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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou avaliar a qualidade do pré-natal da Atenção Básica do Rio Grande do 

Norte, Brasil em 2012 no âmbito do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica. O estudo foi transversal, quantitativo.  Incluiu 156 mães de crianças com até 

2 anos, que fizeram pré-natal na unidade de saúde avaliada. Aplicou-se um questionário sobre 

perfil, consultas mínimas, regularidade do atendimento, exames laboratoriais, vacinação, 

participação em ações educativas, orientações recebidas, procedimentos clínico-obstétricos e 

prescrição de Sulfato ferroso e ácido fólico. A análise descritiva utilizou critérios do 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Os resultados mostraram que 92% das 

mães realizaram seis ou mais consultas; 85% atendimento foi com o mesmo profissional; 94% 

consultas subsequentes agendadas. Quanto aos exames e procedimentos os percentuais foram: 

Urina 98%; HIV 96%; VDRL 88% e; Glicemia 91%; vacinação antitetânica 93%; grupos 

educativos 56% com 36% de participação, conhecimento do local do parto 59% e realização 

exame das mamas 65%, preventivo 33% e ginecológico 43%; 98% receberam suplementação 

de Sulfato Ferroso e 96% Ácido Fólico. Conclui-se que houve avanços no Rio Grande do 

Norte relativos à assistência e existem fragilidades nas práticas educativas e realização de 

alguns exames clínicos mínimos. 

 

Palavras- chave: Atenção Primária à Saúde. Avaliação em Saúde. Cuidado pré-natal. Saúde 

da mulher. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

This study aimed to evaluate the quality of prenatal Primary Care in Rio Grande do Norte, 

Brazil in 2012 under the program Improving Access and Quality of Primary Care. The study 

was cross-sectional, quantitative. Included 156 mothers of children under 2 years who 

received prenatal care at the health evaluated. We applied a questionnaire on profile, 

minimum queries, regularity of attendance, laboratory tests, vaccination, participation in 

educational activities, guidance received, clinical and obstetric procedures and prescription 

Ferrous sulphate and folic acid. The descriptive analysis of the criteria used Humanization 

Program Prenatal and Birth. The results showed that 92% of mothers had six or more visits; 

85% with the same care was professional; 94% subsequent appointments scheduled. As for 

tests and procedures the percentages were: Urine 98%; HIV-96%; VDRL and 88%; 91% 

glucose; tetanus vaccination 93%; educational groups 56% with 36% participation, 

knowledge of the delivery location and 59% achievement breast exam 65%, 33% and 

preventive gynecological 43%; 98% supplemented with 96% Ferrous Sulfate and Folic Acid. 

It was concluded that there were advances in Rio Grande do Norte concerning assistance and 

there are weaknesses in the educational practices and conducting some minimal clinical 

examinations.  

 

Descriptors: Primary Health Care.  Health Evaluation. Prenatal Care. Women's health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo Atenção Primária à Saúde (APS) é conhecido desde o pacto mundial 

realizado em 1978, na cidade de Alma-Ata, durante a Conferência Internacional de Cuidados 

Primários de Saúde, cuja temática era Saúde Para Todos no Ano 2000. Esse nível de atenção é 

compreendido como a porta de entrada para os serviços de saúde, desse modo, é responsável 

por coordenar, organizar e integrar todos os cuidados aos problemas relativos a essa temática, 

além disso, devido a sua eficácia no tocante aos cuidados é considerada uma relevante 

estratégia política (OPAS, 2011; SOUSA; HAMANN, 2009; STARFIELD, 2002). 

Embora fatores sócios demográficos influenciem na saúde, a literatura demonstra que 

os sistemas de saúde que tem como base a APS são mais eficazes no cuidado à população. 

Neste sentido, esta é reconhecida como uma relevante estratégia política (OPAS, 2011; 

STARFIELD, 2002). 

Esse discurso hegemônico conferiu distintos modos e diferentes graus de intensidade 

aos processos de reforma em diversos países. Na União Europeia, no Canadá e em alguns 

países da América Latina como Costa Rica, Chile, e Venezuela, a atenção primária é vista 

como porta de entrada responsável pela continuidade do serviço, integralidade e coordenação 

do cuidado.  Divergentemente, porém, em países como Bolívia, Nicarágua e El Salvador, é 

interpretada como um programa focalizado e seletivo que oferta um leque restrito de serviços 

em resposta a algumas necessidades de grupos populacionais de baixa renda, sem garantias de 

acesso a outros recursos do sistema (CONILL, 2008; OMS, 2008; SATRFIELD, 2002). 

Ainda que estejam sob o mesmo modelo de atenção, os sistemas têm apresentado 

diferentes graus de resolutividade. Na União Europeia, mesmo considerando importantes 

variações no sistema de saúde, ressalta-se na eficiência desse modelo considerado universal, o 

fato de ser resolutivo para 100% da população (BOERMA; DUBOIS, 2006). 

Uma extensa revisão de experiências de Atenção Primária em Saúde na América do 

Sul, desenvolvidas desde a declaração de Alma-Ata, empreendida por Costa em 2011, conclui 

que estas incorporam uma abordagem baseada em direitos; participação dos cidadãos; 

intersetorialidade e; abrangência do serviço. Nesse sentido, a orientação da equidade dos 

sistemas de saúde tem se mostrado mais eficaz na redução das desigualdades na saúde e na 

atuação sobre os determinantes sociais da saúde.  

No Brasil, habitualmente denonimada ‘Atenção Básica (AB) de Saúde’, é executada 

por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), iniciada em 1994, a partir do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e atua segundo os fundamentos do Sistema Único de 
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Saúde (SUS), obedecendo, portanto, aos princípios da Universalidade, Equidade e 

Integralidade (CONILL, 2008). A ESF avança ao optar por um modelo orientado pelos 

princípios da determinação social da saúde, cujas prioridades são as ações de prevenção, 

promoção, assistência e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua, com 

adstrição de usuários e atendimentos prestados por equipes multiprofissionais na Unidade 

Básica de Saúde (UBS), no domicílio e a partir da mobilização da comunidade (BRASIL, 

2005). 

No escopo da priorização da AB, a saúde da mulher tem sido desde a década de 

1980, considerada área estratégica pelo Ministério da Saúde (MS), sobretudo, na faixa etária 

reprodutiva, na qual são encontrados os principais índices de mortalidade por causas evitáveis 

relacionadas à gravidez, parto e puerpério (BRASIL, 2012a; FIGUEIREDO; ROSSONI, 

2008). 

