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Apresentação 
 

O PRENACEL é um programa de comunicação e informação em saúde desenvolvido 

para melhorar a saúde materna e perinatal das mulheres brasileiras atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde. Este trabalho pretende contribuir com a construção de uma 

narrativa sobre a pesquisa realizada para o desenvolvimento, implementação, e 

avaliação de efetividade do PRENACEL em uma série de hipóteses, reportando este 

doutorado em particular. A pesquisa iniciou-se em 2014 e até o momento, em 2018, 

estão sendo publicadas as análises originais dos projetos de pesquisa desenvolvidos 

na Pós-Graduação em Saúde na Comunidade, da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo. 

A partir de financiamento pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Ensino Superior 

CAPES, Programa Ciências Sem Fronteiras, Chamada 70/2013 para Atração de 

Jovens Talentos – BJTA, Processo 400524/2013-9, o PRENACEL envolveu 

diretamente o trabalho de cinco docentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

e, até o momento, oito pesquisadoras de mestrado e doutorado no Programa de Pós-

Graduação em Saúde na Comunidade da USP. A equipe é liderada pelo Prof. Dr. João 

Paulo Souza, com coordenação técnica da Prof.a Dr.a Elisabeth Meloni Vieira e 

colaboração da Prof.a Dr.a Carolina Sales Vieira, Prof. Dr. Domingos Alves, e Prof. Dr. 

João Mazoncini de Azevedo Marques. Participaram do projeto como estudantes de 

pós-graduação, em ordem alfabética: Ana Carolina Arruda Franzon, Jazmin Andrea 

Cifuentes Sanchez, Livia Oliveira-Ciabati, Livia Pimenta Bonifácio, Luana Beatriz 

Lemes, Magna Santos Andrade e Tamires Machado Moreira. 

Em 2013, foi obtido o financiamento da pesquisa e em 2014 teve início o 

desenvolvimento do componente de Mobile Health para informação e educação pré-

natal e perinatal, disponíveis nesta tese e nas publicações de Livia Oliveira-Ciabati 

que estão referidas adiante neste trabalho. A partir de 2015, foi enriquecido com a 



 

 

incorporação de novas hipóteses de pesquisa relativas ao parto, à participação dos 

parceiros, planejamento reprodutivo, saúde mental no pós-parto e prevalência de near 

miss.  

O projeto gerou um banco de dados bastante rico sobre os indicadores mais atuais da 

saúde materna e perinatal da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, município que teve 

em 2015, 12 918 nascidos vivos em hospitais, segundo tabulação do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos, SINASC, disponibilizada pela Companhia de 

Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, CODERP. Embora não sejam objeto 

de análise nesta tese de doutorado, estes dados representam a atual epidemiologia 

da saúde materna nesta cidade do sudeste brasileiro, com amostra que compreendeu 

dados sobre o parto de 1210 mulheres.  

Esta tese apresenta a monografia para o meu doutoramento, realizado entre 2014 e 

2018 sob orientação do Prof. Dr. João Paulo Souza, em parceria com as docentes e 

colegas pós-graduandas acima citadas e, mais, as parceiras de campo e de 

publicação: Heloisa de Oliveira Salgado, Giordana Campos Braga, Mariana 

Fernandes e Vicky Nogueira-Pileggi. 

Este é um projeto politicamente engajado na construção de um mundo melhor para 

as mulheres, que busca promover a igualdade de gênero em última instancia. Os 

referenciais, materiais e métodos escolhidos para analisar os indicadores desta 

investigação científica referem-se ao campo da saúde coletiva das mulheres que se 

tornam mães. Especialmente a saúde e o bem-estar das mulheres mães saudáveis. 

Apesar da positividade deste tema, conforme veremos adiante, uma discussão 

científica globalmente estabelecida sobre o bem-estar materno no parto só está sendo 

possível após cinquenta anos de investigação rigorosa com monitoramento contínuo 

dos determinantes clínicos e sociais da morbimortalidade de mulheres em decorrência 

de complicações de uma gestação, parto ou aborto. 

Esta tese também é uma parte da história sobre minha trajetória pessoal de tornar-me 

e aprender a ser, simultaneamente, mãe e pesquisadora. Foi justamente a gestação 

e o parto de minha única filha a experiência tão impactante de confrontar-me, como 

mulher, pela primeira vez, com a apropriação do meu corpo pelo poder autoritativo da 

medicina. 



 

 

O enfrentamento dos meus próprios determinantes sociais – mulher branca, de classe 

média, altamente escolarizada, atendida pelo setor suplementar de saúde –, os quais 

me condicionavam à uma cesárea agendada, fora de trabalho de parto, gerando 

prematuridade iatrogênica à minha filha, transformou-se em engajamento político. E 

minha melhor escolha foi buscar o método científico para o atendimento de minhas 

inquietações. 

Encerro esta missão com minha melhor parceira nesta empreitada, quando não única 

e exclusiva companheira – Iara, minha filha que hoje tem mais de nove anos. Meu 

vínculo com a Universidade de São Paulo teve início em seu primeiro ano de vida, e 

eu espero que a produção destas memórias em nossa trajetória continuem 

melhorando a nossa qualidade de vida e das mulheres com as quais nos relacionamos 

no caminhar.  

É com muita satisfação que lhes desejo que sejam bem-vindas a esta leitura! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

FRANZON ACAF. PRENACEL - Uma estratégia de comunicação móvel para melhorar 

a saúde materna e perinatal: Pesquisa formativa e ensaio aleatorizado por 

conglomerados [tese]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto.  

 

Melhorar a saúde das gestantes é uma prioridade para as agências de saúde global 

e para os governos dos países de baixa e média renda. O desafio da erradicação e/ou 

redução das morbimortalidades materna e perinatal evitáveis vem colocando em 

destaque a necessidade de expandir as ações para prevenção de agravos para além 

da abordagem clínica das complicações obstétricas, a partir do fortalecimento dos 

sistemas de saúde e da valorização da autonomia das mulheres dentro das 

sociedades, implementando a abordagem de direitos humanos como um dos 

componentes da qualidade do cuidado à saúde reprodutiva. O objetivo desta pesquisa 

é determinar se um programa de educação em saúde e apoio às gestantes, adaptado 

à realidade do Sistema Único de Saúde brasileiro e às especificidades da telefonia 

celular, é um complemento útil ao acompanhamento pré-natal padrão. A pesquisa foi 

realizada em duas etapas, tendo início com a condução de uma pesquisa formativa, 

exploratória, para identificar barreiras e facilitadores da atenção ao pré-natal e parto, 

avaliar aceitação do uso de mensagens de texto como item complementar ao cuidado 

pré-natal padrão, e desenvolver e refinar a intervenção do programa PRENACEL. Esta 

compreende um programa de 148 mensagens de texto no celular com informações 

essenciais para o acompanhamento do ciclo gravídico-puerperal de mulheres 

saudáveis, em atendimento na rede pública de saúde. Foi desenvolvida com propósito 



 

 

de melhorar resultados maternos e perinatais. Sua efetividade foi avaliada por meio 

de um ensaio aleatorizado por conglomerados, realizado em 20 unidades de saúde 

que provêm assistência pré-natal em uma cidade da região sudeste do Brasil. 

