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RESUMO 
 
OBJETIVO: descrever perfil das principais causas de encaminhamentos 

inadequados da atenção primária para o pré-natal de alto risco, como subsídio 

para o planejamento de ações voltadas para a qualificação do ensino de 

competências essenciais na área da saúde materna. MÉTODOS: estudo com 

delineamento transversal, baseado na análise documental de todos os 

encaminhamentos de gestantes para o serviço de pré-natal de alto risco 

(PNAR) da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), serviço de referência 

obstétrica para o estado do Rio Grande do Norte. Todas as gestantes 

encaminhadas no período de junho a dezembro de 2014 (n=771) passaram por 

consulta de triagem, na qual foi preenchido formulário para análise da causa 

clínica que motivou o encaminhamento para o PNAR. Os encaminhamentos 

foram classificados como adequados, inadequados ou inconclusivos. 

RESULTADOS: foram detectados 188 encaminhamentos inadequados (24,4%) 

e 93 inconclusivos (12,1%), totalizando 36,5% de encaminhamentos 

inapropriados. As principais causas identificadas nos encaminhamentos 

inadequados foram: gestação de baixo risco (12,8%), hipertensão arterial não 

confirmada (12,1%), ameaça de abortamento (8,9%), gravidez na adolescência 

(7,1%), toxoplasmose (5,3%), incompatibilidade sanguínea RH (4,6%) e 

infecção do trato urinário (4,3%). Os dados obtidos fornecem subsídios para os 

seguintes produtos: 1) planejamento de atividades de educação permanente 

voltadas para os profissionais da saúde da atenção primária, alunos de 

graduação e residentes; e 2) formulação de uma plataforma virtual para suporte 

aos profissionais que necessitam encaminhar pacientes ao PNAR, através do 

programa de Telessaúde. CONCLUSÃO: os resultados do trabalho são de 

grande relevância no contexto atual da formação profissional em saúde, com 

potencial para impactar positivamente não apenas no desenvolvimento de 

competências relacionadas à saúde materna na graduação e pós-graduação 

mas também na qualificação da atenção à saúde prestada à população. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Médica; Competência Clínica; Competência 
Profissional; Cuidado Pré-Natal. 
  



ABSTRACT 
 
OBJECTIVE: to identify a profile of the main causes of inappropriate referrals 

from primary care to specialized services, as strategy for the curriculum 

development of core competencies related to maternal health. METHODS: a 

cross-sectional study was performed using document analysis of all referrals of 

pregnant women from primary care to the high-risk pregnancy service, state of 

Rio Grande do Norte, Brazil. All pregnant women referred from June to 

December 2014 (n = 771) were included. According to their causes the referrals 

were categorized as adequate, inadequate or inconclusive. RESULTS: a total of 

188 referrals were classified as inadequate (24.4%) and 93 inconclusive 

(12.1%) totalizing 36.5% of inappropriate referrals. The main causes identified 

in these inappropriate referrals were: low-risk pregnancy (12.8%), unconfirmed 

hypertension (12.1%), risk of abortion (8.9%), teenage pregnancy (7.1%) , 

toxoplasmosis (5.3%), Rh incompatibility (4.6%) and urinary tract infection 

(4.3%). These data contributed to the formulation of the following products: 1) a 

continuing education program for health professionals working in primary care, 

undergraduate students and residents; and 2) development of a virtual platform 

to support professionals who need to refer patients to high-risk pregnancy 

service. CONCLUSION: the results of this study are relevant in the current 

context of education of health professionals, with potential for positively impact 

not only in the development of skills related to maternal health in undergraduate 

and graduate education, as well as contributing for improvement of the health 

care of the population. 

 

KEYWORDS: Medical Education; Clinical Competence; Professional 
Competence; Prenatal Care. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao analisar os 

grandes problemas mundiais, estabeleceu os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), explicitando os compromissos que os 

países signatários deveriam assumir em relação aos problemas globais 

mais relevantes. Dentre as oito metas estabelecidas, três delas remetem 

especificamente à saúde materno-infantil (metas 4 e 5) e à promoção da 

igualdade de gênero e da autonomia das mulheres (meta 3)1. Esta última 

vem reafirmar a necessidade, já há muito tempo debatida, do 

estabelecimento de um sistema de saúde funcional e bem estruturado, 

capaz de responder efetivamente às demandas da população em relação à 

assistência pré-natal e ao acesso universal à anticoncepção, ao aborto 

seguro, além do estabelecimento dos sistemas de referência para 

assistência obstétrica de emergência e atendimento às gestações de alto 

risco2,3.  

