UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

RAÍSA BARBOSA DE ANDRADE

ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DA CADERNETA DA GESTANTE DE
ADOLESCENTES E ADULTAS E REGISTRO DO SEGUIMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

SANTA CRUZ
2019

RAÍSA BARBOSA DE ANDRADE

ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DA CADERNETA DA GESTANTE DE
ADOLESCENTES E ADULTAS E REGISTRO DO SEGUIMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde do
Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre
em Saúde Coletiva.

Área de concentração: Saúde Coletiva

Orientadora: Prof. Dra. Saionara Maria Aires da Câmara

SANTA CRUZ
2019

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA
Andrade, Raísa Barbosa de.
Análise do preenchimento da caderneta da gestante de
adolescentes e adultas e registro do seguimento das recomendações
do Ministério da Saúde / Raísa Barbosa de Andrade. - 2019.
83f.: il.
Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade de Ciências da Saúde
do Trairi, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Santa
Cruz, RN, 2019.
Orientador: Saionara Maria Aires da Câmara.

1. Cuidado Pré-natal - Dissertação. 2. Registros de Saúde
Pessoal - Dissertação. 3. Gravidez na Adolescência - Dissertação.
I. Câmara, Saionara Maria Aires da. II. Título.
RN/UF/FACISA

CDU 618.2

Elaborado por José Gláucio Brito Tavares de Oliveira - CRB-15/321

RAÍSA BARBOSA DE ANDRADE

ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DA CADERNETA DA GESTANTE DE
ADOLESCENTES E ADULTAS E REGISTRO DO SEGUIMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde do
Trairi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
como requisito parcial para obtenção do título de Mestre
em Saúde Coletiva.

Área de concentração: Saúde Coletiva

Orientadora: Prof. Dra. Saionara Maria Aires da Câmara

_________________________________________________
Presidente da banca (orientadora): Prof. Dra. Saionara Maria Aires da Câmara
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

_________________________________________________
Prof. Dra. Cecília Nogueira Valença
Examinador interno - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

_________________________________________________
Prof. Dr. Marlos Rodrigues Domingues
Examinador externo – Universidade Federal de Pelotas

DEDICATÓRIA

A Deus, pelo amparo e cuidado único ao longo dessa trajetória.
A meus pais por todo empenho e zelo dedicado ao meu processo de formação profissional.

AGRADECIMENTOS

A todos que fizeram parte de todo esse processo. Meu muito obrigada aos familiares,
amigos, professores, colegas da graduação e pós-graduação envolvidos no projeto de pesquisa,
aos colegas de turma e do trabalho, membros da banca, orientadora e participantes da pesquisa,
com vocês a caminhada foi possível e mais leve.

RESUMO
Introdução: A Caderneta da Gestante é um instrumento importante de registro que deve sempre
estar em sua posse. Toda assistência à gestante deve estar devidamente registrada na Caderneta,
pois esse registro, bem como a qualidade do mesmo, reflete a prática assistencial e serve de
parâmetro para nortear as decisões seguintes. Por meio de tal registro é possível também
acompanhar o seguimento de diretrizes para a assistência pré-natal e identificar necessidades
de políticas que melhorem a qualidade da assistência. Isto é particularmente importante para os
casos em que a gravidez está associada a maiores riscos para a gestante a para o bebê, como é
o caso da gravidez na adolescência. Objetivo: Comparar o preenchimento da Caderneta da
Gestante e o seguimento das recomendações do Ministério da Saúde entre mães adolescentes e
adultas que realizaram acompanhamento do pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) em
municípios da Região do Trairi do estado do Rio Grande do Norte. Metodologia: Trata-se de
uma análise transversal de um estudo longitudinal denominado projeto AMOR (Adolescence
and Motherhood Research), realizado nos municípios Santa Cruz, Lajes Pintadas, Tangará,
Campo Redondo e São Bento do Trairi, que compõem a região do Trairi do estado do Rio
Grande do Norte. A amostra foi composta por 76 mulheres, sendo 39 adolescentes (13-18 anos)
e 37 adultas (23-28 anos), cujas Cadernetas da Gestante foram avaliadas entre 4 a 6 semanas
pós-parto. Todas as participantes foram assistidas na rede do SUS e estavam em sua primeira
gestação. A coleta de dados seguiu protocolo padronizado, sendo coletados dados
sociodemográficos, realizada a avaliação da Caderneta da Gestante quanto ao preenchimento
das categorias que as compõem e quanto ao seguimento das recomendações estabelecidas pelo
Ministério da Saúde por meio da Rede Cegonha como número mínimo de consultas e de
participação em reuniões educativas, realização de ultrassonografia (USG) e exames
laboratoriais (ABO e fator Rh, urocultura, citopatológico cérvico-vaginal, HBsAg,
toxoplasmose, glicemia, VDRL, hemoglobina/hematócrito e Anti-HIV). As porcentagens de
registro dos itens da Caderneta e de preenchimento do seguimento das recomendações entre as
adolescentes e adultas foram comparadas por meio do teste qui-quadrado. A comparação das
medianas de proporção de preenchimento dos itens entre os grupos foi feita pelo teste MannWhitney. Resultados: Nenhuma das 11 categorias analisadas apresentou preenchimento
completo para ambos os grupos. Estes diferiram estatisticamente em relação à “informação
sobre USG”, com menor porcentagem de preenchimento entre as adolescentes (p=0,01). Dos
13 itens analisados das recomendações da Rede Cegonha as gestantes adultas apresentaram
maior proporção de preenchimento em 11 deles quando comparadas às adolescentes, sendo
estatisticamente superiores em relação à realização dos dois exames de glicemia (p=0,004),
VDRL (p=0,040) e hemoglobina/hematócrito (p<0,001). Conclusão: Foi observada uma menor
proporção de mães adolescentes com registro do seguimento das recomendações do Ministério
da Saúde, o que mostra a necessidade de políticas de saúde que visem a melhora da assistência
pré-natal para esta população.
Palavras-chave: Cuidado Pré-natal. Registros de Saúde Pessoal. Gravidez na Adolescência.

ABSTRACT

Introduction: The pregnant’s prenatal card is an important tool that should be always with the
pregnant woman. All health care during pregnancy must be recorded in the pregnant woman’s
prenatal card, since this record and its quality reflect the clinical practice and serve as parameter
to guide future decisions. Through these records, it is also possible to follow the compliance
with prenatal care guidelines and identify policy needs that improve the quality of care. This is
particularly important when pregnancy is associated with greater risks for the pregnant woman
and the child, as during adolescence. Objective: To compare of the Pregnant Woman’s prenatal
cards and following the recommendations of the Ministry of Health of first-time pregnant
adolescents and adults who underwent prenatal care in the Sistema Único de Saúde (SUS) in
municipalities from the Trairi Region of the Rio Grande do Norte state. Methodology: This is
a cross-sectional analysis of a longitudinal study called AMOR (Adolescence and Motherhood
Research), carried out in the municipalities of Santa Cruz, Lajes Pintadas, Tangará, Campo
Redondo and São Bento do Trairi, located in the Trairi region of the Rio Grande do Norte state.
The sample consisted of 76 women, 39 adolescents (13-18 years) and 37 adults (23-28 years)
whose prenatal cards were evaluated between 4 to 6 weeks postpartum. The data collection
followed a standardized protocol, in which sociodemographic data were collected. We also
evaluated the record of information in the pregnant woman’s prenatal cards and the proportion
of compliance with the Ministry of Health recommendations described in Rede Cegonha, such
as a minimum of 6 consultations and participation in educational meetings, ultrasound (USG)
exam and laboratory tests (ABO and Rh factor, uroculture, cervical-vaginal cytopathology,
HBsAg, toxoplasmosis, glycaemia, VDRL, Hemoglobin/Hematocrit and Anti-HIV). The
percentages of record of the items in the prenatal cards and compliance with the
recommendations among adolescents and adults were compared using the Chi-square test. Both
groups were compared in relation to the medians of record percentages for each item using the
Mann-Whitney test. Results: None of the 11 categories analyzed were completely recorded for
both groups. The groups were statistically different in relation to "information about USG",
with a lower percentage of completion among adolescents (p=0,01). Of the 13 items analyzed
regarding the compliance with Rede Cegonha, the adult group presented a greater proportion
of record in 11 of them when compared to the adolescents, being statistically significant in
relation two tests the glycaemia (p=0,004), VDRL (p=0,040) and hemoglobin/hematocrit
(p<0,001). Conclusion: A lower proportion of adolescent mothers presents record of
compliance with the recommendations of the Ministry of Health, which shows the need for
health policies aiming to improve prenatal care for this population.
Key words: Prenatal Care. Health Records. Pregnancy in Adolescence.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. O histórico do cuidado da saúde materno-infantil na saúde pública brasileira

O cuidado abrangente à saúde da mulher no Brasil só se oficializa na década de 1980,
quando o Ministério da Saúde (MS) elabora em 1983 e publica em 1984 o Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (1). O PAISM tinha a proposta de atender
integralmente à mulher em todo o seu ciclo vital, englobando ações educativas, preventivas, de
diagnóstico, tratamento e recuperação, referentes à assistência clínico-ginecológica, de prénatal, de parto e puerpério, de climatério, de planejamento familiar, de doenças sexualmente
transmissíveis, de câncer de colo de útero e de mama, além de outras necessidades identificadas
a partir do perfil populacional feminino (2). No entanto, ações específicas nesta temática
sobretudo na área materno-infantil ganharam força apenas no ano 2000, quando, diante da
persistência dos altos índices de mortalidade infantil e materna, os países membros das Nações
Unidas pactuaram 8 metas a serem alcançadas até o ano de 2015, e entre elas estava a de
melhorar a saúde materna (3).
O Ministério da Saúde, como uma das estratégias para alcance desta meta, lançou, então,
no mesmo ano, o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). Este programa
tem o objetivo de melhor assistir a mulher nos períodos de gravidez, parto e puerpério e, assim,
reduzir as razões de morbimortalidade materna (4). O documento norteador do programa era o
Manual Técnico para Atenção Qualificada e Humanizada ao Pré-natal e Puerpério,
disponibilizado aos serviços e profissionais da saúde em 2006, o qual direcionava, por exemplo,
os cuidados e procedimentos a serem realizados durante as consultas de pré-natal, a frequência
e os tipos de exames a serem solicitados (5).
Em 2011, como estratégia de melhoria e estabelecimento de novas condutas para ofertar
uma melhor qualidade nas ações de pré-natal, parto e puerpério, foi instituída a Rede Cegonha.
Esta iniciativa foi organizada em quatro componentes, e apresenta a teorização de condutas e a
logística do funcionamento real do aspecto organizacional em rede para assistência à saúde
materno-infantil (6). Atualmente o material técnico mais recente que respalda e orienta a prática
de atenção ao pré-natal de baixo risco é o caderno da Atenção Básica nº 32 lançado no ano de
2013 (7). Em parceria com o Ministério Saúde, o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa
lançou mais recentemente o Protocolo da Atenção Básica - Saúde das Mulheres - que também
traz o enfoque clínico e de gestão do cuidado e serve de subsídio para a tomada qualificada de
decisão por parte dos profissionais de saúde para assistência à saúde da mulher (8).
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Dentro das ações orientadoras, os dois últimos documentos referenciados são enfáticos
ao ressaltarem a importância do registro no Cartão da Gestante, considerando-o um instrumento
importante de registro que deve sempre estar em posse da gestante e deve conter os principais
dados de acompanhamento da gestação (7,8). Além disso, entre as atribuições comuns a todos
os profissionais de saúde da Atenção Básica estão a verificação do preenchimento das
informações do Cartão, bem como a sua atualização a cada consulta por parte do profissional
que prestou a assistência (7).
No Brasil, o Cartão da Gestante foi criado em 1988 com o objetivo de registrar as
informações relacionadas à gravidez, constituindo-se como ponte entre os profissionais que
prestavam a assistência pré-natal e aqueles responsáveis pelo parto (9). Em 2014, o Ministério
da Saúde lançou e distribuiu nacionalmente a primeira edição da Caderneta da Gestante,
instrumento mais amplo e substitutivo ao Cartão da Gestante, que permite não só registro dos
dados da gravidez, mas também do parto, nascimento e puerpério, contemplando as diretrizes
de boas práticas propostas pela Rede Cegonha (6). Assim a utilização da nova Caderneta auxilia
o profissional do Sistema Único de Saúde (SUS) no cuidado à mulher e constitui uma das ações
para a qualificação do pré-natal. Atualmente os serviços de assistência ao pré-natal já utilizam
a 4ª edição desse instrumento.

1.2. A Caderneta da Gestante como instrumento de acompanhamento do cuidado

Toda assistência à gestante deve estar devidamente registrada na Caderneta, pois esse
registro, bem como a qualidade dos mesmos, reflete a prática assistencial e serve de parâmetros
para nortear as decisões seguintes (4). Elas podem ainda fundamentar políticas de saúde no SUS
que visem a melhora da saúde materno-infantil (10).
A Caderneta apresenta espaços destinados para nomear os serviços que acompanham a
gestante durante o pré-natal e que são sua referência para o parto. Esse aspecto atende aos
critérios estabelecidos pela Rede Cegonha que estabelece como ação de atenção à saúde a
realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde e a vinculação da gestante desde o prénatal ao local onde será realizado o parto (6).
Além disso, a Caderneta (assim como o instrumento anterior – Cartão da Gestante)
contém dados de identificação gerais da usuária, histórico de antecedentes familiares e
obstétricos, e espaço destinado para o registro dos exames durante o pré-natal. Este último visa
garantir a realização dos mesmos e também ter o seu resultado em tempo oportuno (6), visto
que os exames durante a gestação devem ser realizados em tempos específicos e alguns deles

10

repetidos. Com o registro dos exames na Caderneta, é possível avaliar se os resultados são
disponibilizados em tempo hábil, o que é importante para que, diante de situações específicas,
seja possível intervir prevenindo complicações tanto para a mãe como para criança.
Outro componente que já era contemplado nas primeiras versões do Cartão da Gestante,
e que é uma peça fundamental para a prevenção de complicações e proteção do binômio mãefilho, é o registro da vacinação (7). Este componente do pré-natal é amplamente divulgado e
praticado no país, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo
Ministério da Saúde do Brasil (11, 7, 8). Com a implantação da Caderneta da Gestante em 2014,
é introduzida a dTPa (vacina adsorvida de difteria, tétano e coqueluche - pertusis acelular) no
Calendário Nacional de Vacinação da gestante (12), e o espaço reservado exclusivamente para
este registro só é definido na segunda versão do instrumento atual que foi disponibilizada em
2015.
No campo da Caderneta destinado ao registro da consulta de pré-natal o responsável
pela assistência da gestante deve preencher os dados coletados no atendimento naquele
momento, informando, por exemplo, a idade gestacional, peso, Índice de Massa Corpórea
(IMC), avaliação de edema, medida da pressão arterial, apresentação fetal, batimentos
cardiofetais e movimentação fetal. Quase todos esses itens estão presentes em todos os
instrumentos de acompanhamento da gestante durante o pré-natal desde o ano de 1988, à
exceção do toque que foi incluído apenas a partir de 2014. Também houve o acréscimo em
2016, a partir da 3ª edição da Caderneta, do espaço destinado a avaliar e registrar a presença ou
ausência do exantema (presença ou relato).
O Ministério da Saúde recomenda fortemente, através da série de Cadernos de Atenção
Básica - Atenção ao Pré-natal de baixo risco, além da mensuração e registro do peso e altura
uterina no Cartão da Gestante, seu registro nos gráficos de acompanhamento nutricional e de
curva de altura uterina. Conhecer o estado nutricional da gestante permite uma avaliação no
momento da consulta do pré-natal e seus registros subsequentes permitem acompanhar o ganho
de peso até o final da gestação fornecendo informações importantes para prevenção e controle
de agravos à saúde (7). É inquestionável que a inadequação do estado antropométrico materno
(sobrepeso/obesidade) leva à intercorrências gestacionais e influencia nas condições de saúde
do concepto e da mãe também no período pós-parto, daí a importância do registro apropriado
na Caderneta (13).
O ciclo de cuidados à mulher e à criança durante a gravidez, parto e puerpério encerrase na Atenção Primária com a consulta de puerpério, que também apresenta espaço específico
para registro no novo instrumento de 2014. Os profissionais da Atenção Básica devem estar
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atentos e preparados para reconhecer condições de risco e vulnerabilidades física, psíquica e
social e assim utilizar os recursos das redes de saúde para lidar com possíveis problemas que
possam surgir neste período (8). Por isso, o registro dos dados coletados e da assistência
prestada é importante pois, além do conhecimento das condições de saúde da mulher no
momento, permite o embasamento para tomada de decisões futuras, se necessário.
De acordo com a mudança nas características de saúde e melhorias na assistência, o
instrumento passou por adaptações, resultando em sua quarta e mais recente edição, no ano de
2018, na qual a Caderneta destina espaço específico para o registro da presença ou relato de
exantema, em virtude da epidemia de microcefalia associada ao vírus Zika em 2015. Nessa
mesma versão existem outros espaços inovadores de registro, a seção direcionada ao registro
das informações referentes ao pré-natal do parceiro, que na verdade é reflexo da atenção mais
cuidadosa à saúde do homem, e a seção direcionada ao registro sobre violência doméstica
sofrida pela gestante. Este item deve fazer parte de todas as consultas de pré-natal, além de
sondagem clínica conforme recomendações nacionais e internacionais (7,8,11). O instrumento
também contém uma série de informações direcionadas para as gestantes visando empoderálas e torná-las corresponsáveis pelo seu cuidado e da criança durante o período de gravidez,
parto e puerpério.
O fato de ser um instrumento mais abrangente, sistematizado e padronizado para todo o
país constitui-se como um fator favorável para avaliação da qualidade do pré-natal e do registro
das informações. Através da Caderneta da Gestante, é possível consolidar informações de saúde
advindas de diversas fontes e momentos, o que possibilita uma fonte de consulta rápida,
possibilitando a continuidade do cuidado sendo essencial para eficácia dos fluxos de referência
e contra referência (14).
Além disso, é interessante ressaltar que o próprio Ministério da Saúde disponibiliza,
desde 2013, no caderno da Atenção Básica nº 32 (7) a forma correta e uniforme que esses dados
devem ser mensurados/coletados durante o exame clínico e obstétrico nas consultas de prénatal, possibilitando o acompanhamento da gestação e garantindo o atendimento qualificado e
humanizado (15).