Gestantes em acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde sorteadas para o 

grupo intervenção foram convidadas a participar do PRENACEL. Em unidades de 

saúde alocadas ao grupo controle, as gestantes receberam a atenção pré-natal 

padrão. Os dados analisados foram coletados durante a internação para o parto em 

quatro maternidades públicas da mesma localidade. Para cada variável de interesse, 

foram realizadas análise por intenção de tratar e análise por protocolo, pelo cálculo 

dos riscos relativos, com 95% de intervalo de confiança. Ao final do seguimento da 

gestação, 1210 mulheres elegíveis à participação no estudo tiveram seus desfechos 

avaliados nas maternidades selecionadas para a pesquisa, por meio de revisão de 

prontuários, cartões de pré-natal e entrevista individual estruturada. Das mulheres 

incluídas nas análises, 770 eram provenientes das unidades de saúde do grupo 

intervenção e 440 das unidades controle. Receber informações do programa 

PRENACEL durante a gestação foi associado a um aumento na percepção das 

mulheres de sentirem-se melhor preparadas para o parto, e na percepção de que o 

pré-natal colabora para que se sintam mais preparadas. Também foram observados 

impactos no estabelecimento do contato pele-a-pele e aleitamento materno e no 

conhecimento sobre intervenções obstétricas. Não foram observadas diferenças nos 

demais desfechos maternos e perinatais avaliados, incluindo a satisfação das 

mulheres com o atendimento. Nossa conclusão é de que o PRENACEL pode 

contribuir para a ampliação do acesso das mulheres a informações que lhes sejam 

estratégicas para que se sintam melhor preparadas para a experiência do parto. 

 

Palavras-chave: Educação pré-natal, Ensaio aleatorizado por conglomerados, 

Comunicação em saúde, Mobile Health, Pesquisa formativa, Saúde materna e 

perinatal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

FRANZON ACAF. PRENACEL - A mobile communication strategy to improve maternal 

and perinatal health: Formative research and cluster randomized controlled trial. 

[thesis]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto.  

 

Improving maternal health is a priority for global health agencies and for governments 

in low- and middle-income countries. The challenge of reducing preventable maternal 

and perinatal morbidity and mortality has highlighted the need to expand actions to 

prevent injuries beyond the clinical approach to obstetric complications, through 

strengthening health systems and enhancing autonomy of women within societies, by 

implementing a human rights approach as one of the components of the quality of 

reproductive health care. The objective of this research is to determine if a program of 

health education and support to pregnant women, adapted to be used by Brazilian 

National Health System and delivered by short messages service (SMS) on the cell 

phone is a useful complement to standard prenatal follow-up. The research was carried 

out in two stages, starting with the conduction of a formative and exploratory research 

to identify barriers and facilitators of antenatal and delivery care, to evaluate the 

acceptance of the use of SMS as a complementary item to antenatal care and to 

develop and refine the PRENACEL program intervention. It comprises a program of 

148 SMS with essential information from pregnancy to puerperium, for healthy 

pregnant women attending antenatal care. It was developed with the purpose of 

improving maternal and perinatal outcomes. Its effectiveness was evaluated through a 

cluster-randomized trial conducted in 20 health units that provide antenatal care in a 

city in the southeastern region of Brazil. Pregnant women from the health units drawn 

for the intervention group were invited to participate in PRENACEL. In health units 



 

 

allocated to the control group, pregnant women received standard antenatal care. 

Analyzed data were collected during admission to labor in four public maternity 

hospitals in the same locality. For each variable of interest, intention-to-treat analysis 

and analysis by protocol were carried out, as well as the relative risk, with 95% of 

confidence interval. At the end of the gestation follow-up, 1210 women eligible to 

participate in the study had their outcomes evaluated in the maternity wards, through 

their medical records review, antenatal cards review and individual structured 

interviews. Of the women included in the analyzes, 770 came from the health units of 

the intervention group and 440 from the control units. Receiving information from the 

PRENACEL program during pregnancy was associated with an increase in women's 

perception of better preparedness for delivery, and the perception that antenatal care 

helps them feel more prepared. Enhancement of the timing for early skin-to-skin 

contact and breastfeeding, and knowledge on obstetric interventions were also 

observed. No differences were observed in other maternal and perinatal outcomes 

evaluated, including women’s satisfaction with care. We concluded that PRENACEL 

can contribute to increase women's access to information that are strategic to the 

improve their perception of feeling confident and better prepared for the childbirth 

experience. 

 

Keywords: Antenatal education, Cluster randomized controlled trial, Formative 

research; Health communication, Maternal and perinatal health; Mobile health. 
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1. Introdução 
 

Um novo ciclo de empreendimento global em prol do desenvolvimento social e 

humano está em curso até 2030. A missão planetária de erradicar a pobreza “em todas 

as suas formas e dimensões” foi atualizada em consenso entre mais de 150 países, 

sob a liderança da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015. Além dos 

avanços próprios das iniciativas implementadas, a cooperação internacional melhora 

o monitoramento de indicadores que revelam a situação de saúde e demais condições 

de vida das populações dentro dos países, e em nível mundial. O novo plano de ação 

considera os avanços obtidos entre os anos de 2000 e 2015, referentes às metas 

estabelecidas para os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) (1,2), e 

pretende acelerar o cumprimento daquelas que não foram alcançadas.  

A redução da morbimortalidade materna e perinatal persiste como desafio 

histórico: trata-se de um importante indicador social das condições de vida das 

mulheres dentro dos países, em consideração aos principais determinantes sociais, 

como raça/cor, classe e escolaridade, e do desempenho dos sistemas de saúde (3, 

4). Isso porque considera-se que mais de 90% de todas as mortes maternas sejam 

evitáveis com o adequado uso das tecnologias de saúde hoje disponíveis; e, 

entretanto, são diversos as barreiras econômicas, geográficas, sociais, legais e 

comportamentais as quais mulheres ainda enfrentam para acessar cuidados em 

saúde de qualidade (5, 6). Como resultado das persistentes iniquidades em saúde, 

observa-se que: (i) apesar dos grandes avanços conquistados nos últimos 25 anos, 

com redução global de 45% da razão de mortalidade materna (RMM) (3), a maioria 

dos países não conseguiu atingir a meta de redução em 75% estabelecida pela 
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iniciativa ODM entre os anos 2000-2015; e, (ii) países de média e baixa renda 

continuam agrupando a prevalência de 99% das mortes maternas (7) e 98% dos casos 

de natimortalidade (8). 