 Apesar dos acordos internacionais e do reconhecimento avançado 

ocorrido no Brasil nos últimos anos, com a elaboração de documentos 

governamentais e a implementação de pactos entre os diversos níveis de 

governança pública voltados para a qualificação da saúde e defesa dos 

direitos das mulheres, o cenário que se observa ainda é extremamente 

preocupante em relação à saúde da mulher. Isto se reflete em elevados 

índices de mortalidade materna, gestações indesejadas, abortos inseguros, 

infecções por doenças sexualmente transmissíveis e HIV e violência 

doméstica e sexual4 . 

 A Organização Mundial da Saúde destaca que de 1990 a 2013 o 

Brasil reduziu a mortalidade materna em 43%, entretanto, ainda não 

conseguirá atingir a meta estabelecida de redução da taxa de mortalidade 

materna em 75% até 2015, prazo final para o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM)1. A taxa de mortalidade em 2013 

atingiu 69 por 100.000 nascidos vivos, de forma que em 2015 teria que 

alcançar uma taxa de, no máximo, 35 por 100.000 nascidos vivos. A taxa 

de mortalidade materna no estado do Rio Grande do Norte em 2013 atingiu 

47.1 por 100.000 nascidos vivos e no mesmo ano na Maternidade Escola 
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Januário Cicco a taxa de mortalidade materna atingiu 193.1 por 100.000 

nascidos vivos, dado hospitalar alarmante e preocupante4. 

Nas populações de baixa renda, cujo o problema da mortalidade 

materna é mais prevalente, a atenção pré-natal representa, muitas vezes, a 

única oportunidade para as mulheres receberem assistência médica. 

Constitui, portanto, um importante exercício de Medicina Preventiva, 

visando primordialmente a preservação da saúde física e mental da grávida 

e a identificação das alterações próprias da gravidez que possam repercutir 

nocivamente sobre o binômio materno-fetal5. Estudos são unânimes em 

apontar que  a ausência de assistência pré-natal está associada a maiores 

taxas de mortalidade materna e perinatal. Tem sido constatado que, ao 

contrário das nações desenvolvidas, onde as mortes maternas e perinatais 

estão relacionadas principalmente a doenças de difícil prevenção, nos 

países em desenvolvimento, predominam os óbitos por afecções passíveis 

de prevenção ou controle, como as síndromes hipertensivas, sífilis 

congênita e infecções urinárias complicadas4. 

 Esses dados alertam para os desafios existentes na formação dos 

profissionais da saúde implicados com a atenção pré-natal, notadamente 

em relação às deficiências no desenvolvimento de competências 

essenciais para a qualificação da atenção prestada às gestantes na 

atenção primária. Diante desse contexto, muito se fala que a assistência 

pré-natal precisa melhorar, mas pouco se questiona se os profissionais de 

saúde durante o processo de formação profissional estão sendo treinados 

para promover uma atenção efetiva e de qualidade, que os capacite para 

reconhecer, tratar e dar encaminhamento adequado às complicações da 

gestação e do parto.  

 Além do necessário investimento na formação durante a graduação, 

faz-se necessária uma capacitação de todos os profissionais envolvidos na 

atenção pré-natal através da educação permanente e continuada. Deve-se 

ressaltar que a Educação Permanente em Saúde é uma proposta político-

pedagógica que coloca o cotidiano do trabalho – ou da formação – em 

constante análise, construindo espaços coletivos para a reflexão e 

avaliação a partir dos atos produzidos no cotidiano. A proposta de 
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Educação Permanente em Saúde opera sobre as práticas profissionais 

com o intuito de formar para transformar, tomando como cenário o campo 

da gestão, do ensino, da atenção e do controle social em saúde. 

