
ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL REALIZADA NO ÂMBITO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SOB ÓTICA DA PUÉRPERA

Fernanda Caroline Mattos Silva1; Marlon Henrique de Oliveira Torresilhas2; Camila Longo Barros3;
Aliny de Lima Santos4

1Acadêmica do Curso de Enfermagem, Universidade Estadual de Maringá – UEM. PIC/CNPq – UEM. feernanda.caroline@hotmail.com
2Acadêmico do Curso de Enfermagem, Universidade Estadual de Maringá – UEM. PIC/CNPq – UEM. marlon.henrique2010@hotmail.com

3Acadêmica do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. camilalb24@hotmail.com
4Orientadora, Doutora, Departamento de Enfermagem – UEM; Departamento de Medicina – UNICESUMAR. aliny.lima.santos@gmail.com

RESUMO
Pesquisa  descritiva  de  natureza  quantitativa,  com  objetivo  de  analisar,  segundo  informações  de  puérperas,
procedimentos técnicos realizados e orientações oferecidas durante o acompanhamento pré-natal  pelas equipes da
Estratégia Saúde da Família (ESF) de um município do sul do Brasil. Pesquisar a qualidade dessa assistência é de suma
importância, representando um passo necessário para o conhecimento de suas limitações e deficiências de atendimento
aos problemas de saúde no espaço onde é produzida. A coleta de dados teve início em julho e continua até o presente
momento, junto às puérperas maiores de 18 anos cadastradas e assistidas em quatro Unidades Básicas de Saúde do
município  de  Maringá-PR.  A  mesma  tem  ocorrido  mediante  entrevistas  domiciliares,  utilizando  instrumento
semiestruturado  para  levantamento  de  informações  socioeconômicas,  de  utilização  do  serviço,  histórico  obstétrico,
procedimentos  realizados e orientações oferecidas  durante  o  pré-natal.  Os dados coletados  até  o  momento  foram
registrados duplamente em planilha do Excel e analisados utilizando estatística descritiva simples, apresentados aqui por
meio de tabelas. Foram entrevistadas 15 puérperas, e os resultados parciais indicam que apesar de bons índices em
alguns quesitos, a não adequabilidade da assistência é percebida principalmente em relação a não realização de alguns
procedimentos e orientações. Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para o constante aperfeiçoamento
da assistência pré-natal,  no desenvolvimento de práticas assistenciais  cada vez mais eficazes e significativas para
usuários e profissionais envolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência Pré-Natal; Puerpério; Atenção Básica a Saúde. 

1 INTRODUÇÃO

Os cuidados pré-natais (CPN) visam a promoção da saúde, o rastreio,  o diagnóstico e a
prevenção de doenças (COSTA et al., 2013), e o principal objetivo é acolher a mulher desde o início
até  o  fim da gestação.  Esse acompanhamento  é  considerado o primeiro  passo para  o parto  e
nascimento  humanizados  (RIOS;  VIEIRA,  2007),  e  quando  corretamente  implementado,  o  CPN
diminui o índice de intercorrências durante e após a gestação, reduz as chances de ocorrência de
parto prematuro e favorece o rastreio precoce e a prevenção de doenças relacionadas à gestação
(SAAVEDRA; CESAR, 2015). Em contrapartida, a falta de assistência, ou a assistência inadequada
durante o PN podem ocasionar graves consequências para a saúde do binômio mãe-bebê (PARIS;
PELLOSO; MARTINS, 2013).  

O  Ministério  da  Saúde  (MS)  publicou  uma  portaria  (nº569/2000)  e  instituiu,  em  2012,  o
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) com a finalidade de assegurar a
qualidade do acompanhamento pré-natal.  O programa estabeleceu alguns critérios e condutas a
serem seguidas, pois até então, não havia um modelo que normatizasse a assistência às gestantes
no Brasil (ANVERSA et al., 2012).