Para fins deste estudo é importante salientar que a morte materna configura o 

pior desfecho possível para a saúde reprodutiva das mulheres. Assim, a cada ano, em 

todo o mundo, enquanto 300 mil mulheres perdem suas vidas em função de 

complicações relacionadas à gravidez, parto e puerpério, a estimativa é de que cerca 

de três milhões desenvolvam e sobrevivam à alguma morbidade materna aguda 

grave, e que ocorram cerca de 2,6 milhões de casos de natimortalidade, metade deles 

relacionados à assistência ao trabalho de parto e nascimento (7-10). 

Para enfrentar os principais determinantes da mortalidade materna – sejam as 

causas diretamente relacionadas ao acesso e à qualidade da assistência obstétrica 

(dentre as principais estão as doenças hipertensivas, síndromes hemorrágicas, 

infecções puerperais e abortamento inseguro), ou as causas obstétricas indiretas 

(quando à gestação se somam condições de agravo ou desenvolvimento de outras 

doenças como as crônicas, anemia, HIV, etc.) – há consenso de que é preciso: (i) 

melhorar a qualidade da atenção à saúde reprodutiva, materna e perinatal dentro de 

um espectro de cuidado continuado desde o planejamento reprodutivo até o puerpério, 

e; (ii) implementar estratégias inovadoras e dinâmicas, tanto para o fortalecimento dos 

sistemas de saúde como para a promoção da autonomia das mulheres, que sejam 

localmente adaptáveis e escaláveis, e que contribuam para alcançar a equidade em 

saúde dentro dos países (6, 11). 
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Figura 1 - Estratégia de enfrentamento dos determinantes da morbimortalidade materna e 
perinatal* 

* Adaptação embasada nas quatro áreas estratégicas do Plano para acelerar a redução da 
mortalidade materna e morbidade materna grave (5) e dos cinco objetivos estratégicos da 
campanha Every Newborn Action Plan (12). 

Dado que “todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão de saúde atingível, 

incluindo o direito a uma assistência digna e respeitosa durante toda a gravidez e o 

parto, assim como o direito de estar livre da violência e discriminação” (13), e, também 

em função do monitoramento global mais rigoroso e sistemático destes indicadores, 

foi possível evidenciar, nas últimas décadas, a questão da morbimortalidade materna 

e perinatal para além de seus aspectos clínicos. 

As mortes maternas nos países em desenvolvimento são frequentemente o 

trágico resultado final da negação cumulativa dos direitos humanos das 

mulheres. As mulheres não estão morrendo por causa de doenças não 

tratáveis. Elas estão morrendo porque as sociedades ainda têm de tomar a 

decisão de que vale a pena salvar suas vidas (Tradução livre) (14). 
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A partir da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento – 

Plataforma de Cairo, 1994 (15), e a Declaração e Plataforma de Ação da IV 

Conferência Mundial Sobre a Mulher – Pequim, 1995 (16), torna-se cada vez mais 

frequente o referencial teórico que assume a mortalidade materna como a mais grave 

violação dos direitos humanos das mulheres (17, 18), por ser uma expressão da 

discriminação de gênero e falta de autonomia das mulheres, como também das 

grandes desigualdades sociais que assolam as comunidades de países em 

desenvolvimento. Vale observar o caso da brasileira Alyne da Silva Pimentel, que se 

tornou referência mundial por ter sido a primeira morte materna julgada por um órgão 

de direitos humanos das ONU, o comitê da Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW/ONU) (19, 20)a.  

Atualmente, há uma grande mobilização para aumentar a visibilidade dos 

profundos impactos sociofamiliares e econômicos que envolvem a perda da vida de 

mulheres em idade reprodutiva, priorizando a erradicação das mortes evitáveis como 

um dos pilares para o desenvolvimento sustentável das comunidades e futuras 

gerações (3). Embora consolidada entre pesquisadores dos países de alta renda e 

agências de cooperação internacional, a abordagem dos direitos humanos para a 

saúde reprodutiva ainda precisa ser fortalecida nos países que mais enfrentam este 

tipo de problema. É o caso do Brasil que, em 2006, na grande área da Saúde Coletiva, 

ainda contava com escassas produções teóricas que buscavam descrever e analisar 

os impactos das relações de gênero sobre a saúde das mulheres (21), e; em 2011, 

continuava privilegiando publicações restritas aos aspectos epidemiológicos da 

mortalidade materna em detrimento da abordagem dos direitos humanos e 

determinantes sociais da saúde (22).  

Para auxiliar os países no enfrentamento deste complexo desafio, foi adotado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) o modelo teórico da transição obstétrica 

(6), que descreve:  

                                            
a A morte de Alyne ocorreu em 2002, na 27ª semana de gestação, após cinco dias de peregrinação por 
diferentes instituições de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Seu julgamento na CEDAW tramitou de 
2008 a 2011, quando o Brasil foi responsabilizado à reparação de danos à família de Alyne e recebeu 
uma série de recomendações para a garantia da ‘maternidade segura’ e dos direitos humanos, direitos 
sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. 
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(...) a tendência secular dos países em passar de um padrão de alta para 

baixa mortalidade materna; da predominância de mortes por causas 

obstétricas diretas para uma proporção crescente de mortes por causas 

obstétricas indiretas, doenças crônicas, envelhecimento da população 

materna, com a modificação da história natural da gravidez e do parto em 

direção à institucionalização da assistência à saúde materna, aumentando as 

taxas de intervenções obstétricas e com eventual excesso de medicalização 

(23). 

No caso brasileiro, a RMM teve redução de 57,7% entre 1990 e 2015, com 

estimativa atual de que ocorram 44 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos; 

registrando progresso em direção à meta estabelecida pelos ODM. Observa-se ainda 

que houve queda acentuada entre os anos de 1990 e 2000 (respectivamente, RMM 

de 104 e 66), com estagnação até 2010 (RMM 65), e novo ciclo de importante redução 

nos últimos cinco anos (7).  

Também configuram o atual quadro da saúde materna nacional: 97% de 

cobertura pré-natal, com 99% dos partos realizados em hospitais; sendo que apenas 

45% das gravidezes tenham sido planejadas; mais de 54% de cesáreas em todos os 

nascimentos do país, situação agravada na Saúde Suplementar, cuja taxa fica em 

torno de 84%. E mais, 75% não tiveram acesso a grupos educativos durante o pré-

natal; 64% das parturientes do SUS não tiveram garantia do direito ao acompanhante; 

92% estiveram deitadas em posição litotômica durante o período expulsivo do parto 

vaginal, em um modelo de assistência hospitalocêntrico marcado por excessiva 

manipulação, uso liberal de ocitocina sintética e episiotomia (24-27). 

Tais estimativas e indicadores sugerem o recente deslocamento do país do 

terceiro para o quarto estágio da transição obstétrica, apresentando características 

essenciais das duas etapas em análises relativas aos determinantes sociais da saúde. 