 A educação é o espaço por excelência para o diálogo e 

transformação de valores sociais e morais estabelecidos, pois pode 

possibilitar a reflexão sobre os desafios existentes na atenção à saúde 

reprodutiva das pessoas e assim contribuir para a garantia do direito à 

saúde. É nesse contexto que se insere o presente projeto, que tem 

pressuposto básico a ideia de que investimentos na melhoria da formação 

dos profissionais de saúde poderão contribuir significativamente, em médio 

e longo prazos, para a melhoria da atenção à saúde da população e, 

consequentemente, melhoria dos indicadores de vida e saúde. 

 Na busca de melhorar a qualidade do atendimento e da atenção 

básica no Sistema Único da Saúde (SUS ), integrando os profissionais da 

saúde no ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da 

informação, surgiu a Telessaúde Brasil Redes, um programa instituído pelo 

Ministério da Saúde em 2007, que tem como objetivo ampliar a 

resolutividade da atenção básica e promover sua integração com o 

conjunto da rede de atenção à saúde. 

 Na Universidade Federal do Rio Grande (UFRN), o programa de 

telessaúde foi implantado em outubro de 2010, tendo como bases os 

seguintes hospitais universitários: Hospital Universitário Onofre Lopes, 

Hospital Universitário Ana Bezerra, Hospital de Pediatria e Maternidade 

Escola Januário Cicco (MEJC). Algumas iniciativas exitosas de interação 

com os profissionais dos serviços vêm sendo realizadas, como é o caso do 

programa de educação permanente à distância, que tem como objetivo 

apoiar o tratamento de crianças com diabetes (Telepediatria) e criar 

condições para um atendimento compartilhado à distância entre os 

profissionais da rede básica e os especialistas da área de endocrinologia 

pediátrica.  

 Nesse contexto, a partir dos resultados subsidiados pelo presente 

trabalho, a MEJC, referência no estado do Rio Grande do Norte para 

atenção à saúde da mulher, poderá construir uma rede de atendimento 
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compartilhada via internet para apoiar os profissionais da atenção primária 

no acompanhamento de gestantes de alto risco, favorecendo acesso 

otimizado aos serviços especializados. Com isso, pretende-se otimizar a 

assistência prestada às gestantes, evitando deslocamentos desnecessários 

destas e fortalecendo a atenção primária, que é uma das diretrizes das 

políticas públicas em saúde no nosso País. Buscar-se-á, desta forma, 

contribuir também com a educação permanente e continuada dos 

profissionais envolvidos com a assistência pré-natal na atenção primária. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

 Descrever um perfil das principais causas de encaminhamentos 

inadequados da atenção primária para o pré-natal de alto risco no 

estado do Rio Grande do Norte como subsídio para o planejamento 

de ações voltadas para a qualificação do ensino de competências 

essenciais na área da saúde materno-infantil. 

 

Objetivos específicos: 

 Investigar os diagnósticos dos encaminhamentos referenciados ao 

pré-natal de alto risco da Maternidade Escola Januário Cicco e 

determinar o percentual de encaminhamentos inadequados e 

inconclusivos; 

 Fornecer dados para a melhoria na formação dos estudantes da 

graduação/pós-graduação e profissionais que atuam na rede básica 

da atenção pré-natal; 

 Contribuir para o planejamento de um programa de educação 

permanente com a utilização da tecnologia da telemedicina e 

telessaúde com base nos dados clínicos analisados; 

 Subsidiar o desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem 

adequadas para a promoção do desenvolvimento de habilidades 

clínicas relacionadas à atenção pré-natal, com foco nos profissionais 

que atuam no nível da atenção primária. 
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3 MÉTODOS 

 

O delineamento desse estudo é transversal, baseado na análise 

documental das fichas de pré-consulta adotadas no setor de pré-natal de 

alto risco (PNAR) da MEJC a fim de registrar todos os encaminhamentos 

de gestantes para o serviço de pré-natal de alto risco (PNAR) da 

Maternidade Escola Januário Cicco, em Natal-RN, serviço de referência na 

atenção obstétrica para todo o estado do Rio Grande do Norte.  