Gradativamente, em 1984, o MS elaborou o “Programa Assistência Integral à Saúde 

da Mulher” (PAISM) como oposição ao discurso de controle da natalidade surgida com a 

explosão demográfica em 1983, cujo papel histórico como diretriz filosófica e política, 

ocorreu ao passo que incorporou os princípios norteadores da reforma sanitária; propôs 

relação mais simétrica entre os profissionais de saúde e as mulheres; direcionou a ampliação 

da prestação da assistência para toda a equipe de saúde e; valorizou as práticas educativas, 

direcionando-as para a capacidade crítica, autonomia e maior controle sobre a saúde e o corpo 

feminino em todos os seus ciclos (OSIS, 1998). 

Nessa direção, a implementação do “Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento” (PHPN), fundamentado na humanização da atenção à gestante, recém-nascido e 

puérpera, criado em 2000 e reafirmado no arcabouço da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher, publicado em 2004 pelo MS, foi decisiva (ANVERSA et al., 2012; 

BRASIL, 2002a). Essa plataforma institui as práticas assistenciais mínimas que objetivam 

atingir um adequado acompanhamento pré-natal, incluindo ações de procedimentos clínicos e 

atividades educativas, com o intento de condicionar um ciclo gravídico-puerperal de baixo 

risco. 

Com a efetivação da descentralização da assistência à saúde aos municípios, 

promovida pela Norma Operacional de Assistência à Saúde NOAS (2002), e sua progressiva 

expansão, a ESF permite a realização das ações mínimas no campo da saúde da mulher: pré-

natal, puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo uterino (BRASIL, 

2002b).  
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Dentre estas, ao oportunizar tratamento precoce e adequado de afecções, além do 

controle de outros fatores de risco, a qualidade da assistência pré-natal contribui 

decisivamente para a redução da mortalidade materna. Essa é uma das estratégias para atingir 

o quinto Objetivo do Desenvolvimento do Milênio (ODM), pactuado entre 169 nações, entre 

elas o Brasil, cujo propósito é reduzir para um valor igual ou inferior a 35 o número de óbitos 

maternos por grupo de 100 mil nascidos vivos ao ano. Em 1990 registrou-se a taxa de 141 

óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos, em 2010, esta caiu para 68 óbitos, representando 

uma queda mais abaixo do desejável (BRASIL, 2007a; 2010a; DOMINGUES et al., 2012; 

ONU, 2012).  

A efetividade do pré-natal fica evidente em estudos investigativos da ligação direta 

entre a assistência e a redução da mortalidade materna e neonatal. Dessa forma, são 

necessários alguns elementos dentro da assistência que permitam essa relação, como 

diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial, anemia, sífilis e infecção urinária; 

suplementação de sulfato ferroso e vacinação antitetânica (DEBIEC et al., 2010; SCHOEPS et 

al., 2007; WEHBY et al., 2009). 

Outras medidas, a exemplo da eficácia do pré-natal e o crescente número de consultas, 

também foram avaliadas e as evidências apontam para a direção de uma correlação positiva 

com a consequente redução da mortalidade e morbidade materna grave (BARROS et al., 

2010; CARROLI; ROONEY; VILLAR, 2001; VILLAR et al., 2001). Barros et al. em 2010 

corroborou que a assistência à mulher antes e durante a gravidez e o parto é altamente 

recomendada em países de baixa renda, por ser vantajosa na prevenção dos agravos, dentre 

eles, o nascimento prematuro e natimorto. Nesse sentido, o pré-natal tem sido avaliado 

também com base no número de consultas realizadas, no entanto, os estudos concluem que 

ainda há necessidade de realizar a avaliação também pelo conteúdo oferecido (ANVERSA et 

al., 2012; KOFFMAN; BONADIO, 2005). 

No Brasil, embora desde os anos 1990, com a implantação da ESF, tenha aumentado a 

cobertura do pré-natal e do número de consultas passando de 657.695 em 1998
 
para 8.268.379 

em 2006, não se confirma a mesma relação direta (BRASIL, 2007b). Para Rasia e Albernaz 

(2008) embora elevado percentual de mulheres realize seis ou mais consultas de pré-natal, 

como preconiza o MS, ainda persistem falhas no cumprimento das normas, do manejo do 

tratamento ginecológico e de práticas educativas. 

Em um estudo transversal com gestantes no Rio de Janeiro, no período 2007 a 2008, 

apenas 38,5% dos serviços de pré-natal estavam adequados de acordo com os padrões da 

PHPN (DOMINGUES et al., 2012).   
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Anversa et al. (2012) e Mendoza et al. (2011) ao comparar a assistência pré-natal 

prestada pelas UBS tradicionais àquela prestada pelas ESF, observaram um atendimento de 

maior qualidade chamando atenção às orientações educativas. Sugeriram o aperfeiçoamento 

dos procedimentos clínicos e exames laboratoriais (ANVERSA et al., 2012; MENDOZA et 

al., 2011). 

Serruya, Cecatti e Lago (2004) apresentaram uma pesquisa realizada com base nos 

dados gerados pelo Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal 

e Nascimento do Departamento de Informática do SUS (SISPRENATAL/DATASUS), nos 

primeiros anos da implantação da PHPN. Esta comprovou que o conjunto das atividades 

assistenciais recomendadas, incluindo procedimentos clínicos e exames, foi realizado por 

apenas 2% das gestantes em 2001 e 5% em 2002, evidenciando a necessidade de constantes 

avaliações, no sentido de qualificar a atenção gerando melhores resultados maternos e 

perinatais. 

Outros trabalhos revelaram a presença de iniquidades no amparo à gestação, parto e 

pré-natal, acerca de mulheres que dispõem de maior idade, menor renda familiar, baixo grau 

de escolaridade, assim como, das que não são brancas. Com relação a estas, existe maior 

probabilidade de haver um inadequado pré-natal. Dessa forma, para elas, o procedimento é 

avaliado como de menor qualidade. Paradoxalmente, analisou-se que as mulheres com 

maiores rendas familiares realizavam um pré-natal de melhor qualidade, fato este, 

contraditório ao objetivo proposto pela PHPN, cujo compromisso é a prestação de uma 

assistência sob a perspectiva dos direitos da cidadania (ANVERSA et al., 2012; COSTA, 

2013).  

Contudo, a abrangência da PHPN ainda está aquém do desejável, mesmo após mais de 

uma década de sua implantação. Nesse sentido, Serruya, Cecatti e Lago
 
(2004) apresentaram 

resultados que evidenciam a falta de conformação dos serviços locais de pré-natal em todo 

território brasileiro, desse modo, apenas 26,8% foram classificados como adequados aos 

parâmetros da PHPN (GONÇALVES; ALMEIDA; MENDOZA, 2009; MENDOZA et al., 

2011). 