Dentro dos subgrupos populacionais, destacam os desafios que permanecem à saúde 

das mulheres negras, adolescentes, de baixa renda e escolaridade, ou seja, aquelas 

para as quais ainda é preciso estabilizar a taxa de fertilidade e melhorar o acesso e a 

efetividade das ações de planejamento reprodutivo, garantindo atendimento 

adequado e oportuno das complicações obstétricas de causas diretas – em 2012, 

mulheres negras e pardas compreendiam mais de 60% dos casos de óbito materno 

(28, 29).  
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Por outro lado, mulheres brancas, de alta escolaridade e renda são submetidas 

a excesso de medicalização e danos iatrogênicos – 55% de todas as cesáreas foram 

realizadas em mulheres brancas, com destaque para as taxas de cesárea em 

hospitais privados em torno de 84% (30). Por isso, o destaque para o país trata 

justamente de melhorar a qualidade da assistência para todas as mulheres durante o 

ciclo gravídico-puerperal, com especial atenção às doenças crônicas e complicações 

obstétricas de causas indiretas, o manejo adequado do trabalho de parto, nascimento 

e das complicações periparto (23). 

Por fim, para informar a análise proposta neste doutorado, observamos outro 

desafio que vem mobilizando o campo de pesquisa com frequência cada vez maior, 

qual seja, a avaliação da qualidade da assistência recebida com foco na experiência 

das usuárias. São análises propostas para fortalecer a confiança das mulheres em 

sua capacidade de parir, promovendo, dentro dos serviços de saúde, a perspectiva 

do parto como evento social e familiar, e elevando os índices de assistência “amigável 

às mulheres” e “livre de danos” (30-33). 

A satisfação das mulheres com a experiência do parto pode estar relacionada 

com características individuais e sociais, tais como sua paridade ou escolaridade, mas 

associa-se diretamente com a qualidade do cuidado prestado às mulheres em 

diferentes situações. Já a inclusão das mulheres nos processos de tomada de 

decisões tem relevância destacada para determinar uma experiência de parto positiva 

(33-35). Outra perspectiva em crescente mobilização em pesquisas no mundo todo é 

a abordagem dos desrespeitos, abusos e maus-tratos impetrados por profissionais de 

saúde contra as mulheres durante a internação para gravidez, abortamento, parto e 

pós-parto, comumente chamada de violência obstétrica. (13). 

No contexto deste problema prioritário de pesquisa – a redução de 

morbimortalidades materna e perinatal evitáveis – e seu componente que busca 

centrar o cuidado na individualidade de cada mulher para melhorar a qualidade da 

assistência e a satisfação com a experiência do parto, a intervenção apresentada 

nesta tese, encontra, no Brasil, condições ideais para a realização de um teste de 

efetividade para melhorar indicadores de saúde. 
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O PRENACEL é um programa de comunicação e informação em saúde, 

distribuído via mensagens curtas de texto no celular (SMS) para mulheres (e seus 

companheiros) ao longo da gravidez, como item complementar ao acompanhamento 

pré-natal padrão. Trata-se uma intervenção em saúde na modalidade reconhecida 

como Mobile Health. Esta é uma área de investigação em saúde que busca impactar 

positivamente indicadores de saúde por meio de diferentes usos das tecnologias de 

informação e comunicação. Considerando a disseminação das novas tecnologias de 

comunicação e informação nos países de média e baixa renda ocorrida nos anos 

2010, seu uso estratégico no enfrentamento dos problemas das populações – tais 

como as intervenções do tipo Mobile Health – são encorajadas nas agendas de 

desenvolvimento da ONU.  

O uso da telefonia móvel com informações em saúde para apoiar ou 

complementar ações de cuidado durante o ciclo gravídico-puerperal tem sido testado 

em diferentes países com intervenções que podem configuradas em dois grupos 

principais: educação em saúde direcionada às gestantes e mães de crianças na 

primeira infância, e seus familiares; e, apoio ao manejo do cuidado profissional e 

tomada de decisões.  

Os resultados destas pesquisas evidenciam que programas de Mobile Health 

promovem benefícios e previnem agravos à saúde, sendo especialmente responsivos 

para incrementar a adesão das mulheres ao cuidado profissional, e, às intervenções 

essenciais do pré-natal e do puerpério. São escassas e frágeis as evidências quanto 

aos impactos sobre desfechos obstétricos e perinatais. Não há evidências sobre a 

entrega de conteúdo direcionado às mulheres, ou suas famílias e provedores de 

cuidado, com informações relativas aos direitos humanos durante a gestação, parto e 

nascimento, ou, mais especificamente, às práticas recomendadas para uma 

experiência positiva de parto. Nossa revisão de literatura sugere ser esta a primeira 

pesquisa implementada na área com abordagem de conteúdos relativos à educação 

perinatal para melhorar a experiência de parto. 

O PRENACEL compreende cinco componentes descritos no Quadro 1 e o objeto 

deste doutorado é o segmento de análise PRENACEL Parto & Nascimento. Esta 

análise foi realizada para testar a hipótese de que um canal de informação e 

comunicação em saúde constitui uma estratégia efetiva para promover a capacidade 
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de decisão das mulheres em relação ao parto, melhorando a satisfação com a 

experiência e os resultados maternos e perinatais.  

Quadro 1 - Os componentes do projeto PRENACEL - Desenvolvimento e avaliação de uma 
estratégia de comunicação para melhorar a saúde materna 

▪ SISPRENACEL: Componente responsável pelo desenvolvimento 
da ferramenta computacional que gerencia o conteúdo distribuído 
pelo projeto e pela avaliação de seus possíveis efeitos no âmbito da 
atenção pré-natal; 

▪ PRENACEL Parto & Nascimento: Segmento responsável pela 
pesquisa formativa que determinou as especificações do sistema de 
informação e comunicação, o desenvolvimento de conteúdo adaptado 
à realidade do SUS, e a avaliação dos efeitos do PRENACEL sobre 
os resultados da atenção ao parto e nascimento; 

▪ PRENACEL Planejamento Reprodutivo: Seguimento das mulheres 
durante o pós-parto, continuando o envio de mensagens até os três 
meses, com foco no planejamento reprodutivo, e avaliação do 
conhecimento e uso de métodos contraceptivos no período puerperal; 

▪ PRENACEL Parceiro: Componente dedicado à participação dos 
parceiros na atenção pré-natal, no parto e nascimento. 

▪ PRENACEL Morbidade: Avaliação do perfil de Morbidade Materna 
Grave (MMG) das mulheres participantes do PRENACEL em 
comparação com mulheres não participantes 

Resultados já publicados de outras análises do PRENACEL observam sua 

efetividade para a melhorar a cobertura das intervenções essenciais do pré-natal, 

especialmente as sorologias para HIV e Sífilis. No entanto, possivelmente em função 

da alta prevalência encontrada na população de estudo, o uso de métodos 

anticoncepcionais desde o pós-parto imediato até o terceiro mês de resolução da 

gestação não foi impactado pela intervenção.  