1.3. A importância e desafios para o registro das informações na Caderneta da Gestante

Vários estudos já foram conduzidos no Brasil avaliando o preenchimento dos dados de
Cartão das Gestantes ou outro instrumento de acompanhamento do pré-natal, e alguns deles
fazem referência que a adequabilidade do pré-natal às recomendações brasileiras para a
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assistência à saúde materna está atrelada ao preenchimento correto destes instrumentos (14, 16,
10).
Um estudo realizado em Minas Gerais entre 2008 e 2010 concluiu que apenas 2,1% dos
95 cadastros das mulheres analisadas preenchia a totalidade de critérios baseados no Programa
de Humanização do Pré-natal e Nascimento do Ministério da Saúde, tendo seu pré-natal
considerado “adequado” (17).
Outro estudo que avaliou 81 cartões de gestantes em um hospital de referência na cidade
de Santa Cruz/RN constatou, baseado no preenchimento de um checklist próprio, que 80,2%
dos cartões analisados apresentou grau de completude classificado como ruim, e o restante
como regular (12,3%) e muito ruim (7,4%), e nenhum Cartão apresentou classificação boa ou
excelente quanto ao preenchimento (14).
Assim, constata-se que o Cartão da Gestante ainda é subutilizado como instrumento de
cuidado e como instrumento de intercomunicação profissional (18). A Caderneta da Gestante
também é um instrumento que permite avaliar a qualidade da assistência durante o pré-natal,
parto e puerpério, e as lacunas existentes no seu preenchimento ou o não reconhecimento dessa
sua função podem influenciar negativamente na avaliação da assistência no ciclo gravídicopuerperal.
Entre 2012 e 2013, em todo o Brasil, foi aplicado o questionário do Programa de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e um dos quesitos
avaliados foi a qualidade da assistência pré-natal na rede básica de saúde, nesta avaliação,
concluiu-se que apenas 15% das entrevistadas recebeu uma atenção de qualidade durante o prénatal (19). Assim, constata-se que no Brasil hoje, embora haja uma elevada cobertura da
assistência pré-natal, a qualidade da assistência ainda precisa de atenção (19).
Cabe ressaltar que a ausência de registro no Cartão da Gestante não significa exatamente
a ausência da realização do procedimento no pré-natal (10). Ela pode ser consequência de
ambos: do não preenchimento de fato por parte do profissional que presta a assistência ou da
não solicitação do procedimento e/ou exame (18). Assim, se considera que nem sempre é fácil
identificar qual a causa que levou ao não preenchimento do dado. Um estudo ainda aponta que
a principal dificuldade para o preenchimento adequado desse instrumento pode estar na falta de
preparo dos profissionais de saúde para executar adequadamente o processo de trabalho de
assistência pré-natal nos serviços de saúde pública (10).
Desta forma, além de constatar a precariedade do preenchimento desses dados, ou até
mesmo sua ausência, é importante aprofundar a investigação para entender quais os fatores que
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estão associados e populações em maior risco de falha da assistência e, assim, traçar estratégias
para minimizar essas falhas.

1.4. Recomendações do Ministério da Saúde para a assistência à gestante

O Ministério da Saúde estabelece que, a partir do diagnóstico de gravidez e do primeiro
contato da gestante com o serviço de atenção pré-natal, esta receba a Caderneta e que todos os
seus espaços sejam devidamente preenchidos (7), sendo isso reflexo do seguimento da
assistência à gestante e puérpera dentro das recomendações brasileiras para esse público.
Em linhas gerais, toda gestante deve realizar pelo menos 6 consultas pré-natais, sendo a
primeira preferencialmente dentro do primeiro trimestre de gestação. A frequência das
consultas também varia de acordo com o estágio da gravidez em que a mulher se encontra. Por
exemplo, até as primeiras 28 semanas de gestação, a frequência de consultas pode ser mensal.
No entanto, esta deve aumentar para uma frequência quinzenal após as 28 semanas, e para
semanal a partir da 36ª semana de gravidez. Todas as avalições realizadas devem ser
preenchidas tanto na Caderneta como na ficha de pré-natal/perinatal, com vistas à diminuição
de piores desfechos maternos e/ou perinatais (7).
Nas consultas deve-se realizar uma anamnese atual sucinta enfatizando a pesquisa de
queixas mais comuns durante a gestação e de intercorrências, e a realização dos seguintes
procedimentos indispensáveis: peso e cálculo do IMC, verificação da presença de edema,
medida da pressão arterial, palpação abdominal e percepção dinâmica, medida da altura uterina
(a partir da 12ª semana de gravidez), ausculta dos batimentos cardiofetais (após 10-12 semanas
com sonar-Doppler), registro dos movimentos fetais, toque vaginal (de acordo com as
necessidades de cada mulher), avaliação da presença ou relato de exantema (em virtude da
epidemia de casos do Zika Vírus em 2015 e sua associação com a microcefalia as gestantes
devem ser avaliadas quanto a presença desse sintoma que é característico deste tipo de infecção)
(7,8).
Em relação aos exames durante o período gestacional, são indicados os exames
eletroforese de hemoglobina, tipo sanguíneo e fator Rh a serem realizados na primeira consulta
pré-natal. Além disso, no primeiro e/ou no terceiro trimestres de gestação devem ser realizados
exames de hemoglobina e hematócrito (Hb/Ht), glicemia de jejum, urina tipo 1, urocultura e
antibiograma, VDRL, Anti-HIV I e II, sorologia para hepatite B e toxoplasmose (8). Tais
exames visam rastrear e/ou diagnosticar alterações que podem gerar riscos para a saúde tanto
da mãe quanto da criança, principalmente se diagnosticado tardiamente.
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Além disso, é preconizado que todas as gestantes realizem pelo menos um exame de
ultrassonografia (USG) obstétrica ao longo da gravidez. O objetivo principal do exame vai
depender do período gestacional atual; no primeiro trimestre a USG precoce pode auxiliar no
diagnóstico de gestações múltiplas, na datação mais precisa da idade gestacional, e também
investigar a viabilidade fetal. No segundo trimestre, a USG visa especialmente aumentar a
detecção de malformações congênitas. De acordo com o Protocolo da Atenção Básica: Saúde
das mulheres (2016), a realização de exames de ultrassonografia de rotina nas gestantes de
baixo risco não confere benefícios à mãe ou ao recém-nascido, sendo preconizado um exame
ao longo da gravidez (8). Assim, é necessário que os profissionais de saúde conheçam suas
indicações e definam, conjuntamente com a gestante, o período mais apropriado para sua
realização.
O Ministério da Saúde também preconiza diretrizes quanto à vacinação da gestante, que
deve seguir a recomendação do Programa Nacional de Imunização. De acordo com esta
recomendação, toda gestante deve ser imunizada contra as seguintes doenças imunopreviníveis:
tétano, coqueluche, influenza e hepatite B (7,8). A vacinação contra o tétano visa evitar o tétano
no período gestacional e o tétano neonatal, ambos atualmente erradicados da região das
Américas (20). A administração da vacina da coqueluche visa garantir para as crianças proteção
vacinal indireta e evita que elas contraiam a doença até completarem o seu próprio esquema
vacinal (12). A vacina contra hepatite B administrada no período gestacional é uma estratégia
que contribui para a redução do potencial de transmissão vertical da doença e da tendência de
cronificação (70% a 90%) (21). Já a vacinação contra influenza confere imunidade para mãe e
o bebê através da passagem transplacentária de anticorpos (22).
O acompanhamento pré-natal também deve incluir como conduta a suplementação de
sulfato ferroso e ácido fólico. A suplementação desses micronutrientes deve ser feita
rotineiramente desde o diagnóstico de gravidez até o parto e pós-parto. A utilização do ferro
está atrelada à prevenção de anemia e nascimento pré-termo e do ácido fólico visa prevenir
defeitos do tubo neural e alterações na divisão celular (7,8).
Outro ponto que é recomendado pelo Ministério da Saúde através do Caderno de
Atenção Básica nº 32 é que, durante o pré-natal, os profissionais de saúde desenvolvam
atividades educativas e preventivas em saúde com as gestantes sejam de forma individual ou
coletiva (7).
O seguimento das recomendações e o seu registro completo na Caderneta da Gestante
são primordiais para que seja possível assegurar o fornecimento de uma atenção em saúde de
qualidade para as gestantes, como forma de minimizar riscos tanto para a mãe quanto para o
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filho. Isto é particularmente importante quando a gravidez ocorre em situações associadas a
piores desfechos em saúde, como é o caso da gravidez durante a adolescência.

1.5. A importância do cuidado pré-natal na gravidez na adolescência

A gravidez na adolescência é considerada como um importante problema de saúde em
todo o mundo, particularmente em localidades de média e baixa-renda. De acordo com o Fundo
de População das Nações Unidas (23), a taxa de fecundidade entre adolescentes (15-19 anos)
ainda é muito elevada na região da América Latina e Caribe (73,2/1.000) em comparação com
a média mundial (53,2/1.000).
Além das disparidades a nível mundial, os países em desenvolvimento também
apresentam dentro de seus limites geográficos suas próprias desigualdades, como é o caso do
Brasil. Segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS), no ano 2015, a região Nordeste foi a primeira colocada em nascimentos de
crianças com mães na faixa etária de 10-19 anos com um total de 180.186 nascimentos, mesmo
não concentrando a maior população nesta faixa etária (24). E também assumiu a ponta em
relação aos nascimentos de crianças de mães com idades entre 10-14 anos (24). Esses dados
reforçam estudos já publicados onde a gravidez na adolescência e inclusive sua reincidência
estaria associada a piores condições socioeconômicas (25,26).
A gravidez na adolescência é considerada um problema mundial de saúde pública,
devido às consequências biológicas, psicológicas, econômicas, educacionais e familiares (27).
As complicações biológicas na saúde da mulher da gravidez na adolescência amplamente
discutidas na literatura são: anemia, infeções, hemorragia pós-parto, pré-eclâmpsia e eclampsia
(28,29). Complicações neonatais significativamente maiores também são reportadas entre os
filhos de mães adolescentes a exemplo do parto pré-termo, recém-nascido de baixo peso ou
muito baixo peso, maior risco de mortalidade infantil, neonatal e pós-neonatal (29). O baixo
número de consultas e o início tardio do pré-natal entre as grávidas adolescentes estão
associados à prematuridade e baixo peso ao nascer (29). Outro estudo confirma que a gestação
no período da adolescência está associada à baixa adesão ao pré-natal, o que pode ocasionar
prevalência maior de baixo peso do recém-nascido, parto prematuro e aumentar a necessidade
de suporte psicossocial devido à carga de estresse da gravidez na adolescência (26).
A gravidez no período da adolescência também está relacionada a adversidades em
longo prazo, como por exemplo maior probabilidade de hipertensão arterial, diabetes, doença
pulmonar crônica, acidente vascular cerebral e pior mobilidade entre mulheres de meia-idade e
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idosas que foram mães adolescentes (30,31). Além disso, ela implica em situações que não se
restringem à esfera biológica, mas também está relacionada à perpetuação de ciclos de pobreza
entre gerações (26,32).
Diante dos maiores riscos à saúde para mãe e filho relacionados à gravidez durante a
adolescência, uma atenção à saúde de gestantes adolescentes ao longo do pré-natal e puerpério
é primordial para que seja possível diminuir os efeitos negativos. Tem sido relatado que a
gestação em adolescentes se encontra associada à baixa adesão ao pré-natal o que pode
contribuir para desfechos em saúde ruins tanto para mãe quanto para criança (29). Porém,
poucos estudos se propuseram a avaliar a qualidade do cuidado pré-natal de adolescentes,
particularmente entre comunidades de baixa-renda, como no nordeste brasileiro, onde as taxas
de gravidez na adolescência são elevadas. O seguimento das recomendações descritas
anteriormente, bem como do preenchimento correto das informações na Caderneta da Gestante
são, portanto, condições que auxiliam na avaliação da qualidade do cuidado prestado. Diante
do exposto, a avaliação da qualidade do pré-natal por meio da Caderneta da Gestante pode
ajudar a embasar políticas e estratégias de saúde que visem a melhora do cuidado e a redução
de riscos.
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2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral
Comparar o preenchimento da Caderneta da Gestante e o seguimento das
recomendações do Ministério da Saúde entre mães adolescentes e adultas que realizaram
acompanhamento do pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios da Região do
Trairi do estado do Rio Grande do Norte.

2.2. Objetivos específicos
- Caracterizar a amostra em relação aos dados sociodemográficos;
- Avaliar o preenchimento de 11 categorias de dados que compõem a Caderneta da
Gestante de puérperas adolescentes e adultas;
- Avaliar a realização dos exames e seguimento das recomendações do Ministério da
Saúde estabelecidas em 2011 pela Rede Cegonha para assistência pré-natal registrados na
Caderneta da Gestante de puérperas adolescentes e adultas;
- Avaliar a preenchimento de indicadores estratégicos Rede Cegonha para assistência
pré-natal registrados na Caderneta da Gestante de puérperas adolescentes e adultas.
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3. METODOLOGIA

3.1. Delineamento e local do estudo
Trata-se de um estudo de natureza avaliativa, com caráter exploratório descritivo e
abordagem quantitativa que faz parte do projeto AMOR (Adolescence and Motherhood
Research). O projeto AMOR é um estudo epidemiológico longitudinal, onde um grupo de
adolescentes grávidas e um grupo de adultas jovens grávidas foram acompanhadas durante a
gravidez e pós-parto, com o objetivo de analisar os caminhos que explicam as possíveis
diferenças de saúde em longo prazo entre esses grupos. Neste projeto, as participantes foram
avaliadas em três momentos, sendo o primeiro até a 16ª semana de gestação, o segundo no
terceiro trimestre da gravidez, e a última avaliação entre 4 e 6 semanas pós-parto. Para o
presente estudo, serão utilizados os dados coletados na avaliação do pós-parto, visto que neste
momento o Cartão/Caderneta da Gestante já deverá estar totalmente preenchido contendo dados
da gravidez, parto e puerpério.
A coleta de dados foi realizada em cinco municípios da região do Trairi do estado do
Rio Grande do Norte: Santa Cruz, Lajes Pintadas, Tangará, Campo Redondo e São Bento do
Trairi.

3.2 População e amostra
A população deste estudo incluiu primigestas adolescentes de 13 a 18 anos e adultas de
23 a 28 anos assistidas no pré-natal da iniciativa pública dos municípios Santa Cruz, Lajes
Pintadas, Tangará, Campo Redondo e São Bento do Trairi, que compõem a região do Trairi do
estado do Rio Grande do Norte.
A amostra foi composta a partir da divulgação do projeto nas unidades de saúde das
cidades de avaliação, bem como em escolas e locais públicos como mercados e praças.
Membros do projeto de pesquisa realizaram a divulgação por meio de cartazes e panfletos nos
locais mencionados e contataram semanalmente enfermeiros das unidades de saúde
responsáveis pelo acompanhamento do pré-natal. Estes informavam aos recrutadores do projeto
potenciais participantes de acordo com os critérios de inclusão listados a seguir. A amostra foi
constituída inicialmente de 50 gestantes em cada grupo etário, totalizando 100 participantes.
Ao longo do estudo 9 mulheres sofreram aborto espontâneo, 4 desistiram de continuar no estudo
e 1 não foi localizada para as avaliações do seguimento. Das 86 participantes que concluíram
as avaliações, 10 foram excluídas da presente análise por não terem fornecido as Cadernetas
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para análise (N=5) ou por apresentarem versões de instrumentos utilizados no pré-natal da rede
privada (N=5) que apresentam grandes discrepâncias entre os utilizados na rede pública. Assim,
a amostra final para este estudo foi igual a 76 participantes, sendo 39 pertencentes ao grupo de
adolescentes e 37 ao grupo das adultas.

3.3 Critérios de inclusão e exclusão
Foram utilizados como critérios de inclusão: grávidas na primeira gestação, com idade
de 13-18 anos para compor o grupo de grávidas adolescentes e de 23-28 anos para compor o
grupo de grávidas adultas, com até 16 semanas de idade gestacional no momento da primeira
avaliação, e ser residente de um dos seguintes municípios Santa Cruz, Lajes Pintadas, Tangará,
Campo Redondo ou São Bento do Trairi.
Utilizou-se como critérios de exclusão: presença de condições crônicas (hipertensão
arterial, diabetes, infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana-HIV e/ou ter a Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida-AIDS) diagnosticadas antes da gravidez ou na sua primeira
consulta pré-natal, e as que faziam uso prolongado de medicações que poderiam interferir na
concentração de biomarcadores como as antidepressivas e ansiolíticas. A presença de alteração
cognitiva identificada durante a avaliação ou indicada pelos profissionais de saúde que
acompanham a gestante também foi considerado critério de exclusão do estudo. Para as
avaliações seguintes foram excluídas as participantes que desistiram de continuar no estudo,
que tiveram aborto, morte fetal e natimorto.

3.4 Instrumento e procedimentos
Inicialmente foi realizado um treinamento de entrevistadores (estudantes da graduação e
pós-graduação de cursos da saúde). Este treinamento foi fornecido em forma de módulos
teóricos e práticos, abordando temas relativos à pesquisa em epidemiologia, aos procedimentos
de pesquisa e sobre os aspectos éticos envolvendo pesquisa com seres humanos (33). A coleta
de dados foi realizada pelos entrevistadores estudantes de graduação, sob supervisão de
estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado). As coletas foram realizadas nas unidades
de saúde ou na Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), após agendamento prévio
com as participantes. No momento da primeira avaliação, as participantes e seus representantes
legais (apenas para as participantes adolescentes) receberam explicações sobre todos os
procedimentos a serem realizados na pesquisa por meio da leitura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) ou Termo de Assentimento (Apêndice 2),
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acompanhada de apresentação no PowerPoint, contendo imagens e detalhes dos procedimentos
para facilitar a compreensão. As gestantes adultas e as responsáveis legais das gestantes
adolescentes assinaram, após concordância com a participação no estudo, o TCLE. As
participantes adolescentes assinaram o Termo de Assentimento.
A coleta de dados seguiu protocolo padronizado, conforme descrito abaixo.