Além disso, a efetividade do pré-natal e puericultura também foi analisada por Piccini 

et al. (2007) em UBS do Sul e Nordeste, com modelos de PSF e tradicionais. Em 41 

municípios com mais de 100.000 habitantes observou-se perda da eficiência, desde a 

organização do serviço; oferta de ações individuais e coletiva; capacitação profissional; até a 

cobertura dos programas na população. 
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Partindo do pressuposto de que mesmo a assistência pré-natal possuindo como 

macropolítica um norteamento nacional, as especificidades loco-regionais são determinantes 

nos resultados dos programas de saúde.  A maior parte dos estudos sobre adequação do pré-

natal concentra-se na região Sul e Sudeste, a despeito de haver um maior acúmulo da 

experiência do Nordeste em relação à descentralização das ações de saúde materno-infantil 

com a ESF.  Observa-se nas distintas abordagens, a necessidade de um maior número de 

investigações que incorporem a lógica de avaliação de programas e serviços. No escopo geral 

desse tipo de avaliação há ponderações sobre a necessidade de maior incorporação da 

perspectiva dos usuários (BRASIL, 2005).  

Em parceria com Instituições de Ensino Superior no ano de 2012, o MS promoveu 

em todo território nacional a Avaliação externa do Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Este teve como objetivo principal fortalecer o 

propósito e os princípios da Política Nacional de Atenção Básica, tendo em vista 

principalmente a ampliação do Acesso da AB aos serviços ofertados para a população 

brasileira. Igualmente, objetivou a melhoria da qualidade, de forma que as ações e serviços 

nesse nível de atenção tenham impacto positivo na saúde da população brasileira. A avaliação 

do PMAQ incluiu os programas estratégicos da AB, entre eles, o Pré-Natal (BRASIL, 2011a; 

2011b). 

No tocante à estrutura física, o censo da avaliação externa do PMAQ visitou 5.511 

municípios brasileiros, nos quais se avaliou a infraestrutura de 37.690 UBS. Ao todo foram 

entrevistados 17.304 profissionais da Equipe de Atenção Básica (EAB) que trabalhavam em 

14.126 unidades. Ademais, foram entrevistados mais de 65 mil cidadãos (BRASIL, 2011a; 

2013). 

A ideia de qualidade é intrínseca à avaliação com atribuição de juízo de valor 

(AGUILAR; ANDER-EGG, 1994). Para autores clássicos do campo da avaliação, como Guba 

e Lincon (1989), devem ser incorporados ao processo tanto a dimensão técnica, quanto o 

saber da dimensão objetiva, relacionada aos instrumentos, formas, técnicas, métodos, assim 

como, deve-se explorar as expectativas dos diferentes atores sociais envolvidos (profissionais 

e usuários) relativas à dimensão política. Dessa maneira, a incorporação de ambas contribui 

para concepção ampliada de avaliação (BOSI; UCHIMURA, 2007). 

Grande parte dos estudos de campo é baseada no modelo sistêmico de Donabedian 

(1990) que aborda as relações de estrutura, processo e resultados. A primeira corresponde às 

características estáveis dos provedores dos serviços, instrumentos e recursos; O segundo, às 

atividades, bens e serviços; Por fim, os resultados referem-se aos efeitos dos objetivos 
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propostos. Todavia aprecie as limitações da avaliação de processo, apresentada por Vuori 

(1991), que considera útil estabelecer relações entre procedimentos e resultados, essas 

avaliações não se constituiriam em um modelo epidemiológico direto de causalidade. 

Nesse contexto, Donabedian (1990) reconhece ser a avaliação de processo, entre as 

três abordagens, aquela que apresenta um caminho mais direto ao exame da qualidade. Esta, 

estaria mais próxima dos efeitos, uma vez que, permite um melhor entendimento de critérios 

das boas práticas, potencializa os impactos dos cuidados, além de possibilitar futuras 

intervenções direcionadoras. Para o autor, a qualidade deve ser definida por seus atributos 

como efetividade, eficiência, eficácia, equidade, aceitabilidade, otimização e legitimidade. 

Vuori (1993), entre outros autores, acrescenta à descrição de Donabedian, a qualidade técnica 

científica e a acessibilidade.   

No campo da avaliação de políticas e programas, este trabalho objetiva avaliar a 

qualidade dos processos da assistência pré-natal prestadas pelas EAB em um dos estados 

brasileiros, o Rio Grande do Norte (RN), considerando os direcionamentos nacionais da 

Atenção Integral à Saúde da Mulher. Para tanto, a avaliação foi centrada na perspectiva das 

usuárias a respeito das dimensões técnicas e organizacionais. Basicamente, apoiou-se mais em 

percepções cognitivas e afetivas sobre presença ou ausência de critérios e, menos nas 

dimensões subjetivas que compõem a satisfação dos usuários.  

Além disso, apreendeu a qualidade a partir de alguns atributos destacados nas 

abordagens de Donabedian (1990) e Vuori (1993): acesso (remoção de obstáculos à utilização 

de serviços disponíveis), acessibilidade (condições e possibilidades de alcance para 

utilização); adequação/cobertura (suprimento de número suficiente em relação às 

necessidades e demanda); efetividade (capacidade de produzir efeito em condições de uso) e; 

qualidade técnica científica (aplicação das ações de acordo com o conhecimento e tecnologia 

disponível). Utiliza, ainda, critérios (um determinando curso de uma ação ou procedimento 

técnico) mínimos ou essenciais do Programa de Humanização do Pré-Natal (PHPN)
 
e do 

manual técnico do Ministério da Saúde ‘Pré-Natal e puerpério: Atenção qualificada e 

humanizada’
 
(BRASIL, 2002a; 2012a). Esta pesquisa é resultado de dissertação de Mestrado 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade dos processos da assistência pré-natal 

prestada pelas equipes de atenção básica no Rio Grande do Norte, no âmbito do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) do Ministério da Saúde.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a realização de consultas mínimas;  

  Analisar os aspectos gerais da realização do pré-natal (Continuidade do atendimento 

profissional e Marcação de consultas);  

 Verificar a ocorrência da realização de exames e vacinação antitetânica;  

 Identificar participação em ações educativas e as orientações prestadas;  

 Verificar a realização de Procedimentos clínico-obstétricos;  

 Identificar a prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico; 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa, observacional, com desenho transversal e 

abordagem quantitativa. Os dados são referentes ao Banco de Dados da Avaliação Externa do 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), realizada no 

ano de 2012, em todo território nacional, por seis instituições de ensino e financiada pelo 

Departamento de Atenção Básica (DAB) do MS. Neste estudo serão analisados os dados do 

estado do Rio Grande do Norte (RN).   