Esta monografia apresenta a versão original da tese de doutorado; e contém os 

artigos que descrevem a pesquisa formativa, e os resultados do ensaio aleatorizado 

por conglomerados que foi conduzido para testar a efetividade da intervenção em 

melhorar a saúde materna e perinatal em geral, incluindo a percepção das mulheres 

quanto à sua capacidade parturitiva. 
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2. Objetivos 
 

Objetivo geral 

Determinar se um programa de educação em saúde e apoio às mulheres, 

adaptado à realidade do Sistema Único de Saúde brasileiro e às especificidades da 

plataforma de telefonia celular, é um complemento útil ao acompanhamento padrão 

da gestação e parto. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar e caracterizar as barreiras e facilitadores da qualidade na atenção à 

gestante; 

2. Determinar a viabilidade e a aceitação do uso de mensagens curtas de texto 

para a melhora da qualidade do acompanhamento pré-natal; 

3. Desenvolver um programa de educação em saúde e de apoio às mulheres 

adaptado a realidade do Sistema Único de Saúde brasileiro e às especificidades da 

plataforma de telefonia celular (PRENACEL – Pré-Natal no Celular); 

4. Avaliar o potencial de efetividade do PRENACEL para melhorar resultados 

maternos e perinatais;  

5. Avaliar a satisfação das mulheres e percepção da capacidade parturitiva, em 

função do acesso a informações em saúde. 
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3. Publicações 
 

Os métodos e resultados desta pesquisa de doutorado estão sendo reportados 

em dois artigos científicos. O primeiro descreve a pesquisa formativa, desenvolvida 

para explorar as melhores oportunidades para a investigação proposta e organizar os 

materiais e métodos da intervenção PRENACEL. O segundo manuscrito reporta o 

ensaio aleatorizado por conglomerados realizado com objetivo de testar a efetividade 

da intervenção.  

Ambos estão em processo de revisão por pares em revistas selecionadas 

segundo os critérios para titulação exigidas pelo Programa de Pós-Graduação.  

 

Objetivos específicos 1, 2 e 3 

Artigo 1: FRANZON ACAF et al: PRENACEL – Pesquisa formativa para o 

desenvolvimento de uma estratégia de comunicação móvel para gestantes brasileiras. 

Submetido à Revista Panamericana de Saúde Pública em 27/05/2018. 

 

Objetivos 4 e 5 

Artigo 2: FRANZON ACAF et al: Impacto de um programa de comunicação e 

informação em saúde para gestantes sobre a percepção de sentir-se preparada para 

o parto: ensaio aleatorizado por conglomerados (PRENACEL). 

Submetido à Revista de Saúde Pública em 05/06/2018.  
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3.1. Artigo 01 

 

PRENACEL – Pesquisa formativa para o desenvolvimento de uma estratégia de 

comunicação móvel para gestantes brasileiras 

 

Ana Carolina Arruda Franzon1  

Lívia Maria de Oliveira-Ciabati1  

Lívia Pimenta Bonifácio1  

Giordana Campos Braga1  

Heloisa de Oliveira Salgado2 

Elisabeth Meloni Vieira1  

João Paulo Dias de Souza1  

 

1 Departamento de Medicina Social, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo.  

2 Ribeirão Preto, São Paulo. 
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RESUMO 

 

Objetivos: Pesquisa formativa conduzida entre 2014 e 2015, em Ribeirão Preto-SP, 

para desenvolver o projeto PRENACEL, um programa de comunicação e informação 

em saúde, via mensagens curtas de texto no celular, direcionado às gestantes 

atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Métodos: Foram realizadas entrevistas 

individuais com gestores e profissionais de saúde que atuam na área materno-infantil. 

Gestantes em acompanhamento pré-natal no SUS foram entrevistadas 

individualmente e em grupo. As entrevistas seguiram roteiro pré-estabelecido, tiveram 

seus áudios gravados e transcritos para análise temática de conteúdo. Resultados: 

Foram entrevistadas 11 gestantes, 8 profissionais de saúde e 4 gestores; além de 

duas sessões de entrevista em grupo realizadas com 8 gestantes. Impactando a 

qualidade da atenção à saúde materna, observou-se uma alta variedade de arranjos 

nos processos de trabalho, apesar da quase exclusividade do cuidado sob 

responsabilidade de profissionais médicos. Observou-se uma boa aceitabilidade 

quanto ao uso de tecnologia móvel para complementar o cuidado padrão durante a 

gestação. Foram estabelecidos os conteúdos das mensagens a serem entregues às 

gestantes; e definida a quantidade de informações, 148 mensagens durante a 

gestação, com entrega de quatro mensagens por semana. Conclusões: Intervenções 

apoiadas em mensagens curtas de texto no celular são consideradas promissoras 

para obtenção de melhores resultados em saúde. Dada a ampla cobertura e utilização 

da telefonia celular em países como o Brasil, a área de pesquisa em saúde materna 

e perinatal pode ser beneficiada pela produção de evidências quanto à efetividade 

deste tipo de estratégia de comunicação em impactar positivamente a saúde das 

mulheres.  

 

Palavras-chave: Educação pré-natal, Comunicação em saúde, Pesquisa formativa, 

Saúde materna e perinatal, Mobile Health.  
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ABSTRACT 

 

Objectives: Formative research conducted between 2014 and 2015 in Ribeirão Preto, 

to develop the PRENACEL project, a health communication and information program 

via short text messages on cell phones, targeted to pregnant women attended by 

national health system. Methods: Individual interviews were conducted with managers 

and health professionals who work ate maternal and child area. Pregnant women 

undergoing antenatal care were interviewed individually and in groups. The interviews 

followed a pre-established script, had their audios recorded and transcribed for content 

thematic analysis. Results: We interviewed 11 pregnant women, 8 health 

professionals and 4 managers; in addition to two group interview sessions with 8 

pregnant women. Impacting the quality of maternal health care, we observed a high 

variety of arrangements in work processes, despite the almost exclusive care under 

the responsibility of medical professionals. Good acceptability was observed for the 

use of mobile technology to supplement standard care during gestation. The contents 

of the messages to be delivered to pregnant women were established; and defined as 

an amount of 148 messages, delivered as four messages per week of pregnancy. 

Conclusions: Interventions based on short text messages on mobile phones are 

considered promising for better health outcomes. Given the wide coverage and use of 

mobile phones in countries like Brazil, maternal and perinatal health research can be 

benefited by the production of evidence regarding the effectiveness of this type of 

communication strategy to positively impact women's health. 

 

Keywords: Antenatal education, Health communication, Formative research, Maternal 

and perinatal health, Mobile Health.  
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INTRODUÇÃO 

Reduzir as morbimortalidades materna e perinatal até que de todas as mortes 

evitáveis sejam erradicadas em no mundo e, garantir o acesso equitativo à saúde 

reprodutiva, com uma abordagem dos direitos humanos para o direito à saúde, à 

informação e educação (2). Essa é a missão da Agenda 2030 ratificada na Cúpula 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2015, em consenso com 

chefes de estados e governos de mais de 150 países (3). 