Sendo assim, através das unidades de saúde, o CPN qualificado e humanizado deve ser
realizado em concordância com as condutas  pré-estabelecidas, com garantia de acesso fácil aos
serviços  de  saúde,  com promoção,  prevenção  e  assistência  à  gestante,  puérpera  e  ao recém-
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nascido, desde o nível mais simples de assistência ao mais complexo. As práticas precisam ser
acolhedoras e deve-se excluir intervenções desnecessárias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).

As experiências positivas das mulheres durante o CPN e o parto podem constituir uma das
principais bases para a maternidade saudável. Uma das formas de garantir tais experiências, é a
oferta  de  orientações  e  informações  a  gestante  e  família,  especialmente  quanto  aos  aspectos
inerentes ao parto e quanto a amamentação. Quando tais orientações são realizadas, a vivência de
um trabalho de parto mais harmonioso e a adesão ao aleitamento materno exclusivo até os seis
primeiros meses da criança, ocorre de modo mais frequente  (ANVERSA et al., 2012; MINISTÉRIO
DA  SAÚDE,  2000).  Além  das  orientações,  o  MS  define  todos  os  procedimentos  técnicos  que
obrigatoriamente devem ser realizados durante todo o acompanhamento da gestante.

Tendo em vista o desfecho positivo resultante das ações do CPN quando realizadas de forma
compatível  com  aspectos  designados  pelo  PHPN,  as  avaliações  de  adequabilidade  de  tais
procedimentos são deveras relevantes.  Portanto, pesquisar a qualidade da assistência ao pré-natal
é  de  suma  importância,  representando  um  passo  necessário  capaz  de  identificar  as  lacunas
assistenciais, as quais demandam intervenção para a melhoria da qualidade da atenção à saúde da
mulher (COSTA et al., 2013; DOMINGUES et al., 2012).

 Vários estudos evidenciam inadequação na assistência pré-natal em várias partes do Brasil,
inclusive no Sul (COSTA et al., 2013; DOMINGUES et al., 2012, DOMINGUES et al., 2015). Apesar
de observado, nos últimos anos,  um aumento da cobertura da assistência PN e do número de
consultas por  gestantes,  há persistência de agravos considerados evitáveis por  intervenções do
SUS, sugerindo baixa qualidade dessa assistência (DOMINGUES et al., 2015).

Assim, o presente estudo foi desenvolvido com objetivo de analisar as características do CPN,
conhecer  as  práticas  realizadas  e  orientações  oferecidas  por  equipes  da  Estratégia  Saúde  da
Família, porém na perspectiva daquelas que melhor o vivenciaram, as puérperas. Acredita-se que os
resultados contribuirão para identificar  os avanços e  as lacunas assistenciais,  baseando-se nos
princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa  descritiva  de  caráter  quantitativo,  que  está  sendo  realizada  junto  às  puérperas
cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parigot de Souza, Piatã, Morangueira e Vila
Operária,  em Maringá,  Paraná,  e que tiveram assistência pré-natal  (PN) realizada nas mesmas
durante toda a gestação. 

Estão incluídas na pesquisa mulheres maiores de 18 anos, que tiveram o nascimento dos
seus filhos nos últimos 40 dias que antecederem a entrevista, cadastradas nas equipes da ESF das
UBS anteriormente citadas.  As mulheres que iniciaram o PN em outra equipe e posteriormente
foram cadastradas nas equipes em estudo serão excluídas.

Inicialmente  foi  realizado o levantamento  das puérperas  e  posteriormente  foram visitadas
pelos pesquisadores em domicílio, e os indivíduos formalizaram a participação no estudo por meio
da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

A coleta de dados iniciou em julho de 2017 e continua até o presente momento. A mesma tem
ocorrido mediante o uso de um roteiro semiestruturado dividido em três partes: a primeira parte é
constituída  por  caracterização  dos  dados  socioeconômicos,  uso  do  serviço  de  saúde  e  breve
histórico obstétrico; a segunda parte aborda os procedimentos realizados; e a terceira, engloba as
orientações oferecidas durante o PN. 