3.4.1. Avaliação de dados sociodemográficos:
Inicialmente as gestantes responderam um questionário padronizado, onde as informações
demográficas e socioeconômicas abaixo descritas foram analisadas.
a) Idade: foi coletada em anos completos por meio de autorrelato e conferidas por meio de
documento de identificação. Em seguida, as participantes foram divididas nos dois grupos de
acordo com a sua faixa etária, sendo o primeiro de gestantes adolescentes (13 a 18 anos) e o
segundo de gestantes adultas (23 a 28 anos).
b) Situação conjugal: o estado de relacionamento atual de cada participante foi classificado
segundo seu próprio relato em: casado/união estável; namorando/solteira; ou outro (com lacuna
para possível especificação).
c) Anos de estudo: cada participante foi questionada em relação a quantos anos completos
estudou em escola.
d) Suficiência da renda: foi solicitado que cada gestante classificasse até que ponto sua situação
financeira atendia às suas necessidades, sendo as opções de resposta: muito bem;
adequadamente; ou não muito bem/nem um pouco.
e) Raça/cor: o dado deste item foi obtido pela autodeclaração da participante e tinha como
opções de resposta: negra, parda, branca ou outra (que continha uma lacuna para especificação).
f) Planejamento da gravidez: foi questionado se a gestação atual havia sido planejada pela
gestante, com as respostas classificadas como “sim, totalmente planejada”; “mais ou menos
planejada”; ou “não planejada”.

3.4.2. Avaliação da Caderneta da Gestante
Durante o período de coleta de dados houve um desabastecimento da Caderneta de
Gestante nos serviços de Atenção Básica, dessa forma os municípios pertencentes a esta
pesquisa optaram por utilizar o Cartão da Gestante que se configura como um instrumento mais
simples de registro da assistência pré-natal. A amostra das 76 gestantes contou então com 67
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que utilizavam a Caderneta de Gestante e 9 utilizavam o Cartão da Gestante. Com intuito de
padronização, para a metodologia, apresentação de resultados e discussão, será utilizado o
termo Caderneta de Gestante para se referir aos instrumentos de acompanhamento pré-natal
analisados nesse estudo. Para elaboração dos resultados utilizou-se apenas os itens comuns aos
dois instrumentos.
Os dados da Caderneta da Gestante foram registrados pelas entrevistadoras do projeto
AMOR por meio de fotografia de todas as suas páginas utilizando um tablet (marca Samsung®,
modelo Galaxy tab A 10.1). Estes eram de uso exclusivo para coleta de dados deste projeto, de
forma que os dados foram protegidos por meio de um código de acesso de conhecimento apenas
dos envolvidos na coleta de dados e coordenador da pesquisa. As imagens armazenadas foram
posteriormente analisadas por meio do checklist (Apêndice 3) desenvolvido para a avaliação do
preenchimento da Caderneta, utilizando um dispositivo eletrônico com chave de acesso para
evitar brechas de confidencialidade. Os dados das Cadernetas foram coletados e analisados de
acordo com dois quesitos: 1) quanto ao preenchimento das informações; 2) quanto ao
preenchimento das recomendações estabelecidas na Rede Cegonha do Ministério da Saúde para
acompanhamento pré-natal.
a) Avaliação quanto ao preenchimento:
O checklist criado para avaliação do preenchimento foi dividido em 11 categorias que eram
comuns para as diferentes versões de Cartões/Cadernetas que foram apresentadas pelas
participantes, somando o total de 86 itens. As categorias avaliadas foram: dados de
identificação, condições de saúde e avaliação da gestante, antecedentes familiares, gestação
atual, vacinação, exames laboratoriais, USG, suplementação de sulfato ferroso, suplementação
de ácido fólico, participação em atividades educativas e dados da primeira consulta.
Para todos os itens da Caderneta, o avaliador indica no checklist se o item foi preenchido
(1) ou não (0) pelo(s) profissional(is) de saúde que prestou(aram) assistência durante o prénatal e pós-parto. Para cada categoria, foi quantificada a taxa de preenchimento de acordo com
os itens que a compõem. Na categoria “dados de identificação” foi avaliado o preenchimento
de 7 itens (nome, idade, raça/cor, endereço, cidade, grau de instrução e estado civil); na
categoria “condições de saúde e avaliação da gestante” avaliou-se o preenchimento de 4 itens
(peso anterior, altura, data da última menstruação e data provável do parto); na categoria de
“antecedentes familiares” avaliou-se o preenchimento de 4 itens (diabetes, hipertensão,
gravidez gemelar e outras condições); na categoria “gestação atual” analisou-se o
preenchimento de 13 itens (tabagismo, infecção urinária, anemia, incompetência istmo cervical,
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ameaça de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, hipertensão, eclampsia,
cardiopatia, diabetes e hemorragias no 1º, 2º e 3º trimestres); na categoria “vacinação” analisouse se havia preenchimento de pelo menos 1 dos 5 itens referentes à vacina antitetânica (1ª, 2ª,
3ª dose, reforço ou se a mulher já estava imunizada) e de pelo menos 1 dos 4 itens de vacina da
hepatite B (1ª, 2ª, 3ª dose ou se a mulher já estava imunizada); nos itens das vacinas de influenza
e dTPa foram analisas a presença do preenchimento ou não sendo apenas um item para cada;
na categoria dos “exames laboratoriais” analisou-se o preenchimento de 11 itens (ABO/Rh,
glicemia de jejum, VDRL, Anti-HIV, HBsAg, toxoplamose (IgM), Hb/Ht, hematócrito, urina
EAS e urina-cultura); na categoria “USG” foi avaliado se havia preenchimento dos três espaços
contidos na Caderneta para este item; em cada categoria de “suplementação de ferro” e “
suplementação de ácido fólico” analisou-se o preenchimento de 9 itens cada qual
correspondendo a 1 mês de gravidez; na categoria da “participação em atividades educativas”
avaliou-se o preenchimento dos 3 itens disponíveis para registro na Caderneta (vale ressaltar
que a recomendação da Rede Cegonha é a realização de 4 atividades educativas no período
gestacional, mas como a Caderneta conta com espaço para registro de até 3 atividades, estas
serão consideradas na análise desse estudo); e na análise da categoria “dados sobre 1ª consulta”
avaliou-se o preenchimento de 5 itens: queixas, peso, IMC, verificação de edema e de pressão
arterial.
A avaliação da taxa de preenchimento de cada categoria foi, então, calculada dividindo
a quantidade de itens da categoria que tinham seu dado preenchido pela quantidade total de
itens da categoria, com o resultado sendo multiplicado por 100 e apresentado, portanto, em
porcentagem do preenchimento de cada categoria. Dessa forma, uma porcentagem igual a 100
indica um preenchimento de 100% dos itens que compõem a categoria analisada. Também
foram apresentadas as médias e medianas de preenchimento dos agrupamentos de itens da
Caderneta de Gestante analisados.

b) Avaliação quanto ao seguimento da recomendação do Ministério da Saúde
O pré-natal pode ser classificado como de risco habitual ou de alto risco. Segundo a
literatura, a assistência ao pré-natal de risco habitual corresponde a 85% do total, os outros 15%
são classificados como assistência ao pré-natal de alto risco (6). Por meio do checklist criado
para avaliação do preenchimento da Caderneta, foram avaliadas as recomendações mais
recentes do Ministério da Saúde estabelecidas pela Rede Cegonha em 2011 (6) para todas as
gestantes classificadas dentro do pré-natal de risco habitual, sendo estas: realização de pelo
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menos 6 consultas de pré-natal, participação em 3 reuniões educativas, realização de 1 exame
ABO e fator Rh, 1 exame de cultura de bactérias na urina, 1 citopatológico cérvico-vaginal, 1
USG obstétrico, 1 HBsAg, 1 sorologia para toxoplasmose (IgM), 2 EAS, 2 glicemias, 2 VDRL,
2 Hb/Ht, 2 Anti-HIV I e II. Para cada um desses itens, os cartões/Cadernetas foram assinalados
como tendo ou não cumprido a recomendação.
Além disso, foram avaliadas as proporções de seguimento dos indicadores estratégicos
atualmente definidos, a saber: proporção de gestantes com captação precoce no pré-natal (até
12 semanas de gestação), proporção de gestantes com realização de pelo menos 6 consultas de
pré-natal, proporção de gestantes acompanhadas no pré-natal que realizaram os exames de
glicemia, VDRL, Anti-HIV e Hb/Ht até a 20ª semana de gravidez e proporção de gestantes
acompanhadas no pré-natal que realizaram os exames de glicemia, VDRL, Anti-HIV, Hb/Ht e
urocultura entre a 28ª e 36ª semana de gestação.

3.5 Análise dos dados
Os dados foram analisados pelo software SPSS® versão 20.0. Inicialmente foi realizada
a estatística descritiva com a caracterização da amostra de acordo com o grupo etário. Em
seguida, a proporção do preenchimento completo dos itens analisados entre os dois grupos foi
comparada por meio do teste qui-quadrado. Para o preenchimento dos itens da Caderneta da
Gestante também se utilizou a média, desvio padrão, mediana e o intervalo interquartil
utilizando o teste de Mann-Whitney para essa comparação estatística das medianas entre os dois
grupos, tendo em vista a distribuição não normal dos dados, identificada por meio do teste
Kolmogorov-Smirnov.
O registro do cumprimento das recomendações da Rede Cegonha e de seus indicadores
estratégicos foram descritos em porcentagens para o grupo de adolescentes e adultas e também
para a amostra total. Para as comparações dessas proporções entre os dois grupos utilizou-se o
teste qui-quadrado. Em todas as etapas foram considerados IC95% e alfa de 5%.

3.6 Aspectos éticos
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Faculdade de
Ciências da Saúde do Trairi (CEP-FACISA) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) com parecer de número 1.902.815.
O estudo respeita a condição humana e cumpre todos os requisitos de autonomia, nãomaleficência, justiça e equidade, dentre as outras exigências explícitas na resolução 466/2012
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do Ministério da Saúde (34). Todas as participantes foram esclarecidas sobre os objetivos da
pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). As participantes
menores de idade assinaram o termo de assentimento, com a assinatura do TCLE pelo seu
responsável legal.
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4. RESULTADOS

A tabela 1 representa a caracterização da amostra deste estudo. Ao analisar a situação
conjugal 89,2% das grávidas adultas relataram serem casadas ou estarem em união estável e
para o grupo das adolescentes esse valor foi de 71,8%. Nos dois grupos a maior proporção das
voluntárias se autodeclararam pardas e afirmaram que a renda era adequada às suas
necessidades. Ambos os grupos não diferiram em relação ao planejamento da gravidez com a
maioria das participantes relatando que sua gravidez foi total ou parcialmente planejada.

Tabela 1. Caracterização da amostra de acordo com o grupo etário (N=76).
Adolescentes
Adultas
Total
(13-18 anos)
(23-28 anos)
Características
N (%) ou Mediana (IIQ)
Situação conjugal
Casado/união estável
28 (71,8%)
33 (89,2%)
61 (80,3%)
Namorando/solteira
11 (28,2%)
4 (10,8%)
15 (19,7%)
Anos de estudo
9,00 (3,00)
11,00 (3,00)
11,00 (3,00)
Renda atende às necessidades*
Muito bem
6 (15,4%)
7 (19,4%)
13 (17,3%)
Adequadamente
23 (59%)
21 (58,3%)
44 (58,7%)
Não muito bem/de
10 (25,6%)
8 (22,2%)
18 (24,0%)
jeito nenhum
Raça/cor*
Negra
1 (2,6%)
4 (11,1%)
5 (6,7%)
Parda
29 (74,4%)
20 (55,6%)
49 (65,3%)
Branca
9 (23,1%)
12 (33,3%)
21 (28,0%)
Planejamento da gravidez
Totalmente planejada
16 (41%)
18 (48,6%)
34 (44,7%)
Mais ou menos
6 (15,4%)
5 (13,5%)
11 (14,5%)
planejada
Não planejada
17 (43,6%)
14 (37,8%)
31 (40,8%)

p valor
0,057a
<0,001b
0,874a

0,152a

0,800a

IIQ: Intervalo interquartil.
*Um caso sem resposta.
a: p valor para o teste qui-quadrado. b: p valor para o teste Mann-Whitney

Na tabela 2 estão apresentadas as proporções de adolescentes e adultas com dados da
Caderneta da Gestante com preenchimento completo para cada um dos 11 agrupamentos de
itens. Dentre eles, o que apresentou a maior porcentagem de preenchimento foi o relacionado
às “condições de saúde e avaliação da gestante”, tanto para o grupo de adolescentes quanto para
as adultas, ao passo que os “dados sobre a gestação atual”, “informação sobre suplementação
de ácido fólico” “participação em atividades educativas” e os “dados sobre 1ª consulta” foram
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os que tiveram menor proporção de preenchimento. Ambos os grupos diferiram
estatisticamente em relação às informações a respeito do exame de USG (p=0,010), com menor
proporção de participantes com preenchimento completo no grupo de adolescentes.

Tabela 2. Proporção de participantes adolescentes e adultas com preenchimento completo
dos itens contidos na Caderneta da Gestante (N=76).
Adolescentes
(13-18 anos)
Característica
Dados de identificação
Condições de saúde e avaliação
da gestante
Antecedentes familiares
Dados sobre a gestação atual
Informações sobre vacinação
Informações sobre exames
laboratoriais
Informações sobre USG
Informações sobre a
suplementação de Ferro
Informações sobre a
suplementação de Ácido Fólico
Participação em atividades
educativas*
Dados sobre a 1ª consulta

Adultas
(23-28 anos)

Total
p valora

N (%)
20 (51,3%)
38 (97,4%)

20 (54,1%)
34 (91,9%)

40 (52,6%)
72 (94,7%)

0,809
0,279

15 (38,5%)
3 (7,7%)
27 (69,2%)
5 (12,8%)

12 (32,4%)
0 (0,0%)
22 (59,5%)
2 (5,4%)

27 (35,5%)
3 (3,9%)
49 (64,5%)
7 (9,2%)

0,583
0,085
0,374
0,264

16 (41,0%)
6 (15,4%)

26 (70,3%)
1 (2,7%)

42 (55,3%)
7 (9,2%)

0,010
0,056

5 (12,8%)

1 (2,7%)

6 (7,9%)

0,102

1 (3,1%)

1 (2,9%)

2 (3,0%)

1,00

5 (12,8%)

1 (2,7%)

6 (7,9%)

0,102

USG: Ultrassonografia
*Nove cartões da amostra não continham espaço destinado ao item.
a: p valor para o teste qui-quadrado.

A tabela 3 apresenta as médias e medianas da proporção de preenchimento entre os
agrupamentos de variáveis das adolescentes e das adultas. O único item que registou médias de
preenchimento superior a 90% para ambos os grupos foi o de “condições de saúde e avaliação
da gestante” (médias de 98,72% e 95,27% para gestantes adolescentes e adultas,
respectivamente). A mediana da proporção de preenchimento dos itens relacionados à USG
(p=0,004) e aos exames laboratoriais (p=0,036) foi significativamente maior para o grupo de
adultas em comparação às adolescentes.
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Tabela 3. Comparação das medianas de proporção de preenchimento dos itens da Caderneta da Gestante entre gestantes adolescentes e
adultas (N=76).
Característica
Gestantes adolescentes
Gestantes adultas
(13-18 anos)
(23-28 anos)
Média (±DP)

Mediana (IIQ)

Média (±DP)

Mediana (IIQ)

p valora

Dados de identificação
Condições de saúde e
avaliação da gestante
Antecedentes familiares
Gestação atual
Vacinação

88,64 (±15,77)
98,72 (±8,00)

100,00 (14,29)
100,00 (0)

86,48 (±19,90)
95,27 (±16,49)

100,00 (21,43)
100,00 (0)

0,896
0,277

69,23 (±36,02)
29,58 (±33,22)
82,69 (±29,88)

75,00 (50,00)
15,38 (46,15)
100,00 (25,00)

68,24 (±34,18)
19,95 (±25,54)
81,75 (±28,65)

75,00 (50,00)
7,69 (15,38)
100,00 (25,00)

0,713
0,299
0,583

Exames laboratoriais
USG
Suplementação de Ferro
Suplementação de Ácido
Fólico
Participação em atividades
educativas*
1ª Consulta

81,35 (±15,46)
71,79 (±28,13)
34,47 (±40,52)
31,62 (±38,62)

81,81 (27,00)
66,67 (33,00)
11,11 (78,00)
11,11 (67,00)

88,70 (±13,10)
89,19 (±17,66)
24,92 (±33,78)
21,92 (±30,14)

90,91 (18,00)
100,00 (33,00)
11,11 (50,00)
11,11 (33,00)

0,036
0,004
0,463
0,480

6,25 (±21,48)

0 (0)

2,85 (±16,90)

0 (0)

0,278

75,38 (±16,83)

80,00 (0)

76,75 (±8,83)

80,00 (0)