Nos últimos 25 anos, período em que a iniciativa Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio estabelecia a meta global de redução de ¾ da razão de mortalidade 

materna (4), o Brasil registrou importante melhoria nas condições de saúde das 

gestantes, chegando à cobertura praticamente universal para atenção à gestação e 

parto e redução de 57% das mortes maternas (5, 6).  

Análises recentes sobre os indicadores de saúde materna e perinatal do país 

sugerem que é preciso continuar reduzindo as iniquidades sociais na população, 

qualificando a assistência ao trabalho de parto e nascimento, especialmente quanto 

ao manejo das complicações obstétricas e o enfrentamento do excesso de 

medicalização da assistência (7-12).  

Em 2018, a valorização do trabalho de enfermeiras obstetras e obstetrizes na 

assistência ao ciclo gravídico puerperal ganha destaque como estratégia para ampliar 

o acesso ao atendimento qualificado em saúde materna (13). Usufruir de seu pleno 

potencial de atuação pode melhorar a continuidade do cuidado e promover 

experiências de parto mais positivas para as mulheres (14). 

Além de sistemas de saúde fortalecidos, a erradicação das mortes evitáveis 

também se relaciona com a implementação e garantia de uma abordagem de direitos 

humanos para a saúde materna (15). As mulheres de países de média e baixa renda, 

onde se concentram 99% das mortes maternas de todo o mundo e 98% dos casos de 

natimortalidade, enfrentam as mais graves consequências das desigualdades de 

gênero sobre o desenvolvimento de suas habilidades e competências (2-5).  

Neste contexto, torna-se prioritário engajar toda a comunidade na promoção do 

respeito à autonomia das mulheres e, orientar a assistência para que seja mais 
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amigável às mulheres e livre de discriminação e danos (14, 16-18). Dentre as 

abordagens inovadoras para melhorar a saúde materna de países de média e baixa 

renda está o uso de tecnologias de comunicação para informação e educação em 

saúde. Intervenções apoiadas no uso de mensagens curtas de texto via telefone 

celular têm demonstrado efeito positivo na saúde dos usuários dos serviços de saúde 

(19-22).  

Conhecido como m-Health (Mobile Health), este campo de pesquisa foi 

fortalecido no período entre os anos de 2000 e 2015, em função da iniciativa para a 

formação de uma parceria global em prol do desenvolvimento – estabelecido pelo 

oitavo ODM – que priorizava a ampliação do acesso das populações aos benefícios 

das novas tecnologias disponíveis, especialmente as de informação e comunicação 

(23-25).  

Apesar da sugestão de que o uso de SMS promova a adesão a tratamentos e 

seguimento em serviços de saúde (26, 27), ou que, quando utilizada para informar 

mulheres sobre o desenvolvimento da gravidez, aumente a adesão às consultas de 

pré-natal (28) e eleve níveis de satisfação com a assistência recebida (29), poucos 

são os estudos conduzidos em países de média e baixa renda para avaliar, com 

evidências de alta qualidade, se intervenções via telefonia celular são úteis para 

melhorar a saúde materna e perinatal (30, 31).  

Em 2015, o Brasil possuía 284 milhões de linhas telefônicas móveis ativas (1,3 

celular ativo por habitante), registrando aumento de 17% na comparação com 2011 

(32, 33). Considerando o alcance, a cobertura, e o relativo baixo custo, as mensagens 

de texto no celular podem constituir-se uma vantajosa plataforma para o 

estabelecimento de um canal de comunicação direto entre o sistema de saúde e seus 

usuários. 

Este artigo descreve a pesquisa realizada para desenvolver uma intervenção 

orientada para gestantes, o programa PRENACEL, desde a identificação das barreiras 

e facilitadores para o uso da Mobile Health no contexto da pesquisa, assim como 

aquelas próprias da atenção ao pré-natal e parto disponíveis para as participantes. 

Também apresenta as etapas para o desenvolvimento dos conteúdos das mensagens 

utilizadas. A intervenção PRENACEL é um programa de informação e educação em 
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saúde distribuído para mulheres saudáveis do início da gravidez até o parto, como um 

complemento ao acompanhamento pré-natal padrão realizado em unidades de saúde 

da rede pública. Além das gestantes, a intervenção do estudo implementou 

componentes específicos para os companheiros das mulheres participantes, e o 

período pós-parto, os quais são objeto de outras análises e publicações. 

MÉTODOS 

Esta é uma pesquisa formativa conduzida com a finalidade de desenvolver o 

programa de mensagens PRENACEL. O estudo utilizou diferentes técnicas, em três 

fases: preparatória, de desenvolvimento das SMS e teste de qualidade com usuárias. 

Esta pesquisa foi conduzida na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, em unidades de 

saúde que provêm assistência ao pré-natal e ao parto, com a participação de 

gestantes em atendimento na rede pública, profissionais de saúde e gestores. A 

pesquisa foi realizada entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015, após aprovação 

pelo Comitê de Ética do Centro de Saúde Escola “Joel Domingos Machado” da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Toda a participação de indivíduos 

se deu após obtenção de consentimento livre e esclarecido.  

Fase preparatória - entrevistas individuais 

Esta fase teve como objetivo caracterizar as barreiras e facilitadores da 

qualidade da atenção ao pré-natal e parto e determinar o interesse e a aceitação do 

uso de SMS como um programa complementar ao pré-natal padrão O Quadro 1 

apresenta o referencial analítico utilizado. Foram conduzidas entrevistas semi-

estruturadas individuais com mulheres gestantes, profissionais da saúde e gestores 

de políticas de saúde. Foram elaborados roteiros específicos para cada categoria de 

entrevistados (gestante, profissional de saúde ou gestor de política). Os roteiros foram 

revisados por três pesquisadores e testados em campo. As entrevistas, guiadas pelos 

roteiros, foram conduzidas pelo mesmo pesquisador. Profissionais e gestores foram 

entrevistados em seus locais de trabalho, e as mulheres, nos serviços de saúde, 

durante a espera para o atendimento pré-natal. 

A seleção das gestantes e profissionais de saúde foi realizada, por conveniência, 

dentro de três serviços de saúde ligados à universidade mantenedora do projeto. 

Profissionais foram convidados por sua atuação na atenção pré-natal e, 
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individualmente, as mulheres foram abordadas durante a espera para o atendimento 

médico da gestação. As oito participantes das duas sessões de entrevista em grupo 

foram selecionadas em função da agenda de pré-natal e o convite foi realizado, por 

telefone, pela técnica de enfermagem responsável pelo apoio às consultas da 

instituição. Gestores foram selecionados também por conveniência, por sua atuação 

nas políticas municipais de saúde das mulheres, e por serem considerados fontes-

chave pelos pesquisadores ou outros entrevistados e seus pares. Foi adotada uma 

amostra proposital, de conveniência por variedade de tipos, com tamanho final 

determinado pela saturação das informações nas categorias de interesse definidas a 

priori. 