 

3.2 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

O estado do RN possuía em 2012 uma população de 3.228.198 habitantes, sendo 

1.067.030 o número de mulheres em idade fértil (BRASIL, 2012b; 2012c). Além disso, o 

sistema de saúde composto por 1085 UBS. Dados de Dezembro do mesmo ano apontam um 

total de 866 Equipes de Saúde da Família implantadas no RN, com um total de 2.577.116 

usuários cadastrados na AB, uma estimativa de 2.373.672 da população coberta pela ESF, o 

que corresponde a uma cobertura de 73% da população residente no estado (BRASIL, 2012c). 

Ainda segundo dados do DATASUS, no ano de 2012 houve redução nos 

atendimentos de pré-natal na Atenção Básica de Saúde do RN, resultando em um total de 

220.450 procedimentos, enquanto que em 2007 esse total foi 248.637 (BRASIL, 2012e; 

2007c). Os dados mais recentes sobre a cobertura de consultas pré-natal são de 2010, 

mostrando uma cobertura de 48,09% de mulheres que realizaram 7 ou mais consultas, por 

proporção de nascidos vivos (BRASIL, 2010b).  

 Considerando esse contexto, a adesão à avaliação externa do PMAQ correspondeu a 

370 UBS e 412 EAB, isso equivale a 34,1% de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a 43,87% 

de adesão das EAB no estado (BRASIL, 2012c; 2013). 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A população de estudo consistiu em 1650 usuários que atenderam aos seguintes 

critérios: não realização de consulta com médico, enfermeiro ou dentista no dia da entrevista; 

não estar frequentando a unidade pela primeira vez, assim como, não ter passado mais de doze 

meses sem ter ido à UBS. Desta, foram incluídas 156 mulheres que eram mãe de criança de 

até dois anos de idade e que realizaram o pré-natal na UBS avaliada. 

 

3.4 VARIÁVEIS  

 

 As variáveis sóciodemográficas foram idade; cor ou raça; união estável; número de 

residentes no domicílio; alfabetização; anos estudados; aposentadoria; atividade remunerada; 

renda familiar e; cadastro no Programa Bolsa-família. 

Foram abordadas as seguintes categorias e variáveis: 1) Consultas mínimas de pré-

natal: Número de consultas de pré-natal realizadas; 2) Realização do pré-natal: realização 

das consultas com o mesmo profissional; marcação de retorno; 3) Realização de exames: 

exames (Urina tipo I, HIV/AIDS, VDRL; Ultrassonografia) e tempo para realização; 4) 

Vacinação antitetânica; 5) Participação em ações educativas individuais e em grupo; 6) 

Orientações recebidas: Orientação pelo profissional sobre alimentação e ganho de peso, 

aleitamento materno exclusivo, cuidados com a criança e importância do preventivo; 

eficiência das orientações dadas às usuárias pelos profissionais, tanto individualmente, quanto 

nas atividades em grupos sobre o local do parto (maternidade); 7) Procedimentos clínico-

obstétricos: Exames clínicos realizados na consulta (altura uterina; aferição de pressão 

arterial; exame preventivo; exame ginecológico); 8) Prescrição de Sulfato ferroso e ácido 

fólico. 

 

Quadro 1- Distribuição das variáveis de processo de acordo com as respectivas categorias. 

Categoria Variável 

1- Consultas mínimas de pré-natal:  -Numero de consultas realizadas; 

2- Realização do pré-natal:  -Realização das consultas com o mesmo 

profissional; 

-Marcação de retorno ao término da consulta;  

-Instrução acerca da marcação, caso o 

retorno não seja marcado na saída da 
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consulta; 

3- Realização de exames:  -Urina tipo I ou Elementos Anormais do 

Sedimento (EAS);  

- Tempo para realização; 

-HIV/AIDS; - tempo para realização; 

VDRL; - Tempo para realização; 

-Ultrassonografia; - Tempo para realização; 

-Glicemia; 

4- Vacinação antitetânica: -Realização da vacina; 

 

5- Participação em ações educativas 

individuais e em grupo 

 

-Orientação pelo profissional sobre grupos 

voltados para gestantes; 

-Participação em grupos; 

-Orientações como ferramenta de 

aperfeiçoamento do conhecimento; 

6- Orientações recebidas -alimentação e ganho de peso; 

-aleitamento materno exclusivo; 

-cuidados com a criança;  

-importância do preventivo; 

-Orientação pelo profissional de saúde sobre 

o local (maternidade) do parto; 

-Eficiência das orientações dadas às usuárias 

pelos profissionais, individualmente e nas 

atividades em grupos; 

7- Procedimentos clínico-obstétricos -Altura uterina; 

-Aferição de Pressão Arterial; 

-Exame preventivo do câncer de colo uterino; 

-Exame ginecológico; 

8- Prescrição de Sulfato ferroso e ácido 

fólico 

-Prescrição de Sulfato ferroso na gestação; 

-Prescrição de ácido fólico nos três primeiros 

meses de gestação; 

Fonte: Elaboração própria do autor. 
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3.5 COLETA DE DADOS  

 

 O trabalho de campo foi realizado em todos os 167 municípios do estado, no período 

de Maio a Agosto de 2012. A equipe de coleta foi composta por 20 (vinte) auxiliares de 

pesquisa e 5 (cinco) pesquisadores supervisores. Como estratégia de uniformização da coleta, 

toda a equipe foi capacitada na temática e metodologia, dentro de parâmetros nacionais e em 

oficina estadual, promovida pela coordenação do projeto. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com questões fechadas, 

disponibilizado em tablets e contou com ajuste prévio através de estudo-piloto. A aplicação 

do questionário contou com programação eletrônica do instrumento e, ainda, com critérios 

internos de validação dos dados que asseguraram a confiabilidade das informações 

registradas, sendo: tempo mínimo e máximo considerado dentro dos padrões de normalidade 

para aplicação do instrumento; data e horário de início e término da aplicação do instrumento; 

proporção de respostas marcadas com a alternativa “não sabe/não respondeu”; 

correspondência nas coordenadas geográficas; respostas com cinco caracteres ou mais 

repetidos. Os dados foram sistematizados em um banco e submetidos à análise de consistência 

interna. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise foi descritiva e utilizou o programa “Statistic Package for Social Sciences 

for Windows”, (SPSS) versão 17.0. 