0,871

USG: Ultrassonografia; DP: desvio-padrão; IIQ: Intervalo interquartil.
*Nove cartões da amostra não continham espaço destinado ao item.
a: p valor para o teste Mann-Whitney.
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A tabela 4 mostra a proporção de adolescentes e adultas cujos dados mostram o
seguimento das recomendações de exames e atividades realizadas em consonância com o
estabelecido na estratégia Rede Cegonha documentada em 2011. Os percentuais totais
apresentaram uma diversidade significativa, desde exames não registrados na Caderneta de
nenhuma participante (eletroforese de hemoglobina) a aqueles registrados em mais de 97% da
amostra (exame ABO/Rh - 97,4% e USG – 98,7%). Além disso, observa-se que nenhum dos
exames que precisam ser realizados em pelo menos dois momentos durante a gravidez,
obtiveram percentuais de preenchimento iguais ou superiores a 70% no total de participantes.
Ao comparar as proporções de participantes adolescentes e adultas com registro na
Caderneta indicando o seguimento das recomendações da Rede Cegonha, observa-se que, de
maneira geral, os valores são inferiores para o grupo de adolescentes em 11 dos 13 itens
avaliados, com resultados estatisticamente significativos para “2 exames de glicemia”
(p=0,004), “2 exames de VDRL” (p=0,040) e “2 exames de Hb/Ht” (p<0,001).
A tabela 5 apresenta as análises sobre o registro das recomendações estabelecidas em
nível federal para cumprimento durante o pré-natal de acordo com os limites de tempo
recomendados para o grupo de adolescentes e adultas. Dos 12 itens analisados, as adolescentes
apresentaram proporções inferiores em 07 deles em relação às adultas, com resultados
estatisticamente significativos para “Número mínimo de 6 consultas” (p=0,013) “Glicemia de
jejum (Entre a 28ª-36ª semana de gravidez)” (p=0,038) e “Hb/Ht (Entre a 28ª-36ª semana de
gravidez)” (p<0,001).
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Tabela 4. Proporção de participantes adolescentes e adultas que possuem registro na
Caderneta da Gestante das recomendações preconizadas pela Rede Cegonha (N=76).
Adolescentes Adultas
Total
Recomendações
N (%)
p valorª
3 reuniões educativas*
0 (0,0%)
1 (2,9%)
1 (1,5%)
1,00
1 exame ABO/Rh

37 (94,9%)

37 (100%)

74 (97,4%)

0,163

2 Urinas EAS

17 (43,6%)

24 (64,9%)

41 (53,9%)

0,063

2 exames de glicemia

18 (46,2%)

29 (78,4%)

47 (61,8%)

0,004

2 exames de VDRL

12 (30,8%)

20 (54,1%)

32 (42,1%)

0,040

2 exames de Hb/Ht

14 (35,9%)

31 (83,8%)

45 (59,2%)

<0,001

2 exames Anti-HIV

16 (41,0%)

18 (48,6%)

34 (44,7%)

0,504

1 exame cultura de bactérias
para identificação (Urina)
1
sorologia
para
Toxoplasmose (IgM)
1 exame HBsAg

15 (38,5%)

20 (54,1%)

35 (46,1%)

0,173

20 (51,3%)

27 (73,0%)

47 (61,8%)

0,052

34 (87,2%)

34 (91,9%)

68 (89,5%)

0,503

1 exame de eletroforese de
hemoglobina
1 USG obstétrico

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

1,00

38 (97,4%)

37 (100%)

75 (98,7%)

0,327

1 (2,6%)

0 (0,0%)

1 (1,3%)

1,00

1
exame
citopatológico
cérvico-vaginal

EAS: Elementos Anormais do Sedimento; Hb/Ht: Hemoglobina/hematócrito; HIV: Human Immunodeficiency
Virus VDRL: Venereal Disease Research Laboratory; IgM: Imunoglobulina M; HBsAg: Antígeno de superfície
da Hepatite B; USG: Ultrassonografia.
*Nove cartões da amostra não continham espaço destinado ao item.
ªp valor para o teste qui-quadrado.
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Tabela 5. Proporção de participantes adolescentes e adultas com registro na Caderneta
da Gestante das recomendações dos Indicadores Estratégicos da Rede Cegonha (N=76).
Adolescentes
Adultas
Total
Recomendações
N (%)
p valor*
Item avaliado
Captação precoce (Início do prénatal até a 12ª semana de gravidez)
Número mínimo de 6 consultas

33 (84,6%)

34 (91,9%)

67 (88,2%)

0,326

33 (84,6%)

37 (100%)

70 (92,1%)

0,013

35 (89,7%)

32 (86,5%)

67 (88,2%)

0,660

10 (25,6%)

18 (48,6%)

28 (36,8%)

0,038

29 (74,4%)

27 (73,0%)

56 (73,7%)

0,891

8 (20,5%)

14 (37,8%)

22 (28,9%)

0,096

31 (79,5%)

29 (78,4%)

60 (78,9%)

0,906

11 (28,2%)

12 (32,4%)

23 (30,3%)

0,688

33 (84,6%)

33 (89,2%)

66 (86,8%)

0,555

8 (20,5%)

23 (62,2%)

31 (40,8%)

<0,001

31 (79,5%)

29 (78,4%)

60 (78,9%)

0,906

8 (20,5%)

10 (27,0%)

18 (23,7%)

0,504

Exames laboratoriais
Glicemia de jejum (Até a 20ª
semana de gravidez)
Glicemia de jejum (Entre a 28ª-36ª
semana de gravidez)
VDRL (Até a 20ª semana de
gravidez)
VDRL (Entre a 28ª-36ª semana de
gravidez)
Anti-HIV (Até a 20ª semana de
gravidez)
Anti-HIV (Entre a 28ª-36ª semana
de gravidez)
Hb/Ht (Até a 20ª semana de
gravidez)
Hb/Ht (Entre a 28ª-36ª semana de
gravidez)
Urina EAS (Até a 20ª semana de
gravidez)
Urina-cultura (Entre a 28ª-36ª
semana de gravidez)

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory; Hb/Ht: Hemoglobina/hematócrito;
Immunodeficiency Virus; EAS: Elementos Anormais do Sedimento.
*p valor para o teste qui-quadrado.

HIV:

Human
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5. DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo avaliar e comparar o preenchimento da Caderneta
de Gestante de puérperas adolescentes e adultas e também o registro da realização das
recomendações do Ministério da Saúde estabelecidas pela Rede Cegonha entre os dois grupos.
De maneira geral, observou-se piores resultados em relação ao preenchimento dos dados da
Caderneta da gestante e de registro do seguimento das recomendações da Rede Cegonha para
o pré-natal entre as participantes adolescentes ao compará-las às adultas.

5.1. Resultados sobre o preenchimento da Caderneta de Gestante
O grupo de grávidas adolescentes apresentou percentual de preenchimento completo
dos itens da Caderneta para os exames laboratoriais de 12,8% e as grávidas adultas de 5,4%.
Quando se analisou a média de preenchimento da categoria de exames laboratoriais as
Cadernetas das adultas apresentaram maior média de preenchimento (88,70%) do que as
Cadernetas das adolescentes (81,35%) (p=0,036). Um estudo anterior também encontrou piores
resultados entre mães adolescentes comparadas às adultas, em relação aos percentuais de
preenchimento do Cartão da Gestante para exames de sangue, urina, HIV e Sífilis (94,3%;
93,3%; 94,2%; 90,8%) quando comparadas às mães adultas (95,2%; 94,4%; 94,8%; 92,8%)
(35). A realização e o recebimento de exames laboratoriais em tempo oportuno durante o
período gestacional são consideradas ações estratégicas para prevenir, identificar e corrigir
anormalidades que possam afetar a gestante e a criança, bem como instituir o tratamento de
doenças pré-existentes ou que possam ocorrer durante a gestação (18). Os exames analisados
em “exames laboratoriais” permitem rastreio ou diagnostico de condições como anemia, sífilis,
infecções como a do trato urinário e/ou do HIV, que quando presentes necessitam de
orientações e cuidados específicos a fim de evitar piores desfechos maternos e perinatais e/ou
neonatais e/ou infantis.
As mulheres adultas apresentaram maior proporção de preenchimento em relação ao
registro da realização de três exames de USG (p=0,010) bem como maior média de
preenchimento dos itens que compõem os três exames de ultrassonografia, representado pela
variável “USG” (p=0,004). O pior resultado sobre este tipo de exame entre as adolescentes em
comparação às adultas também já foi previamente descrito na literatura, com o percentual de
realização de USG de 88,8% para grávidas adolescentes e 93,2% para grávidas adultas
(p=0,001) (35). Embora a USG de rotina em gestações de baixo risco não esteja associada a
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melhores desfechos materno-fetais, sua realização, interpretação adequada e registro das
características avaliadas pode auxiliar no diagnóstico oportuno de gestações múltiplas, na
datação mais precisa da idade gestacional, na avaliação da vitalidade e crescimento fetal (8).
As gestantes adolescentes podem se beneficiar de tal exame sobretudo para avaliação do
crescimento fetal, já que a gravidez na adolescência é significativamente associada a
complicações neonatais importantes como o baixo peso ou muito baixo peso.
Ao analisar a variável “dados de identificação” para o preenchimento completo dos itens
a porcentagem para a amostra total foi de 52,6%, com resultados semelhantes para as
adolescentes (51,3%) e adultas (54,1%). Itens avaliados neste agrupamento, como idade, grau
de instrução e situação conjugal, constituem características importantes que devem ser
corretamente preenchidas, pois, a depender da situação encontrada, podem se configurar como
fator(es) de risco(s) para a gestante e para a criança necessitando de condutas específicas e
direcionadas. Visando chamar a atenção para esse registro e identificação do fator de risco, a
nova Caderneta traz, desde sua primeira versão, os marcadores de risco em coloração
diferenciada. Nos itens de identificação utilizados nesta pesquisa, apresentam possibilidade de
marcações destacadas a idade (fator de risco se inferior a 15 ou superior a 35 anos), grau de
instrução (marcador de risco se a mãe não apresentar nenhum grau de instrução) e estado civil
(as mulheres solteiras ou que mantém outro tipo de relação que não seja casada ou união estável,
também apresentam fator de risco) (36).
Neste estudo, o agrupamento dos itens de “condições de saúde e avaliação da gestante”
apresentou percentual de preenchimento completo de 94,7% para toda a amostra. Altos
percentuais de preenchimento para essa variável também são confirmados em estudos
anteriores, onde o percentual dos itens analisados é superior a 82% (14,37). Na primeira
consulta de pré-natal o profissional deve pesquisar os antecedentes familiares, entre eles
diabetes, hipertensão arterial e gemelaridade, pois constituem fator de risco não modificável e
independente, além de demostrarem predisposição para o desenvolvimento de algumas doenças
e/ou condições de saúde que necessitam de condutas e encaminhamentos como diabetes
mellitus gestacional, gravidez gemelar, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia (7).
Dados preliminares do ano de 2017 no Brasil reafirmam que o grupamento de doenças
classificadas internacionalmente em edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez,
parto e puerpério continuam no topo do ranking das causas de mortalidade materna no país (24).
Por isso, a importância da identificação de fatores predisponentes para o desenvolvimento
dessas doenças como o histórico de hipertensão familiar. Mesmo consolidada na teoria a
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importância da investigação e identificação de fatores de risco familiares o seu registro neste
estudo foi verificado em apenas 27 Cadernetas correspondendo a 35,5% da amostra do estudo.
A categoria “gestação atual” foi a que reuniu a maior quantidade de itens agrupados, ao
todo 13 características foram analisadas quanto ao preenchimento. Isto pode justificar o fato
desta variável apresentar o segundo pior percentual de participantes com preenchimento
completo (3,9%). Um estudo realizado no hospital de referência para parto na cidade de Santa
Cruz/RN com puérperas maiores de 18 anos classificou o Cartão da Gestante quanto ao grau de
completude de preenchimento em excelente, bom, regular, ruim e muito ruim; e entre as
dimensões analisadas concluiu que também foi na categoria de “gravidez atual” que foi
observado o pior desempenho de preenchimento (51,7%), classificando assim, essa categoria
com o preenchimento “ruim” (14). A avaliação das características da gestação atual
apresentadas na Caderneta, bem como o registro da ausência ou presença da(s) condição(ões)
encontrada(s), são fundamentais pois permitem a avaliação permanente do risco gestacional,
associar piores desfechos maternos e infantis a condições ruins ou consideradas de risco
ocorridas no período gestacional e, com base nisso, definir e implantar condutas que possam
minimizá-los. Por exemplo, a presença de condições como hipertensão, cardiopatia e diabetes
disponíveis para avaliação e registro na Caderneta e analisadas quanto ao preenchimento neste
estudo constituem fatores de risco que podem indicar o encaminhamento e seguimento da
gestante no pré-natal de alto risco. Outro exemplo de condição avaliada no agrupamento de
itens de gestação atual é o fumo. Ele está associado isoladamente a piores desfechos fetais e
neonatais como a restrição do crescimento intrauterino, a idade materna menor que 19 anos
também está associada a esta condição, então gestante adolescente e que faça uso do fumo
durante a gravidez apresenta duplo fator de risco para o desenvolvimento da restrição do
crescimento intrauterino.
Em “vacinação”, 64,5% da amostra total tinham estas informações preenchidas, sendo
de 69,2% para as adolescentes e 59,5% para as adultas, sem diferença estatisticamente
significativa entre eles. Outros estudos avaliaram apenas a vacinação antitetânica como forma
de avaliar a imunização durante o período gestacional, e os percentuais variam entre 50% a
mais de 80% (4,17,35). Um estudo que teve por objetivo comparar a assistência à gestação e ao
parto entre mães adolescentes e não adolescente constatou percentual de vacinação antitetânica
para o grupo de grávidas adolescentes de 85% e para o de adolescentes de 81% em uma (35).
No presente estudo o preenchimento das suplementações de sulfato ferroso e ácido
fólico durante toda a gravidez, recomendadas e padronizadas pelo Ministério da Saúde,
apresentou-se, de maneira geral, insatisfatório, tendo em vista que não atingiu o percentual de
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10% de preenchimento completo em nenhuma das suplementações para a amostra total. Outro
estudo confirmou valores ainda mais baixos para esta análise, onde apenas 3% dos cartões
analisados continham a prescrição do sulfato ferroso e ácido fólico (16). Autores ainda
ressalvam que o baixo registro não significa necessariamente que a suplementação não tenha
ocorrido (16). Na verdade, por se tratar de uma situação rotineira do acompanhamento prénatal, os profissionais podem simplesmente não atentarem para à devida importância do seu
registro (16). Esta justificativa se torna mais concreta quando em estudo em nível nacional,
realizado em 2012, mais de 96% das mulheres entrevistadas afirmaram que receberam
prescrição para o sulfato ferroso (19). A suplementação diária de ferro e folato é de extrema
importância durante a gestação e fortemente recomendada pela Organização Mundial da Saúde
e Ministério da Saúde, e visa reduzir o risco de baixo peso no nascimento, anemia materna e de
defeitos do tubo neural (8,38). O registro do uso das suplementações permite verificar se
condutas fortemente recomendadas pelo Ministério da Saúde estão sendo implementadas na
assistência. Além disso, poderia identificar grávidas que menos utilizam o ácido fólico e o
sulfato ferroso e quais as condições associadas ao seu não uso e assim traçar melhores
estratégias de fortalecimento desse cuidado.
A análise do preenchimento em “participação em atividades educativas” em três
momentos foi igual entre os dois grupos, com o menor percentual total (3,0%), o que pode
representar a baixa importância dada a estas atividades ou ao registro das mesmas. A realização
de atividades educativas em formato de grupo é prática reconhecida e incentivada pelo
Ministério da Saúde que permite aprofundamento do conhecimento e trocas de experiências.
Estudo de abordagem qualitativa realizado em Maringá-PR concluiu, que de maneira geral, as
25 gestantes pertencentes à amostra reconhecem a relevância do processo de educação para o
bom seguimento da gestação, ao mesmo tempo que se constata que ainda persiste uma lacuna
referente execução de ações educativas pelos profissionais do nível de atenção básica (39).
Os “dados sobre a 1ª consulta” apresentaram percentuais de preenchimento total entre
os grupos muito baixo, 12,8% entre adolescentes e 2,7% entre as adultas. Ao serem analisados
isoladamente, quatro dos cinco itens que compõem esta categoria apresentaram taxas elevadas
de preenchimento: aferição de peso (100%), aferição de PA (98,7%), avaliação de queixas
(88,2%) e edema (82,9%) para toda amostra. O registro elevado em relação ao peso e à pressão
arterial são relatados em outros estudos semelhantes, apresentando índices superiores a 90%
sendo classificados como excelentes/adequados (4,14). No entanto, o registro do IMC que
corresponde ao quinto item de análise desta categoria foi realizado em apenas 2 mulheres
adultas (5,4%) e em 6 adolescentes (15,4%). Cabe ressaltar que este dado é indispensável,
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segundo o Ministério da Saúde, visto que, através dele, o profissional de saúde pode fazer um
monitoramento do ganho de peso durante gravidez permitindo avaliar em todas as consultas o
estado nutricional da gestante (BRASIL, 2014). A não realização do cálculo do IMC e/ou o seu
não registro rotineiramente impedem o profissional de realizar as marcações no gráfico de
acompanhamento nutricional da gestante e, assim, condutas e orientações importantes podem
não ser realizadas. Além disso o IMC, se configura como o melhor parâmetro clínico de
avaliação nutricional, sendo um índice importante de verificação sobretudo nas gestantes
menores de 20 anos devido às mudanças próprias do período da adolescência (7).
A alta frequência do registro das avaliações e procedimentos citados (queixas, peso,
edema e pressão arterial) reflete que essas práticas foram incorporadas rotineiramente nas
consultas de pré-natal. Já, a subutilização do IMC, representado pelo não registro, pode ser
reflexo da diminuição do seu valor na avaliação de gestantes. O uso combinado de
procedimentos básicos, como verificação de peso e pressão arterial, e de tecnologias leves
(como escuta qualificada das queixas) na assistência pré-natal tem baixo custo, permite uma
avaliação mais completa e permite condutas e intervenções precoces evitando os desfechos
desfavoráveis para mãe e filho.

