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materna (REZENDE; MONTENEGRO, 2006). A pesquisa evidenciou o fato de que 

84% das gestantes receberam suplementação com sulfato ferroso ou ácido fólico na 

gravidez. É preocupante saber, no entanto, que 16% das gestantes não receberam 

avaliação ou tratamento da anemia durante o pré-natal. A anemia é o distúrbio mais 

comum da gestação, afetando cerca de 20% das gestantes, tendo como 

consequência uma maior incidência de complicações no parto e no puerpério, como 

infecções, hemorragias, ou até mesmo insuficiência cardíaca congestiva em razão 

do esforço do coração na tentativa de aumentar o débito cardíaco. Sem a terapia 

férrica, mesmo as gestantes com nutrição excelente terminarão a gestação com 

déficit, pois apenas a dieta, não consegue repor as perdas gestacionais desse 

nutriente (CASHION; DURHAN, 2002). 

A imunização contra o tétano das gestantes em Fortaleza alcançou 

cobertura de 95%, com a aplicação de pelo menos uma dose da vacina. Quarenta 

por cento destas, no entanto, não receberam a dose imunizante (segunda) do 

esquema recomendado pelo Ministério da Saúde (dado não mostrado), deixando as 

parturientes e seus recém-nascidos descobertos no momento do parto, o que 

favorece o acometimento do tétano neonatal durante a secção não higiênica do 

cordão umbilical. De acordo com protocolo do PHPN, a gestante pode ser 

considerada imunizada com, no mínimo, duas doses de vacina antitetânica que deve 

ser realizada até 20 dias antes da data provável do parto (BRASIL, 2006c).  

 

5.2 Características das gestantes associadas à atenção pré-natal  

 

Observou-se que a faixa etária adolescente esteve associada à procura 

tardia pela atenção pré-natal (p= 0,111) e à realização de um menor número de 

consultas (p= 0,057), em relação às gestantes adultas. A aceitação da gravidez pela 

gestante adolescente pode ser tardia, o que influencia diretamente na falha pela 

procura do serviço de saúde de forma precoce e no número de consultas 

recomendadas. O Ministério da Saúde, em 1999, criou a Área de Saúde do 

Adolescente e do Jovem (ASAJ), destinada a pessoas entre 10 e 24 anos de idade. 

Essa área tornou-se responsável por articular diversos projetos e programas que 

dizem respeito à adolescência e à juventude em decorrência da percepção da 
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necessidade de implementação de uma política nacional integrada. Uma das 

estratégias, segundo essa politica, é tornar os serviços de saúde reservados e 

confiáveis sob a óptica do público dessa faixa etária (SPOSITO; CARRANO, 2003).  

Esteve também associada à faixa etária adolescente a realização do teste 

de HIV, com uma proporção mais alta de gestantes adultas realizando o 

procedimento de testagem sorológica (p= 0,014). A realização do diagnóstico 

precoce da infecção pelo HIV ainda é um desafio a ser considerado pela saúde 

pública, principalmente entre os jovens. A testagem é oferecida às gestantes como 

rotina de exames do pré-natal, com o diagnóstico durante a gestação, ou ainda no 

momento do parto reduzindo significativamente a transmissão vertical (BRASIL, 

2006c). Dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2009 revelam 

que em relação à incidência da AIDS, observam-se na faixa etária de 13 a 19 anos, 

mais casos em mulheres do que em homens. (BRASIL, 2010b). 

O estado civil das mulheres mostrou ser um fator determinante para a 

utilização do pré-natal de forma adequada (com início no 1º trimestre e mais de seis 

consultas). As mulheres casadas ou unidas procuraram o serviço de pré-natal mais 

cedo (p= 0,004), e compareceram a mais consultas (p= 0,032), em comparação com 

aquelas sem companheiro. Esse resultado é importante, pois estudo realizado no 

Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (USP) mostra que o estilo 

de vida da mulher sem companheiro parece contribuir para aumentar o estresse 

psicológico e aumentar o risco de parto prematuro quando comparada a mulheres 

que referiram relação marital (BEZERRA; OLIVEIRA; LATORRE, 2006).  

Em relação ao nível de escolaridade, a pesquisa encontrou um terço das 

gestantes com menos de oito anos de estudo, que não realizaram o número 

suficiente de consultas, contra somente um quinto das gestantes com maior 

escolaridade (p= 0,024). Isto confirma achados de estudos anteriores, apontando 

que quanto maior a escolaridade da mãe, mais precoce é a sua busca pelo 

acompanhamento pré-natal e maior é o número de consultas realizadas, além de 

maior qualidade da assistência (TREVISAN et al., 2002;  COUTINHO et al., 2003). O 

grau de instrução da gestante, nesse estudo, também interferiu significativamente na 

percepção da orientação por parte dos profissionais de saúde quanto ao incentivo do 

aleitamento materno (p= 0,001). A escolaridade materna favorece a aquisição de 

conhecimentos sobre as práticas da amamentação no pré-natal, favorecendo a 
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decisão de amamentar ainda durante a gravidez, principalmente quando o incentivo 

e a orientação ao aleitamento são realizados por parte dos profissionais de saúde 

durante a assistência (TAKUSHI et al., 2008). As práticas de aleitamento materno 

beneficiariam em especial as crianças cujas mães têm baixa escolaridade e que 

vivem em situações de saneamento precário, sendo justamente estas as que 

recebem menos orientação (NEUMANN et al., 2003). 

No que se refere à associação entre a renda familiar e a atenção pré-

natal, observou-se que há, no Município de Fortaleza, importante deficiência na 

captação precoce das gestantes mais pobres, com um terço destas iniciando o pré-

natal após decorrido o primeiro trimestre de gestação. Autores reforçam a noção de 

que esse achado pode acarretar maior probabilidade dessas mulheres mais pobres 

receberem atendimento inadequado, tanto por naturalmente já receberem atenção 

de menor qualidade técnica, como por iniciarem as consultas mais tardiamente 

(NEUMANN et al., 2003). Observou-se também, que somente a metade das 

mulheres com menor poder aquisitivo receberam encaminhamento ao parto (p= 

0,018). Estas gestantes mais pobres tendem a ser menos escolarizadas e com 

presumível menor acesso ou menor compreensão às orientações, características 

estas agravadas por maior vulnerabilidade acarretada pela pobreza aos riscos da 

gravidez, o que exigiria dos profissionais maior atenção as suas necessidades 

sociais e de saúde. Neste sentido, de acordo com o Ministério da Saúde, assegurar 

o encaminhamento ao parto é obrigação da gestão local, que deve garantir 

vinculação das unidades básicas que ofereçam atenção pré-natal, às 

maternidades/hospitais da rede municipal (BRASIL, 2006c). 

O sistema de atenção à saúde utilizado pelas gestantes (SUS ou plano de 

saúde) foi a condição que mais esteve associada significativamente às 

características da atenção pré-natal: início no 1º trimestre (p=0,001), frequência das 

consultas (p=0,002), orientação ao aleitamento materno (p=0,029) e ao 

encaminhamento ao parto (p=0,017). O acesso a um serviço de saúde pode ser 

influenciado por condições socioeconômicas e regionais, sendo a desigualdade 

social importante condição para a acessibilidade aos serviços de saúde 

(TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 2006). A principal procura por serviços de 

saúde no Brasil concentra-se no SUS, sendo utilizado por grande parte das 

gestantes como único recurso para a assistência durante a gravidez e parto. 
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Observa-se, entretanto, que entre as gestantes que eram usuárias do SUS, em 

média, somente 67% iniciaram o acompanhamento no tempo e na frequência 

recomendados, enquanto essa proporção entre as gestantes com planos de saúde 

foi maior do que 90%. As coberturas por planos de saúde reduzem barreiras 

financeiras no momento do consumo e no aumento ao acesso. Essa distribuição, no 

entanto, é muito seletiva, tanto do ponto de vista geográfico, como social, podendo 

influenciar expressivamente o padrão de desigualdade em relação ao acesso aos 

serviços de saúde, como a atenção pré-natal (TRAVASSOS; OLIVEIRA; VIACAVA, 

2006). Em relação à orientação ao aleitamento materno no pré-natal, observou-se 

que essa prática é negligenciada de forma importante em Fortaleza. Em 

consequência, somente um terço das gestantes que utilizavam o SUS referiram 

haver recebido orientação sobre a amamentação, contra metade daquelas com 

plano de saúde. A orientação e o incentivo ao aleitamento materno devem ser 

estimulados durante o acompanhamento pré-natal, principalmente entre mulheres 

com poder aquisitivo mais baixo, geralmente as que mais se beneficiam com os 

serviços do SUS (NEUMANN et al., 2003). Somente a metade das mulheres 

atendidas pelo SUS foi orientada sobre o local do parto, embora o Sistema 

preconize em suas diretrizes que toda parturiente deve ter garantida a referência a 

estabelecimentos com recursos humanos e técnicos apropriados a uma assistência 

obstétrica e ao recém-nascido de qualidade (BRASIL, 2006c). 

 

5.3 Avaliação da qualidade da atenção pré-natal 

 

Quando as características da atenção pré-natal foram analisadas quanto 

a sua adequação, notou-se que somente dois terços das gestantes, no que se refere 

ao início e ao número de consultas, realizaram um pré-natal considerado adequado. 

Autores corroboram a ideia de que a primeira consulta deve acontecer o mais 

precocemente possível, acreditando ser esse o momento ideal para estabelecer 

vínculo, melhorar a adesão das pacientes ao tipo de assistência e às orientações 

(NEUMANN et al., 2003, FERRAZ; LIPPI, 2009). As realizações dos exames 

básicos, em conjunto, por sua vez, tiveram elevado nível de adequação (86,2%), 

verificando-se que a maioria das gestantes realizou ao menos uma vez os exames 

essenciais do acompanhamento pré-natal.  
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Dentro da atenção pré-natal, o componente considerado com Nível mais 

inadequado de qualidade foi o do grupo dos procedimentos clínico-obstétricos, ou 

seja, aqueles que dependem primordialmente da atitude proativa dos profissionais 

de saúde envolvidos na assistência, incluindo a realização de exames físicos, 

verificação de sinais vitais, procedimentos profiláticos e orientações. Deste modo, 

somente uma proporção baixíssima das gestantes estudadas (4,6%) alcançou o 

nível adequado de atenção, recebendo todos os oito procedimentos básicos 

selecionados. Em estudo realizado em São Paulo sobre a consulta pré-natal no 

PSF, foi observado que pouco mais de 50% das gestantes relataram haver sido 

submetidas ao exame físico em todas as consultas (médicas e enfermagem) e que 

em média, 75% das gestantes receberam orientação adequada. Evidencia-se, 

contudo, que, particularmente em regiões menos favorecidas como o Norte e o 

Nordeste, os indicadores de qualidade apresentam níveis mais baixos, ratificando a 

necessidade de permanentes ajustes, avaliações e novas intervenções em 

contrapartida a indicadores que mostram melhora da qualidade no restante do país 

(SILVA; CECATTI; SERRUYA, 2005). As orientações durante o pré-natal por meio 

de uma comunicação adequada entre profissional e gestante, facilita o alcance dos 

objetivos da assistência. Em pesquisa sobre a qualidade da comunicação do 

profissional de saúde na atenção pré-natal, gestantes e profissionais avaliaram a 

comunicação como sendo automatizada e cercada de impressos, prejudicando a 

plena interação de ambos. Constatou-se também que as grandes demandas de 

gestantes associadas à alta rotatividade de profissionais no serviço prejudicam muito 

a qualidade da atenção (SILVA, 2002).  

A análise global da qualidade da atenção pré-natal ofertada às gestantes 

do Município de Fortaleza-CE teve como parâmetros os indicadores preconizados 

pelo Ministério da Saúde e o Índice de Adequação do Processo de Assistência Pré-

Natal proposto por Coutinho et al. (2003), modificado. No estudo desse autor, foram 

constatados baixos índices de adequação do processo, embora a cobertura pré-

natal encontrada tenha sido bastante elevada (99%), achados estes, compatíveis 

com o observado por esta pesquisa, realizada em Fortaleza. 

 No presente estudo, a elevada cobertura observada esteve 

acompanhada de 62,60% de adequação da utilização do pré-natal (Nível 1), 
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retratando que somente dois terços das gestantes se utilizaram do serviço 

precocemente e realizaram mais de seis consultas.  