Os dados coletados até o momento foram registrados duplamente em planilha do Excel e
analisados  utilizando  estatística  descritiva  simples,  apresentados  aqui  por  meio  de  tabelas.A
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pesquisa teve início após a aprovação da Assessoria de Formação e Capacitação Permanente dos
Trabalhadores de Saúde da Secretaria Municipal de Maringá e, do Comitê Permanente de Ética em
Pesquisa com seres humanos, da Universidade Estadual de Maringá.

3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, através das visitas domiciliares, foram entrevistadas 15 puérperas
cadastradas nas UBS supracitadas, das quais nove possuem mais que 30 anos de idade; sete
fizeram o segundo grau completo; 13 residem com o companheiro; seis residem em imóvel alugado
e oito tem renda familiar mensal de 1 a 2 salários mínimos.

Em  relação  ao  histórico  obstétrico,  cinco  puérperas  eram  primigestas;  oito  relatarem
intercorrências  durante  a  gestação;  cinco  tiveram  dificuldades  para  amamentar  no  início  do
puerpério e 14 mulheres estão realizando o aleitamento materno exclusivo. 

Observa-se  na  tabela  1  que  três  mulheres  não  deram  início  ao  PN  dentro  do  prazo
preconizado pelo PHPN. Ademais, sete dessas mulheres eram atendidas pelo médico da ESF e sete
pelo obstetra atuante dentro da UBS, contudo, apenas nove entrevistadas relataram ser atendidas
sempre pelo mesmo médico. No que diz respeito aos exames e a vacina contra coqueluche, difteria
e tétano, todas as mulheres referiram que foram solicitados e prescritos, respectivamente. Quanto a
prescrição  de  sulfato  ferroso  e  ácido  fólico,  a  maioria  recebeu  indicação  e  fez  uso  dos
medicamentos, assim como ocorreu com o cálculo da data provável do parto, realizado com 13
entrevistadas. 

Tabela 1 – Variáveis referente aos procedimentos realizados, Maringá, 2017. 
Procedimentos realizados Sim Não

n % n %
Captação das gestantes até a 16ª semana gestacional 12 80% 3 20%
Gestantes atendidas por médico ESF 7 47% - -
Gestantes atendidas por médico GO 7 47% - -
Atendimento sempre pelo mesmo profissional? 9 60% 6 40%
Solicitação de exames + USG 15 100% - -
Vacina dTpa 15 100% - -
Prescrição sulfato ferroso 11 73% 4 27%
Prescrição ácido fólico 12 80% 3 20%
Calculo data provável do parto 13 87% 2 13%

Ainda sobre os procedimentos realizados durante o CPN, a maioria das puérperas informaram
a realização do cálculo da idade gestacional em todas as consultas, e este padrão se repetiu em
relação a palpação obstétrica, ausculta dos batimentos cardíacos fetais e preenchimento dos dados
na  carteira  da  gestante.   Todas  as  mulheres  relataram  que  a  avaliação  do  ganho  de  peso,
verificação da pressão arterial  e a medição da altura uterina foram procedimentos realizados na
totalidade das consultas. Verificou-se que seis mulheres expuseram que a verificação da presença
de edema nunca foi  realizada. Chama a atenção que, em referência ao quesito preparação das
mamas para o aleitamento materno, todas as entrevistadas declararam nunca terem recebido ações
voltadas a esse objetivo (tabela 2).