O período do estudo compreendeu os meses de junho a dezembro 

de 2014, totalizando 771 encaminhamentos. Este foi analisado e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (parecer 611.510, de 25/04/2014 – Anexo 1). Foi dada anuência da 

instituição para o acesso aos dados das pacientes, atualmente formalizada 

no Comitê de Ética em Pesquisa ao qual este trabalho foi submetido, 

através do Termo de Autorização Institucional para o uso de documentos 

do paciente.  

Na rotina da instituição, todas as gestantes encaminhadas ao PNAR 

são submetidas a uma consulta para avaliação da ficha de referência e 

confirmação do risco gestacional, como parte do protocolo do serviço. 

Nesta consulta, é realizado o exame clínico, análise do cartão de pré-natal 

e avaliação dos motivos explicitados na ficha de referência. Esta etapa 

envolve a participação de estudantes de graduação em Medicina, médicos 

residentes do Programa de Residência Médica em Tocoginecologia e 

alunos da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde. Após análise 

criteriosa de cada caso, é preenchido um formulário especificamente 

elaborado (Anexo 2) para possibilitar a classificação dos encaminhamentos 

em três categorias, a saber: 

 Adequado: quando a causa clínica do encaminhamento 

justificava de forma inequívoca o seguimento da paciente no pré-

natal de alto risco; 

 Inadequado: quando a causa explicitada no encaminhamento 

não era confirmada ou não caracterizava um risco gestacional 
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que necessitasse de acompanhamento em pré-natal de alto 

risco; 

 Inconclusivo: quando os dados clínicos e laboratoriais eram 

insuficientes para estabelecimento do diagnóstico de alto risco 

gestacional.  

 

As gestantes classificadas como sendo de alto risco foram 

imediatamente agendadas no serviço especializado da MEJC. As 

gestantes classificadas com encaminhamentos inadequados retornaram às 

unidades de origem, com ficha de contrarreferência preenchida, na qual 

constavam orientações para seguimento na atenção primária. Para aquelas 

com diagnósticos inconclusivos, foram solicitados os exames 

complementares pertinentes para elucidação diagnóstica e agendado um 

retorno para avaliação dos referidos exames. O referencial utilizado para 

classificação do risco gestacional e da necessidade de seguimento pré-

natal em serviço especializado foi o Manual Técnico de Pré-Natal de Alto 

Risco do Ministério da Saúde6.  

Os dados coletados foram apresentados de forma descritiva, na 

forma de valores absolutos e percentuais.  
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4 RESULTADOS 

 

No período de junho a dezembro de 2014, constatamos um total de 

490 encaminhamentos adequados para o pré-natal de alto risco (63,6%), 

registrando-se 188 encaminhamentos inadequados (24,4%) e 93 

encaminhamentos inconclusivos (12,1%). Registrou-se, portanto, um índice 

de cerca de um terço dos encaminhamentos como inapropriados, os quais 

foram detalhadamente analisados em relação às causas que motivaram a 

referência para pré-natal de alto risco (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Classificação dos encaminhamentos para pré-natal de alto 
risco, período julho a dezembro de 2014. 
 
 

Meses 

Classificação do encaminhamento  

Adequado Inadequado 

 

Inconclusivo Total 

Junho 42 (60,9%)  18 (26,1%) 09 (13,0%)         69 

Julho 53 (67,1%) 20 (25,3%) 06 (7,6%)     79 

Agosto 82 (73,2%) 24 (21,4%) 06 (5,3%)    112 

Setembro 70 (66,0%) 30 (28,3%) 06 (5,7%)    106 

Outubro 94 (59,1%)  37 (23,3%) 28 (17,6%)    159 

Novembro 102 (61,1%) 44 (26,3%) 21(12,6%)    167 

Dezembro 47 (59,5%) 15 (18,9%) 17 (21,5%)     79 

Total 490 (63,5%) 188 (24,4%) 93 (12,1%)    771 

 

 

Na tabela 2 e figura 1, são apresentadas as principais causas de 

encaminhamentos inadequados ou inconclusivos, sendo os motivos mais 

frequentes: gestação de baixo risco, hipertensão arterial não confirmada, 

ameaça de abortamento, gravidez na adolescência e toxoplasmose. 