Na avaliação realizada por Coutinho em 2002, o Nível 1 alcançou um 

percentual bem mais baixo de 27,6%, mesmo tendo sido utilizados os mesmos 

critérios. Em estudo posterior realizado pelo mesmo autor em 2004, constatou-se 

uma melhoria insuficiente, ainda que estatisticamente significativa de 44,8% na 

adequação da utilização do pré-natal.  Esses resultados indicaram forte influencia de 

fatores de risco sócio econômicos, demográficos e de comportamento entre as 

gestantes. A pesquisa reforça a necessidade de maior disponibilidade de serviços de 

planejamento familiar e correção de dificuldades no acesso ao atendimento e 

agendamento das consultas (COUTINHO et al., 2010). 

A avaliação ao Nível 2, que combina a utilização do pré-natal e a 

realização dos exames básicos, evidenciou que somente pouco mais da metade das 

gestantes (54,90%) teve qualidade  adequada da assistência, ou seja, procuraram o 

serviço no tempo  e frequência ideais e foram submetidas aos exames considerados 

como essenciais. No estudo de Coutinho et al. (2003) , esse Nível apresentou 

redução acentuada da adequação (1,9%), sinalizando para medidas corretivas 

urgentes. Para este estudo, os critérios de avaliação desse Nível foram adaptados.  

A análise do Nível 3, que se caracteriza pela agregação dos Níveis 1 e 2 

aos procedimentos clínico-obstétricos, evidenciou o baixíssimo índice global de 

adequação da atenção pré-natal, preconizado como ideal, de somente 3,6%. Esta 

queda drástica do índice de qualidade, interessantemente é observada quando são 

consideradas as intervenções que dependem de uma ação mais concreta dos 

profissionais de saúde, como exames clínicos, profilaxia e orientações. Este 

resultado aponta para a urgente necessidade de conscientização, treinamento e 

supervisão destes profissionais, especialmente médicos e enfermeiros, haja vista 

sua responsabilidade direta na realização e avaliação de procedimentos clínico-

obstétricos fundamentais para um pré-natal de qualidade. Para Trevisan et al. 

(2002), o aprimoramento da qualidade da assistência pré-natal envolve capacitação 

técnica continuada de equipes de saúde para resolução de problemas prevalentes 

da gestação nos níveis primários da saúde, além de maior comprometimento para 

com as necessidades das gestantes mais vulneráveis.  
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Na primeira fase do estudo de séries temporais no sudeste do País, 

realizado por Coutinho no ano de 2002, foi avaliada a adequação da atenção pré-

natal, no qual o Nível 3 alcançou percentual inferior ao do estudo de Fortaleza, com 

apenas 1,1%. No segundo estudo em 2004, dando seguimento a pesquisa com o 

monitoramento do processo da atenção pré-natal, o mesmo Nível obteve 4,5% de 

adequação (COUTINHO et al., 2010), aproximando-se do resultado encontrado por 

esta pesquisa no Município de Fortaleza. 

Quando se observa que exames físicos que dependem exclusivamente 

da intervenção do profissional que acompanha a gestante deixam de ser realizados, 

a qualidade da assistência fica comprometida. Sabe-se que durante a consulta pré-

natal, é importante a realização de exame físico minucioso, a fim de detectar 

condições maternas que, de algum modo, possam comprometer o binômio mãe e 

filho. Dentre as avaliações e procedimentos importantes, constatou-se neste estudo, 

que o exame ginecológico, para a prevenção ou diagnóstico de DSTs, câncer e 

outras anomalias genitais, foi muito pouco realizado nas gestantes durante o pré-

natal (35%). Segundo o PHPN, é recomendado o exame especular orientado pela 

história e queixas da gestante.   

Também foi possível verificar que a orientação sobre amamentação e o 

encaminhamento à unidade hospitalar a ser procurada no momento do parto foi 

oferecida a somente um percentual reduzido de gestantes. A responsabilidade por 

essas orientações recai outra vez sobre os profissionais de saúde, caracterizando no 

momento em que essa intervenção é omitida, uma intensiva inadequação da 

qualidade da atenção.  

A comunicação entre o profissional de saúde e a gestante é um fator que 

deve ser considerado como primordial para a adequação do pré-natal. Entende-se 

que o vínculo de confiança e responsabilidade baseados em princípios éticos devem 

permear todo o processo.  Observa-se, entretanto, que a valorização desse contato 

entre quem fornece a informação e quem a recebe está sendo pouco considerada 

pela maioria dos profissionais. Em estudo sobre análise situacional da saúde 

reprodutiva do Estado do Ceará, autores enfatizam a importância da comunicação 

na atenção pré-natal. De forma específica, recomendam a necessidade do 

profissional sempre indagar à gestante, sobre eventuais dúvidas antes de finalizar o 
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atendimento (NOBLE et al., 1998). Outro ponto que precisa ser focalizado é o 

processo ensino/aprendizagem nas disciplinas responsáveis pela atenção pré-natal, 

em especial, para o oferecimento de ferramentas que o graduado possa utilizar em 

suas atividades profissionais, possibilitando-lhe estabelecer a competência esperada 

(DOTTO; MOULIN; MAMEDE, 2006). 

De acordo com os resultados gerais da pesquisa, foi possível avaliar a 

adequação da atenção pré-natal, considerando a teoria de Donabedian (1978) sobre 

avaliação dos serviços de saúde, a qual comporta sempre duas dimensões: a) a 

aplicação do conhecimento e da tecnologia de modo a reduzir os riscos e aumentar 

os benefícios, e b) o relacionamento pessoal entre usuário e o profissional de saúde, 

de modo a satisfazer os preceitos éticos, normas sociais, expectativas e 

necessidades dos pacientes. 

Neste estudo, o conhecimento aliado à tecnologia foi contemplado no 

Nível 2, em que pelo menos metade das gestantes recebeu atenção pré-natal de 

forma adequada. O conhecimento da importância de iniciar o mais cedo possível o 

acompanhamento da gravidez pode proporcionar a essas gestantes maiores 

possibilidades de receberem uma assistência de qualidade, na medida em que um 

maior número de atendimentos aumenta as oportunidades de acesso aos 

procedimentos tecnológicos, como os exames laboratoriais, os quais permitem 

detectar importantes agravos à sua saúde, como, por exemplo, a transmissão 

vertical da sífilis e HIV, a anemia e o diabetes gestacional.  

A avaliação baseada na segunda dimensão da teoria de Donabedian, que 

considera mais o fator humano, foi observada no Nível 3, em que a adequação da 

assistência pré-natal depende pesadamente da ação do profissional de saúde. 

Baseado nesse conceito, esta pesquisa evidenciou o fato de que grande proporção 

de gestantes teve expectativas e necessidades específicas da gravidez 

prejudicadas, em virtude da não realização de procedimentos básicos, como exames 

clínicos, orientações e encaminhamentos. Esta situação se revela mais grave ainda 

quando se constata que isso ocorre principalmente entre mulheres menos 

escolarizadas, e de menor nível de renda, justamente aquelas mais vulneráveis, e 

que mais requerem atenção dos profissionais e dos serviços de saúde. 
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Contrastando os resultados dessa pesquisa, estudos sobre avaliação da 

atenção pré-natal concluíram que a inadequação esteve basicamente relacionada à 

procura tardia pelo pré-natal (após o 1º trimestre), ao insuficiente número de 

consultas e ao reduzido registro de exames laboratoriais (SILVEIRA; SANTOS; 

COSTA, 2001; TREVISAN et al., 2002; COUTINHO et al., 2003; MOURA; HOLANDA 

JR.; RODRIGUES, 2003; JANDREY, 2005; FARIAS et al., 2009). Evidencia-se, 

entretanto, que justamente nesses aspectos o presente estudo observou percentuais 

relativamente consideráveis para Fortaleza, não sendo estes os principais 

responsáveis pelo nível de inadequação do processo. Constatou-se que, para as 

ações que requerem a intervenção direta do profissional de saúde, o nível de 

adequação da atenção pré-natal no Município diminuiu consideravelmente. Torna-

se, com efeito evidente, a necessidade de comprometimento dos profissionais de 

saúde que assistem a mulher nesta Capital, no sentido de valorizar as ações e 

rotinas que possam beneficiar a atenção dispensada à gestante. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Com base neste estudo, conclui-se que a atenção pré-natal oferecida às 

gestantes em Fortaleza, a despeito da sua alta cobertura, apresentou baixo índice 

de adequação, quando avaliada em diferentes níveis de complexidade. Este 

resultado se mostra ainda mais preocupante, quando se constata que os parâmetros 

considerados na avaliação foram os mínimos aceitáveis para o acompanhamento de 

gestações de baixo risco. 

Destaca-se o fato de que somente pouco mais da metade das gestantes 

procurou pelo pré-natal no momento e na frequência considerados ideais. Quando 

essa condição foi associada à realização dos exames laboratoriais de rotina e à 

efetivação de procedimentos clínico-obstétricos mínimos, o índice de adequação 

reduziu-se mais ainda. Conclui-se pela observação desses resultados, que, 

predominantemente, as intervenções específicas que fazem parte da rotina do pré-

natal, e que dependem da ação direta do profissional de saúde (médico e 

enfermeiro), não estão sendo cumpridas como recomendado, isto é, de forma 

sistemática em todas as gestantes ao longo do acompanhamento.  

Diante do que foi avaliado, agrega-se a esta pesquisa a constatação de 

que a inadequação da atenção pré-natal esteve associada particularmente a fatores 

de natureza social, agravada pelas desigualdades socioeconômicas e demográficas 

das gestantes, que apresentaram em sua maioria níveis insatisfatórios de renda e 

educação.  Essas gestantes certamente encontraram dificuldade de usufruir, em sua 

integralidade, os benefícios de uma atenção pré-natal adequada, de acordo com as 

normas do programa oficial proposto pelo Ministério da Saúde, o que pode 

influenciar negativamente os indicadores de saúde materno infantil do Município 

estudado.  

É evidente a relevância de uma discussão abrangente que considere uma 

revisão da atenção pré-natal em Fortaleza, na qual estejam envolvidos, não só os 

profissionais de saúde que fazem o acompanhamento dessas gestantes, mas 
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também que conte com a participação dos gestores e da comunidade, no intuito de 

identificar soluções para os problemas encontrados. 

Esta pesquisa, pioneira no Município, com foco na qualidade da atenção 

pré-natal, reflete a importância do aprofundamento do tema, objetivando elevar a 

qualidade da assistência ofertada, considerando as reais necessidades da 

população que utiliza esse serviço. Evidencia-se o fato de que indicadores 

permanentemente preocupantes de morbimortalidade materna e perinatal no País 

estão intensamente atrelados ao não cumprimento de cuidados maternos e 

perinatais de boa qualidade. 
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7 RECOMENDAÇÕES  

 

Diante da conclusão dessa pesquisa, que teve como objetivo avaliar a 

qualidade da atenção pré-natal no Município de Fortaleza sugerem-se as 

recomendações delineadas na sequência. 

 Rever qualitativamente a assistência oferecida às gestantes no Município, com 

promoção de avaliações periódicas utilizando instrumentos que facilitem seu 

aperfeiçoamento e que revelem o verdadeiro impacto da atenção pré-natal na 

saúde materno infantil. 

 

 Dispor na rede pública do Município de instrumentos de avaliação que 

possibilitem o monitoramento da atenção prestada e que investiguem os fatores 

associados à baixa adesão dos profissionais quanto à realização dos 

procedimentos recomendados nas consultas; discutir amplamente com as 

equipes de saúde, enquanto não se dispõe desses instrumentos, os resultados 

da monitorização local da atenção pré-natal, feita por meio do SISPRENATAL.  

 

 Garantir Educação Permanente aos profissionais de saúde que assistem a 

gestante na atenção básica, com o objetivo de promover a qualidade técnica e a 

humanização da atenção obstétrica e neonatal. 

 

 Sensibilizar profissionais de saúde em relação à importância da realização dos 

procedimentos clínico-obstétricos. Neste item, as medidas corretivas devem ser 

mais abrangentes, pois essas intervenções que dependem exclusivamente do 

médico ou enfermeiro apresentaram os índices mais baixos encontrados na 

pesquisa, caracterizando a inadequação da atenção pré-natal em Fortaleza. 

 

  Estabelecer discussão abrangente com envolvimento dos gestores municipais, 

profissionais de saúde e comunidade, para identificação das principais 

dificuldades que influenciam a inadequação do pré-natal, e implantação das 

ações corretivas necessárias. 
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 Garantir às gestantes, mediante uma rede de serviços organizada, a realização 

de todos os exames necessários ao acompanhamento pré-natal, e não somente 

dos exames básicos, no intuito de evitar intercorrências maternas importantes, 

possivelmente evitáveis durante uma assistência adequada. 