Para interpretação dos dados utilizou-se alguns procedimentos mínimos definidos 

pela PHPN e manual técnico do MS “Pré-Natal e puerpério: Atenção qualificada e 

humanizada”: realização de, no mínimo, seis consultas de acompanhamento pré-natal; 

realização dos seguintes exames laboratoriais: VDRL; Urina (EAS); Glicemia de jejum; 

Oferta de Testagem anti-HIV; Aplicação de vacina antitetânica e; Realização de atividades 

educativas. Medida da altura uterina; Exame clínico das mamas; exame preventivo do câncer 

de colo uterino; exame ginecológico; prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico (BRASIL, 

2002a; 2012a). 
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3.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 

A pesquisa seguiu a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o 

número de parecer 21904, de 13 de Março de 2012. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO DA AMOSTRA 

 

Dos 1.650 usuários entrevistados no RN na avaliação externa do PMAQ, 9,4% (156) 

eram mulheres dentro do critério de elegibilidade: ter engravidado anteriormente; ser mãe de 

criança de até dois anos de idade e; procurado e realizado o pré-natal na UBS avaliada. 

As mulheres tinham idade entre 16 a 44 anos, com média de idade de 26 anos; 86% 

(135) alegaram viver ou morar com companheiro, caracterizando vínculo conjugal; 94% (146) 

afirmaram ser alfabetizadas; 3% (5) analfabetas e; 3% (5) só possuíam capacidade de assinar 

o nome, porém, 93% (145) não souberam informar/ou não responderam sobre a quantidade de 

anos de estudos. As demais, correspondentes a 7% (11) afirmaram ter até três anos de estudos. 

A maioria, 81% (126), das mulheres residia com até cinco pessoas no mesmo domicílio. De 

acordo com o grupo étnico, cerca de 60% (93) consideravam-se pardas/mestiças; 28% (44), 

brancas; 9% (14), negras; 2,5% (4), amarelas e; 1, indígena. 

De acordo com a renda, 1% (1) era aposentada; 84% (131) estavam sem atividade 

remunerada, no entanto, 97% (152) possuíam alguma renda familiar mensal. É necessário 

destacar que 74% (116) das usuárias eram cadastradas no Programa Bolsa-Família, porém, 

65% (101) recebiam o dinheiro do programa, enquanto que as demais (15) não estavam 

recebendo o dinheiro do benefício devido a problemas relacionados a: (1) cadastro 

desatualizado, informando que a família não recebia o auxílio; (3) família fora do critério do 

programa; (1) não comprovação das condições e;  (10) outros motivos não relatados. 

 

4.2 CONSULTAS MÍNIMAS DE PRÉ-NATAL 

 

Com relação à categoria “número de consultas realizadas durante o pré-natal”, 

observou-se que 92% (144) das mulheres realizaram seis ou mais consultas, apenas 11 

fizeram cinco consultas ou menos e 1, não sabia/ou não respondeu, representando uma média 

de 7,5 consultas. 

 

4.3 REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL 

 

No tocante à regularidade do atendimento com o profissional, 85% (132) das 

mulheres foram assistidas pelo mesmo profissional da equipe de saúde em todas as consultas; 
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22, em apenas algumas consultas e; 2 usuárias foram atendidas por profissionais diferentes. 

Em se tratando do agendamento de consultas subsequentes, 94% (147) já saíram da consulta 

com o retorno marcado; para 3 mulheres isso aconteceu às vezes; e 6 não agendaram. Destas, 

2 realizaram a marcação por meio de fichas de atendimento; 3, através do agente de saúde e; 

1, na recepção no dia de marcação de consultas. 

 

4.4 REALIZAÇÃO DE EXAMES 

 

Na Tabela 1 segue o percentual dos exames laboratoriais que foram declarados como 

realizados pelas usuárias, conforme preconizado pelo PHPN, destacando-se que 85% das 

usuárias consegue realizar os exames garantidos de um bom atendimento na consulta de pré-

natal, quando 98% consegue fazer exame de urina; 96%, de HIV/AIDS; 88%, de VDRL e; 

91%, de Glicemia. Foi incluída a ultrassonografia para simples descrição dos procedimentos, 

cabendo salientar que esse exame não é obrigatório e deve ser realizado onde houver 

disponibilidade. Por essa razão, este não foi avaliado como indicador de qualidade do 

processo. 
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Tabela 1.  Distribuição da amostra de acordo com os procedimentos realizados no pré-natal (n= 156). 

Rio Grande do Norte, Brasil, 2012. 

Variável Realização de procedimentos referidos pelas gestantes 

 

 n % 

EXAMES   

Urina 

Sim 

Não 

 

153 

3 

 

98 

2 

HIV/AIDS 

Sim 

Não 

 

151 

5 

 

96 

4 

VDRL 
Sim 

Não 

 
138 

18 

 
88 

12 

Glicemia 

Sim 

Não 

 

142 

14 

 

91 

9 

Ultrassonografia 

Sim 

Não 

 

146 

10 

 

94 

6 

ORIENTAÇÕES RECEBIDAS   

Alimentação e ganho de peso 

Sim 

não 

 

148 

8 

 

95 

5 

Amamentação exclusiva 

Sim 

Não 

 

151 

5 

 

97 

3 

Cuidados com a criança 

Sim 

Não 

 

142 

14 

 

91 

9 

Preventivo do câncer de colo uterino 

Sim 

Não 

 

126 

30 

 

81 

19 

Local do parto 

Sim 
não 

 

92 
64 

 

59 
41 

PROCEDIMENTOS E EXAMES 

CLÍNICOS 

  

Altura uterina 

Sim 

Não 

 

155 

1 

 

99 

1 

Pressão arterial 

Sim 

Não 

 

155 

1 

 

99 

1 

Clínico das mamas 

Sim 

Não 

 

102 

54 

 

65 

35 

Preventivo do câncer de colo uterino 

Sim 

Não 

 

52 

104 

 

33 

67 

Ginecológico 

Sim 

Não 

 

67 

89 

 

43 

57 

Fonte: Elaboração própria do autor, 2014. 

 

O gráfico 1, que mostra a distribuição do tempo entre a solicitação e a realização dos 

exames, expõe que a maior parte das mulheres esperou até 20 dias para realizar qualquer 
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exame solicitado. É importante destacar que não foi contemplado no questionário o tempo 

para a realização da glicemia. 

 

 

 
Gráfico 1. Distribuição das usuárias (%) de acordo com tempo (em dias) para 

realização de exames, Rio Grande do Norte, 2012. 