5.2. Resultados sobre o seguimento das recomendações da Rede Cegonha
Em relação ao registro do seguimento das recomendações da Rede Cegonha
estabelecidos pela portaria Nº650 em seu anexo II, observa-se que dos 12 itens analisados
(tabela 4), as adolescentes, ao serem comparadas às adultas, apresentaram piores registros em
3 deles: “Realização de 2 exames de glicemia” (p=0,004), “Realização de 2 exames de VDRL”
(p=0,040) e “Realização de 2 exames de Hb/Ht” (p<0,001). Na análise de Indicadores
Estratégicos (tabela 5), observa-se que as grávidas adolescentes apresentaram percentuais
significativamente menores de preenchimento em três itens quando comparadas as grávidas
adultas: quantidade mínima de 6 consulta de pré-natal (p=0,013) e dos exames de glicemia
(0,038) e Hb/Ht (p<0,001) entre a 28ª-36ª semana de gravidez. Além disso, os percentuais de
preenchimento de realização dos exames de glicemia de jejum, VDRL, anti-HIV, Hb/Ht e urina
EAS até a 20ª semana de gravidez variaram de 70-80% para a amostra total e quando analisados
quanto ao preenchimento da realização entre a 28ª-36ª semana de gravidez os percentuais
variaram entre 20-40%.
Ao analisar a variável “3 reuniões educativas” apenas uma grávida do grupo das adultas
(2,9%) apresentou o registro do item e o preenchimento dessa recomendação não foi observada
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em numa Caderneta de Gestante das adolescentes. Pesquisa realizada com o objetivo de
descrever a qualidade da atenção pré-natal no Brasil no âmbito da avaliação externa do
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) concluiu que
entre 6.024 usuárias, que fizeram uso da rede SUS nos últimos dois anos para assistência ao
pré-natal, o fornecimento de orientações sobre amamentação exclusiva, alimentação e ganho
de peso e cuidados com bebê esteve positivamente associado com a idade, isto é, quanto maior
a idade maiores foram as proporções de orientações recebidas (p<0,001) (19). A criação de
espaços de educação em saúde é de suma importância; afinal, nestes espaços, as gestantes
podem ouvir e falar sobre suas vivências e consolidar informações importantes sobre a gestação
e outros assuntos que envolvem a saúde da criança, da mulher e da família (7). As gestantes
tendem a se beneficiar de ações e orientações de educação em saúde realizadas de forma
individual ou coletiva, sobretudo as adolescentes, em virtude das características próprias do
período desse período. Ressalta-se ainda que os grupos educativos para adolescentes deve ser
exclusivos dessa faixa etária, visando a obtenção de melhores resultados (7).
O exame de ABO/Rh neste estudo apresentou percentual de realização de 94,9% nas
adolescentes e de 100% nas adultas. A alta porcentagem de realização do exame de tipagem
sanguínea e fator Rh durante a gravidez, nesta pesquisa observada em dois grupos de grávidas
distintos quanto a faixa etária, é observada também em outros estudos realizados no nordeste
brasileiro. Em Teresina (PI), em uma amostra de 241 Cartões de Gestantes, constatou-se o
registro do exame ABO/Rh em 90% deles (37). Outro estudo realizado na cidade de Santa Cruz
(RN), com amostra de 50 mulheres com faixa etária entre 18 a 24 anos, apontou que a tipagem
sanguínea e a determinação do fator Rh foi realizado por 89,8% da amostra (18). O exame de
tipagem sanguínea e fator Rh deve ser solicitado na primeira consulta de pré-natal, pois de
acordo com o resultado encontrado, sobretudo se a gestante apresentar fator Rh negativo e o
genitor fator Rh desconhecido ou positivo, outros exames complementares devem ser
solicitados, a exemplo do coombs indireto, e, se necessário, condutas específicas deverão ser
tomadas como o encaminhamento ao pré-natal de alto risco e uso de imunoglobina humana
anti-D no pós-parto.
Entre as recomendações brasileiras quanto aos exames laboratoriais para as gestantes
do pré-natal de baixo risco estão a realização mínima de 2 exames glicemia de jejum, 2 exames
VDRL e 2 exames de Hb/Ht. Estes exames permitem o rastreio e/ou acompanhamento da
diabetes gestacional, sífilis em gestante e anemia, respectivamente. Estas condições clínicas,
quando presentes no período de gravidez, estão associadas à macrossomia fetal, hipoglicemia
fetal, malformações fetais, aborto, sífilis congênita, natimorto, maior suscetibilidade da gestante
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para infecções e hemorragia pós-parto (40,41). No entanto, neste estudo constatou-se que os
registros das recomendações da realização em dois momentos de cada um dos exames glicemia
de jejum, VDRL e Hb/Ht não alcançou percentual igual ou superior a 70% para a amostra total
para nenhum dos exames. A situação é mais preocupante quando se compara o grupo de
adolescentes com o de adultas, uma vez que o registro da realização de três destes exames foi
ainda pior entre as adolescentes (p<0,05).
Um artigo de revisão, que analisou achados de 28 estudos conduzidos em diferentes
países, concluiu que as grávidas adolescentes com menos de 16 anos apresentam maior
incidência de complicações durante a gravidez que as adultas, como anemia, infecção urinária
e vaginal (28) assim como maiores taxas de prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade
perinatal (29). A falta de registro desses exames contribui para um risco aumentado para esse
grupo, pois reduz a possibilidade de identificação e, consequentemente, o tratamento desses
importantes fatores de risco. Apesar da gravidez na adolescência estar atrelada a maiores
complicações no período gestacional e exigir, por vezes, o encaminhamento da gestante a níveis
mais especializados de assistência ou a mudança da classificação do risco gestacional de baixo
para alto risco, existe um consenso de que uma assistência de pré-natal adequada consegue
minimizar os riscos obstétricos e é fundamental para garantir o baixo risco (7,28). Assim, é
preocupante que, mesmo estando sujeitas a maiores riscos, as adolescentes estejam mais sujeitas
a piores resultados em relação ao registro da realização dos exames diagnósticos.
O registro de dois testes de glicemia de jejum, importantes para identificar diabetes
gestacional, foi observado em 62% para a amostra total, mas com diferenças significativas entre
adolescentes (46%) e adultos (78%) (p=0,004). Embora 88% da amostra total tenha um registro
nas Cadernetas desse exame realizado até as 20 semanas de gestação essa proporção é de apenas
36,8% para a realização do exame durante o terceiro trimestre, sendo ainda menor para o grupo
de adolescentes em comparação com as adultas (p=0,038) (tabela 5). Um estudo nacional
encontrou resultados semelhantes, com 77% das mulheres do Nordeste registrando o primeiro
exame de glicemia nos cartões de pré-natal e apenas 28% o segundo exame, configurando-se
como os piores resultados entre as cinco regiões brasileiras (20). A baixa adesão a essa
recomendação é particularmente preocupante, pois a prevalência de diabetes gestacional tem
aumentado nos últimos anos na população brasileira, sendo atualmente cerca de 18% entre as
gestantes acompanhadas no sistema público de saúde (21). A identificação adequada do
diabetes gestacional permite o manejo durante a gravidez por meio de estratégias simples,
incluindo dieta, vigilância da glicemia capilar e insulinoterapia, o que pode reduzir muitos dos
riscos relacionados, como trabalho de parto induzido, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia,
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ganho de peso excessivo e hemorragia pós-parto (17).
O VDRL é outro exame importante a ser realizado durante a gravidez e é indicado para
diagnosticar a sífilis, que ainda é considerada uma das principais preocupações de saúde pública
no Brasil e nas Américas (42). Um relatório nacional mostrou que o Brasil apresentou taxas
crescentes de sífilis congênita entre crianças menores de um ano entre 2007-2017 (43). Da
mesma forma, um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), no Brasil,
apresenta 85% de todos os casos de sífilis congênita diagnosticados no continente americano
(44). No Brasil, para cada 1.000 nascimentos, há 8,5 casos de sífilis congênita diagnosticada,
taxa muito superior à esperada para a eliminação da doença, que é de 0,5 por 1.000 nascimentos.
Isso já é alcançado por países como Cuba, Canadá, Chile e Estados Unidos (44). Dados de 2017
indicam que o Sudeste foi a região brasileira com maior número de notificações de sífilis
congênita em menores de um ano (10.645) e o Nordeste ficou em segundo lugar nesse ranking
com 6.876 notificações, representando 28% do total de notificações dessa condição no país
(43).
Devido às altas taxas de transmissão vertical e incidência de sífilis congênita,
recomenda-se fortemente que toda gestante seja testada para sífilis em dois momentos durante
o pré-natal: até a 20ª semana de gestação e entre a 28ª e a 36ª semana de gestação (6). Em áreas
de alto risco, dois testes são recomendados devido à janela imunológica da sífilis e à
possibilidade de contaminação que ocorre entre o primeiro e o segundo teste (7,42). No presente
estudo, apenas 42,1% da amostra total tiveram registro de dois testes de VDRL durante a
gestação em seus cartões, sendo de apenas 30,8% para os adolescentes e 54,1% para os adultos
(p=0,04). A maioria das participantes (74%) realizou os exames VDRL nas primeiras 20
semanas de gestação (tabela 5), mas apenas 20% e 38% das adolescentes e adultas tinham
registro do exame de VDRL no terceiro trimestre de gestação (p=0,09). Uma coorte nacional
também relatou menores registros da segunda sorologia de sífilis entre gestantes das regiões
Norte e Nordeste, entre 2011 e 2012, em comparação com as demais regiões brasileiras, com
resultados piores para adolescentes do que para adultas (45). Esse rastreamento inadequado da
sífilis durante a gravidez pode explicar por que as taxas de sífilis congênita continuam
aumentando, independentemente do alto acesso ao pré-natal de mulheres no Brasil e nas
Américas (cerca de 80%) (44).
A anemia é uma das principais preocupações de saúde pública em todo o mundo, e as
gestantes e populações de baixa renda são consideradas grupos de alto risco para essa condição
(25). A anemia durante a gestação está associada ao baixo peso ao nascer, parto prematuro,
mortalidade perinatal e depressão pós-parto (26). Todas as mulheres grávidas devem ser
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rastreadas para anemia, dada a sua associação com estas complicações para a mãe e a criança,
e porque pode ser facilmente administrada através de medidas simples, como uma dieta
nutritiva e suplementação com ferro e ácido fólico (26). Os exames de Hb/Ht são recomendados
para rastrear a anemia durante a gestação e, neste estudo, os registros desses exames em dois
momentos da gravidez foram encontrados por apenas 60% da amostra total, sendo maiores para
os adultas quando comparadas às adolescentes (83,9% e 35,9%, respectivamente) (p <0,001).
Embora mais de 80% do grupo das adolescentes tenha registrado o exame de Hb/Ht durante as
primeiras 20 semanas de gestação, o registro do segundo exame (terceiro trimestre) foi
encontrado em apenas 20% desse grupo. Este é um resultado preocupante, uma vez que as mães
adolescentes têm a maior prevalência de anemia durante a gravidez de qualquer faixa etária e
porque as deficiências de ferro e ácido fólico, causas importantes de anemia, aumentam durante
o terceiro trimestre de gravidez (26). As suplementações com ferro e ácido fólico são estratégias
que devem ser adotadas por todas as gestantes, a fim de reduzir o risco de anemia.
Além disso, entre as seis recomendações a serem realizadas mais de uma vez durante o
pré-natal (três encontros educativos e dois de cada um dos exames: exames de urina, glicemia,
VDRL, Hb/Ht e Anti-HIV), três apresentaram percentuais significativamente menores de
registro entre adolescentes do que adultos (tabela 4). Isso sugere que a adesão de um conjunto
de recomendações, em vez de isoladamente, pode ser o grande desafio na implementação de
um cuidado pré-natal de qualidade, especialmente para as adolescentes grávidas.
A sorologia para toxoplasmose apresentou registro em 61,8% das cadernetas da amostra
total, percentual superior mais que três vezes do valor encontrado em pesquisa anterior (10).
No entanto, este exame apresentou registro entre as adolescentes (51,3%) quando comparadas
com as adultas (73%) (p=0,052). Rastrear, identificar, tratar e acompanhar as gestantes para
toxoplasmose é uma conduta fortemente recomendada durante o pré-natal inclusive fazendo
parte da lista de doenças que exigem notificação compulsória ao ser diagnosticada (46). O
diagnóstico da infecção por toxoplasmose é feito exclusivamente pelo meio laboratorial e sua
presença durante a gravidez adquire especial relevância, visto o elevado risco de acometimento
fetal. Ela está associada à restrição de crescimento intrauterino, prematuridade e/ou
manifestações clínicas e sequelas como lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia,
calcificações cerebrais e retardo mental (7). Em virtude das várias consequências e da gravidade
delas para a criança, é fundamental a realização da sorologia de toxoplasmose em todas as
gestantes visando a adoção de condutas e seguimento adequado de acordo com os resultados
encontrados. A não oferta e/ou não realização do exame de toxoplasmose durante a gravidez,
manifestado em algumas situações pelo seu não registro na Caderneta da Gestante, pode colocar
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gestantes ou um grupo delas em situação de maior vulnerabilidade para adquirir a doença e/ou
não tratá-la adequadamente, levando a desfechos desfavoráveis, graves e permanentes
sobretudo para a criança.
A testagem para o HIV em dois momentos diferentes durante a gravidez apresentou
percentual de registro na amostra de adolescentes de 41% e de adultas de 48,6%. Um estudo
prévio que analisou a realização de um exame de pesquisa para o HIV encontrou percentuais
de 94,2% e 94,8% para mães adolescentes e não adolescentes respectivamente (35). A pesquisa
de HIV durante a gravidez apresenta grau de recomendação A (altamente recomendável) e a
sua oferta deve ser o mais precocemente possível (7). No Brasil, é rotina realizar novamente o
exame mais próximo do parto (7,8,40) tendo em vista a janela diagnóstica e a possibilidade de
ocorrência de contaminação entre a primeira realização do exame e a seguinte (7). No entanto,
apenas 30,3% da amostra deste estudo realizou a segunda testagem para HIV. A oferta do
exame durante o período de gravidez é fortemente recomendada, pois seu diagnóstico nesta fase
exige a adoção de intervenções que podem reduzir a sua transmissão vertical.
O registro do rastreamento sorológico para hepatite B nesta pesquisa foi de 89,5% do
total de participantes, sem diferença estatística entre os grupos. Um estudo prévio apontou para
o percentual de 90,6% da realização deste exame numa amostra de 86 gestantes (47). O alto
registro da realização deste exame reflete o fortalecimento da recomendação do rastreio
universal para hepatite B em gestantes visando sua vacinação ou, em caso de resultado positivo,
o encaminhamento da usuária para assistência especializada, bem como a imediata adoção de
medidas pós-natais com intuito de diminuir o risco de transmissão mãe-filho (7,8).
O anexo da portaria da Rede Cegonha, que lista os exames a serem realizados no prénatal de risco habitual, institui que a eletroforese de hemoglobina deve ser ofertada a 100% das
gestantes, e o protocolo mais recente da Atenção Básica Saúde das Mulheres também institui
tal exame como rotina do pré-natal (6,8). No entanto, pode-se sugerir pelos dados apresentados
nesta pesquisa que esta recomendação ainda não está efetivamente implantada na rede
assistencial dos serviços do SUS responsáveis pelos pré-natais das gestantes desta amostra,
tendo em vista que em nenhuma das cadernetas houve registro da realização do exame de
eletroforese de hemoglobina. Outro estudo com 262 gestantes concluiu que apenas 19 delas
apresentaram o exame de eletroforese de hemoglobina registrado em seus Cartões de Gestante
(4). Este exame é de fundamental importância, pois é o único capaz de detectar o traço da
anemia falciforme no adulto e o seu resultado é primordial para traçar condutas importantes
para gestantes como a referência ao pré-natal de alto risco em caso de diagnóstico de anemia
falciforme (7,8). Assim, os municípios (responsáveis por executar a estratégia da Rede
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Cegonha) e os profissionais de saúde devem somar esforços no intuito de ofertar e garantir que
as gestantes acompanhadas durante o pré-natal realizem e tenham seus resultados de
eletroforese

de

hemoglobina

devidamente

registrados

em

seus

instrumentos

de

acompanhamento.
O registro de um exame USG obstétrica esteve presente na quase totalidade da amostra
total (98,7%), sem diferença significativa entre os dois grupos. Outras pesquisas também
revelam percentuais de realização de pelo menos uma USG durante a gravidez superiores a
90% (19,52). Como descrito previamente, a USG em gestantes de baixo risco não está associada
a evidências de melhores prognósticos perinatais, mas pode auxiliar a estimar de maneira mais
precisa a idade gestacional, especialmente naquelas mulheres que não têm certeza da data da
última menstruação, como também auxiliam no diagnóstico precoce de gestações múltiplas
(7,8). Após o aumento na incidência de casos de microcefalia associada ao Zika Vírus em 2015,
a USG tornou-se o exame mais recomendado para rastreio de microcefalia em gestantes com
quadro sugestivo ou confirmado de Zika. Como a recomendação brasileira e a oferta obrigatória
é de um exame de USG durante o pré-natal, recomenda-se que os profissionais conheçam as
devidas indicações de tal exame e saibam interpretar seus resultados e tomar as condutas
necessárias e aplicáveis aos diversos quadros clínicos (7,8).
O exame citopatólogico cérvico-vaginal apresentou registro em apenas uma Caderneta
de Gestante do grupo das adolescentes (2,6%) e em nenhuma do grupo de adultas. A gravidez
constitui um período oportuno para o rastreamento do câncer do colo do útero em gestantes,
sobretudo naquelas mulheres que nunca realizaram o exame, já que este constitui um momento
de maior procura da mulher aos serviços de saúde, e pode ser realizado em qualquer período
gestacional (7,8,49). A baixa adesão a essa recomendação nacional é preocupante, dado que o
câncer do colo do útero é a neoplasia maligna mais comum no mundo e uma das maiores causas
de morte por câncer entre as mulheres. Um estudo anterior realizado no Nordeste do Brasil
também constatou que apenas uma baixa porcentagem (11%) de mulheres realizou um
citopatologico cérvico-vaginal durante a gestação (29). Esses autores relatam que a falta de
informação e incentivo por parte dos profissionais de saúde foram os principais determinantes
da não realização deste exame, embora algumas mulheres tenham declarado medo de
sangramento ou aborto espontâneo como impedimento para sua realização (29). A prática do
rastreio do câncer de colo de útero através do exame citopatológico cérvico-vaginal e seu
registro do instrumento de acompanhamento de pré-natal deve ser fortalecida e incentivada
entre os profissionais e as gestantes.