 

 Mobilizar as equipes de Saúde da Família, concomitante a uma sensibilização e 

conscientização da comunidade acerca da relevância do início do pré-natal o 

mais precoce possível e de consultas em número adequado. 
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ANEXO A 

 
 

UFC/SESA-ESP/FICSARE/CNPq 

V PESQUISA DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL NO CEARÁ - 2007 INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO 

   

 01.  Município: _________________________________________________________________  Distrito/Bairro: _________________ 

02. Questionário: [MUN]ICIPIO: ___ ___       [DIST/SE]TOR: __ __ /__ __ __        [ZONA] DO SETOR:   1 - Rural    2 - Urbana 

03. Casa No.                               [CASNO] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

04. Quantas pessoas moram na 
casa?[MORA] 

          

05. Quantas mulheres de 10-49 anos? 

[MUAN]  

                                                      

          

06. Quantas crianças < 3 anos?    [CRIAN]           

07. Quem é o chefe da família?     [CHEF]           

                                         1-Pai/esposo                2-Mãe/esposa       3-Avô/avó        4-Filho(a)         5-Outro  (Especifique no quadro)  

08. Qtos. anos o(a) chefe estudou? [CHES]           

09. Na sua casa tem:                      [BENS]           

                                                    Códigos:        1-Fogão a gás       2-Rádio      3-TV       4-Geladeira       5-Automóvel      6-Computador      0-Nenhum 

10. De onde vem a água usada p/ beber?                                        

   [BEB]        1-Encanada, dentro de casa     2-Encanada, fora de casa     3-Chafariz      4-Cacimba      5-Rio/açude/lagoa      6-Mineral      7-Outro 

11. Qual o tipo de privada da casa? [PRIV]           

       Ler as opções:        1-Sanitário c/ descarga      2-Sanitário s/ descarga      3-Casinha c/ fossa      4-Buraco cercado    5-Não tem 

12. Quanto ganharam as pessoas da família no mês passado?  [REND] 

(em R$, sem centavos; 

Inclui pensão/ aposentadoria) 

          

13. A família participa do programa ‘Bolsa Família’? Quanto recebeu no último mês?    [BOLS] 

(Em R$,  000 = Não participa; 

Não inclui pensão ou aposentadoria) 

          

14. Quantas pessoas da casa 
fumam?[FUMA] 

(1 ou + cigar./dia)  (0 = ninguém fuma) 

          

15. Alguém na fam. tem problema de 
embriaguês ou de uso de drogas? [DROG] 
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 0-Não  1-Sim, usa álcool   2-Sim, cola   3-Sim, comprimidos   4-Sim, maconha   5-Sim, coca   6-Sim, crack   7-Sim, outra   8-Não resp.  9-Não sabe              

17. Alguém na fam. tem plano de saúde?  

(Unimed, IPM etc.) (1-Sim  2-Não) [CONV] 

          

16. Alguém na fam. tem deficiência (física/ 
mental) que dificulta andar,trabalhar? 
[DEF] 

          

0-Não  1-Cegueira   2-Surdo/mudez  3-Paralisia   4-Paralisia/deformidade de membros   5-Amputação  6-Paralisia cerebral  7-Doença mental  8-Outra 

17. Alguém na fam. tem plano de saúde?  

(Unimed, IPM etc.) (1-Sim  2-Não) [CONV] 

          

18. V. conhece o Programa de Saúde da 
Família?  Já foi visitada?                  [PSF]   

          

1.Sim, família já foi visitada     2-Sim, PSF na área, mas família não visitada    3-Sim, ouviu falar     4- Não conhece 

19. Se 1, há quantos meses foi a últ. visita?            

20. Quais destes profissionais a visitou?           

1-Agente de saúde   2-Médico    3-Enfermeira      4- Dentista      5-Outro (especificar) 

21. Nos últ. 12 meses, a comida de sua 
fam. foi na quantidade e do tipo 
desejado?                                     

          

[COF]   1-Sim, bastante e do tipo desejado   2-Bastante, mas não do tipo desejado   3-Algumas vezes não bastante   4-Frequentemente não bastante 

22. Se resposta 2, 3 ou 4,  

      Por qual razão?                    [CFRAZ] 

          

1-Falta de dinheiro para comprar alimentos    2-Falta de alimentos para comprar     3-Dieta     4-Doença     5-Outra 

23. Quais deste alimentos há na casa 
hoje? 

 

 

          

[ALICA]   1-Arroz   2-Feijão   3-Farinha/fubá   4-Carne/aves    5-Peixes    6-Ovos   7-Leite    8-Óleo de cozinha   9-Manteiga/margarina 

24. Morreu alguma pessoa na casa (família) nos últimos 12 meses?  (Se nenhuma pessoa morreu anote 0) 

Quantas pessoas?                            [OPE]           

Sexo:       (1-Masc;  2-Fem.)           [OSE]           

Com que idade?                               [OID]           

Morreu de que?                              [ODQ]           

25. Dados sobre outros óbitos na família: (Preencher somente se houver mais de um óbito na família)                    

Casa No.:          

   

Sexo: Idade:           Causa: Casa No.:            Sexo: Idade:           Causa: 
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UFC/SESA-ESP/FICSARE/CNPq 

V PESQUISA DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL NO CEARÁ - 2007 

INFORMAÇÕES DA MULHER  

DE 10 - 49 ANOS 
 

01. Município: _____________________________________                        Nome da mulher: ___________________________ 

 

02. Questionário: [MUN]ICIPIO: ___ ___       [DIST/SE]TOR: __ __ /__ __ __       [CASA]: __ __     [MULHER]: __ __ 

03. Qual a sua idade?                                                                                                                  [IDAMUL]  
Anos  __ __ 

Passar 
Para 

04. Sabe ler e escrever?                                                                                                                  [LERES] Sim  1 
Não  2 

Só assinar  3 

 

05. Até que ano (série) V. estudou na escola?                                                                                   [SER] 
              (Passou de ano)                                                                                                               [GRAU] 

                                     Série  ___ 
Grau   ___ 

 

07. Qual o seu estado civil?                                                                                                         [COMPA] Solteira  1 
Casada  2 
 Unida  3 

Separada  4 
 Viúva  5 

 

08. V. já recebeu alguma vez na vida a vacina anti-tetânica? Quantas doses?                          [TEVIDA] 
                  (Anote 0  se nunca recebeu)  

No. de doses ___ 
Não sabe 9 

 

09. V. trabalha atualmente?                                                                                                         [TRABA] 
(Trabalho com algum ganho ou não) 

Não 1 
Sim, fora de casa 2 

Sim, em casa, para fora 3 

 

10. No seu trabalho (ou em casa, se não trabalha) V. passa a maior parte                             [ POSTRA] 
do tempo em que posição?                                  [ 
                      

(Leia as opções) 

Sentada   1 
Em pé   2 

Andando  3 
Fazendo muito esforço  4 

Outro: __________________  5 

 

11. V. fuma cigarros? Com que freqüência?                                                                                [FUMA] Sim, todos os dias   1 
Sim, alguns dias   2 

Não, parou de fumar   3 
Nunca fumou   4 

 
 
 
 Q13 

12. Se Sim, nos últimos 12 meses, quantas vezes V. tentou parar de fumar?                             [PARAF] 
(0 = Nenhuma vez; 7 = 7 ou mais vezes; 8 = Não se aplica; 9 = Não sabe) 

 
Vezes   __ 

 

13. Sobre o seu estado nutricional, V. está satisfeita com o seu corpo,                                    [SATCOR] 
ou gostaria de ser mais magra ou mais gorda?                                                                                                                                        

Sim, satisfeita   1 
Não, gostaria de ser + magra   2  
Não, gostaria de ser + gorda   3 

Não sabe   4  

 

14. Nos últimos 30 dias, V. fez alguma coisa para perder, manter ou ganhar peso?               [PERGAN] 
 

(Não inclui atividades do trabalho) 

Sim, atividades físicas   1 
Sim, dieta/regime   2 

Sim, remédio p/ emagrecer   3 
Não   4 

 
 
 
 Q16 

15. Se fez dieta/regime, foi de que tipo?                                                                                      [DIETA] 
(Calorias=Quantidade de comida, incluindo arroz, pão, massas, doces  etc.;  
Gorduras=Carnes gordas ou alimentospreparados com óleo, como frituras) 

Diminuição de calorias   1 
Diminuição de gorduras   2 

Menos calorias e gorduras   3    
Mais calorias e/ou gorduras   4    

Outro tipo   5  
Qual? _____________________ 

 

16. Nos últimos 12 meses, algum médico ou outro profissional lhe deu                                  [CONPES] 
 algum conselho sobre o seu peso? O que ele lhe orientou?                                                                                                              

Sim, perder peso   1 
Sim, ganhar peso   2 

Sim, manter o peso   3 
Não   4 

 

17. Com que freqüência V. consome estes alimentos:                                                             [FREQAL] 
 

(Freqüência:  1=Diariamente, 2=Semanalmente, 3=Mensalmente, 4=Raramente, 5=Nunca) 

Suco de frutas  ___ 
Frutas, não incluindo sucos  ___ 

Salada com folhas verdes  ___ 
Cenouras  ___ 
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Batatas, não incluindo fritas  ___ 
Outras verduras/legumes  ___ 

Arroz   ___ 
Feijão  ___ 

Farinha/fubá  ___ 
Leite  ___ 

Macarrão  ___ 
Carnes (gado, aves, peixes)  ___ 

Ovos  ___ 
Refeições de restaurantes  ___ 

Refeições doadas  ___ 
Refrigerantes  ___ 

Batatas fritas, xilitos etc  ___ 
Doces, balas etc  ___ 

Pastéis, salgados etc  ___ 
Manteiga/margar./maionese  

___ 
Outro alimento freqüente  ___ 
Qual? ____________________ 

18. Alguma vez na vida um médico já lhe disse que V. tinha Diabetes?                                    [DIABE] Sim   1 
Sim, quando estava grávida   2 

Não   3 
Não, pré-diabetes ou suspeita   4 

 
 
 Q20 

19. V. usa atualmente remédio para Diabetes?                                                                         [REDIAB] Sim, Insulina   1 
Sim, medicação oral   2 

Não   3 

 

20. Alguma vez na vida um médico, ou outro profissional de saúde,                                       [HIPART] 
já lhe disse que V. tinha Hipertensão Arterial (Pressão alta)?                                                                                                              

Sim   1 
Sim, qdo. estava grávida   2 

PA limítrofe (pré-hipertensa)   3 
Não   4 

 
 
 
 Q22 

21. V. toma atualmente remédio para baixar a pressão?                                                              [REHA] Sim   1 
Não   2 

Não sabe   3 

 

22. Alguma vez na vida V. fez exame para saber se tinha AIDS (teste de HIV)?                    [EXAIDS] Sim   1 
Não   2 

Não sabe   3 

 
 Q 25 
 Q 25 

23. Se Sim, por que fez este exame?                                                                                      [PQEXAID] 
   
(Ler as opções; marcar mais de uma opção se apropriado) 

Queria saber   1 
O médico pediu   2 

Estava grávida   3 
Doou sangue   4 

 

24. V. recebeu o resultado deste exame? Na mesma hora (teste rápido) ou dias depois?       [RESEXA] 
 
(Não perguntar sobre qual foi o resultado do teste) 

Sim, na mesma hora   1 
Sim, dias depois   2 
No. de dias:  _____ 

Não recebeu   3 

 

25. Nos últimos 12 meses, V. fez consulta com Médico, Enfermeira ou Dentista?                [COMED] 
 
(Marcar mais de uma opção se apropriado)  
 

Médico   1 
Enfermeira   2 

Dentista   3 
Com nenhum destes   4 

 
 
 
 Q28 

26. Sobre esta última consulta:                                                             Foi há quantos meses?   [COMES]                                                  
                                                                                     Foi com qual destes 3 profissionais?   [COPRO]      
                                                                                                 Qual foi o motivo da consulta?  [COMOT] 

Meses  ___ ___ 
1- Méd.      2- Enfa.      3- Dent. 