Tabela 2 – Variáveis referente aos procedimentos realizados, Maringá, 2017.
Procedimentos realizados Sempre Quase sempre As vezes Nunca

n % n % n % n %
Cálculo idade gestacional 14 93% 1 7% - - - -
Avaliação do ganho de peso 15 100% - - - - - -
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Verificação pressão arterial 15 100% - - - - - -
Palpação obstétrica 14 93% 1 7% - - - -
Medida altura uterina 15 100% - - - - - -
Ausculta batimentos cardíacos fetais 14 93% 1 7% - - - -
Verificação presença de edema 5 33% 1 7% 3 20% 6 40%
Ações de preparo das mamas - - - - - - 15 100%
Preenchimento cartão da gestante 14 93% - - 1 7% - -

A maioria das entrevistadas relataram que foram orientadas sobre a importância de realizar o
acompanhamento pré-natal (67%) e de manter uma alimentação saudável (73%). Contudo, ainda é
um baixo percentual  para  adequabilidade.   Poucas relataram ter  recebido orientações sobre as
modificações gravídicas  (40%),  realização de atividade física  específica  para  a  gestante  (27%),
atividade sexual na gestação (33%), sintomas comuns da gravidez e como aliviá-los (47%), direito a
um acompanhante (33%) e sobre o aleitamento materno exclusivo (53%) (tabela 3).

Tabela 3 – Variáveis referente as orientações realizadas durante o pré-natal, Maringá, 2017.
Orientações realizadas Sim Não

n % n %
Importância do CPN 10 67% 5 33%
Modificações gravídicas 6 40% 9 60%
Atividade física para gestantes 4 27% 11 73%
Importância da boa alimentação 11 73% 4 27%
Atividade sexual durante a gestação 5 33% 10 67%
Sintomas comuns da gravidez e como alivia-los 7 47% 8 53%
Incentivo ao parto normal 7 47% 8 53%
Direito ao acompanhante 5 33% 10 67%
Importância de levar a carteira de gestante para maternidade 15 100% - -
Aleitamento materno 8 53% 7 47%

Algumas divergências foram observadas ao que é preconizado pelo MS. O início tardio da
assistência PN (20%) também foi evidenciado em outro estudo de adequabilidade realizado no Rio
de Janeiro (DOMINGUES et al., 2012). Conforme os princípios gerais do MS, a primeira consulta
deve acontecer até o quarto mês da gestação, e deve ser sucedida por pelo menos outras cinco
consultas (duas no segundo trimestre e três no terceiro). Outra inadequação encontrada foi o baixo
índice de consultas acompanhadas pelo mesmo profissional. 

O baixo  índice  de orientações também foi  evidenciado em estudo nacional  realizado por
DOMINGUES et al., em 2015, e que se repetiu no estudo de VIELLAS et al., de 2015. 

Tratando  da  adequabilidade,  esse  mesmo  estudo  mostra  que  a  ultrassonografia  já  está
incorporada  à  rotina  de  pré-natal,  como  sugere  os  dados  da  tabela  1.   A  realização  dos
procedimentos de avaliação do ganho de peso e aferição da pressão arterial também tiveram índices
semelhantes a resultados observados na rede SUS do município do Rio de Janeiro (DMONINGUES
et al., 2012). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  estudo  volta  sua  ótica  de  análise  para  as  vivências  das  puérperas  que  estiveram
inseridas em um contexto do CPN, e os resultados parciais indicam que apesar de bons índices em
alguns quesitos, a não adequabilidade da assistência é percebida principalmente em relação a não
realização  de  alguns  procedimentos  e  orientações  Dessa  forma,  a  relevância  em  avaliar  os
procedimentos realizados e as orientações fornecidas tem por objetivo entender a adequação da
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assistência  pré-natal  na  rede  SUS  do  Município  de  Maringá.  Espera-se  que  os  resultados
contribuam para o constante aperfeiçoamento do acompanhamento pré-natal, no desenvolvimento
de  práticas  assistenciais  cada  vez  mais  eficazes  e  significativas  para  usuários  e  profissionais
envolvidos, visto que, há algumas divergências no processo dos cuidados pré-natais, considerando-
se os parâmetros preconizados pelo PHPN.
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