 

4.5 VACINAÇÃO 

 

Em relação à vacina obrigatória para gestante, a imunização contra o tétano durante o 

pré-natal foi realizada em 93% (145) das mulheres, entretanto, 7% (11) não receberam a 

vacina. Entre os motivos destacam-se que 8 delas a vacinação estava em dia, 1 não foi 

orientada e 2 não relataram os motivos na ocasião da entrevista.  

 

4.6 PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES EDUCATIVAS INDIVIDUAIS E EM GRUPO 

 

Questionou-se sobre as orientações proporcionadas pelos profissionais a respeito da 

existência de grupos de gestantes ou atividades educativas voltadas para elas.  Verificou-se, 

então, que 56% (88) das mulheres responderam que tinham sido orientadas sobre sua 

existência e que 42% (66) até aquele instante não tinham sido orientadas ou convidadas a 

participar dessas atividades da ESF.  Apenas 1% (2) informou que não sabia/ não respondeu/ 

não lembra.   

A participação das mulheres nesses grupos educativos ocorreu em apenas 37% (57) de 

forma efetiva. 6% (9) participaram às vezes; 56% (88) não participaram e; 1% (2) Não sabia 
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/não respondeu/não lembra. Perguntou-se também sobre a importância desses projetos 

educativos para as mulheres que participaram ao menos uma vez. Destas, 39% (61) afirmaram 

que esses grupos lhes ajudaram a ter maior conhecimento sobre aspectos relativos à gravidez 

e cuidados com a criança, 3% (4) consideraram que as atividades ajudaram em algumas 

questões e 1% (1) afirmaram que as orientações não a ajudaram. 

 

4.7 ORIENTAÇÕES RECEBIDAS 

 

Na tabela 1 pode-se observar a categoria relativa às orientações recebidas pelas 

mulheres durante as consultas de pré-natal; os resultados sobre a alimentação e ganho de 

peso; amamentação exclusiva até os seis meses; cuidados com a criança e; a importância do 

exame preventivo/frequência da sua realização.   

Quando questionadas sobre a importância das orientações para aperfeiçoar seu 

conhecimento sobre os temas abordados, 85% (132) das mulheres afirmaram que as 

informações oferecidas pelos profissionais lhes ajudaram, 11% (17) das mulheres afirmaram 

que as informações ajudaram em algumas questões e apenas 4% (7) não se sentiram 

auxiliadas pelas informações proporcionadas pelos profissionais.  

 

4.8 PROCEDIMENTOS CLÍNICO-OBSTÉTRICOS 

 

Os resultados acerca dos procedimentos clínico-obstétricos realizados durante o pré-

natal são observados na tabela 1.  

 

4.9 PRESCRIÇÃO DE SULFATO FERROSO E ÁCIDO FÓLICO 

 

Na categoria referente à prescrição, observou-se que 98% (153) das usuárias 

receberam suplementação de Sulfato Ferroso e 96% (150) de Ácido Fólico nos três primeiros 

meses de gestação. A prescrição de sulfato ferroso consiste em uma conduta obrigatória para 

profilaxia da anemia, enquanto que a utilização do ácido fólico (vitamina B9) no início da 

gravidez (três primeiros meses) é uma conduta obrigatória no pré-natal.  
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5 DISCUSSÃO  

 

Com relação ao número de consultas pré-natal, o Rio Grande do Norte apresentou 

resultados satisfatórios, tendo em vista que 92% das usuárias seguiram as recomendações do 

Ministério da Saúde para realizar no mínimo seis ou mais consultas de acompanhamento 

durante o pré-natal (BRASIL, 2002a; 2006). O estado mostrou-se adequado aos padrões, 

assim como, os resultados de outros estudos nacionais que verificam essa conformação nos 

diferentes períodos gestacionais (DOMINGUES et al. 2012; OLIVEIRA et al., 2013; 

PARADA, 2008; SILVA et al., 2013). 

Dessa forma, o resultado desse estudo, cuja média foi de 7,5 consultas, mostrou-se 

superior quando comparado a pesquisas nacionais, realizadas sob a mesma perspectiva, que 

obtiveram uma média entre 5,4 a 7 consultas e percentuais de baixa cobertura destas 

(ANVERSA et al., 2012; HAAS; TEIXEIRA; BEGHETTO, 2013; KOFFMAN; BONADIO, 

2005; PICCINI et al., 2007).  

Cabe destacar que a definição do número mínimo de consultas permite o planejamento 

no nível da gestão e atenção à saúde. Assim, ao considerar o crescente número de consultas, 

consequentemente as oportunidades relativas aos cuidados preventivos e de promoção à saúde 

serão maiores, possibilitando a obtenção de um menor número de ocorrências relativas à 

gestação e parto. Nesse sentido, é essencial o incentivo à realização das consultas mínimas de 

pré-natal (DOMINGUES et al. 2012). 

A análise de processo evidenciou que as usuárias realizam o atendimento em maior 

número com o mesmo profissional, indicando característica de regularidade no acolhimento 

profissional ao passo que segue os fundamentos e diretrizes previstos na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2012f). Esse vínculo constituído é fundamental para a 

adesão da usuária ao processo de atendimento ao pré-natal, assim como, a garantia de uma 

melhor relação profissional-usuário, estimulando a autonomia e viabilizando maior 

participação e acompanhamento da qualidade do serviço às gestantes. Este cria um processo 

de corresponsabilização pela saúde e constrói vínculos solidários com o usuário do serviço, de 

forma a deixar o trabalho mais resolutivo (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

A avaliação da marcação subsequente de consultas, ao atingir 94% de mulheres que 

tinham disponível o agendamento, demonstrou uma boa condução. Isso permite estabelecer 

maior vinculo com o usuário e o serviço, evitando, assim, a existência de evasão das consultas 

de retorno. Paralelamente, a demora no agendamento de consultas é fator que influencia 
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negativamente a qualidade da assistência pré-natal, como também, gera descontentamento 

entre as gestantes (KOFFMAN; BONADIO, 2005). 

Mesmo considerando a priorização de procedimentos de alta complexidade e baixa 

densidade tecnológica na APS, os exames são considerados importantes tecnologias de 

auxílio à condução do pré-natal e sua realização destaca-se como item fundamental no 

acompanhamento e na forma de diagnóstico de doenças ou agravos que repercutem o âmbito 

perinatal (OLIVEIRA et al., 2013). 