1- Doença       2- Prevenção  
Qual: _____________________  

 

27. Se a consulta foi por doença: 
Você acha que seu problema de saúde foi resolvido nesta última consulta?                      [PROSOLV] 

Sim   1 
Não   2 

Ainda continua tratamento   3 

 

28. Fez exame de prevenção de câncer (ginecológico) nos últimos 12 meses?                       [PRECA12] Sim   1 
Não   2 

 Q 30 
 

29. Se não, já fez alguma vez na vida?                                                                                    [PRECAVI] Sim   1 
Não   2 

 

30. Seus seios foram examinados em alguma consulta nos últimos 12 meses?                        [EXSEIOS] 
( Não inclui o exame feito numa consulta de pré-natal) 

Sim   1 
Não   2 

 
 

31. Quantos anos V. tinha quando veio a primeira regra (menstruação)?                                 [PRIMEN] 
                  (Anote 00 se ainda não teve; 88 se não quis responder; 99 se não lembra) 

 
Anos __ __ 
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32. V. já teve sua primeira relação sexual? Quantos anos V. tinha na ocasião?                         [PRIREL] 
                  (Anote 00 se ainda não teve; 88 se não quis responder; 99 se não lembra) 

 
                                   Anos __ __ 

 
 

SE AINDA NÃO TEVE RELAÇÃO SEXUAL, ENCERRE O QUESTIONÁRIO, PASSANDO PARA A SEÇÃO ‘EXAME ANTROPOMÉTRICO’ 

33. Atualmente V., ou seu companheiro, usam algum método para evitar filhos?                 [METOQ] 
       Qual método?                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

Coito interrompido  01 
Amamentação  02 

Tabela  03 
Temp.Basal / Billings  04 

Diafragma  05 
DIU  06 

Camisinha masculina  07 
Camisinha feminina  08 

Pílula  09 
Injeção  10 
Geléia  11 

Vasectomia  12 
Outro:________________  13 

Nenhum   14 

 

34. Se não usa nenhum método, por que não usa?                                                                   [METPQ] 
 

Não é sexualmente ativa  01 
Esterilidade  02 
Menopausa  03 

Ligação de trompas  04 
Vasectomia  05 

Não pode comprar método  06 
Não tem método na unidade  07 

Não pode usar método  08 
Não quer usar método  09 
Companheiro não quer  10 

Quer engravidar  11 
Está grávida  12 

Outro: _________________  13  

 

35. V. teve alguma relação sexual nos últimos 30 dias?                                                             [RELSEX] 
 

Sim  1 
Não  2 

Não quis responder  3 

 
 Q37 
 Q38 

36. Se Sim, na última relação sexual foi usada a camisinha?                                                      [CAMUS] Sim, camisinha masculina  1 
Sim, camisinha feminina  2 

Não usou  3 

 Q38 
 Q38 

37. Se Não, por que não usou a camisinha?                                                                             [CAMNUS] Não gosta de usar  1 
Não quis usar  2  

Parceiro não quis usar  3 
Confia no parceiro  4 
Não pode comprar  5 

Já usa outro método  6 
Outro:___________________ 7 

 

38. V. já ouviu falar, ou já usou, a anticoncepção de emergência (‘pílula do dia seguinte’)?  [ANTIEM] 
               (utilizada logo após a relação, quando há risco de gravidez)   

Sim, já ouviu falar  1 
Sim, já usou  2 

Não  3 

 

39. V. já ficou grávida alguma vez?                                                                                        [GRAVIDA] 
               (considere gestação que terminou em aborto) 

Sim  1 
Não  2 

 

SE NUNCA ENGRAVIDOU, ENCERRE O QUESTIONÁRIO, PASSANDO PARA A SEÇÃO ‘EXAME ANTROPOMÉTRICO’ 

40.  Quantas vezes V. já ficou grávida?  (incluindo gravidezes que terminaram em aborto)            [GRAVEZ] Gravidezes  __ __  

41. Com que idade V. ficou grávida pela primeira vez?                                                         [GRAPRIM] Idade  __ __  

42. Com que idade V. teve seu primeiro filho?                                                                         [FILPRIM] Primeiro filho  __ __  

43. Com idade V. teve seu último filho?                                                                                     [FILULT] Último filho  __ __  

44. Quantos filhos V. já teve? (não inclui abortos)                                                                         [FILTI] Filhos tidos  __ __  

45. Destes, quantos nasceram mortos? (a partir de 7 meses (ou 28 semanas) de gestação)       [NATIM] Filhos mortos  __ __  

46. E quantos nasceram vivos?  (Confira: 46 =47+48)                                                              [NATIV] Filhos vivos  __ __  

47. Dos filhos que nasceram vivos quantos estão vivos até hoje?                                                [VIVOS] Vivos hoje  __ __  

48. E quantos morreram?                                                                                                         [MORTOS] Morreram  __  

49. Sobre quantos filhos não tem informações? (Confira: 46 =47+48+49)                                  [FILSI] Sem informações  __  

50. Dos filhos que nasceram vivos, quantos nasceram de julho de 2004 para cá?  ____ (Preencha no quadro abaixo  
informações de cada filho)  



84 
 

Data do nascimento Está vivo ou morto? Idade que morreu Qual a causa do óbito? 
Ultimo ___ /___/___ 
             ___/___/___   (gêmeo) 
Penul.   ___/___/___ 
             ___/___/___   (gêmeo) 
Apen.   ___/___/___ 
             ___/___/___   (gêmeo) 

____    (1=Vivo; 2=Morto) 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

______ d ______ m 
______ d ______ m 
______ d ______ m 
______ d ______ m 
______ d ______ m 
______ d ______ m 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 

51. Quando engravidou do último filho V. queria ficar grávida?                                              [QUERIA] Sim, queria 1 
Não, queria noutro momento 2 

Não queria mais filho 3 
Não sabe 4 

 

  52. Quantos filhos (ainda) gostaria de ter?                                                                                  [FILTER] 
No. de filhos __ __ 

 

53. Teve algum aborto nos últimos 12 meses?                                                                            [ABORT] Sim 1 
Não 2 

 
   Q 56 

54. Se sim, Quantos abortos foram espontâneos?                                                                        [ABESP] 
      E quantos foram provocados?                                                                                               [ABPRO]                                                                                       

Espontâneos ___ 
Provocados ___ 

 

55. Dos abortos espontâneos, em quantos você precisou ir a um hospital?                              [HOSESP]                              
    Dos abortos provocados, em quantos você precisou ir a um hospital?                                [HOSPRO] 

Espontâneos ___ 
Provocados ___ 

 

VERIFIQUE NO QUADRO ANTERIOR SE TEVE PARTO NOS ÚLTIMOS 12 MESES.  SE NÃO VÁ PARA QUESTÃO 78 

56. Na gravidez do último filho fez quantas consultas pré-natal?  (Nenhuma consulta=00)     [PNCON]           
 Nª de consultas  __ __ 00Q68 

57. Com quantos meses de gravidez fez a primeira consulta pré-natal?                                       [PNPRI] Meses  ___  

58. Tomou remédio para anemia (ferro ou ácido fólico) nesta última gravidez?                         [PNFER] Sim  1 
Não  2 

 

59. Durante o pré-natal, nesta última gravidez, suas mamas foram examinadas?                     [PNMAM] Sim  1 
Não  2 

 

60. Durante o pré-natal, nesta última gravidez, foi feito exame ginecológico (interno)?             [PNGIN]                                                                                      
                                                                                                                                                      

Sim  1 
                                          Não  2 

 

61. Tem Cartão da Gestante? Pode mostrar?                                                                            [CARTAO] Sim, visto  1 
Sim, não visto  2 

Não tem  3 

 
 Q 65 
 Q 65 

62. Se mostrar, quantas consultas foram feitas por trimestres da gravidez?                              [CARTRI] 1o. trim (1-12 sem.)   ___ 
2o. trim (13-24 sem.)   ___ 

3o. trim (25 ou + sem.)   ___ 

 

63. Se mostrar, tem peso anotado no cartão?                                                                             [CARPES] 
               (observe e anote)   

Sim, todas as consultas  1              
Sim, algumas consultas  2 

Não  3 

 

64. Se mostrar, tem Pressão Arterial anotada no cartão?                                                             [CARPA] 
(observe e anote) 

Sim, todas as consulta  1              
Sim, algumas consultas  2 

Não  3 

 

65. Fez quais tipos de exame durante o pré-natal deste último filho?                                          [PNSAN] 
(Leia as opções;                                                                                        [PNURI] 

                                Anote:  1=Sim,  2=Não,  9=Não sabe)                                                      [PNVDRL] 
 [PNHIV] 
[PNULS]                                                                                                             

Exame de sangue   ___        
Exame de urina   ___        

Exame VDRL (Sífilis)   ___        
Teste de HIV (Aids)   ___ 

Exame de ultrassom   ___       

 

66. Recebeu a vacina anti-tetânica nesta última gravidez? Quantas doses?                                 [PNTET] 
(Anote 0  se não recebeu a vacina) 

Sim, No. de doses ___ 
Não, já tinha recebido  7 

Não, nunca recebeu  8 
Não sabe  9 

 

67. No pré-natal V. recebeu alguma orientação, ou encaminhamento,                                      [PARORI] 
sobre o hospital onde deveria ter o seu parto?   

                                                                                                                                                      

Sim, foi orientada  1 
Sim, foi encaminhada  2 

Não 3 

 

68. Onde foi o parto?                                                                                                                 [PAROND] Hospital do município  1 
Hosp. de outro município  2 

Qual mun.? ________________ 
Em casa  3 
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69. Quem atendeu o parto?                                                                                                        [PARATE] Médico   1 
Enfermeiro   2 

Parteira   3 
Outro   4 

 

70. Como foi o parto?                                                                                                               [PARTIPO] 
 

Normal   1 
Fórceps   2 

Cesariana   3 

 

71. A criança mamou no peito logo depois do parto?                                                              [MAPEITO] 
(ainda na sala de parto) 

Sim   1 
Não   2 

 

72. Durante o internamento do parto alguém lhe fez companhia?                                         [PARCOMP] 
(permaneceu junto do leito mais do que o horário de visitas) 

 

Sim, um familiar   1 
Sim, um funcionário   2 

Não   3 

 

73. Você, ou seu filho, teve algum destes problemas de saúde depois do parto?                     [POSDOR] 
 [POSMAM] 

[POSFEB] 
[POSEC] 
[POSPA] 

[POSCON] 
[POSAMA] 
[POSARN] 
[POSOUT 

Dor de cabeça    1-Sim  2-Não 
Mamas inflamadas 1-Sim  2-Não 

Febre     1-Sim  2-Não 
Secreção fétida    1-Sim  2-Não 

Pressão alta    1-Sim  2-Não 
Convulsão    1-Sim  2-Não  

Prob. amamenta   1-Sim  2-Não 
Prob. saúde c/ RN  1-Sim  2-Não 
Outro: _________  1-Sim  2-Não 

 

74. Fez consulta de revisão do parto durante o resguardo?                                                       [POSCON] 
                           (Dentro de 45 dias após o parto) 

Sim   1 
Não   2 

 
 

75. Foi visitada em casa por alguém da saúde nos primeiros 15 dias após o parto?                [POSDIAS]                      Sim, agente de saúde   1 
Sim, médico/enfa. PSF   2 

Não   3 

 

76. Durante a gestação, ou após o parto, recebeu leite ou outros alimentos                              [RECALI] 
  dados pelo Governo?            

                       
 

Sim, na gestação   1 
Sim, no resguardo   2 

Sim, na gestação e resguardo  3 
Não   4 

 

77. Durante a gestação, no parto ou no resguardo, recebeu alguma orientação                         [ORIGES] 
 sobre como dar de mamar à criança?                                                                                        [ORIPAR]  

 [ORIPOS] 

Na gestação       1- Sim  2- Não 
No parto       1- Sim  2- Não 

No resguardo       1- Sim  2- Não 

 

 

Entrevistador: _____________________________________________________________________ Data:___ / ___ / ___  
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ANEXO B 
 
 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
 
 

Pesquisa sobre Transição Nutricional na População Materno-Infantil do Ceará 

(PESMICV) 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para Mulheres de 18 a 49 anos 

 

Prezada Senhora, 

 

 A presente pesquisa tem por objetivo estudar o problema da desnutrição e da obesidade na 
população materno-infantil do Ceará. Para isto estamos entrevistando e medindo o peso e a altura 
das mulheres e crianças residentes nos 8.000 domicílios selecionados por sorteio para participarem 
do estudo. As entrevistas e medições serão realizadas por profissionais de nível superior, 
especialmente treinadas para este trabalho. Os resultados da pesquisa contribuirão para que os 
órgãos públicos possam tomar medidas adequadas para prevenir e controlar os problemas da 
desnutrição e da obesidade em mulheres e em crianças, tanto no Estado do Ceará, como em toda a 
Região Nordeste. 