   

  



 16 

Tabela 2. Distribuição dos encaminhamentos inadequados e 

inconclusivos para o pré-natal de alto risco de acordo com os 

diagnósticos referenciados. 

Causas de encaminhamentos N % 

Gestação de baixo risco* 36 12,8 

Hipertensão arterial sistêmica 34 12,1 

Ameaça de abortamento 25 8,9 

Gravidez na adolescência 20 7,1 

Toxoplasmose 15 5,3 

Incompatibilidade sanguínea RH  13 4,6 

Infecção do trato urinário 12 4,3 

Sífilis na gestação   11 3,9 

Perdas fetais   11 3,9 

Malformações fetais   10 3,6 

Gemelaridade     09 3,2 

Multiparidade     07 2,5 

Condilomatose / HPV 07 2,5 

Hiperglicemia   06 2,1 

Citomegalovirose 06 2,1 

Anemias             05 1,8 

Miomatose uterina 04 1,4 

Histórico de parto pré-termo 04 1,4 

Cardiopatia 03 1,1 

Colelitíase 03 1,1 

Hipotireoidismo 03 1,1 

Polidrâmnio 03 1,1 

Ansiedade 03 1,1 

Obesidade 03 1,1 

Cisto de ovário 02 0,7 

Litíase renal 02 0,7 

Restrição de crescimento intrauterino 02 0,7 

Gengivorragia 02 0,7 

Idade materna avançada 02 0,7 

Situações isoladas**              17 6,0 

Total 281 100,0 

Nota: *Incluídos os encaminhamentos a pedido da paciente ou de terceiros para a 
realização de protocolo de laqueadura tubária e causas inespecíficas como lombalgias, 
traumatismos, desmaios e fraquezas; **prolactinoma, vulvovaginite, epilepsia, cervicite, 
furunculose, câncer de mama, cisto de vagina, parestesia, pós-datismo, paralisia facial, 
herpes genital, tabagismo, drogadição, oligoâmnio, asma, plaquetopenia, hepatite. 
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Figura 1. Números absolutos e percentuais das principais causas de 

encaminhamentos inadequados e inconclusivos para pré-natal de alto 

risco. 

 

O quadro seguinte descreve exemplos de situações que motivaram 

encaminhamentos inadequados ou inconclusivos de acordo com as 

principais causas apresentadas na tabela 2 e figura 1. 
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Quadro 1. Detalhamento das situações que motivaram encaminhamentos 
inadequados e/ou inconclusivos de acordo com as causas. 
 

CAUSAS 

EXPLICITADAS NOS 

ENCAMINHAMENTOS 

SITUAÇÕES INCLUÍDAS 

 

Gestação de baixo risco 

Encaminhamentos a pedido da paciente ou de 

terceiros para realização de protocolo de laqueadura 

tubária, presença de queixas comuns na gestação 

(lombalgia, náuseas e vômitos esporádicos, 

gengivorragia, etc.). 

Hipertensão arterial 

sistêmica 

Síndrome hipertensiva em gestação prévia, medida 

isolada da pressão arterial com nível elevado e não 

confirmada. 

Ameaça de abortamento 

Sangramento transvaginal no início da gestação, 

atualmente sem cólicas ou sangramento e 

ultrassonografia mostrando ausência de descolamento 

ovular. 

Gravidez na 

adolescência 

Extremos de idade (menor que 15 e maior que 35 

anos) são fatores de risco que permitem a realização 

do pré-natal pela equipe de atenção básica de acordo 

com os cadernos de atenção básica de pré-natal do 

MS (2012). 

Toxoplasmose 

Paciente com IgG positivo e IgM negativo, que 

expressa doença prévia, portanto, condição de 

imunidade. 

Incompatibilidade 

sanguínea RH 

Gestante Rh negativo com parceiro único e esposo Rh 

negativo, não impondo risco de isoimunização. 

Infecção do trato urinário 
Se não tiver caráter recorrente ou complicações 

clínicas (ex. pielonefrite). 