A realização dos exames básicos no pré-natal é um indicador de processo 

estabelecido pela PHPN. O trabalho demonstrou elevado percentual de realização dos exames 

obrigatórios, sendo esse processo considerado satisfatório dentre os itens avaliativos do pré-

natal. O menor índice (88%) foi revelado na realização do exame de detecção da Sífilis 

(VDRL). Já em estudo realizado por Domingues et al. (2012) no Rio de janeiro, esse baixo 

percentual foi observado com relação à realização do exame de urina tipo 1. 

Esse resultado encontra-se acima daqueles concernentes a estudos que obtiveram uma 

baixa cobertura de exames preconizados pelo MS (DOMINGUES et al. 2012; KOFFMAN; 

BONADIO, 2005). 

Mesmo sendo, este, um elevado percentual, espera-se que 100% das gestantes 

realizem ao menos uma vez o exame VDRL, sabendo-se que a Sífilis é uma doença de 

notificação compulsória responsável por elevados índices de morbimortalidade materna e 

neonatal, cujo tratamento é disponível a toda população a baixo custo. Essa doença afeta 

diretamente a saúde da mãe e do neonato que diante da infecção poderá ter sequelas 

irreversíveis, as quais levará por toda a vida. Dessa forma, é necessário reunir esforços no 

intuito de atingir uma cobertura de 100% na realização de exames (KOFFMAN; BONADIO, 

2005). 

O intervalo de tempo para a realização dos exames básicos de maior frequência no 

estudo (0 a 20 dias) foi classificado como adequado, tendo em vista que um adequado 

intervalo de tempo deve considerar toda a programação de exames e a frequência 

preconizada, ao longo do período gestacional, bem como, o tempo entre realização e 

resultados, considerando que maior tempo implica na perda da oportunidade de realizar um 

tratamento precoce de agravos obstétricos. Essas intervenções consideradas efetivas no 

tratamento de doenças do período gestacional são extremamente essenciais na redução de 

consequências para saúde materna e neonatal (DOMINGUES et al., 2012).  

A ultrassonografia, apesar de não ter sido avaliada como indicador de qualidade da 

assistência, obteve percentual de realização acima de 90%, mesmo resultado encontrado na 
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cidade de Botucatu (SP) em 2009 (OLIVEIRA et al., 2013). Ainda que não seja um indicador 

processual, a realização desse exame traz um componente importante que permeia a 

perspectiva da usuária à medida que, ao verificar as condições de saúde da criança, reduz a 

preocupação da gestante e, do ponto de vista psicológico, permite a construção da 

maternidade e do vínculo com a criança (PICCININI et al., 2012). 

A vacinação antitetânica é um indicador de qualidade da assistência pré-natal, sendo 

preconizada pela PHPN e “Manual Técnico” do MS a realização da dose imunizante ou dose 

de reforço em mulheres já imunizadas (BRASIL, 2002; 2006). Neste estudo observou-se que 

no estado do RN a cobertura vacinal atingiu percentual (93%) satisfatório dentro da avaliação 

do processo, Analogamente, esse padrão também foi encontrado (94,7%) por Silva et al. 

(2013), em uma cidade da região Nordeste.  

Esse quesito revelou-se superior, quando comparado a alguns estudos realizados na 

região Sudeste que obtiveram uma cobertura vacinal variante entre 35% e 55% (ANVERSA 

et al., 2012; DOMINGUES et al., 2012). 

Essa característica demonstra uma superação relativa à melhoria das ações de saúde 

no âmbito da APS na região Nordeste, cujo contexto histórico mostra os piores indicadores de 

saúde no Brasil. Dessa forma, deve ser garantida a toda gestante o acesso à vacinação, bem 

como, a capacitação da equipe de saúde para atuar no controle da situação vacinal, no intuito 

de elevar ainda mais os números relativos a essa cobertura (CHRESTANI et al., 2008; 

GOLNÇALVES; ALMEIDA; MENDOZA, 2009). 

De acordo com os dados observados na pesquisa, houve falhas quanto ao cumprimento 

das orientações prestadas pelos profissionais sobre os grupos educativos voltados para 

gestantes. A proporção de apenas 56% das mulheres recebeu essa informação.  Nessa 

perspectiva, considera-se uma possível explicação para esse fato, a ausência dessas atividades 

na UBS. Mesmo com um incentivo por parte do MS, reforçando a medicina comunitária, que 

prevê modelo de promoção à saúde e prevenção de doenças, ainda persistem muitos obstáculo 

para efetivá-la na APS. Possivelmente, o contexto histórico envolto às políticas de saúde 

brasileira que carregam em si, desde a década de 40, uma concepção do modelo Flexneriano 

(curativista e hospitalocêntrico) constitui uma explicação para isso (GONZALEZ; 

ALMEIDA, 2010). 

Os baixos valores dessa pesquisa (37%) sobre a participação efetiva nos grupos de 

gestantes também foram verificados em estudos nas diversas regiões do Brasil, com 

percentuais de realização que variaram de 20% a 40% (ANVERSA et al., 2010; PARADA, 
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2008). Nesse contexto, Silva et al. (2013) também identificou no município de João Pessoa 

(PB) um baixo percentual (45%) da oferta de serviços de educação em saúde no pré-natal. 

A pouca participação das gestantes nas atividades educativas foi atribuída na pesquisa 

de Silva et al., (2013); Figueiredo, Rodrigues Neto e Leite (2012) e; Trevisan et al. (2002) à 

falta de padronização e disponibilidade dos horários de realização dos grupos. Isso é, 

portanto, uma possível hipótese para explicação do problema. 

Ainda cabe destacar que, mesmo algumas mulheres tendo participado dos projetos 

educativos, apenas 39% descreveram como uma atividade que permitiu aperfeiçoar o 

conhecimento pré-existente acerca do tema que permeia a gestação e puerpério.  Autores 

como Fernandes, Backes (2010), Figueiredo, Rodrigues Neto, Leite (2012) reafirmam que a 

educação em saúde deve incluir o usuário, considerando sua realidade, desde o planejamento 

dos temas abordados nos encontros até o direcionamento das atividades para as suas reais 

necessidades, permitindo, por conseguinte, uma orientação transformadora e de real valor no 

cotidiano. 

As orientações menos recebidas pelas mulheres durante o pré-natal foram sobre a 

realização do exame preventivo do câncer de colo uterino (81%) e local do parto. As demais 

informações sobre alimentação e ganho de peso, bem como, sobre aleitamento materno 

exclusivo e cuidados com a criança obtiveram altos percentuais, em consonância com o 

estudo de Anversa et al. (2012).  