 Antes que decida sobre sua participação, entretanto, gostaríamos que V. fosse informada 
sobre o seguinte: 

a) Sua recusa em participar da pesquisa, não implicará em qualquer prejuízo para V. ou sua família, 
quer seja de ordem social ou legal; 

b) Mesmo concordando inicialmente em participar, V. poderá desistir desta participação no 
momento em que desejar, sendo encerrada a entrevista;  

c) Quando entrevistada V. poderá 'pular' (deixar de responder) qualquer pergunta que julgue 
inconveniente, tais como perguntas que considere muito pessoais, ou muito íntimas;  

d) As entrevistas serão conduzidas de forma anônima e todas as respostas serão analisadas de forma 
coletiva, não sendo identificada individualmente nenhuma das pessoas entrevistadas;     

e) Não faz parte da pesquisa a realização de nenhum tipo de experimento, como também não será 
coletado nenhum tipo de material para exames. 

 Quaisquer outras informações sobre a pesquisa poderão ser prontamente obtidas junto à sua 
Coordenadora de Pesquisa de Campo, Dra. Dirlene Ildefonso da Silveira, no Núcleo de Informação e 
Análise da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situada na Av. Almirante Barroso, No. 600, Praia 
de Iracema, Fortaleza, CE; Fone: (085) 3101.5213. Caso necessite informações adicionais 
relacionadas à sua participação na pesquisa, favor contatar o Conselho de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina da UFC, através do fone: (085) 3366.8338.   
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Tendo sido satisfatoriamente informada sobre os principais aspectos da Pesquisa 
sobre Transição Nutricional na População Materno-Infantil do Ceará, aceito participar da 
mesma. 
 

Local: _____________________, data:  ____ /  ______ / 2007 

 

 

  ______________________  

   Assinatura da Participante 

  

 

 

______________________ ________________________  

Assinatura do Pesquisador    Assinatura da Testemunha 

 

 

 

Impressão digital da 

participante, caso esta 

não saiba assinar 
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Universidade Federal do Ceará (UFC) 
Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
 

Pesquisa sobre Transição Nutricional na População Materno-Infantil do Ceará  

(PESMICV) 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para Adolescentes de 10 a 17 anos 

 

Prezada Senhor(a), 

 

 A presente pesquisa tem por objetivo estudar o problema da desnutrição e da obesidade na 
população materno-infantil do Ceará. Para isto estamos entrevistando e medindo o peso e a altura 
de mulheres de 12 a 49 anos, residentes nos domicílios selecionados por sorteio para participarem 
do estudo. Sendo uma das pessoas da família, apta a participar, menor de 18 anos, solicitamos sua 
permissão, como responsável pela mesma, para que ela seja entrevistada e tenha suas medidas 
verificadas. Este trabalho será realizado por profissional de nível superior, especialmente treinada 
para este trabalho. Os resultados da pesquisa contribuirão para que os órgãos públicos possam 
tomar medidas adequadas para prevenir e controlar os problemas da desnutrição e da obesidade em 
mulheres e em crianças, tanto no Estado do Ceará, como em toda a Região Nordeste. 

 Antes que decida sobre a participação na pesquisa, entretanto, gostaríamos que V. fosse 
informado(a) sobre o seguinte: 

a) Sua recusa em participar não implicará em qualquer prejuízo para V. ou sua família, quer seja de 
ordem social ou legal; 

b) Mesmo concordando inicialmente em participar, V. poderá desistir desta participação no 
momento em que desejar, sendo encerrada a entrevista;  

c) A entrevistada poderá 'pular' (deixar de responder) qualquer pergunta que julgue inconveniente, 
tais como, perguntas que considere muito pessoais, ou muito íntimas;  

d) As entrevistas serão conduzidas de forma anônima e todas as respostas serão analisadas de forma 
coletiva, não sendo identificada individualmente nenhuma das pessoas entrevistadas;     

e) Não faz parte da pesquisa a realização de nenhum tipo de experimento, como também não será 
coletado nenhum tipo de material para exames. 

 Quaisquer outras informações sobre a pesquisa poderão ser prontamente obtidas junto à sua 
Coordenadora de Pesquisa de Campo, Dra. Dirlene Ildefonso da Silveira, no Núcleo de Informação e 
Análise da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, situado na Av. Almirante Barroso, No. 600, Praia 
de Iracema, Fortaleza, CE; Fone: (085) 3101.5213. Caso necessite informações adicionais 
relacionadas à sua participação na pesquisa, favor contatar o Conselho de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina da UFC, através do fone: (085) 3366.8338.   

 



89 
 

Tendo sido satisfatoriamente informado(a) sobre os principais aspectos da Pesquisa 
sobre Transição Nutricional na População Materno-Infantil do Ceará, aceito participar da 
mesma. 
 

Local: _____________________, data: ____ /  ______ / 2007 

 

______________________        ________________________ 

 Assinatura da Participante Assinatura do(a) Responsável     

 

  

_________________________________          _____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador           Assinatura da Testemunha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Impressão digital  

do(a) responsável, 

caso este(a) não 
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ANEXO C 
 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO D 
 

UFC/SESA-ESP/FICSARE/CNPq 

V Pesquisa de Saúde Materno-Infantil no Ceará (PESMIC V) 

 

Manual de Trabalho de Campo 

 

 Cada entrevistadora recebe o mapa do setor sorteado, no qual está marcado o ponto de 

partida (primeira casa a ser visitada) do conglomerado de 20 domicílios a serem visitados. 

 A partir da primeira casa 20 domicílios consecutivos serão visitados, neles indagando sobre: 

a) A existência de uma família residindo na casa;  

b) O número total de pessoas da família residente do domicílio; 

c) O número de mulheres e crianças da família, por faixas etárias, quais sejam: 

  Mulheres: No. de 10 a 49 anos e de 50 anos ou mais; 

  Crianças: No. abaixo de 3 anos e de 3 a 10 anos, independente do sexo.  

 Havendo pelo menos uma mulher ou criança na faixa etária de interesse da pesquisa os 

questionários da pesquisa são aplicados. Em caso de não residir nenhuma mulher ou criança nas 

faixas etárias da pesquisa, os dados deste domicílio são preenchidos apenas na Ficha de 

Conglomerado. Não contam como fazendo parte dos 20 domicílios do Conglomerado, as casas 

encontradas nas seguintes situações: 

a) Casas fechadas, não habitadas, ou que a família viajou por mais de dois dias. Se viajou por 

somente um dia, considerar a possibilidade de retornar no dia seguinte para fazer as 

entrevistas caso haja moradores nas faixas etárias de interesse; 

b) Hotéis, pensões, repúblicas, motéis, onde não morem famílias de forma permanente. 

Considerar permanente se a família morar no local há mais de um mês, e tencionar 

permanecer por pelo menos mais um mês residindo no local; 

c) Pontos comerciais. Certificar-se de que não mora família nas dependências dos fundos da 

casa. Se morar, considerar como domicílio do conglomerado; 
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d) Estabelecimentos públicos ou privados, tipo escolas, fábricas, creches, unidades de saúde 

etc. Certificar-se de que não mora família em alguma dependência do estabelecimento. Se 

morar, considerar como domicílio do conglomerado; 

e) Terrenos baldios ou murados onde não haja construções, nas quais viva uma família.  

 Em caso de em uma mesma residência morar 2 ou mais famílias, considerar cada uma como 

domicílio do conglomerado. O referencial para considerar famílias distintas é o compartilhamento ou 

não da cozinha/comida da casa. Por exemplo: Numa casa em que vivam um casal, 2 filhos e uma filha 

com uma criança de 6 meses, será considerado que nesta casa reside uma só família se todos 

tiverem refeições juntos, do mesmo tipo, preparada na mesma cozinha. Se a filha e sua criança 

comerem separado, outros tipos de alimentos etc. será considerado que nesta casa residem 2 

famílias. 

 Empregadas domésticas na faixa etária não devem ser entrevistadas, pois elas não 

apresentam o mesmo perfil socioeconômico, nem compartilham dos laços familiares e culturais dos 

demais membros do domicílio. 

 

Procedimentos no campo: 

A partir do 1º. domicílio (ponto de partida) a entrevistadora deve seguir para a próxima casa sempre 

obedecendo ao sentido horário, dando a volta no quarteirão, quando existir. Caso não encontre 20 

domicílios naquele quarteirão, passe para a quadra seguinte que fica em frente ao ponto de partida, 

seguindo novamente no sentido horário, conforme mostra o esquema a seguir. 

 

Antropometria: 

Assegurar-se que a balança esteja zerada e que a pessoa a ser pesada não esteja calçada e/ou 

usando roupas pesadas. Pesar a criança junto com a mãe anotando sempre no questionário os dois 

pesos, da mãe e da criança. 

Quando medindo a altura da mulher deve-se pedir a mesma para olhar para frente, e não para baixo 

ou para cima e observar se os calcanhares se encostam à parede.  

Crianças menores de 2 anos devem ter o comprimento medido na posição deitada, observando-se 

sempre se as pernas estão dobradas. Neste caso pedir à mãe para fazer uma leve pressão sobre os 

joelhos para que fiquem estendidos. Crianças com 2 anos devem ser medidas a altura em pé. 



93 
 

Sempre quando tirar as medidas falar o peso, a altura e a circunferência, e não fazer somente uma 

leitura silenciosa. Isto ajuda a memorizar o valor da medida e a não errar no momento de anotar.  

Visitas dos domicílios do conglomerado de 20 casas.  

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Ponto de partida 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
 

 

X 
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RESUMO: 

O estudo objetivou avaliar a qualidade da atenção pré-natal ofertada às gestantes de Fortaleza-

CE, tendo como parâmetros os indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde. Estudo 

transversal baseado na V Pesquisa de Saúde Materno-Infantil do Ceará (PESMIC) com uma 

amostra de 2.553 mulheres em idade reprodutiva, das quais 195 reportaram gravidez nos 

prévios doze meses anteriores à entrevista, na qual se tornaram alvo da análise no período 

entre 2007 e 2008. A qualidade da atenção foi avaliada em três níveis de complexidade: Nível 

1, início e frequência das consultas; Nível 2, Nível 1 mais a realização dos exames 

laboratoriais; Nível 3, o Nível 1, o Nível 2, mais a realização dos procedimentos clínico-

obstétricos. A adequação do processo foi de 62,6% (Nível 1); 55% (Nível 2); e somente 3,6% 

(Nível 3). A atenção pré-natal em Fortaleza deve ser reconsiderada qualitativamente. 

Recomenda-se discussão dos resultados com gestores, profissionais e comunidade, bem como 

a organização de programas de capacitação para promoção da qualidade técnica dos 

profissionais de saúde na atenção pré-natal. 

PALAVRAS CHAVE: Avaliação de Programas e Projetos de Saúde; Cuidado Pré-Natal; 

Bem-Estar Materno. 

 

ABSTRACT: 

The study aimed to evaluate the quality of prenatal care offered to pregnant women in 

Fortaleza-CE, with the parameters indicators established by the Ministry of Health. Cross-

sectional study based on the Survey V Maternal and Child Health of Ceará (PESMIC) with a 

sample of 2,553 women of reproductive age, of whom 195 reported pregnancies in the 

previous twelve moths preceding the interview, which became the focus of the analysis the 

period between 2007 and 2008. The quality of care was evaluated in three levels of 

complexity: Leve 1, initiation and frequency of consultations; Level 2, Level1 plus the 

completion of laboratory tests; Level 3, Level 1 and 2, plus the performance of clinical 

procedures obstetric. The adequacy of the process was 62,6%(level 1), 55%(level 2), and only 

3.6%(level 3). The prenatal care in Fortaleza should be reconsidered qualitatively. It is 

recommended that discussion of results with managers, professional and community as well 

as organizing training programs for promoting the tecnical quality of health wokers in 

antenatal care. 

 

KEYWORDS: Program evaluation; Prenatal care; Maternal welfare. 
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INTRODUÇÃO 

A atenção à saúde da mulher tem sido historicamente uma prioridade dentre as 

políticas de saúde do Brasil, com destaque aos cuidados durante a gestação. Com início nos 

anos 1970, tal política teve um incremento substancial, devido às elevadas taxas de 

morbimortalidade materna e infantil, com ampliação da atenção ao pré-natal, em face ao 

reconhecido impacto que esta produz na saúde da mãe e do feto
1
. Observa-se, porém, que 

essas políticas têm buscado principalmente o aumento do acesso ao acompanhamento pré-

natal, não enfatizando como se deve, e deixando em segundo plano, a qualidade da assistência 

fornecida durante as consultas, haja vista que esse processo implica em uma série de fatores 

que podem ser pessoais ou estarem ligados à organização e à oferta do serviço
2
. 