Sífilis na gestação Seu tratamento é de competência da atenção básica. 

Malformações fetais 

História de malformações fetais são fatores de risco 

que permitem a realização do pré-natal pela equipe de 

atenção básica de acordo com os cadernos de atenção 

básica de pré-natal do MS (2012) 
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Quadro 2. Exemplos analisados de encaminhamentos inadequados 
para o pré-natal de alto risco. 
 
1. 1º caso :  
Idade:29 anos      Estado Civil: Solteira 

Procedência: Interior-RN 

Motivo: Taquicardia sinusal +parestesia em mãos e oscilação pressórica. 

G-IV P-III A-0. IG=35sem         PA:120x70mmhg  

Nº de consultas: 6  Alto Risco: Não  

Conduta: Anamnese + exame físico e obstétrico.  

Contrarreferência: Não se trata de Alto Risco. As orientaçōes clínicas do 

caso foram realizadas. 

 

2. 2º caso:  
Idade: 35Anos         Estado Civil: Casada 

Procedência: Interior-RN 

Motivo: Gestante: tipo sanguíneo O Rh - (negativo) Esposo: tipo sanguíneo 

A Rh - (negativo)  Parceiro Único.     

Gesta-III       Para-I     Aborto- I  

IG=9 semanas e 6 dias.     Nº de Consultas=1     Alto Risco: Não 

 Conduta: Contrarreferência. Não se trata de Alto Risco. As orientaçōes 

clínicas do caso foram realizadas. 

3. 3º caso:  
Nome : Idade: 28 anos        Estado Civil: Casada 

Procedência: Natal RN 

Motivo:  HAS.  PA= 110/60 mmHg.  Usa metildopa 250mg 12/12h.  

Gesta: II       Para:I          IG: 36s e 1 dia.            Nº de consultas = 9 

Conduta: Anamnese (HAC) + Exame físico e obstétrico: Sem 

anormalidades.  Foram solicitados rotina de exames para pré-eclâmpsia + 

MAPA  + CTG  com retorno marcado para reavaliação do caso e decidir 

sobre a contrarreferência 
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4. 4º caso:  

Idade: 17anos – Solteira 

Procedência:– Natal RN     

Motivo: Translucência Nucal =1.7mm em USG de IG: 13 semanas. Gesta I 

Para 0       Nº de Consultas: 3       IG atual: 22semanas. PA=120/70mmHg       

Não apresentando fatores de riscos gestacionais 

Conduta: Anamnese + Exame físico e obstétrico (sem anormalidades). 

Contrarreferência: Não se trata de Alto Risco. As orientaçōes clínicas do 

caso foram realizadas e foi feita a solicitação de USG-Morfológica. 

 

 

 

A análise dos dados obtidos sugere a existência de deficiências na 

formação ou atualização dos profissionais de saúde que atuam na 

assistência pré-natal, no nível da atenção primária, no manejo da atenção 

pré-natal. Percebe-se que agravos extremamente prevalentes como 

hipertensão arterial ou ameaça de abortamento e situações como gravidez 

na adolescência e gemelaridade são causas frequentes de 

encaminhamentos inapropriados, demonstrando a necessidade de maior 

ênfase no desenvolvimento de competências profissionais relacionadas a 

essas temáticas. 

O desejado seria que estes alunos, na graduação e durante a pós-

graduação, residência de tocoginecologia e residência multiprofissional, 

fossem orientados pelas demandas existentes na prática, considerando 

também a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem ativas e 

efetivas, que alcançassem o desenvolvimento real de habilidades clínicas, 

relacionadas à melhoria da assistência pré-natal7-9. 

Após conclusão da análise dos diagnósticos e encaminhamentos 

referenciados ao PNAR-MEJC, identificou-se que 36,4% destes eram 

inapropriados. Diante desta realidade, sugere-se a construção de um 

atendimento compartilhado à distância para apoiar os profissionais da 

atenção básica no seguimento e encaminhamento de gestantes com 

intercorrências no pré-natal. Esta etapa encontra-se em fase de 
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planejamento e levará em consideração os conceitos e diretrizes 

trabalhados nas disciplinas do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde. 