As entrevistas tiveram seus áudios gravados e conteúdos transcritos. Foi 

respeitado o sigilo das informações e o anonimato dos sujeitos e estabelecimentos 

participantes do estudo. A análise de conteúdo buscou identificar padrões e temas em 

comum dentro de categorias de interesse definidas a priori ou identificadas a 

posteriori. Análise foi realizada de acordo com as seguintes etapas: familiarização com 

o conteúdo, identificação e indexação dos temas de interesse e interpretação (34, 35). 
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Quadro 1: Quadro Analítico 

Tema Descrição 

A. Características do 
pré-natal na 
atenção básica / 
SUS 

Este tema refere-se ao funcionamento da rede local de assistência 
à saúde materna, incluindo:  

1. - avaliação de qualidade do pré-natal  
2. - cobertura, acesso e adesão às intervenções essenciais do 

pré-natal 
B. Sistemas de 

informação em 
saúde 

Este tema refere-se à produção, organização e avaliação dos dados 
das usuárias dos serviços de saúde, incluindo: 

1. - uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em 
prontuários de suporte eletrônico ou outros 

2. - usos do cartão de pré-natal ou caderneta da gestante 
3. - avaliação da satisfação com a qualidade do cuidado 
4. - avaliação dos indicadores de saúde de saúde materna e 

perinatal 
C. Preferências das 

mulheres para o 
parto e 
maternidades 

Este tema refere-se às escolhas de parto referidas pelas mulheres, 
incluindo:  

1. - influências de gestações anteriores 
2. - via de parto e maternidade de preferência 
3. - percepção e conhecimento de riscos e intervenções 
4. - dúvidas em relação ao atendimento nas maternidades, 

reclamações e elogios 
D. Informação e 

educação em 
saúde 

Este tema refere-se à situação de conhecimento das mulheres 
quanto à saúde materna, fetal e perinatal, incluindo: 

1. - nível de conhecimento sobre intervenções e dinâmica de 
parto 

2. - promoção de atividades educativas durante o pré-natal: 
grupos de gestantes 

E. Participação de 
pais e/ou 
acompanhantes 

Este tema refere-se ao envolvimento dos parceiros das mulheres 
com as ações de saúde durante o pré-natal e parto, incluindo: 

1. - participação no programa “Pré-natal do parceiro” para 
testagem de sorologias e tratamento de ISTs 

2. - acompanhante de parto de escolha da mulher 
F. Atenção à saúde 

da mulher e da 
criança após o 
parto 

Este tema refere-se aos cuidados pós-parto, incluindo: 
1. - planejamento reprodutivo 
2. - amamentação  
3. – puericultura 

G. Uso de telefonia 
móvel celular como 
ferramenta de 
apoio à educação 
em saúde 

Este tema refere-se às características de aceitabilidade e interação 
entre pesquisa-comunidade, incluindo: 

1. - acessibilidade das mulheres à telefonia móvel 
2. - processo de implementação da pesquisa e previsão de 

desafios na articulação serviços de saúde x pesquisa 
3. - recrutamento das mulheres interessadas 

 

 

Fase de desenvolvimento das mensagens PRENACEL 

A preparação das mensagens PRENACEL considerou uma série de etapas de 

adaptação cultural dos conteúdos do programa Mobile Alliance for Maternal Action 

(MAMA – USAID/Johnson & Johnson/UN Foundation/BabyCenter) (36) . De forma a 
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manter equivalência conceitual, semântica e operacional do programa de referência, 

o processo de desenvolvimento do conteúdo das mensagens considerou as 

especificidades do SUS, sua infraestrutura e o contexto cultural, com especial atenção 

às barreiras identificadas para melhoria dos resultados em saúde. Dois pesquisadores 

foram responsáveis pelo desenvolvimento e aprovação do conteúdo final, trabalhando 

de forma independente em alguns momentos e produzindo consenso em outros.  

A elaboração das mensagens utilizadas pela pesquisa PRENACEL teve início 

com leitura do pacote do MAMA para identificação de temas e conteúdos que 

deveriam ser traduzidos, ajustados ou excluídos da proposta para o Brasil. Em 

seguida, foi realizada a tradução e revisão do conteúdo em português, a partir da 

consideração do protocolo municipal e da diretriz nacional de atenção ao pré-natal 

(37, 38).  

O conteúdo do programa foi então submetido para avaliação de um painel com 

nove pesquisadores especialistas em saúde materna e saúde reprodutiva, que 

participaram de forma colaborativa e voluntária. Foi elaborado um formulário 

estruturado específico para obter a avaliação dos especialistas sobre a relevância e 

adequação de cada uma das mensagens propostas. Comentários e sugestões dos 

especialistas foram avaliados por dois pesquisadores que, por consenso, editaram a 

versão semi-final das mensagens. Toda a comunicação com o painel de especialistas 

foi realizada individualmente, por e-mail, sem identificação dos demais painelistas. 

Por fim, a versão semi-final do programa foi implementada para as gestantes 

que participaram das sessões de entrevista em grupo. O teste com as usuárias 

ocorreu de duas maneiras: (i) durante 05 semanas, período correspondente entre as 

duas sessões de entrevista em grupo, com recebimento de quatro SMSs por semana; 

e, (ii) durante a segunda entrevista em grupo, preenchendo formulário adaptado para 

avaliação de relevância e adequação. O conteúdo final foi consensuado entre dois 

pesquisadores (ACAF, JPS).  

Teste das mensagens: entrevistas em grupo e ativação do programa de SMS 

A etapa final da pesquisa formativa compreendeu o teste da versão alfa do 

programa informatizado PRENACEL. Para tal, foram organizadas duas sessões de 

entrevista em grupo com a participação das mesmas oito gestantes em cada. O 
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agendamento das entrevistas em grupo e a seleção de gestantes foram realizadas 

por profissionais de um serviço de saúde, em função da organização de atendimento 

pré-natal.  

No intervalo de tempo entre a realização das duas sessões de entrevista em 

grupo, período de cinco semanas, estas gestantes receberam mensagens do 

programa PRENACEL, de acordo com suas idades gestacionais. Na segunda sessão 

de entrevista, final do período de teste das usuárias, foi aplicado um questionário 

estruturado para avaliação da experiência de recebimento das SMS.  

As entrevistas em grupo foram conduzidas pelo mesmo pesquisador, seguindo 

roteiro elaborado para o estudo. Duas pesquisadoras dedicaram-se a apoiar os 

procedimentos de pesquisa durante as sessões, e fizeram observações e anotações. 

As entrevistas em grupo tiveram seus áudios gravados, com garantia de sigilo das 

informações e anonimato das participantes. 

RESULTADOS 

Fase preparatória - entrevistas individuais 

Foram realizadas 23 entrevistas individuais (11 mulheres gestantes, oito 

profissionais de saúde e cinco gestores de políticas de saúde). A duração média das 

entrevistas foi de 35 minutos (desvio padrão: 16 minutos), totalizando 836 minutos em 

gravações. As características dos entrevistados são apresentadas nos quadros 1, 2 e 

3 do arquivo suplementar. A análise das transcrições permitiu a organização do 

conteúdo das entrevistas de acordo com os temas pré-definidos e temas emergentes 

(a posteriori).  