Ciente da importância da atenção pré-natal no resultado perinatal e na redução das 

taxas de mortalidade materna, o Ministério da Saúde (MS) lançou no ano de 2000 o Programa 

Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN/MS), propondo assim critérios 

indicadores do desempenho e da qualidade da assistência pré-natal, além de disponibilizar 

incentivos financeiros aos municípios que aderirem a este programa
3
. 

Considerando a relevância das questões relacionadas à saúde materna, em termos 

de morbimortalidade e padrão de utilização dos serviços durante a gestação, há de se 

questionar e analisar a qualidade da atenção ofertada e seu impacto na promoção da saúde
4
. A 

análise da assistência, realizada de forma ética, útil e tecnicamente adequada, torna-se 

fundamental para o reconhecimento das necessidades de uma população, e consequente 

formulação de intervenções voltadas para o incremento e a efetividade das ações, fornecendo 

subsídios para resolução dos problemas de acordo com a realidade existente
5
. 

Baseado nesse contexto o presente estudo se propôs a avaliar os cuidados 

dispensados à gestante no município de Fortaleza (CE), tendo como base os dados da V 

Pesquisa de Saúde Materno-Infantil no Ceará (PESMIC V), levantamento populacional de 

8.000 famílias que investigou a situação de saúde e a cobertura de serviços deste grupo alvo. 

Esta avaliação da qualidade da atenção pré-natal, numa perspectiva quantitativa, teve como 

parâmetros principais os critérios e princípios gerais de avaliação do PHPN/MS e o Índice de 

Adequação do Processo de Assistência Pré-Natal proposto por Coutinho
2
, o qual obedece a 

uma sequência avaliativa em três níveis de complexidade, classificando-os como adequado, 

intermediário e inadequado, definindo-se assim o padrão de qualidade da atenção.  
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo do tipo transversal de base populacional, no qual pesquisou 

uma amostra representativa da população de mulheres em idade reprodutiva, com história de 

pelo menos um parto recente. O local do estudo foi a capital do Estado do Ceará, Fortaleza, 

com uma população de 2,3 milhões de habitantes, na qual estima-se que aproximadamente 

70% sejam usuários do SUS.  

A amostragem utilizada foi do tipo probabilística por conglomerados, escolhidos 

com o auxílio dos setores censitários do IBGE. Ao todo foram selecionados aleatoriamente 

110 setores, sendo em cada um deles novamente sorteada a localização do conglomerado de 20 

residências a serem visitadas. Ao final, foram pesquisados 2.200 domicílios, nos quais residiam um 

total de 2.553 mulheres na faixa etária de interesse. Desta amostra, foi retirada a sub amostra 

de 195 mulheres que tinham parido no período de 12 meses anteriores à entrevista, as quais se 

tornaram alvo da presente análise.  

O período de coleta de dados foi do final do ano de 2007 ao início de 2008, 

correspondendo ao 5° corte transversal do estudo da série da Pesquisa de Saúde Materno-

Infantil no Ceará (PESMIC). Os dados foram coletados utilizando-se questionários 

estruturados específicos para os domicílios e para as mulheres neles residentes. Os 

questionários foram revisados pelos supervisores ainda no campo para a identificação de erros 

de preenchimento e sua correção, quando possível. Os dados tiveram dupla entrada em 

computador, sendo os dois bancos de dados validados quanto a erros de digitação. 

Na análise, a atenção pré-natal foi categorizada em três componentes distintos 

conforme descritos a seguir: 

1) Utilização do Pré-Natal: compreendendo a época da realização da primeira consulta 

que deveria ocorrer ainda no primeiro trimestre de gravidez, e o número total de consultas 

realizadas, que deveria ser de no mínimo seis.  Especificamente para esse componente, foi 

empregado o índice de Kessner, um dos modelos mais difundidos para a análise quantitativa 

da atenção pré-natal, que avalia a utilização do atendimento em termos de época de início e 

frequência de consultas
6
. 

2) Realização de Exames Básicos: compreendendo exames essenciais que deveriam ser 

prescritos durante o acompanhamento da gestante a partir da primeira consulta e repetidos 

próximo à 30ª semana de gestação, segundo preconiza o PHPN/2000, quais sejam: glicemia 

de jejum, tipagem sanguínea ABO-Rh, hemoglobina/hematócrito, sumário de urina tipo 1, 

VDRL e testagem para o HIV. 
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3) Procedimentos Clínico-Obstétricos: compreendendo o conjunto de ações que 

dependem da intervenção dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) durante as 

consultas, tais como: exame ginecológico, exame das mamas, verificação de pressão arterial e 

peso, profilaxia da anemia, orientações e incentivo ao aleitamento, 

orientações/encaminhamento para o parto e imunização anti-tetânica. 

Para a avaliação global da qualidade da atenção pré-natal no município, adaptou-

se o Índice de Adequação do Processo de Assistência Pré-Natal proposto por Coutinho
2
, no 

qual o padrão de qualidade é estabelecido através da análise de níveis distintos, cumulativos e 

de complexidade crescente: Nível 1, englobando o primeiro componente ‘utilização do pré-

natal’; Nível 2, englobando o primeiro e o segundo componente, ou seja, a ‘utilização do pré-

natal’ e a ‘realização dos exames básicos’; e Nível 3, englobando os três componentes, quais 

sejam, os dois anteriores, acrescidos do componente ‘procedimentos clínico-obstétricos’. 

Para cada nível a atenção pré-natal foi classificada então como adequada, 

inadequada e intermediária.  No Nível 1, a atenção foi considerada como adequada, quando as 

gestantes iniciaram o acompanhamento até o 1º trimestre e realizaram mais de seis consultas; 

as gestantes que não iniciaram pré-natal dentro dos três primeiros meses de gravidez e que 

também não compareceram a pelo menos seis consultas, foram classificadas como tendo 

utilização inadequada; as demais gestantes que cumpriram somente um dos dois parâmetros, 

tiveram sua atenção pré-natal classificada como intermediária. 

Para o Nível 2, foi considerado como tendo recebido atenção adequada as 

gestantes com os parâmetros do Nível 1 classificados como adequados, e que realizaram todos 

os exames recomendados. As que deixaram de realizar até dois desses exames foram 

classificadas como tendo recebido padrão inadequado. As que realizaram três dos quatro 

exames foram definidas como padrão intermediário. 

Finalmente, para o Nível 3, foram classificadas como tendo recebido atenção pré-

natal de padrão adequado as gestantes com classificação adequada para o Nível 2, e que 

receberam todos os oito procedimentos clínico-obstétricos básicos. No padrão inadequado, 

foram incluídas aquelas gestantes que só receberam até três dos oito procedimentos ao longo 

de suas consultas. As que receberam de quatro a sete procedimentos nas consultas tiveram o 

padrão classificado como intermediário. 

As variáveis referentes às mulheres e suas famílias, analisadas como potenciais 

fatores determinantes da atenção pré-natal foram as seguintes: idade da mulher, situação 

conjugal, nível educacional, renda familiar mensal e tipo de atenção à saúde. 
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Os dados foram digitados, processados e analisados em microcomputador 

utilizando o software Epi Info 3.5.3 (CDC/WHO). Variáveis contínuas foram agrupadas em 

categorias, quando apropriado, sendo aplicado o teste Qui-quadrado para avaliar a 

significância estatística, ao nível de 5%, das diferenças encontradas. Valores ignorados foram 

excluídos dos cálculos quando apropriado.  

O estudo foi de natureza essencialmente observacional, não envolvendo 

experimentos em seres humanos. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

devidamente assinado foi obtido das participantes da pesquisa. Para adolescentes com menos 

de 18 anos o consentimento foi obtido de seus pais ou responsáveis. O protocolo da pesquisa 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará de acordo 

com as normas determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, 

Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. 

 

RESULTADOS 

Em Fortaleza, a V Pesquisa sobre Saúde Materno-Infantil do Ceará (PESMIC V) 

investigou um total de 2.553 mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos, das quais 195 

reportaram terem tido parto nos 12 meses prévios à entrevista, grupo este alvo da presente 

análise. 

A análise das características socioeconômicas e demográficas (Tabela 1) revelou 

proporções substanciais de gestantes não formalmente casadas (42,3%), de escolaridade ao 

nível fundamental (58,2%), com renda familiar mensal de até um salário mínimo (53,2%) e de 

usuárias dos serviços de atenção pré-natal do SUS (73%). 

A análise das características da atenção pré-natal (Tabela 2) mostra a frequência 

com que foram oferecidas as principais ações e intervenções consideradas indispensáveis para 

a qualidade do serviço. Em relação à utilização do pré-natal, verificou-se que três de cada 

quatro gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Dentro dos primeiros 120 dias de gravidez, 88% das gestantes já haviam 

iniciado o pré-natal. No total, mais de 70% das gestantes realizaram seis ou mais consultas 

durante a gravidez, com uma média de 6,5 consultas por gestante. A proporção de gestantes 

que tiveram acesso ao serviço de pré-natal alcançou uma cobertura universal em Fortaleza de 

99%, tendo estas, tido oportunidade de utilizar o serviço pelo menos uma vez durante a 

gestação. No que se refere aos exames laboratoriais, constatou-se que a grande maioria das 

gestantes teve acesso e realizou cada um os quatro exames básicos pelo menos uma vez 

durante o acompanhamento da gravidez. Com relação aos procedimentos clínico-obstétricos, 
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somente 34% dessas mulheres afirmaram terem sido submetidas ao exame ginecológico 

durante o acompanhamento do pré-natal. Quanto ao aleitamento materno, somente 38,5% das 

mulheres referiram ter recebido orientações e incentivo a esse procedimento. Em relação os 

encaminhamentos hospitalares para o parto, apenas 59,5% das gestantes afirmaram terem sido 

referidas a uma maternidade durante a gravidez. No que se refere ao exame clínico das 

mamas, 72% das gestantes relataram a realização desse procedimento. A profilaxia da anemia 

com a suplementação de ferro e ácido fólico durante a gestação foi realizada em 84,6% das 

gestantes.  A avaliação e registro da pressão arterial e do peso foram observados em 87% das 

mulheres que apresentaram o cartão da gestante em todas as consultas. Na imunização contra 

o tétano, 95% das gestantes referiram ter recebido, no mínimo, uma dose da vacina dupla 

adulto (dT) durante o pré-natal. Entretanto, observou-se que 40,8% destas mulheres (dado não 

mostrado), não receberam a dose considerada imunizante (segunda dose) do esquema 

recomendado. 

Verifica-se na Tabela 3 que somente o número de consultas realizadas e a 

realização do teste HIV estiveram estatisticamente associados à grupos etários das gestantes. 

Entre as adolescentes somente 58,3% realizaram as preconizadas seis ou mais consultas 

durante a gestação, contra 74,2% no grupo de gestantes adultas (p=0,057). Em relação ao teste 

HIV, 83,3% das adolescentes o fizeram, contra 95% das demais gestantes (p=0,014). 

Tenderam a ser mais frequentes entre as gestantes adultas do que entre as adolescentes a 

primeira consulta ainda no 1º trimestre e a realização do exame ginecológico, embora as 

diferenças tenham apenas se aproximado da significância estatística. Da mesma forma 

tenderam a ser mais frequentes entre as gestantes adolescentes, a profilaxia contra a anemia e 

o tétano. 

Foi observado que apenas o número de consultas realizadas e o início do pré-natal 

no primeiro trimestre estiveram estatisticamente associados à situação conjugal das gestantes. 

Entre as gestantes solteiras, separadas e viúvas somente 59,6% realizaram seis ou mais 

consultas, contra 75,4% de casadas ou unidas (p=0,032). Observou-se que as mulheres em 

união estável e casadas, iniciaram o pré-natal mais cedo (79,6%), do que aquelas que não 

tinham companheiro (p=0,004). Observou-se ainda que gestantes sem companheiro estiveram 

mais propensas a não realizarem o exame ginecológico e a não receberem orientação sobre 

amamentação e local do parto, em comparação as com companheiro; as referidas diferenças 

entretanto não alcançaram a significância estatística. 

Verificou-se que o nível de escolaridade das gestantes esteve associado 

estatisticamente ao número de consultas e a orientação ao aleitamento materno. Entre as 
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mulheres com até oito anos de estudo somente 65,5% realizaram as seis ou mais consultas, em 

oposição a 80,2% no grupo das mulheres com maior nível educacional (p=0,024). Em relação 

ao incentivo e orientação à amamentação, somente 29,2% das gestantes com nível 

educacional mais baixo reportaram terem recebido essa orientação do profissional, contra 

51,9%das gestantes com maior escolaridade (p=0,001).  