42

A falta ou o baixo percentual de registro na Caderneta da Gestante dos exames
preconizados podem ser reflexos ainda da sua subutilização. Um estudo comparativo entre os
registros das informações contidas neste instrumento de acompanhamento pré-natal e o relato
das gestantes no tocante a análise de seis exames complementares (hemograma, glicemia,
VDRL, urinálise, teste de HIV, USG e exame citopatológico) concluiu que o relato das
mulheres sobre a periodicidade dos exames foi estatisticamente maior quando comparada a
análise do preenchimento do Cartão (4). Esse aspecto dificulta uma avaliação da qualidade do
pré-natal sobretudo no aspecto dos exames preconizados, visto que se a falha for referente
realmente a não realização do exame e seu consequente não registro então a assistência de prénatal apresentou-se fragilizada para diagnosticar, intervir precocemente, tratar e cuidar de
condições que podem comprometer o resultado gestacional (4). No entanto, se a falha se
restringe apenas ao registro das informações na Caderneta da Gestante então assistência prénatal apresentou-se fragilizada no tocante a continuidade do cuidado dificultando a
comunicação interprofissional entre os diversos pontos de assistência da Rede de Atenção à
Saúde (4).
A qualidade do pré-natal também é avaliada por meio do ingresso precoce nos serviços
de saúde e da quantidade de consultas realizadas (37). O Ministério da Saúde determina que o
primeiro passo para o pré-natal de qualidade na Atenção Básica é o seu início precoce
realizando a primeira consulta até a 12ª semana de gestação (7). Essa estratégia pode facilitar
que a oferta dos exames e a realização das demais recomendações ocorra dentro da quantidade
e tempo estabelecidos. No presente estudo, à admissão precoce à assistência pré-natal foi
superior a 80% para a amostra total e com percentuais de 84,6% e 91,9% para adolescentes e
adultas respectivamente.
O acesso ao pré-natal aumentou nas Américas nas últimas décadas, atingindo cerca de
80% da população (44). No Brasil também se tem observado uma tendência crescente de
cobertura do pré-natal: pesquisa realizada em 2007 revelava que 72,2% das mulheres do estudo
apresentavam 6 ou mais consultas de pré-natal ao final da gravidez (48), sendo este percentual
ainda maior em 2012 (89,1%) e em 2015 (94,1%) (47). O aumento da cobertura da assistência
pré-natal pode se explicar, de maneira geral, pelos vários esforços e pactuações do Ministério
da Saúde na área materno-infantil, especialmente a partir de 2000, exemplificado pela
implantação Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento e da Rede Cegonha. No
entanto, a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) ressalta que as altas taxas de acesso
ao pré-natal nas Américas escondem disparidades entre os diferentes grupos socioeconômicos,
étnicos e etários (44).
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No entanto, mesmo quando captadas precocemente, o percentual de adolescentes com
registro do número mínimo de seis consultas (84,6%) foi significativamente inferior ao
percentual das grávidas adultas (100%) (p<0,001). Estudo também concluiu um menor
percentual de realização de 6 ou mais consultas de pré-natal entre as adolescentes (61,1%) do
que entre as não adolescentes (74,8%) (p<0,001) (35). Estudos prévios relataram que a gravidez
na adolescência está associada à baixa adesão ao pré-natal, manifestada pelo baixo número de
consultas, o que pode contribuir para a maior prevalência de baixo peso ao nascer e
prematuridade (29,50). A menor frequência nas consultas de pré-natal por parte das
adolescentes pode apresentar diversos fatores: dificuldade em assumir a gestação, conflitos
familiares, bem como o desconhecimento da importância da assistência pré-natal (Martins et
al., 2011). Além disso, o fato de focar todo o cuidado pré-natal apenas na assistência clínica,
distanciando-se das necessidades mais amplas exigidas pela gravidez que ocorre no período da
adolescência pode ser um fator que dificulte a formação de vínculos entre as gestantes
adolescentes e os profissionais de saúde (51).
A baixa adesão ao pré-natal também pode explicar por que as diferenças entre os dois
grupos em relação ao registro dos exames são mais evidentes para as realizadas durante o
terceiro trimestre de gestação do que nas primeiras 20 semanas (tabela 5). Neste estudo,
adolescentes grávidas apresentaram menores percentuais de registro de todos os testes
realizados no terceiro trimestre de gestação, com diferenças significativas em relação aos
adultos para glicemia de jejum (25,6% versus 48,6%, p = 0,038) e Hb/Ht (20,5 % versus 62,2%,
p <0,001).
A não realização de tais exames ou a sua realização fora dos intervalos estabelecidos
não permitem identificar e conduzir adequadamente situações desfavoráveis importantes como
a diabetes e anemia gestacionais podendo acarretar piores desfechos tanto para as mães quanto
para as crianças.
Além disso a não alimentação de sistemas geradores de indicadores em saúde em virtude
da não realização do exame/ação ou só pela sua falta de registro também pode acarretar
prejuízos financeiros para a unidade executante que na grande maioria das vezes são os
municípios brasileiros. No Brasil, o seguimento de alguns desses exames e condutas podem ser
avaliados através dos indicadores da Atenção Básica gerados através da alimentação dos
sistemas de informação, entre eles o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica
(SISAB). Além disso o município que aderir e estiver habilitado na estratégia da Rede Cegonha
em seu Componente I – Incentivo à Assistência Pré-natal deverá cumprir os requisitos
estabelecidos em portaria específica que inclui entre eles a realização de no mínimo 6 consultas
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de acompanhamento pré-natal, realização dos exames ABO/Rh, VDRL, urina EAS, glicemia
de jejum, realização de atividades educativas (52) e os repasses dos recursos financeiros para
essas e outras ações ficam condicionados ao seu cumprimento o qual é analisado também
através da alimentação do sistema de informação.

5.3. Limitações do estudo

Este estudo apresenta algumas limitações. Por meio da avaliação do preenchimento da
Caderneta da Gestante não é possível avaliar se os exames e as recomendações não foram
realizados ou se apenas não foram registradas nos instrumentos, o que pode levar a erro de
classificação. No entanto, é pouco provável que a proporção de falha em registrar
recomendações que foram efetivamente seguidas seja diferente entre os grupos de adolescentes
e adultas, reduzindo a ocorrência de vieses em relação às diferenças encontradas. Porém, é
possível que a falta de registro das recomendações seja decorrente do esquecimento em levar a
Caderneta para a consulta pré-natal, que pode ocorrer em proporções diferentes entre
adolescentes e adultas (fato não avaliado nesse estudo). No entanto, é recomendado que o
registro dos exames seja realizado na cópia da Caderneta que fica de posse dos profissionais de
saúde na unidade de assistência pré-natal (ficha perinatal), e que a Caderneta da Gestante seja
atualizada com todas as informações a cada consulta, o que poderia minimizar o efeito do
esquecimento da Caderneta nos resultados aqui apresentados.
Cabe ressaltar, contudo, que a avaliação da qualidade da assistência pré-natal requer a
análise de multiparâmetros além da Caderneta da Gestante, como infraestrutura e recursos dos
serviços de saúde, qualidade técnica dos profissionais de saúde, acesso da gestante a orientações
e informações de saúde, que não foram o foco desse estudo. Além disso, o uso de diferentes
versões do Cartão e Caderneta da Gestante entre a amostra analisada limitou o número de itens
comparáveis entre os instrumentos.
O pequeno tamanho amostral também pode ser considerado como fator limitante do
presente estudo, o que reduz o poder das nossas análises. Além disso, a falta de dados
estatísticos sobre a gravidez na região impediu a determinação da representatividade dessa
amostra e os resultados podem não refletir com precisão a situação da região de Trairi. Além
disso, como esta é uma análise secundária de um estudo de coorte, alguns resultados podem
refletir o processo de recrutamento e critérios de elegibilidade. Por exemplo, foram incluídas
apenas participantes com até 16 semanas de gravidez no início do estudo, e a maioria delas foi
recrutada através do encaminhamento dos profissionais de saúde. Assim, já era esperado que
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quase todas as participantes de ambos os grupos apresentassem captação precoce na assistência
pré-natal, sem diferenças entre adultas e adolescentes, o que pode não refletir a realidade dessa
região se considerarmos aquelas que não foram incluídas no estudo devido a este critério de
inclusão.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apontam que, de maneira geral, o preenchimento da Caderneta de
Gestante e o registro do seguimento das recomendações do Ministério da Saúde para a
assistência pré-natal ainda é insatisfatório entre primíparas adolescentes e adultas da região do
Trairi, com resultados ainda piores entre o grupo de adolescentes. Tais resultados podem ser
reflexo da subutilização do instrumento e/ou do não reconhecimento devido da Caderneta por
parte do profissional de saúde como uma ferramenta de cuidado importante em todo o ciclo
gravídico e puerperal, tanto para mãe quanto para a criança, ou ainda da não oferta de exames
e recomendações preconizadas nacional e mundialmente.
Os resultados significativamente piores entre as adolescentes para grande parte dos
dados analisados são particularmente preocupantes tendo em vista o reconhecido maior risco
que a gravidez na adolescência apresenta para a saúde em curto e em longo prazo tanto da mãe
quanto da criança. Isso mostra a necessidade de políticas de conscientização para profissionais
de saúde e a população sobre a importância do seguimento e registro apropriado das
recomendações da assistência pré-natal para que, desta forma, seja garantida a qualidade da
assistência e a redução dos riscos. Outras pesquisas são necessárias para avaliar se esses
resultados são semelhantes em outras regiões do Brasil.
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
PARA PARTICIPANTES ADULTAS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: “Caminhos do curso da vida
conectando a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um estudo piloto para reforçar a
capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do Brasil”, que tem como
pesquisadora responsável a Profa. Saionara Maria Aires da Câmara.
Esta pesquisa pretende verificar quais fatores relacionados à gravidez durante a
adolescência que podem prejudicar a saúde de mulheres com o passar dos anos.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato de que outros estudos que já foram
realizados antes mostraram que a gravidez e parto quando ainda se é adolescente podem afetar
a saúde da mulher durante o seu envelhecimento. Entender o motivo que faz com que isto ocorra
vai nos ajudar a elaborar ações de saúde que contribuam para que as mulheres tenham seu
envelhecimento saudável.
Caso você decida participar, você responderá a um questionário onde serão coletados
dados como a sua idade, seu nível de escolaridade e informações sobre o lugar que você mora,
informações sobre a sua infância e seu ambiente familiar, questões sobre a sua saúde sexual e
reprodutiva, sobre o apoio dos seus familiares e amigos, sobre a sua qualidade de vida, e seus
hábitos, sobre a sua alimentação e sobre experiência de violência que você pode ter tido.
Posteriormente, serão realizadas medidas da sua pressão sanguínea, da quantidade de gordura
que você tem no seu corpo, seu peso e altura, além de avaliação da sua força e do seu
desempenho em algumas tarefas simples. Além disso, você deverá fornecer uma amostra de
algumas gotas sangue, um pouco de urina (10 a 20 ml) e de saliva (0,5 a 1,5 ml) para realização
de exames em laboratório. Estas amostras serão utilizadas apenas para esta pesquisa, e não serão
guardadas para outros estudos. Após esta primeira avaliação, você passará por uma reavaliação
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no último trimestre da gravidez e 6 semanas após a data do parto, onde os mesmos
procedimentos descritos anteriormente serão realizados. Cada avaliação terá duração de 30 a
40 minutos.
Durante a realização de todas as etapas de avaliação há a previsão de alguns riscos. Você
poderá sentir algum desconforto quando as amostras de sangue forem coletadas devido à picada
da agulha. Mas isso será reduzido porque serão retiradas apenas algumas gotas de sangue, que
é uma quantidade bem menor do que a coletada em exames de sangue de rotina. Pode ocorrer
algum sangramento no local onde for coletado o sangue, porém, se isto acontecer, este será
resolvido imediatamente pelo pesquisador. Pode ocorrer algum risco decorrente da má higiene
do local de onde faremos a coleta do material para estes exames, no entanto o entrevistador irá
assegurar que isto seja feito da forma mais higiênica possível. Além disso, você poderá sentir
desconforto por não se sentir à vontade em responder algumas questões sobre aspectos pessoais,
bem como não se sentir à vontade quando o entrevistador tocar em você para realização de
algumas avaliações, como quando for tirar as suas medidas, por exemplo. Mas você vai ser
avaliada por uma pessoa treinada para fazer tudo isso e ela vai respeitar todas as suas respostas
e manter o segredo sobre o que você falar. Ela também terá o cuidado para não deixar o seu
corpo exposto nem tocar em você sem necessidade. Há ainda o risco de que outras pessoas
fiquem sabendo da sua participação na pesquisa porque existem outras pessoas frequentando a
unidade, além dos seus próprios funcionários, enquanto estamos realizando a pesquisa. Porém,
vamos tentar minimizar isto fazendo a sua avaliação num local em que ninguém de fora vai lhe
ver ou lhe ouvir, e tudo que nós avaliarmos vai ser mantido em segredo.
Como benefício da sua participação na pesquisa, você receberá informação no caso de
presença ou ausência de alterações, sobre todos os dados que foram coletados na sua avaliação
durante esta pesquisa. Você poderá também se beneficiar em longo prazo de intervenções
futuras que melhorem a sua saúde ou a do seu filho.
Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá
direito a assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores responsáveis, pelo tempo
que for necessário. Essa assistência integral gratuita estará assegurada em caso de danos diretos/
indiretos e imediatos/ tardios pelo tempo que for necessário, garantida pelo patrocinador.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando a cobrar para
a Profa. Saionara Maria Aires da Câmara, no telefone 98814-5090, podendo inclusive fazer a
chamada a cobrar, ou procurando-a pessoalmente em seu gabinete localizado no prédio da
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FACISA, Bloco 2, no terceiro piso, na sala 10. O endereço é a Rua Vila Trairí, S/N, Centro,
Santa Cruz.
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Se você não quiser participar ou desistir
depois de ter aceito inicialmente, você vai continuar sendo atendida normalmente na Unidade
de Saúde e terá seu acompanhamento pré-natal adequadamente realizado pela equipe local de
saúde.
Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe
identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local
seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você. Por exemplo, se você precisar gastar dinheiro com
transporte ou com alimentos devido a sua participação na pesquisa nós providenciaremos o
ressarcimento desses gastos para você.
Se você sofre algum dano decorrente desta pesquisa, você tem direito a solicitar
indenização.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá procurar o Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (CEP-FACISA). O Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) é um órgão formado por diferentes profissionais da saúde que foi criado
para defender os interesses de pessoas que participam de pesquisas em sua integridade e
dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O CEPFACISA está localizado na Rua Vila Trairí, S/N, Centro, Santa Cruz, no Bloco 2 da FACISA,
no segundo piso. O seu horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 14h
às 18h. O telefone é 3291-2411.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável (Profa. Saionara Maria Aires da Câmara).
Consentimento Livre e Esclarecido
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Após ter sido esclarecida sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará
para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa
“Caminhos do curso da vida conectando a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um
estudo piloto para reforçar a capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do
Brasil”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou
publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Santa Cruz, ____/____/____.