Cabe ressaltar que o resultado relativo às orientações sobre o local do parto (59%) 

obteve baixo percentual. A pequena proporção de mulheres orientadas sobre o parto 

assemelha-se ao encontrado na avaliação de outros estudos realizados por Anversa et al., 

(2012) e Domingues et al. (2012). Toda gestante dispõe do direito de conhecer e visitar 

previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz, bem como, de vincular-se à maternidade 

onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde, segundo os princípios da 

PHPN e a Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2002a; 2007c). 

Observa-se de forma geral que este estudo encontrou a mesma fragilidade relativa à 

educação em saúde que outros realizados nas variadas regiões do Brasil, verificando, então, 

que esse não é um problema exclusivo da região Nordeste, é, contudo, um problema 

persistente em todo o Brasil (ANVERSA et al., 2012; PARADA, 2008; SILVA et al., 2013). 

A PHPN prevê que a assistência deve garantir em todo o pré-natal a realização de atividades 

educativas, dessa forma, a gestão e os profissionais deverão se empenhar com o intento de 

efetivarem essas ações na APS. Do mesmo modo, os usuários com seu poder de participação 



29 
 

social na gestão do SUS, deverão incluir em suas reinvindicações a oferta dessas estratégias 

(BRASIL, 2002a; COELHO, 2012). 

 Verificou-se que durante a condução do pré-natal, os procedimentos clínicos mais 

realizados na avaliação foram: verificação da altura uterina e aferição da pressão arterial com 

frequência de 99%. Esse elevado percentual foi também relacionado como prática que atingiu 

maiores resultados em outras pesquisas encontradas na literatura (ANVERSA et al., 2012; 

GONÇALVES; ALMEIDA; MENDOZA, 2009; OLIVEIRA et al., 2013; PARADA, 2008; 

KOFFMAN; BONADIO, 2005). A realização destes deve permanecer nesse elevado patamar 

e, considerando que além de serem importantes no intuito de verificar riscos gestacionais 

relativos ao crescimento fetal e hipertensão gestacional, são procedimentos simples e de baixo 

custo, deverão continuar sendo incentivados. (BRASIL, 2006; PARADA, 2008). 

Entretanto, os procedimentos Exame Clínico das Mamas (ECM) (65%), citopatológico 

do colo uterino (33%) e ginecológico (43%) não foram bem avaliados neste estudo devido aos 

baixos percentuais de realização. Esse baixo percentual também foi verificado em estudos que 

avaliaram a assistência pré-natal à gestante (ANVERSA et al., 2012; GONÇALVES; 

ALMEIDA; MENDOZA, 2009; PARADA, 2008). A pesquisa de Oliveira et al., (2013) ao 

mesmo tempo em que corrobora o baixo percentual do ECM, contradiz com relação à 

citologia oncótica (94%), obtendo em seu estudo elevado percentual de cobertura desse 

procedimento na ESF. 

O exame ginecológico está previsto dentre o pacote de ações mínimas durante o pré-

natal, visto que ele traz componentes que permitem identificar Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e, assim, permite realizar o tratamento precoce. Já a realização do ECM 

é fundamental durante a gestação, já que permite verificar alguma ocorrência de adversidade 

que possa inibir a amamentação e identificar características mamilares. Além disso, é uma 

excelente oportunidade de orientar a mulher sobre a amamentação exclusiva, preparo das 

mamas e cuidados após o nascimento da criança. É, ainda, um momento em que podem ser 

identificadas alterações relacionadas ao câncer de mama (BRASIL, 2006; OLIVEIRA et al., 

2013). 

A suplementação de Sulfato ferroso alcançou elevado percentual (98%), assim como 

nas diversas regiões brasileiras, como demonstra Anversa et al. (2012); Domingues et al. 

(2012) e Oliveira et al., (2013). No estudo de Gonçalves et al. (2009), a suplementação variou 

de 58 a 68%, valores abaixo do encontrado em no presente estudo. Esse item é importante na 

prevenção da anemia gestacional e sua prescrição deve ser feita a partir da 20° semana de 

gestação. 
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Analogamente, o ácido fólico foi utilizado por 96% das mulheres.  Santos et al, 2013 

enfatiza que seu uso, recomendado nos três primeiros meses de gestação, atua na redução da 

incidência de defeitos do tubo neural, que implicam más formações congênitas. 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação permitiu averiguar que os processos relativos às consultas mínimas, 

realização do pré-natal, vacinação, exames e prescrição de sulfato ferroso e ácido fólico estão 

de acordo com critérios mínimos previstos pelo MS. Vale destacar que essas práticas 

assistenciais alcançaram um alto percentual no Rio Grande do Norte.  

No entanto, as práticas promocionais, educativas, ainda precisam ser incentivadas no 

planejamento e execução das ações. Recomenda-se para a gestão, bem como para os 

profissionais, o incentivo às práticas promocionais devido ao alto potencial para melhoria da 

qualidade de vida e saúde do binômio mãe-filho. Essas ações podem ser potencializadas com 

a inclusão do usuário no planejamento e programação das atividades realizadas nas UBS. 

Chama atenção o fato de informações básicas, como local de parto, serem pouco 

divulgadas, já que o conhecimento prévio é um dos componentes dos direitos reprodutivos 

das mulheres e contribui para humanização do atendimento ao parto, minimizando 

expectativas e inseguranças, assim como, pode ser considerado um indicativo de sistema de 

redes de vinculação das Unidades Básicas de Saúde com as maternidades do Sistema Único 

de Saúde.  

Paralelamente, alguns procedimentos obstétricos voltados para o exame clínico da 

mulher, a exemplo do exame das mamas, citopatológico do colo uterino e ginecológico, foram 

pouco relatados. É relevante considerar a importância desses procedimentos para evitar perdas 

de oportunidade de prevenção do câncer, visto que em muitos locais, em especial no Nordeste 

e zona rural, algumas mulheres só procuram os serviços ginecológicos quando estão grávidas.   

Sugerem-se esforços direcionados à ampliação do acesso a exames clínicos básicos e 

estímulo às atividades de educação e promoção da saúde como forma de incrementar a 

qualidade do pré-natal no estado do Rio Grande do Norte com base na PHPN. 

A abrangência do estudo, ao englobar usuários de equipes de todos os municípios do 

RN, com coleta homogênea, permitiu um diagnóstico ampliado, bem como, reflexões sobre as 

possiblidades de melhoria da situação do pré-natal no estado. Entretanto, urge a necessidade 

de se aliar a outras abordagens que aprofundem a compreensão acerca de como estão sendo 

realizadas as ações, extrapolando os padrões mínimos e identificando diferentes graus de 

implantação nas diversas regiões do estado.  
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