A renda familiar da gestante esteve significativamente associada aos dois fatores 

que marcam o início e término da atenção pré-natal, quais sejam a época da 1ª consulta e o 

encaminhamento para o parto. Entre as mulheres com renda até dois salários mínimos, 

somente 68,8% iniciaram o acompanhamento pré-natal na época adequada (1º trimestre), 

contra 90,0% daquelas com renda maior que dois salários mínimos (p=0,018). Em relação ao 

encaminhamento para o local do parto, somente 53,1% das gestantes de menor renda 

afirmaram terem sido orientadas, contra uma proporção significativamente maior (76,7%) 

verificada nas gestantes de maior renda (p=0,018). Gestantes de baixa renda também 

tenderam a serem menos orientadas quanto ao aleitamento materno, em comparação às 

gestantes de melhor situação econômica, em uma diferença próxima à significância estatística.  

Foi observada forte associação entre o tipo de provedor de saúde utilizado pelas 

gestantes e o número de consultas e início do pré-natal. Entre as que tinham plano de saúde 

90,9% realizaram seis ou mais consultas, contra somente 67,2% das usuárias do SUS 

(p=0,002). O início do pré-natal no 1º trimestre, também foi bem mais frequente entre as 

gestantes com plano de saúde (93,2%) em relação às que utilizaram exclusivamente os 

serviços do SUS (68,1%) (p=0,001). Ao analisar os procedimentos clínico-obstétricos, 

constataram-se diferenças significativas entre usuárias de planos de saúde e do SUS quanto ao 

acesso às orientações sobre aleitamento materno (p=0,029), bem como encaminhamento ao 

parto (p=0,017). 

Os resultados da análise da adequação da atenção pré-natal apresentados a seguir, 

baseiam-se nos critérios de avaliação de qualidade estabelecidos nesse estudo.  

Com relação à utilização do pré-natal (Tabela 4), observou-se que 62,6% das 

mulheres fizeram uso do serviço de forma adequada, com início do pré-natal até o 3º mês de 

gestação e comparecimento a seis ou mais consultas. O padrão intermediário, no qual só uma 

das duas condições foi observada, teve percentual de 20,5%, enquanto que 16,9% 

apresentaram padrão inadequado, ou seja, não tiveram acesso ao serviço na época ideal para o 

acompanhamento precoce da gravidez e não realizaram o mínimo de seis consultas. 

Quanto à realização dos exames básicos, os dados mostram que 86,6% das 

gestantes, em algum momento da gravidez, realizaram os exames considerados, sendo 
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classificadas nesta análise, como tendo recebido atenção pré-natal de padrão adequado. Foram 

classificadas como tendo pré-natal inadequado uma proporção de 6,2% das gestantes, uma 

vez que não realizaram mais do que dois dos quatro exames laboratoriais básicos 

recomendados durante a gestação.  

Em relação à análise do conjunto de procedimentos clínico-obstétricos 

classificados como essenciais para a qualidade do atendimento à gestante, observou-se que 

apenas 4,6% foram submetidas a todos estes procedimentos, sendo classificadas na categoria 

de pré-natal adequado. A maioria das gestantes (70,8%) realizou de quatro a sete dos oito 

procedimentos clínico-obstétricos essenciais durante o acompanhamento pré-natal, sendo 

classificadas como tendo recebido um padrão intermediário de qualidade. Chama a atenção, 

contudo, a elevada proporção de gestantes (24,6%) que não conseguiram receber mais do que 

três dos oito procedimentos básicos durante o acompanhamento da gestação, recebendo um 

pré-natal de padrão bastante inadequado de qualidade. 

A análise a seguir (Tabela 5) avalia a atenção pré-natal de forma global 

considerando em conjunto os três grupos de características. Constatou-se que o Nível 1, que 

leva em conta somente a utilização do pré-natal, a proporção de 62,6% de adequação pode ser 

considerada satisfatória. Quando se analisa o Nível 2, que considera tanto a utilização do pré-

natal como a realização de exames, esse percentual se reduz, mas somente de forma discreta 

passando para 54,9%. Entretanto, quando considerado o Nível 3 (constituído do Nível 2 

acrescido dos procedimentos clínico-obstétricos), observa-se uma drástica redução da 

proporção de gestantes que receberam atenção pré-natal de padrão adequado, com somente 

3,6% de alcançando este índice. O índice de inadequação por sua vez, ao terceiro nível mais 

global, alcançou um patamar bastante elevado de 70,3% das gestantes não recebendo uma 

atenção pré-natal de qualidade. 

 

DISCUSSÃO 

O perfil epidemiológico das gestantes de Fortaleza compreende mulheres jovens, 

abaixo dos 30 anos; não formalmente casadas; com escolaridade ao nível fundamental; de 

baixa renda, não superior a um salário mínimo; e usuárias dos serviços de atenção pré-natal 

do SUS. A atenção pré-natal oferecida a estas gestantes, por sua vez, caracteriza-se por uma 

cobertura satisfatória (em termos de época de início e número de consultas), abrangendo três 

de cada quatro gestantes; realização universal dos exames laboratoriais mais básicos; e por 

uma deficiente provisão, por parte dos profissionais de saúde, dos procedimentos clínico-

obstétricos essenciais, minimamente requeridos numa atenção de qualidade. 
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Ao relacionarem-se as características das gestantes aos procedimentos por estas 

obtidos no pré-natal, observou-se que a faixa etária adolescente, esteve associada à procura 

tardia pela atenção pré-natal (p=0,111) e à realização de um menor número de consultas 

(p=0,057), em relação às gestantes adultas. A aceitação da gravidez pela gestante adolescente 

(geralmente sem planejamento) pode ser tardia, o que influencia diretamente na falha pela 

procura do serviço de saúde de forma precoce e no número de consultas recomendadas
7
.  

Esteve também associada à faixa etária adolescente a baixa realização do teste de 

HIV, com uma proporção mais alta de gestantes adultas realizando o procedimento de 

testagem sorológica (p=0,014). A realização do diagnóstico precoce da infecção pelo HIV 

ainda é um desafio a ser considerado pela saúde pública principalmente entre os jovens. A 

testagem é oferecida às gestantes como rotina de exames do pré-natal, com o diagnóstico 

durante a gestação, ou ainda no momento do parto reduzindo significativamente a transmissão 

vertical
8
. 

O estado civil das mulheres mostrou ser um fator determinante para a utilização 

do pré-natal de forma adequada (com início no 1º trimestre e mais de 6 consultas). As 

mulheres casadas ou unidas procuraram o serviço de pré-natal mais cedo (p=0,004), e 

compareceram a mais consultas (p=0,032), em comparação àquelas sem companheiro. Esse 

resultado é importante, pois estudo realizado no Hospital Universitário (HU) da Universidade 

de São Paulo (USP) mostra que o estilo de vida da mulher sem companheiro parece contribuir 

para aumentar o estresse psicológico e aumentar o risco de parto prematuro quando 

comparada a mulheres que referiram relação marital
9
. 

Em relação ao nível de escolaridade, a pesquisa encontrou que um terço das 

gestantes com menos de oito anos de estudo, não realizaram o número suficiente de consultas, 

contra somente um quinto das gestantes com maior escolaridade (p= 0,024). Isto confirma 

achados de estudos anteriores, apontando que quanto maior a escolaridade da mãe, mais 

precoce é a sua busca pelo acompanhamento pré-natal e maior é o número de consultas 

realizadas, além de maior qualidade da assistência
2,8,10,11,12

. O grau de instrução da gestante, 

neste estudo, também interferiu significativamente na percepção da orientação por parte dos 

profissionais de saúde quanto ao incentivo do aleitamento materno (p= 0,001). A escolaridade 

materna favorece a aquisição de conhecimentos sobre as práticas da amamentação no pré-

natal, favorecendo a decisão de amamentar ainda durante a gravidez, principalmente quando o 

processo de incentivo e orientação ao aleitamento é realizado por parte dos profissionais de 

saúde durante a assistência
13

. As práticas de aleitamento materno beneficiariam em especial as 
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crianças cujas mães têm baixa escolaridade e que vivem em situações de saneamento precário, 

sendo justamente estas as que recebem menos orientação
12

. 

No que se refere à associação entre a renda familiar e a atenção pré-natal, 

observou-se que há no município de Fortaleza uma importante deficiência na captação 

precoce das gestantes mais pobres, com um terço destas iniciando o pré-natal após decorrido o 

primeiro trimestre de gestação. Autores reforçam que esse achado pode acarretar em maior 

probabilidade dessas mulheres mais pobres receberem atendimento inadequado, tanto por 

naturalmente já receberem atenção de menor qualidade técnica, como por iniciarem as 

consultas mais tardiamente
12

. Observou-se também, que somente a metade das mulheres com 

menor poder aquisitivo receberam encaminhamento ao parto (p= 0,018). Estas gestantes mais 

pobres tendem a ser menos escolarizadas e com presumível menor acesso ou menor 

compreensão às orientações, características estas agravadas por uma maior vulnerabilidade 

acarretada pela pobreza aos riscos da gravidez, o que exigiria dos profissionais maior atenção 

as suas necessidades sociais e de saúde. Neste sentido, de acordo com o Ministério da Saúde, 

assegurar o encaminhamento ao parto é obrigação da gestão local, que deve garantir 

vinculação das unidades básicas que ofereçam atenção pré-natal, às maternidades/hospitais da 

rede municipal
8
. 

O sistema de atenção à saúde utilizado pelas gestantes (SUS ou plano de saúde) 

caracterizou-se como um fator fortemente associado às características da atenção pré-natal: 

início no 1º trimestre (p=0,001), frequência das consultas (p=0,002), orientação ao 

aleitamento materno (p=0,029) e ao encaminhamento ao parto (p=0,017). O acesso a um 

serviço de saúde pode ser influenciado por condições socioeconômicas e regionais, sendo a 

desigualdade social importante condição para a acessibilidade aos serviços de saúde
14

. A 

principal procura por serviços de saúde no Brasil concentram-se no SUS sendo utilizado por 

grande parte das gestantes como único recurso para a assistência durante a gravidez e parto. 

Observa-se, entretanto, que entre as gestantes que eram usuárias do SUS, em média, somente 

67% iniciaram o acompanhamento no tempo e na frequência recomendados, enquanto que 

essa proporção entre as gestantes com planos de saúde, foi maior do que 90%. As coberturas 

por planos de saúde reduzem barreiras financeiras no momento do consumo e no aumento ao 

acesso. Porém, essa distribuição é muito seletiva, tanto do ponto de vista geográfico, como 

social, podendo influenciar expressivamente o padrão de desigualdade em relação ao acesso 

aos serviços de saúde, como a atenção pré-natal
14

. Em relação à orientação ao aleitamento 

materno no pré-natal, observou-se que essa prática tem sido negligenciada de forma 

importante em Fortaleza. Em consequência, somente um terço das gestantes que utilizavam o 



105 
 

SUS, referiram terem recebido orientação sobre a amamentação, contra metade daquelas com 

plano de saúde. A orientação e o incentivo ao aleitamento materno devem ser estimulados 

durante o acompanhamento pré-natal
15

, principalmente entre mulheres com poder aquisitivo 

mais baixo, geralmente as que mais se beneficiam com os serviços do SUS
12

. Somente a 

metade das mulheres atendidas pelo SUS, foi orientada sobre o local do parto, embora, o 

Sistema preconize em suas diretrizes que toda parturiente deve ter garantida referência à 

estabelecimentos com recursos humanos e técnicos apropriados a uma assistência obstétrica e 

ao recém-nascido de qualidade 
8
. 

A análise global da qualidade da atenção pré-natal ofertada às gestantes do 

município de Fortaleza-CE teve como parâmetros os indicadores preconizados pelo 

Ministério da Saúde e o Índice de Adequação do Processo de Assistência Pré-Natal proposto 

por Coutinho
2
 modificado. Observou-se no presente estudo um índice de 62,60% de 

adequação da utilização do pré-natal (Nível 1), retratando que somente dois terços das 

gestantes se utilizaram do serviço precocemente e realizaram mais de seis consultas. Na 

avaliação realizada por Coutinho
2
, o Nível 1 alcançou um percentual bem mais baixo de 

27,6%, mesmo tendo sido utilizados os mesmos critérios.  

A avaliação ao Nível 2, que combina a utilização do pré-natal e a realização dos 

exames básicos, evidenciou que somente metade das gestantes (54,90%) obtiveram qualidade 

adequada na assistência, ou seja, procuraram o serviço no tempo e frequência ideais e foram 

submetidas aos exames considerados como essenciais. No estudo de Coutinho, que 

considerou como critério o número de exames realizados, esse nível apresentou uma drástica 

redução do índice de adequação (1,9%).  