__________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
Impressão datiloscópica do participante

__________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA OS RESPONSÁVEIS DAS
PARTICIPANTES GRÁVIDAS MENORES DE IDADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Estamos solicitando a você a autorização para que a menor pelo qual você é responsável
participe da pesquisa: “Caminhos do curso da vida conectando a gravidez na adolescência a
condições crônicas: Um estudo piloto para reforçar a capacidade de pesquisa e do sistema de
saúde no Nordeste do Brasil”, que tem como pesquisadora responsável a Profa. Saionara Maria
Aires da Câmara.
Esta pesquisa pretende verificar quais fatores relacionados à gravidez durante a
adolescência que podem prejudicar a saúde de mulheres com o passar dos anos.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fato de que outros estudos que já foram
realizados antes mostraram que a gravidez e parto quando ainda se é adolescente podem afetar
a saúde da mulher durante o seu envelhecimento. Entender o motivo que faz com que isto ocorra
vai nos ajudar a elaborar ações de saúde que contribuam para que as mulheres tenham seu
envelhecimento saudável.
Caso você decida autorizar, ela deverá responder a um questionário onde serão coletados
dados como a idade, o nível de escolaridade e informações sobre o lugar que ela mora,
informações sobre a infância e o ambiente familiar, questões sobre a saúde sexual e reprodutiva,
sobre o apoio dos familiares e amigos, sobre a qualidade de vida, e os hábitos, sobre a
alimentação e sobre experiência de violência que ela pode ter tido. Posteriormente, serão
realizadas medidas da pressão sanguínea, da quantidade de gordura que você tem no corpo,
peso e altura, além de avaliação da força e do desempenho em algumas tarefas simples. Além
disso, ela deverá fornecer uma amostra de algumas gotas sangue, um pouco de urina (10 a 20
ml) e de saliva (0,5 a 1,5 ml) para realização de exames em laboratório. Estas amostras serão
utilizadas apenas para esta pesquisa, e não serão guardadas para outros estudos. Após esta
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primeira avaliação, ela passará por uma reavaliação no último trimestre da gravidez e 6 semanas
após a data do parto, onde os mesmos procedimentos descritos anteriormente serão realizados.
Cada avaliação terá duração de 30 a 40 minutos.
Durante a realização de todas as etapas de avaliação há a previsão de alguns riscos. Ela
poderá sentir algum desconforto quando as amostras de sangue forem coletadas devido à picada
da agulha. Mas isso será reduzido porque serão retiradas apenas algumas gotas de sangue, que
é uma quantidade bem menor do que a coletada em exames de sangue de rotina. Pode ocorrer
algum sangramento no local onde for coletado o sangue, porém, se isto acontecer, este será
resolvido imediatamente pelo pesquisador. Pode ocorrer algum risco decorrente da má higiene
do local de onde faremos a coleta do material para estes exames, no entanto o entrevistador irá
assegurar que isto seja feito da forma mais higiênica possível. Além disso, ela poderá sentir
desconforto por não se sentir à vontade em responder algumas questões sobre aspectos pessoais,
bem como não se sentir à vontade quando o entrevistador tocar nela para realização de algumas
avaliações, como quando for tirar as medidas, por exemplo. Mas ela vai ser avaliada por uma
pessoa treinada para fazer tudo isso, que vai respeitar todas as suas respostas e manter o segredo
sobre o que ela falar. Essa pessoa também terá o cuidado para não deixar o seu corpo exposto
nem tocar nela sem necessidade. Há ainda o risco de que outras pessoas fiquem sabendo da sua
participação na pesquisa porque existem outras pessoas frequentando a unidade, além dos seus
próprios funcionários, enquanto estamos realizando a pesquisa. Porém, vamos tentar minimizar
isto fazendo a avaliação num local em que ninguém de fora vai lhe ver ou lhe ouvir, e tudo que
nós avaliarmos vai ser mantido em segredo.
Como benefício da sua participação na pesquisa, ela receberá informação no caso de
presença ou ausência de alterações, sobre todos os dados que foram coletados na sua avaliação
durante esta pesquisa. Ela poderá também se beneficiar em longo prazo de intervenções futuras
que melhorem a saúde dela ou a do seu filho.
Em caso de algum problema que ela possa ter, relacionado com a pesquisa, ela terá
direito a assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores responsáveis, pelo tempo
que for necessário. Essa assistência integral gratuita estará assegurada em caso de danos diretos/
indiretos e imediatos/ tardios pelo tempo que for necessário, garantida pelo patrocinador.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando a cobrar para
a Profa. Saionara Maria Aires da Câmara, no telefone 98814-5090, podendo inclusive fazer a
chamada a cobrar, ou procurando-a pessoalmente em seu gabinete localizado no prédio da
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FACISA, Bloco 2, no terceiro piso, na sala 10. O endereço é a Rua Vila Trairí, S/N, Centro,
Santa Cruz.
Você tem o direito de se recusar a sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem
nenhum prejuízo para você ou para ela. Se você não quiser que ela participe ou desistir depois
de ter aceito inicialmente, ela vai continuar sendo atendida normalmente na Unidade de Saúde
e terá seu acompanhamento pré-natal adequadamente realizado pela equipe local de saúde.
Os dados que ela irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa
identificá-la.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local
seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela participação dela nessa pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você. Por exemplo, se você precisar gastar dinheiro com
transporte ou com alimentos devido a participação dela na pesquisa nós providenciaremos o
ressarcimento desses gastos para você.
Se ela sofrer algum dano decorrente desta pesquisa, vocês têm direito a solicitar
indenização.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá procurar o Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (CEP-FACISA). O Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) é um órgão formado por diferentes profissionais da saúde que foi criado
para defender os interesses de pessoas que participam de pesquisas em sua integridade e
dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O CEPFACISA está localizado na Rua Vila Trairí, S/N, Centro, Santa Cruz, no Bloco 2 da FACISA,
no segundo piso. O seu horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 14h
às 18h. O telefone é 3291-2411.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o
pesquisador responsável (Profa. Saionara Maria Aires da Câmara).
Consentimento Livre e Esclarecido
Eu, ______________________________________________________, representante
legal da menor ______________________________________, autorizo sua participação na
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pesquisa “Caminhos do curso da vida conectando a gravidez na adolescência a condições
crônicas: Um estudo piloto para reforçar a capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no
Nordeste do Brasil”. Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre
os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos,
desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ela e também por ter compreendido
todos os direitos que ela terá como participante e eu como seu representante legal. Autorizo,
ainda, a publicação das informações fornecidas por ela em congressos e/ou publicações
científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-la.

Santa Cruz, ____/____/____.

__________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

Impressão datiloscópica do participante

__________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE 3 - TERMO DE ASSENTIMENTO PARA AS PARTICIPANTES
GRÁVIDAS MENORES DE IDADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI

TERMO DE ASSENTIMENTO
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa: “Caminhos do curso da vida
conectando a gravidez na adolescência a condições crônicas: Um estudo piloto para reforçar a
capacidade de pesquisa e do sistema de saúde no Nordeste do Brasil”, que tem como
pesquisadora responsável a Profa. Saionara Maria Aires da Câmara.
Esta pesquisa pretende verificar quais fatores relacionados à gravidez durante a
adolescência que podem prejudicar a saúde de mulheres com o passar dos anos.
O motivo que nos leva a fazer este estudo é querer entender o que ocorre na gravidez de
uma menina adolescente que pode prejudicar a sua saúde no futuro.
Caso você decida participar, você responderá a um questionário onde serão coletados
dados como a sua idade, seu nível de escolaridade e informações sobre o lugar que você mora,
informações sobre a sua infância e seu ambiente familiar, questões sobre a sua saúde sexual e
reprodutiva, sobre o apoio dos seus familiares e amigos, sobre a sua qualidade de vida, e seus
hábitos, sobre a sua alimentação e sobre experiência de violência que você pode ter tido.
Posteriormente, serão realizadas medidas da sua pressão sanguínea, da quantidade de gordura
que você tem no seu corpo, seu peso e altura, além de avaliação da sua força e do seu
desempenho em algumas tarefas simples. Além disso, você deverá fornecer uma amostra de
algumas gotas sangue, um pouco de urina (10 a 20 ml) e de saliva (0,5 a 1,5 ml) para realização
de exames em laboratório. Estas amostras serão utilizadas apenas para esta pesquisa, e não serão
guardadas para outros estudos. Após esta primeira avaliação, você passará por uma reavaliação
no último trimestre da gravidez e 6 semanas após o nascimento do seu bebê, onde vamos repetir
esta mesma avaliação. Cada avaliação terá duração de 30 a 40 minutos.
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Durante a realização desta avaliação, existem alguns riscos. Você poderá sentir algum
desconforto quando for retirado o sangue para o exame devido à picada da agulha. Mas isso
será reduzido porque serão retiradas apenas algumas gotas de sangue, que é uma quantidade
bem menor do que a coletada em exames de sangue de rotina. Pode ocorrer algum sangramento
no local onde for coletado o sangue, porém, se isso acontecer, será resolvido imediatamente
pelo pesquisador. Pode ocorrer algum risco decorrente da má higiene do local de onde faremos
a coleta do material para estes exames, no entanto o entrevistador vai assegurar que isto será
feito maneira mais higiênica possível. Além disso, você poderá sentir desconforto por não se
sentir à vontade em responder algumas questões sobre a sua vida pessoal, bem como não se
sentir à vontade quando o entrevistador tocar em você durante a avaliação para retirar as suas
medidas, por exemplo. Mas você vai ser avaliada por uma pessoa treinada para fazer tudo isso
e ela vai respeitar todas as suas respostas e manter o segredo sobre o que você falar. Ela também
terá o cuidado para não deixar o seu corpo exposto nem tocar em você sem necessidade. Há
ainda o risco de que outras pessoas fiquem sabendo da sua participação na pesquisa porque
existem outras pessoas frequentando a unidade, além dos seus próprios funcionários, enquanto
estamos realizando a pesquisa. Porém, vamos tentar minimizar isto fazendo a sua avaliação
num local em que ninguém de fora vai lhe ver ou lhe ouvir, e tudo que nós avaliarmos vai ser
mantido em segredo.
A sua participação nesta pesquisa lhe dará o benefício de saber sobre como está a sua
saúde em relação a tudo que nós estamos avaliando, e nós vamos lhe informar sobre qualquer
problema que nós encontrarmos nos seus exames. Com os dados desta é pesquisa, você poderá
também se beneficiar no futuro com ações de saúde que possam ajudar a melhorar a sua saúde
e do seu filho.
Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá
direito à assistência integral gratuita que será prestada pelos pesquisadores responsáveis, pelo
tempo que for necessário. Essa assistência integral gratuita será dada em caso de danos diretos/
indiretos e imediatos/ tardios pelo tempo que for necessário, garantida pelo patrocinador da
pesquisa.
Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando a Profa.
Saionara Maria Aires da Câmara, no telefone 98814-5090, podendo inclusive fazer a chamada
a cobrar, ou procurando-a pessoalmente em seu gabinete localizado no prédio da FACISA,
Bloco 2, no terceiro piso, na sala 10. O endereço é a Rua Vila Trairí, S/N, Centro, Santa Cruz.
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Você tem o direito a não querer participar ou desistir em qualquer momento, e isso não
vai lhe causar nenhum problema. Mesmo que você não queira participar, você vai continuar
sendo atendida normalmente na Unidade de Saúde e terá seu acompanhamento pré-natal normal
realizado pela equipe de saúde.
Os dados que você irá nos fornecer ficarão em segredo e estarão à sua disposição. Nós
divulgaremos os resultados dessa pesquisa apenas em congressos ou revistas científicas, porém
não vamos divulgar nenhum dado que possa lhe identificar.
Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local
seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você. Por exemplo, se você precisar gastar com transporte ou
com alimentos devido a sua participação na pesquisa nós providenciaremos o ressarcimento
desses gastos para você.
Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá procurar o Comitê de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí (CEP-FACISA). O Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) é um órgão formado por profissionais da saúde de várias áreas que foi criado
para defender as pessoas que participam de pesquisas como essa, e para ajudar que as pesquisas
sejam feitas de maneira correta, sem causar dano às pessoas. O CEP-FACISA está localizado
na Rua Vila Trairí, S/N, Centro, Santa Cruz, no Bloco 2 da FACISA, no segundo piso. O seu
horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 14h às 18h. O telefone é
3291-2411.
Assentimento
Eu, __________________________________________, fui informada dos objetivos
deste estudo de maneira clara e detalhada e esclareci as minhas dúvidas. Sei que a qualquer
momento posso solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão
de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro
que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi
dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.
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Santa Cruz, ____/____/____.

__________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
Impressão datiloscópica do participante

__________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE 4: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

1 Verificação dos critérios de inclusão e exclusão
Se qualquer uma das questões abaixo for positiva, a entrevistada não poderá adentrar no
estudo.
1.1 INCLUSÃO: Por favor, verificar a categoria de idade a qual a participante pertence:
☐ 13 a 18 anos (se estiver nessa categoria, vá para a questão 2.8)
☐ 23 a 28 anos
1.2 Há quantas semanas a participante está grávida de acordo com os registros médicos?
________Semanas
1.2 Há quantas semanas você acredita/você disse que estava grávida?
_______Semanas
1.3 A participante tem menos que 16 semanas de gestação?
☐ 1. Sim
☐ 2. Não (Final da entrevista)
1.4 EXCLUSÃO: Você já esteve grávida antes?
☐ 1. Sim (Final da entrevista)

☐ 2. Não

1.5 Você já foi diagnosticada alguma vez por um médico ou enfermeiro em alguma das
seguintes situações (Se sim, interrompa a entrevista):
Hipertensão/ pressão alta
Doença cardíaca
Diabetes/ açúcar no sangue
Câncer
Lupus
Epilepsia
HIV/AIDS
Tuberculose

☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)

☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não

1.6 Atualmente, você toma algum remédio indicado pelo médico?
☐ 1. Sim
☐ 2. Não (Vá para a próxima questão).
1.7 Atualmente você está tomando algum dos seguintes medicamentos?
Citalopram (Celexa)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Escitalopram (Lexapro, Cipralex) ☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Paroxetina (Paxil, Seroxat)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Fluoxetina(Prozac)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Fluvoxamina (Luvox)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Sertralina (Zoloft, Lustral)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Desvenlafaxina (Pristiq)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
Duloxetina (Cymbalta)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)

☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
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☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)
☐ 1. Sim (Final da entrevista)

Levomilnacipran (Fetzima)
Milnacipran (Ixel, Savella)
Tofenacin (Elamol, Tofacine)
Venlafaxine (Effexor)
Insulina
Metformina

☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não
☐ 2. Não

2. Características sócio-demográficas gerais

2.1 Qual sua data de
nascimento?
(Peça por um documento
oficial ou confirme com os
registros médicos)
2.2 Qual a situação que
melhor se aplica ao seu estado
em relação a relacionamento
amoroso?

Ano
Dia
☐ 1. Casado/ União Estável
☐ 2. Namorando
☐ 3. Solteira
☐ 4. Outro – especificar

☐ 1. Até o Ensino Fundamental Completo
2.3 Qual é o nível mais alto de ☐ 2. Até o Ensino Médio Completo
escolaridade que você
☐ 3. Até o Ensino Técnico/Superior Completo
completou?
☐ 99. Não sabe
☐ 999. Sem Resposta
2.4 Considerando tudo isso, ☐ 1. Muito bem
até que ponto sua situação
☐ 2. Adequadamente
financeira atende a suas
☐ 3. Não muito bem/Nem um pouco
necessidades?
☐ 999. Sem resposta
☐ 1. Negra
☐ 2. Parda
2.3 Qual sua raça/cor?
☐ 3. Branca
☐ 4. Outro, especifique: __________________
☐ 1. Sim, totalmente,
☐ 2.Mais ou Menos Planejada
2.4 Sua gravidez atual foi
☐ 3. Não Planejada
planejada?
☐ 999. Sem resposta

Mês
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APÊNDICE 5: FORMULÁRIO PARA A COLETA DE DADOS DA CADERNETA DA
GESTANTE

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome completo:
Código da gestante:
Data do preenchimento:
Responsável pelo preenchimento:
Preencher a partir da caderneta da gestante os dados seguintes, marcando (0) para NÃO, significando
que não há o preenchimento do respectivo dado; e marcando (1) para SIM – significando que há
preenchimento do respectivo dado
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
1. Nome da Unidade de Saúde (0) Não
12. Há registro se exerce trabalho fora de (0) Não
do pré-natal?
(1) Sim
casa?
(1) Sim
2. Nome do Serviço de Saúde (0) Não
indicado para o parto?
(1) Sim
3. Número do cartão SUS
(0) Não
(1) Sim

13. Ocupação da gestante?
a.Se (1) especificar:_________________

(0) Não
(1) Sim

4. Número do Sisprenatal?
(0) Não
a. Se (1) registrar o número: (1) Sim
_________________________

14. Endereço da gestante?

(0) Não
(1) Sim

5. Nome da gestante?

15. Cidade?

(0) Não
(1) Sim
6. Foto da gestante na (0) Não
caderneta?
(1) Sim
7. Informação sobre como a (0) Não
gestante prefere ser chamada?
(1) Sim

8. Nome do companheiro?

(0) Não
(1) Sim
9. Data de nascimento da (0) Não
gestante?
(1) Sim
10. Idade da gestante?
11. Cor da gestante?

(0) Não
(1) Sim
(0) Não
(1) Sim

(0) Não
(1) Sim
16. Números de telefones?
(0) Não
(1) Sim
17. Para situação de emergência, há (0) Não
preenchimento de dados quanto ao nome e (1) Sim
telefone de pessoa que possa ser
contatada?
18. Há registro do mobilograma
(0) Não
(1) Sim
19. No espaço destinado ao registro dos (0) Não
sentimentos e impressões do parceiro há (1) Sim
algum registro?
20. Há registro da instrução (grau de (0) Não
estudo) da gestante?
(1) Sim
21. Há registro do estado civil/união da (0) Não
gestante?
(1) Sim

CONDIÇÕES DE SAÚDE E AVALIAÇÃO DA GESTANTE:
Preencher (1) SIM ou (0) NÃO na letra A para indicar se o dado está preenchido ou não na
caderneta. Na letra B, indicar o resultado registrado.
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Condição
22. Peso anterior
23. Altura (cm)
24. DUM

25. DPP
26. DPPeco

a. Preenchimento na caderneta

b. Resultado

(0) Não
(1) Sim

___ ___ ___. ___ Kg

(0) Não
(1) Sim

___ ___ ___ cm

(0) Não
(1) Sim

____/____/____

(0) Não
(1) Sim

____/____/____

(0) Não
(1) Sim

____/____/____

27. Risco gestacional

(0) Não
(0) Risco habitual
(1) Sim
(1) Alto risco
28. Gravidez planejada
(0) Não
(0) Não
(1) Sim
(1) Sim
Antecedentes familiares: 0-Não; 1-Sim; 9-Sem informação
Nesta seção, marcar o resultado registrado para a presença ou ausência de cada condição,
marcando o 9 para o caso se a informação não ter sido registrada.
(0) Não
(0) Não
29.Diabetes
30.Hipertensão arterial
31. Gemelar
Gestação atual:
33. Fumo
34. Álcool
35. Outras drogas
36. Violência doméstica
37. HIV/AIDS
38. Sifílis

39. Toxoplasmose

(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação

32. Outros

46. Rut. prem.
membrana
47. CIUR
48. Pós-datismo
49. Febre
50. Hipertensão
arterial
51. Préeclâmpsia/eclâmp
sia
52. Cardiopatia

(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
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40. Infecção urinária
41. Anemia
42. Inc. istmocervical
43. Ameaça de PP
44. Isoimunização Rh
45. Oligo/polidrâmnio

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação

53. Diabetes
gestacional
54. Uso de
insulina
55. Hemorragia
no 1º T
56. Hemorragia no 2º T
57. Hemorragia no 3º T
58. Exantema/rash
cutâneo

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem informação

VACINAS 0-Não; 1-Sim; 9-Sem informação
Nesta seção, marcar o resultado registrado para a presença ou ausência de cada condição,
marcando o 9 para o caso se a informação não ter sido registrada.
1ª dose (a)
2ª dose (b) 3ª dose (c)
Reforço (d)
Já
vacinada
(e)
(0) Não
(0) Não
(0) Não
(0) Não
59. Vacinação antitetânica (0) Não

60. Vacina Hepatite B

61. Vacina Influenza

62. Vacina dTPa

(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(1) Sim
(9) Sem
informação

________

(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

________

________

________

________

________

________

________

________

EXAMES LABORATORIAIS 0-Não; 1-Sim
Nesta seção, marcar se o exame foi realizado (Não – 0; Sim-1) de acordo com o registro da
caderneta.
Exame (a)

1.
Data (b)
Resultados (c)

2.
Data (b)
Resultados (c)

3.
Data (b)
Resultados (c)

4.
Data (b)
Resultados (c)
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63. ABO/RH
64. Glicemia de
jejum

65. TOTG
66. Sífilis (Teste
rápido)

67. VDRL
68. HIV

69.Anti HIV

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

b. ___/____/____

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b.
____/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

(0)
(1)

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

c._____________
_
b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

73. Hb

(0) b. ___/____/____
(1)

74. Ht

c._____________
b. ___/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

70. HBsAg
71.TOX (IgG)

72. TOX (IgM)

75. Urina –
EAS
76. Urina –
Cult
77. Coombs
Indireto

(0)
(1)

(0)
(1)

(99
)
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78.Eletroforese
de
Hemoglobina
OUTROS – SE
NÃO  80

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

79e1. OUTRO:
___________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

(0) b. ___/____/____
(1)

b. ____/____/____

b. ____/____/____

b. ___/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c.______________
b. ____/____/____

c._____________
b. ___/____/____

c._____________

c.______________

c.______________

c._____________

79e2. OUTRO:
___________
79e3. OUTRO:
___________
79e4. OUTRO:
___________
79e5. OUTRO:
___________

(0)
(1)
(0)
(1)

(0)
(1)

ULTRASSONOGRAFIA (USG)
Para cada USG, anotar se realizou ou não e os resultados. Anotar no máximo 3, começar pelo
ultrassom mais precoce.

a. Foi realizado?