Objetiva-se, com isso, o desenvolvimento de competências nas áreas 

deficitárias apontadas pelos resultados do presente estudo.  

Essa plataforma virtual utilizará a tecnologia disponível no programa 

de Telessaúde da UFRN e terá como base os princípios estabelecidos em 

portaria do Ministério da Saúde, no intuito de otimizar o atendimento dos 

profissionais da atenção básica. Visa-se, desta forma, promover uma 

compreensão de como são desenvolvidas as ações de saúde na atenção 

pré-natal e a percepção sobre as principais dificuldades e os desafios para 

uma atenção de qualidade em todo seu contexto. 

Adicionalmente, para a consecução dos objetivos específicos 

relacionados à formação dos profissionais da saúde, os resultados do 

observados serão apresentados e discutidos com as coordenações das 

disciplinas de Obstetrícia e Internato em Tocoginecologia e preceptorias 

das Residências Médica e Multiprofissional da MEJC, no sentido de 

promover o desenvolvimento de ações destinadas a abordar com maior 

ênfase os problemas identificados, preferencialmente utilizando 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem7-10. 

Entende-se, portanto, a grande responsabilidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação na saúde, em incluir nas competências e 

habilidades dos estudantes o conhecimento para uma formação de 

excelência, pautadas nas necessidades da população. 
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5 APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE 

Os desdobramentos deste estudo, para o campo da formação 

profissional em saúde, poderão causar um impacto positivo na formação 

dos estudantes durante o curso de graduação e pós-graduação, a partir da 

ênfase no estudo dos casos clínicos encaminhados inadequadamente. 

Embasados nestes resultados da pesquisa e dentro do contexto da 

Educação Permanente e Continuada através da implantação da 

TELESSAÚDE – PNAR - MEJC, empregando metodologia ativa de ensino-

aprendizagem, visa-se o envolvimento dos profissionais da atenção pré-

natal básica por meio de uma plataforma à distância, contribuindo para a 

capacitação efetiva nas competências necessárias para a adequada 

atenção pré-natal. Busca-se, em médio e longo prazos, reduzir as 

necessidades frequentes de referenciamentos inadequados, com aumento 

da resolutividade clínica da atenção básica, gerando de fato um impacto na 

qualidade da saúde ofertada às gestantes e contribuindo para diminuição 

nos custos de transportes e dos transtornos de deslocamentos das 

gestantes, proporcionando-lhes conforto e bem-estar gestacional.   

Sugere-se uma articulação com os Departamentos de 

Tocoginecologia e Enfermagem, no sentido de promover o 

desenvolvimento de programas destinados a abordar, com maior ênfase, 

os problemas identificados, preferencialmente, utilizando metodologias 

ativas de ensino-aprendizagem. Ademais, faz-se necessária a discussão 

do assunto em tela nas reuniões cientificas da MEJC e nas secretarias de 

saúde municipal e estadual.    
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7 ANEXOS  
 
Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres 
humanos 
 

  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação da atenção pré-natal como subsídio para 
elaboração de proposta curricular voltada para o desenvolvimento de 
habilidades clínicas de profissionais da saúde na atenção pré-natal 

Pesquisador: GIZEUDA TEIXEIRA DE ARAÚJO  

Área Temática: Versão: 2 CAAE: 21355113.5.0000.5292 

Instituição Proponente: Pós Graduação em Ensino na Saúde  

Patrocinador Principal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN 

Número do Parecer: 611.510 

Data da Relatoria: 25/04/2014 

Apresentação do Projeto: Trata-se de uma pesquisa do Curso do 
Mestrado Profissional de Ensino na Saúde, do PPGCSA/UFRN, da Linha 
de Pesquisa: Integração Ensino-Serviço-Comunidade. O estudo parte da 
premissa que a realização de uma atenção pré-natal de qualidade 
representa um dos principais fatores associados com a melhoria dos 
indicadores de saúde materna e perinatal. O trabalho será realizado na 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), serviço de referência na 
atenção obstétrica para todo o estado do RN. 