A análise do Nível 3, que se caracteriza pela agregação aos Níveis 1 e 2 dos 

procedimentos clínico-obstétricos, evidenciou o baixíssimo índice global de adequação da 

atenção pré-natal, que alcançou somente 3.6%. Esta queda acentuada do índice de qualidade, 

interessantemente ocorreu quando foram consideradas as intervenções que dependem de uma 

ação mais concreta dos profissionais de saúde, tais como exames clínicos, profilaxia e 

orientações. Este resultado aponta para uma urgente necessidade de conscientização e 

treinamento destes profissionais, especialmente médicos e enfermeiros, visto a 

responsabilidade direta dos mesmos na realização e avaliação de procedimentos clínico-

obstétricos fundamentais para um pré-natal de qualidade
16

.  O aprimoramento da qualidade da 

assistência pré-natal envolve capacitação técnica continuada de equipes de saúde para 

resolução de problemas prevalentes da gestação nos níveis primários da saúde, além de um 

maior comprometimento para com as necessidades das gestantes mais vulneráveis
10

.  
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Quando se observa que exames físicos que dependem exclusivamente da 

intervenção do profissional que acompanha a gestante deixam de ser realizados, o processo de 

qualidade da assistência fica irremediavelmente comprometido. Sabe-se que durante a 

consulta pré-natal, é importante a realização de exame físico minucioso, a fim de detectar 

condições maternas que, de algum modo, possam comprometer o binômio mãe e filho. Dentre 

os procedimentos importantes negligenciados, identificou-se que o exame ginecológico, 

compreendido pelo exame especular orientado pela história e queixas da mulher, e que visa a 

prevenção ou diagnóstico de DSTs, câncer e outras anomalias genitais, foi procedido em 

somente um terço das gestantes.  

Também foi possível verificar que a orientação sobre amamentação e o 

encaminhamento à unidade hospitalar a ser procurada no momento do parto, foi oferecida a 

somente um percentual reduzido de gestantes. A responsabilidade por essas orientações recai 

outra vez sobre os profissionais de saúde, caracterizando no momento em que essa 

intervenção é omitida, uma forte inadequação da qualidade da atenção. 

De acordo com os resultados gerais da pesquisa, foi possível avaliar a adequação 

da atenção pré-natal, considerando a teoria de Donabedian
17

 sobre avaliação dos serviços de 

saúde, a qual comporta sempre duas dimensões: a) a aplicação do conhecimento e da 

tecnologia de modo a reduzir os riscos e aumentar os benefícios, e b) o relacionamento 

pessoal entre usuário e o profissional de saúde, de modo a satisfazer os preceitos éticos, as 

normas sociais, as expectativas e as necessidades dos pacientes. 

Nesse estudo, o conhecimento aliado a tecnologia foi contemplado no Nível 2, em 

que pelo menos metade das gestantes receberam atenção pré-natal de forma adequada. O 

conhecimento da importância de iniciar o mais cedo possível o acompanhamento da gravidez 

pode proporcionar a essas gestantes uma maior possibilidade de receberem uma assistência de 

qualidade, na medida em que um maior número de atendimentos aumenta as oportunidades de 

acesso aos procedimentos tecnológicos como os exames laboratoriais, os quais permitem 

detectar importantes agravos à sua saúde, como por exemplo, a transmissão vertical da sífilis 

e HIV, a anemia e o diabetes gestacional.  

A avaliação baseada na segunda dimensão da teoria de Donabedian
17

, que 

considera mais o fator humano, foi observada no Nível 3, em que a adequação da assistência 

pré-natal depende pesadamente da ação do profissional de saúde. Baseado nesse conceito, 

essa pesquisa evidenciou que grande proporção de gestantes teve expectativas e necessidades 

específicas da gravidez prejudicadas, em virtude da não realização de procedimentos básicos 

como exames clínicos, orientações, e encaminhamentos. Esta situação se revela mais grave 
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ainda quando se constata que isso ocorre principalmente entre mulheres menos escolarizadas, 

e de menor nível de renda, justamente aquelas mais vulneráveis, e que mais requerem atenção 

dos profissionais e dos serviços de saúde. 

Em contraste aos resultados dessa pesquisa, estudos sobre avaliação da atenção 

pré-natal têm concluído que a inadequação esteve basicamente relacionada à procura tardia do 

pré-natal (após o 1º trimestre), ao insuficiente número de consultas, e ao reduzido registro de 

exames laboratoriais
2,10,18,19,20,21

. Evidencia-se, entretanto, que justamente nesses aspectos o 

presente estudo observou percentuais relativamente satisfatórios para Fortaleza, não sendo 

estes os principais responsáveis pelo nível de inadequação do processo. Constatou-se, 

entretanto, que para as ações que requerem a intervenção direta do profissional de saúde, o 

nível de adequação da atenção pré-natal no município diminuiu consideravelmente. Torna-se, 

com efeito evidente a necessidade de comprometimento dos profissionais de saúde que 

assistem a mulher nesta capital, no sentido de valorizar as ações e rotinas que possam 

beneficiar a atenção dispensada à gestante. 

Com base nesta análise, conclui-se que a atenção pré-natal oferecida às gestantes 

em Fortaleza, a despeito da sua alta cobertura, apresentou baixo índice de adequação, quando 

avaliada em diferentes níveis de complexidade. Este resultado se mostra ainda mais 

preocupante, quando se constata que os parâmetros considerados na avaliação foram os 

mínimos aceitáveis para o acompanhamento de gestações de baixo risco. É oportuna uma 

discussão abrangente sobre a qualidade da atenção pré-natal em Fortaleza, na qual estejam 

envolvidos não só os profissionais de saúde que fazem o acompanhamento dessas gestantes, 

mas também os gestores e a comunidade, no intuito de identificar soluções para os problemas 

encontrados. 
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Tabela 1. Distribuição das gestantes segundo características socioeconômicas e demográficas. Fortaleza, 2007 

 

Características Socioeconômicas  

Demográficas 

 

 

No. 

 

% 

 

Faixa etária 

  

13-19 36 18,5 

20-29 98 50,3 

30-39 52 26,7 

40 ou mais 9 4,6 

Estado civil   

Solteira 46 23,7 

Casada 60 30,9 

Unida 82 42,3 

Separada 5 2,6 

Viúva 1 0,5 

Escolaridade   

Nenhuma 3 1,0 

Ensino Fundamental de 1-4 anos 27 13,9 

Ensino Fundamental de 5-8 anos 84 43,3 

Ensino Médio  71 36,6 

Nível Superior 10 5,2 

Renda familiar mensal   

Menos de 1 salário mínimo 39 24,7 

1 salário mínimo 45 28,5 

Mais de 1 até 2 salários mínimos 44 27,8 

Mais de 2 salários mínimos 30 19,0 

Seguro Saúde   

Planos de Saúde (particulares) 44 27,0 

Sistema Único de Saúde 119 73,0 
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Tabela 2. Distribuição das gestantes segundo as características da atenção pré-natal. Fortaleza, 2007 

 

Características do  

Pré-Natal 

 

 

No. 

 

 

% 

 

 

Utilização do PN 

Início no 1º. trimestre 

Início em até 120 dias 

6 ou mais consultas 

 

 

145 

171 

139 

 

 

74,4 

88,0 

71,3 

 

 

Exames básicos 

Ex. de sangue 

Ex. de urina 

VDRL 

Teste de HIV 

 

 

188 

181 

178 

181 

 

 

96,4 

93,0 

91,3 

93,0 

 

 

Procedimentos Clínico-

obstétricos 

Ex. ginecológico 

Ex. de mamas 

Verificação PA* 

Verificação Peso* 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

Profilaxia da anemia 

Imunização do tétano 

 

 

 

67 

141 

93 

93 

75 

111 

165 

185 

 

 

 

34,4 

72,3 

87,0 

87,0 

38,5 

59,5 

84,6 

95,0 

 

*Percentual calculado sobre o total de mulheres que possuíam cartão da gestante 

 

 

Tabela 3. Procedimentos da atenção pré-natal, associadas às características das gestantes. Fortaleza, 2007 

 

Procedimentos do  

Pré-Natal 

 

Características das gestantes 
 

 

Valor de P Adolescentes (n=36) 

Nº (%) 

Adultas (n=159) 

Nº (%) 

Utilização do PN 

Início no 1º trimestre 

6 ou mais consultas 

 

23 (63,9) 

21 (58,3) 

 

122 (76,7) 

118 (74,2) 

 

0,111 

0,057 

Exames básicos 

Teste de HIV 

 

30 (83,3) 

 

151 (95,0) 

 

0,014 

Proced. Clínico-obstétricos 

Ex. ginecológico 

Profilaxia anemia 

Imunização tétano 

 

9 (25,0) 

33 (91,7) 

33 (91,7) 

 

58 (37,4) 

132 (83,0) 

130 (81,8) 

 

0,159 

0,194 

0,147 
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Sem companheiro  (n=52) Com companheiro (n=142) 

 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou mais consultas 

 

31 (59,6) 

31 (59,6) 

 

113 (79,6) 

107 (75,4) 

 

0,004 

0,032 

Proced. Clínico-obstétricos 

Ex. ginecológico 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

 

14 (27,5) 

15 (28,8) 

26 (50,0) 

 

53 (38,1) 

59 (41,5) 

90 (63,4) 

   

0,172 

0,106 

0,092 

 

 
Escolaridade  ≤8 anos (n=114) Escolaridade >8 anos (n=81)  

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou mais consultas 

 

79 (69,9) 

74 (65,5) 

 

66 (81,5) 

65 (80,2) 

 

0,067 

0,024 

Exames básicos 

Teste de HIV 

 

102 (90,3) 

 

78 (96,3) 

 

0,109 

Proced. Clínico-obstétricos 

Ex. de mamas 

Orientação aleitamento 

Imunização tétano 

 

76 (68,5) 

33(29,2) 

90 (79.6) 

 

64 (80,0) 

42 (51,9) 

72 (88,9) 

 

0,075 

0,001 

0,087 

 
Renda Familiar ≤2  S.M. 

(n=128) 

Renda Familiar >2 S.M. 

(n=30) 
 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

 

88 (68,8) 

 

27 (90,0) 

 

0,018 

Proced. Clínico-obstétricos 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

 

46 (35,9) 

68 (53,1) 

 

16 (53,3) 

23 (76,7) 

 

0,079 

0,018 

 

 

 

 

 

 

 

 SUS (n=119) Plano de Saúde (n=44) 
 

 

Utilização do PN 

Início no 1º.trimestre 

6 ou + consultas 

 

81 (68,1) 

80 (67,2) 

 

41 (93,2) 

40 (90,9) 

 

0,001 

0,002 

Proced. Clínico-obstétricos 

Orientação aleitamento 

Encaminhamento ao parto 

 

40 (33,6) 

62 (52,1) 

 

23 (52,3) 

32 (72,7) 

 

0,029 

0,017 
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Tabela 4. Análise da adequação da atenção pré-natal, de acordo com a realização de procedimentos básicos. 

Fortaleza, 2007 

Características do 

Pré-Natal* 

Adequado 

N (%) 

Intermediário 

N (%) 

Inadequado 

N (%) 

Utilização do Pré-Natal 122 (62,6) 40 (20,5) 33 (16,9) 

Realização de exames básicos                       168 (86,2) 15 (7,7) 12 (6,2) 

Procedimentos clínico-

obstétricos 

9 (4,6) 138 (70,8) 48 (24,6) 

*Utilização do pré-natal (nº de consultas ≥ 6 + início do pré-natal até 3º mês); Exames básicos (exame de sangue + VDRL 

+ Urina + Anti-HIV); Procedimentos clínico-obstétricos (exame ginecológico + exame das mamas + pressão arterial + peso 

+ profilaxia da anemia + orientação para aleitamento + encaminhamento para o parto + vacinação anti-tetânica). 

 

 

 

Tabela 5. Análise dos níveis de adequação da atenção pré-natal, de acordo com a realização de procedimentos 

básicos. Fortaleza, 2007 

Avaliação do Processo* Adequado 

N (%)                          

Intermediário 

N (%) 

Inadequado 

N (%) 

Nível 1 122 (62,6) 40 (20,5)                 33 (16,9) 

Nível 2 107 (54,9)                   43 (22,0)                 45 (23,1) 

Nível 3 7 (3,6)                      51 (26,2)                137 (70,3) 

*Nível 1 - Utilização do pré-natal; Nível 2 - Utilização do pré-natal + Exames Laboratoriais; Nível 3 - Utilização do pré-

natal + Exames Laboratoriais + Procedimentos Clínico-Obstétricos.  

 

 

 

 