80. Ultrassom 1

81. Ultrassom 2

82. Ultrassom 3

(0) Não (1) Sim

(0) Não (1) Sim

(0) Não (1)
Sim

SE NÃO  81

SE NÃO  81

b. Data
c. IG DUM
d. IG USG
e. Peso fetal
f. Placenta
g. Líquido
h. Outros
h1a. não 0 sim 1
h1b. Nome: _____________
h1c. Resultado:
h2a. não 0 sim 1
h2b. Nome: _____________
h2c. Resultado:
h3a. não 0 sim 1
h3b. Nome: _____________
h3c. Resultado:

TRATAMENTO PARA SÍFILIS

SE NÃO  81
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Marcar sim ou não para se há o registro do tratamento e a data.
DOSES
DATA
(b) ____ /____ /_____
83a. 1ª (0) Não (1) Sim
84a. 2ª (0) Não (1) Sim

(b) _____ /____ /____

85a. 3ª (0) Não (1) Sim

(b) _____ /____ /____

SUPLEMENTAÇÃO
Marcar sim ou não para se fez ou não a suplementação. Marcar 9 se não há a informação.
0 – NÃO; 1- SIM; 9 – SEM INFORMAÇÃO
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
(0) (1)
(0) (1)
(0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1)
(0) (1)
(0) (1)
86.
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
SULFATO
FERROSO
(0) (1)
(0) (1)
(0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (1)
(0) (1)
(0) (1)
87. ÁCIDO
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
FÓLICO
88. PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS
0 – NÃO; 1- SIM; 9 – SEM INFORMAÇÃO. Se 0 ou 9  87.
Atividade 1
Atividade 2
Atividade 3
a. (0) (1) (9)
a. (0) (1) (9)
a. (0) (1) (9)
b. ____/____/____
b. ____/____/____
b. ____/____/____
87. REALIZAÇÃO DE VISITA À MATERNIDADE

a. (0) (1) (9)

Se (1), datar: ____ /____/____
CALENDÁRIO DE CONSULTAS

89.
Consulta 1
(a)
realizada?

Foi

Número e data
90.
91.
Consulta 2
Consulta 3

92.
Consulta 4

93.
Consulta 5
(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(b) Data

___/____/____

___/____/____

___/____/____

___/____/____ ___/____/____

(c) Teve
queixa?

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(d) IG – DUM
foi registrada?
Se não  (e)

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
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(d1) IG – DUM
como
registrado:
(e) IG – USG
foi registrada?
Se não  (f)
(e1) IG –USG
como
registrado:
(f) Peso foi
registrado? Se
não  (g)
(f1) Peso como
registrado:
(g) IMC foi
registrado? Se
não  (h)
(g1) IMC como
registrado:
(h) Apresentou
edema?
(i) PA foi
registrada? Se
não  (j)
(i1) Valor de
PA sistólica
registrado:
(i2) Valor de
PA diastólica
registrado:
(j) AU foi
registrada? Se
não  (k)
(j1) AU como
registrado:
(k) Teve Apres,
Fetal? Se não 
(l)
(k1) Apres.
Fetal como
registrado:
(l) Teve BCF?
Se não  (m)
(l1) BCF como
registrado:

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __, __Kg
(0)Não
(1)Sim
__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim

__ __, __Kg

__ __, __Kg

__ __, __Kg

__ __, __Kg

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2) Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2) Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm
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(m) Teve Mov.
(0)Não
Fetal? Se não 
(1)Sim
(n)
(9) Sem inf.
(m1) Mov. Fetal (0) presente
como
(1) ausente
registrado:
(n) Toque, se
(0)Não
indicado
(1)Sim
(9) Sem inf.
(o) Teve
(0)Não
Exantema
(1)Sim
(presença ou
(9) Sem inf.
relato)
94.
Consulta 6
(a)
realizada?

Foi

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

Número e data
95.
96.
Consulta 7
Consulta 8

97.
Consulta 9

98.
Consulta 10
(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(b) Data

___/____/____

___/____/____

___/____/____

___/____/____ ___/____/____

(c) Teve
queixa?

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(d) IG – DUM
foi registrada?
Se não  (e)
(d1) IG – DUM
como
registrado:
(e) IG – USG
foi registrada?
Se não  (f)
(e1) IG –USG
como
registrado:
(f) Peso foi
registrado? Se
não  (g)
(f1) Peso como
registrado:

__ __, __Kg

__ __, __Kg

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __, __Kg

__ __, __Kg

__ __, __Kg
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(g) IMC foi
registrado? Se
não  (h)
(g1) IMC como
registrado:
(h) Apresentou
edema?
(i) PA foi
registrada? Se
não  (j)
(i1) Valor de
PA sistólica
registrado:
(i2) Valor de
PA diastólica
registrado:
(j) AU foi
registrada? Se
não  (k)
(j1) AU como
registrado:
(k) Teve Apres,
Fetal? Se não 
(l)
(k1) Apres.
Fetal como
registrado:
(l) Teve BCF?
Se não  (m)

(0)Não
(1)Sim
__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim
__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não (1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não (1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2) Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim (9)
Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim (9)
Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim (9)
Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0) cefálica
(1) Pélvica
(2) Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(l1) BCF como
registrado:
(m) Teve Mov.
(0)Não
Fetal? Se não 
(1)Sim
(n)
(9) Sem inf.
(m1) Mov. Fetal (0) presente
como
(1) ausente
registrado:
(n) Toque, se
(0)Não
indicado
(1)Sim
(9) Sem inf.
(o) Teve
(0)Não
Exantema
(1)Sim
(presença ou
(9) Sem inf.
relato)

Número e data
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99.
Consulta 12

100.
Consulta 13

101.
Consulta 14

102.
Consulta 15

103.
Consulta 16

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 104

(0) Não
(1) Sim
Se não 102

(b) Data

___/____/____

___/____/____

___/____/____

___/____/____ ___/____/____

(c) Teve
queixa?

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

__ __
semanas

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(a)
realizada?

Foi

(d) IG – DUM
foi registrada?
Se não  (e)
(d1) IG – DUM
como
registrado:
(e) IG – USG
foi registrada?
Se não  (f)
(e1) IG –USG
como
registrado:
(f) Peso foi
registrado? Se
não  (g)
(f1) Peso como
registrado:
(g) IMC foi
registrado? Se
não  (h)
(g1) IMC como
registrado:
(h) Apresentou
edema?
(i) PA foi
registrada? Se
não  (j)
(i1) Valor de
PA sistólica
registrado:

__ __, __Kg
(0)Não
(1)Sim
__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
__ __ __

__ __, __Kg
(0)Não
(1)Sim
__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
__ __ __

__ __, __Kg

__ __, __Kg

__ __, __Kg

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

__ __, __ __
Kg/m2
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

(0)Não
(1)Sim

__ __ __

__ __ __

__ __ __
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(i2) Valor de
PA diastólica
registrado:
(j) AU foi
registrada? Se
não  (k)
(j1) AU como
registrado:
(k) Teve Apres,
Fetal? Se não 
(l)
(k1) Apres.
Fetal como
registrado:
(l) Teve BCF?
Se não  (m)

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

__ __ __

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2) Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2) Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) cefálica
(1) Pélvica
(2)Transversa
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
__ __ __ bpm

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0) presente
(1) ausente

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.
(0)Não
(1)Sim
(9) Sem inf.

(l1) BCF como
registrado:
(m) Teve Mov.
(0)Não
Fetal? Se não 
(1)Sim
(n)
(9) Sem inf.
(m1) Mov. Fetal (0) presente
como
(1) ausente
registrado:
(n) Toque, se
(0)Não
indicado
(1)Sim
(9) Sem inf.
(o) Teve
(0)Não
Exantema
(1)Sim
(presença ou
(9) Sem inf.
relato)

CONSULTA ODONTOLÓGICA
104. Há registro de
consulta odontológica?
Se não  123.
105. Quantos dentes com
mancha branca ativa?
107. Quantos dentes
ausentes?
109. Quantos dentes com
amálgama?
111. Quantos dentes com
lesão cavitária inativa?
113. Quantos dentes
hígidos?
115. Quantos dentes com
prótese fixa?

(0) Não
(1) Sim
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes

106. Quantos dentes com
mancha branca inativa?
108. Quantos dentes com
abrasão/erosão?
110. Quantos dentes com
lesão cavitária ativa?
112. Quantos dentes
extraídos?
114. Quantos dentes com
restauração metálica?
116. Quantos dentes com
restauração estética?

__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
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117. Quantos dentes com
selamento provisório?
119. Há registro de
extração indicada?

__ __ dentes
(0) Não
(1) Sim

118. Quantos dentes com
traumatismo?
120.Presença de gengivite?

__ __ dentes
(0)Não
(1)Sim a.
(9) Sem DATA:
___/___
inf
/___

121. Realizado tratamento odontológico?

(0) Não
(1) Sim
(0) Não
(1) Sim

122. Necessidade de encaminhamento para
referência?
DADOS DO PARTO
123. Há registro de dados do parto?
Se não  130.
124. Tipo de parto:

(0) Não (1) Sim

125. Realizada episiotomia?
126. Sangramento:
127. Teve intercorrências?

(0) Normal
(1) Cesárea (9) Sem informação
a.
Se
cesárea,
registrar
o
motivo:
_____________________
(0)Não (1)Sim (9) Sem informação
(1) Normal
(2) Aumentado (9) Sem informação
(0)Não (1)Sim (9) Sem informação

128. Há registro de medicamentos usados:

(0)Não (1)Sim

129. Alta da maternidade:

130. Há registro de dados do RN?
Se não  136
131. RN prematuro?
132. Apgar 1º minuto registrado?
132a. Valor do APGAR 1º minuto:
133. APGAR 5º minuto registrado?
133a. Valor do APGAR 5º minuto:
134. Peso na alta registrado?
134 a. Peso registrado:
135. Registro de visita domiciliar?

(0) Sadia
(1) Transferida
(2) Com patologia
(9) Sem informação
DADOS DO RN
(0) Não (1) Sim
(0) Não (1) Sim (9) Sem informação
(0) Não (1) Sim
__
(0) Não (1) Sim
__
(0) Não (1) Sim
__ __ __ Kg
(0) Não (1) Sim

CONSULTA DE PUERPÉRIO
136. Há registro de consulta de puerpério?

(0) Não (1) Sim
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Se não  149
137. Temperatura
registrada? Se não 
138
138. Registro da PA? Se
não  139

(0)Não (1)Sim

137a.
Valor
de __ __, ___ oC
temperatura registrado:

(0)Não (1)Sim

Valores
de
registrados:

PA 138a. PA sistólica
___ ___ ___
138b.
PA
diastólica ___ ___
___

139. Cicatriz cirúrgica
avaliada?

(0) Não (1) Sim

140. Peso foi registrado?
Se não  141

(0)Não (1)Sim

140a. Peso registrado:

141. Há registro sobre as
eliminações intestinais?
143. Há registro de
avaliação do períneo?

(0) Não

(1)Sim

(0) Não

(1)Sim

142.
Eliminações (0) Não
vesicais:
144. Há registro da (0) Não
avaliação de lóquios?

145. Há registro da
avaliação do vínculo?

(0) Não

(1)Sim

___ ___ ___. ___
Kg
(1)Sim
(1)Sim

146. Há registro de (0) Não (1)Sim
avaliação
da
amamentação?
147. Há registro de
(0) Não (1)Sim
148. Há registro sobre (0) Não (1)Sim
exame das mamas?
planej. Reprodutivo?
GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL
Verificar se o preenchimento do IMC da gestante relacionando-o às semanas de gestação foi realizado
conforme recomendado, ou seja, se foi realizado em todas as consultas a partir da sexta semana de
gestação.
149. Preenchimento do gráfico nutricional foi (0) Não (1) Sim (2) Parcialmente
realizado? Marcar parcialmente se o número de
registros for inferior ao número de consultas a
partir 6ª semana de gestação.
Se NÃO  151
150. De acordo com o preenchimento, a gestante (0) Não (1) Sim (2) Parcialmente
está dentro da curva normal?
GRÁFICO DA CURVA DE ALTURA UTERINA/IDADE GESTACIONAL
Verificar se o preenchimento da altura uterina da gestante relacionando-a às semanas de gestação foi
realizado conforme recomendado, ou seja, se foi realizado em todas as consultas a partir da décima
terceira semana de gestação.
151. Preenchimento do gráfico da curva de altura (0) Não (1) Sim (2) Parcialmente
uterina/idade gestacional foi realizado? Marcar
parcialmente se o número de registros for inferior
ao número de consultas a partir 13ª semana de
gestação.
Se NÃO  153.
152. De acordo com o preenchimento, a gestante (0) Não (1) Sim (2) Parcialmente
está dentro da curva normal?
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PRÉ-NATAL DO PARCEIRO
Preencher a partir da caderneta da gestante os dados seguintes, marcando (0) para NÃO, significando
que não há o preenchimento do respectivo dado; e marcando (1) para SIM – significando que há
preenchimento do respectivo dado
153. Há registro do pré-natal do parceiro?
(0) Não
(1) Sim
Se NÃO  FIM
154. Nome do parceiro? (0) Não
155. Informação sobre (0) Não
(1) Sim
como o parceiro prefere (1) Sim
ser chamado?
156. Há registro da (0) Não
157. Idade do parceiro?
(0) Não
instrução
(grau
de (1) Sim
(1) Sim
estudo) da parceiro?
158. Há registro da PA (0) Não
159. Há registro do peso (0) Não
do parceiro?
(1) Sim
do parceiro?
(1) Sim
160. Há registro da (0) Não
161. Há registro do IMC (0) Não
altura do parceiro?
(1) Sim
do parceiro?
(1) Sim
Antecedentes familiares: 0-Não; 1-Sim; 9-Sem informação
Nesta seção, marcar o resultado registrado para a presença ou ausência de cada condição,
marcando o 9 para o caso se a informação não ter sido registrada.
(0) Não
162.Diabetes
163.Hipertensão arterial (0) Não

164. Gemelar

(1) Sim
(9) Sem
informação
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(1) Sim
(9)Sem informação
(0) Não
(1) Sim
(9)Sem informação

165. Outros

EXAMES LABORATORIAIS 0-Não; 1-Sim
Nesta seção, marcar se o exame foi realizado (Não – 0; Sim-1) de acordo com o registro da
caderneta.
Exame (a)

1.
Data (b)
Resultados (c)
(0) (1)

b. ____/____/____

Exame (a)

167. Glicemia

1.
Data (b)
Resultados (c)
(0) (1)

b. ____/____/____

166. ABO/RH
c.______________

168. Sífilis (Teste
(0) (1)
Rápido)

b. ____/____/____

c.______________

169. VDRL

(0) (1)

c.______________

170.
HIV/Anti (0) (1)
HIV
(Teste
Rápido)
172. Hepatite B (0) (1)
(HBsAg)

b. ____/____/____

c.______________

171. Hepatite C

(0) (1)

c.______________
b. ____/____/____
c.______________

b. ____/____/____

b. ____/____/____
c.______________

173. Hemograma

(0) (1)

b. ____/____/____
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c.______________

174.
Lipidograma

(0) (1)

b. ____/____/____

175. HDL

(0) (1)

b. ____/____/____

(0) (1)

c.______________
b. ____/____/____

c.______________

176. LDL

(0) (1)

b. ____/____/____

177. Colesterol
Total

c.______________
c.______________

178. Eletroforese (0) (1)
de Hemoglobina

b. ____/____/____
c.______________

VACINAS 0-Não; 1-Sim; 9-Sem informação
Nesta seção, marcar o resultado registrado para a presença ou ausência de cada condição,
marcando o 9 para o caso se a informação não ter sido registrada.
Imuniza
do há
1ª dose (a)
2ª dose (b)
3ª dose (c)
Reforço (d)
menos de
10 anos
179.Vacinação antitetânica

180. Vacina Hepatite B

181. Vacina da Febre
Amarela

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

________

________

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informação

________

________

TRATAMENTO PARA SÍFILIS
Marcar sim ou não para se há o registro do tratamento e a data.
DOSES
DATA
(c) ____ /____ /_____
182a. 1ª (0) Não (1) Sim
183a. 2ª (0) Não (1) Sim

(c) _____ /____ /____

184a. 3ª (0) Não (1) Sim

(c) _____ /____ /____

CONSULTA ODONTOLÓGICA

(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informaçã
o
Imunizad
o
(0) Não
(1) Sim
(9) Sem
informaçã
o

________
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185. Há registro de
consulta odontológica?
186. Quantos dentes com
mancha branca ativa?
188. Quantos dentes
ausentes?
190. Quantos dentes com
amálgama?
192. Quantos dentes com
lesão cavitária inativa?
194. Quantos dentes
hígidos?
196. Quantos dentes com
prótese fixa?
198. Quantos dentes com
selamento provisório?
200. Extração indicada?

__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes

(0) Não
(1) Sim
187. Quantos dentes com
mancha branca inativa?
189. Quantos dentes com
abrasão/erosão?
191. Quantos dentes com
lesão cavitária ativa?
193. Quantos dentes
extraídos?
195. Quantos dentes com
restauração metálica?
197. Quantos dentes com
restauração estética?
199. Quantos dentes com
traumatismo?

__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes
__ __ dentes