Objetivo da Pesquisa: Identificar os principais problemas e desafios 
existentes na atenção pré-natal no Estado do Rio Grande do Norte, de 
forma a utilizá-los como subsídios para a formulação de um planejamento 
curricular a ser proposto às instituições formadoras de profissionais de 
saúde. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Adequados, com risco mínimo 
apresenta desconforto em responder o questionário e com atenção e 
procedimentos de minimização deste. BENEFÍCIOS: Desenvolver um 
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planejamento a ser proposto como orientação aos cursos de Medicina e 
Enfermagem, em consonância com os pressupostos estabelecidos nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Em médio e longo prazo, vislumbra-se 
um impacto positivo nos indicadores de saúde materna e perinatal, a partir 
da melhoria na formação dos profissionais de saúde. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Trata-se de estudo 
organizado, conciso envolvendo metodologia adequada aos objetivos 
propostos, caracterizando exequibilidade na proposta. 

Considerações sobre os termos de apresentação obrigatória: Atendem 
a legislação 

Recomendações: Sem observações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Sem pendencias 

Situação do Parecer: APROVADO 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 1. Apresentar relatório parcial 
da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma. 2. Apresentar 
relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 3. O 
CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos 
relevantes que alterem o curso normal do estudo. 4. Quaisquer 
documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter junto uma 
Carta de Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que 
esteja sendo apresentado. 5. Caso a pesquisa seja suspensa ou 
encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser comunicado, 
estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado. 6. O 
TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a 
outra com o sujeito de pesquisa. 7. Em conformidade com a Carta Circular 
no. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a rubrica em todas as 
páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo 
pesquisador. 

NATAL, 10 de Abril de 2014 

Assinado por: 

Joao Carlos Alchieri (Coordenador) 

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620 – 3o subsolo, Bairro: Petrópolis, 
CEP: 59.012-300, UF: RN, Município: NATAL, Telefone: (84)3342-5003, 
Fax: (84)3202-3941, E-mail: cep_huol@yahoo.com.br . 
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Anexo 2. Formulário de pesquisa utilizado para coleta de dados. 
 

PRÉ-NATAL - FICHA DE PRÉ-CONSULTA  
 
DATA:_____/______/______    Registro: ________________  

Nome:______________________________________Fone:____________Idade:_____   

Escolaridade: Sem Instrução      I Grau Completo          I Grau Incompleto      

                      II Grau Completo             II Grau Incompleto            Superior      

Estado Marital:   Casada         Solteira       União Estável     Divorciada      

Viúva 

Renda Familiar: Menor que 1 salário      Maior que 1 salário mínimo 

PROCEDÊNCIA:  consultório particular urgência obstétrica ambulatório/ MEJC 

enfermaria   

(UBS):_______________________BAIRRO:____________________________ 

MUNICÍPIO:_______________ outro? Qual? _____________    

Encaminhada por:  Médico     Enfermeira 

Ficha de referência informa o diagnóstico e/ou motivo do encaminhamento?  Sim  

Não  

Não foi possível fazer a leitura do encaminhamento (ilegível) 

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO:   

Médico de férias   Desejo da usuária   Para laqueadura   Posto não tem médico  

Gravidez de Alto Risco: HAS DM  Causas fetais hemorragias Mal passado 

obstétrico  

outro:____________________________________________________________________

_ 

Pré Natal iniciado? Sim      Não        Número de consultas: _________ 

G____ P____ A_____                             Idade gestacional: ____________ 

TRAZ EXAMES MÍNIMOS DE PRÉ – NATAL PARA IDADE GESTACIONAL? 

Sim      Não   Todos   Parcialmente Realizou exames, mas falta recebe-los 

Encaminhamento (definido pelo pesquisador): 

(    ) Adequado      (     ) Inadequado        (     ) Inconclusivo 

Conduta: 

MARCADA:     AR geral   Hipertensão   Diabetes      Cardiologia    

Infectologia 

Contra-referência com  orientação 

Encaminhada ao serviço de urgência ( motivo ): 

___________________________________ 
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Solicitado exame(s) para definir destino 

(qual(is))__________________________________ 

ATENDIDA POR: ___________________________ Doutorando R1 R2 R3 

Docente 