Em relação aos barreiras e facilitadores da qualidade da atenção pré-natal, os 

temas pré-definidos foram: (i) Características do pré-natal na atenção básica / SUS; 

(ii) Disponibilidade e organização de sistemas de informação em saúde; (iii) 

Preferências das mulheres para o parto e maternidades; (iv) Uso de metodologias de 

informação e educação em saúde para as gestantes; (v) Participação dos 

pais/parceiros ou acompanhantes; e (vi) Atenção à saúde das mulheres e das crianças 

após o parto. Dois temas foram identificados como categorias emergentes: a 

medicalização do pré-natal com subutilização do potencial das enfermeiras obstetras 

e obstetrizes; e o medo do parto vaginal. As barreiras e facilitadores da atenção ao 
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pré-natal estão listados no Quadro 2, e o quadro analítico completo, incluindo trechos 

de fala considerados ilustrativos é apresentado no Arquivo Suplementar 1, Quadro 4. 

De forma semelhante, os conteúdos relativos a viabilidade e aceitação do uso 

de SMS para melhorar saúde materna e perinatal foram analisados de acordo com 

temas pré-definidos (usos da tecnologia celular e articulação pesquisa-serviço de 

saúde). Neste caso, não foram identificadas categorias emergentes. Os barreiras e 

facilitadores do uso do SMS neste contexto estão apresentados no Quadro 3.  
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Quadro 2 - Barreiras e facilitadores da atenção à saúde materna 

Categorias / Temas 
Unidades 
ilustrativas 

A. Características do pré-natal na atenção básica / SUS 
 

II. Qualidade heterogênea da atenção pré-natal no SUS 
Facilitador: Atenção pré-natal está normatizada por protocolo 
municipal e diretriz nacional 

01, 02 

Barreira: Autonomia de equipes e gerências resulta em diversidade 
de arranjos no processo de trabalho e práticas de cuidado 

03, 04, 05 

Barreira: Rotatividade de profissionais para o atendimento em 
alguns serviços  

06 

Facilitador: Equipes responsivas implementam práticas inovadoras 
para melhorar a qualidade do cuidado 

07 

  

II. Cobertura, acesso e adesão às intervenções essenciais do pré-natal 
Facilitador: Ampla cobertura vacinal e de exames durante o pré-
natal 

08, 09 

Facilitador: Priorização da saúde materna dentre as demais ações 
em saúde da mulher 

10, 11 

Facilitador: Equipes multiprofissionais melhoram qualidade da 
atenção  

12 

Barreira: Baixa escolaridade de algumas usuárias e outras 
vulnerabilidades sociais comprometem adesão ao PN 

13, 14, 15, 
16 

Barreira: Gestação na adolescência 17, 18 

  

III. Medicalização do pré-natal e subutilização do potencial das enfermeiras 
obstetras e obstetrizes *categoria emergente 

Barreira: Enfermeiras atuam somente na abertura do protocolo de 
pré-natal e na consulta de pós-natal de sete dias – teste do 
pezinho (também na coordenação de grupos de gestantes, se 
realizados) 

19, 20, 21 

Barreira: Dificuldade de acesso a cuidados especializados em 
casos de demanda espontânea, não agendada e/ou 
intercorrências 

22, 21 

Barreira: Agendamento de consultas de pré-natal por plantão 
provoca demora no atendimento 

26, 27 

Barreira: Serviços municiais de urgência e emergência não 
dispõem de atendimento especializado em obstetrícia 

28 

 

B. Sistemas de Informação em Saúde 

 
I. Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em prontuários de 
suporte eletrônico ou outros 

Barreira: Organização heterogênea e não unificada dos dados das 
usuárias da saúde 

29, 30, 31 

Barreira: Apesar de disponíveis, sistemas eletrônicos de 
informação em saúde são subutilizados 

32, 33 

  

II. Usos do cartão de pré-natal ou caderneta da gestante 

Barreira: Heterogeneidade da qualidade de preenchimento dos 
cartões da gestante 

34 

Barreira/Facilitador: Coexistência de dois modelos de cartão de 
pré-natal – restritamente para comunicação médica (prontuário) e 
cartilha educativa às mulheres 

35 
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III. Avaliação da qualidade do cuidado à saúde materna 

Barreira: Escasso controle da qualidade aferido pela avaliação das 
usuárias 

36 

Barreira: Escassa avaliação de indicadores de desempenho e 
qualidade dos serviços 

37, 38 

  

C. Preferências das mulheres para o parto e maternidades 
  

Facilitador/Barreira: Implementada política pública (Projeto Nascer) 
para melhorar vínculo entre comunidade-maternidades 

39, 40, 41, 
42, 43 

Barreira: Estrutura física e ambiência das maternidades não 
favorecem implementação de boas práticas na atenção ao trabalho 
de parto e parto 

44, 45, 46 

Barreira: Articulação e comunicação fragilizada entre os níveis 
primário e secundário de atenção à saúde materna 

47, 48, 49 

Barreira/Facilitador: Indicação de cesárea exclusivamente por 
critérios clínicos, e não por desejo manifesto da mulher 

50 

Barreira: Despreparo e medo do trabalho de parto e parto vaginal 51, 52, 53, 
54, 55, 56 

Barreira: Agendamento de vaga nas maternidades, se realizado 
em momento protocolar, pode constranger alocação em 
maternidade de preferência da mulher 

57, 58 

  

D. Informação e educação em saúde 
  

Facilitador: Boa adesão em ações educativas que ofertam enxoval 
em contrapartida 

59, 60, 61, 
62 

Barreira: Grupos de gestantes não são obrigatórios e são 
realizados em horário de trabalho 

63, 64, 65 

Barreira/Facilitador: Qualidade variada de oferta de informações 
durante consulta médica e resolução/acolhimento de dúvidas 

66, 67, 68, 
69 

  

E. Participação de pais e/ou acompanhantes 
  

Barreira/Facilitador: Apesar de implementada política pública (Pré-
natal do Parceiro) para testagem de sorologias dos parceiros, 
efetivação está comprometida pelas gerências e/ou atributos 
sociais da masculinidade hegemônica  

70, 71, 72, 
73, 74, 75, 
76, 77 

Barreira: Restrições à lei do acompanhante de livre escolha da 
mulher e desconhecimento do direito (analgesia/anestesia, 
cesárea e pós-parto) 

78, 79 

Facilitador: Novos modelos de masculinidade em relação ao 
exercício da reprodução e paternidade 

80 

  

F. Atenção à saúde da mulher e da criança após o parto 
  

Facilitador: Implementada política pública (Projeto Floresce uma 
Vida) para melhorar vínculo e cuidados do binômio após o parto 

81, 82 

Barreira/Facilitador: Prescrição de método contraceptivo antes da 
alta hospitalar promove absenteísmo à consulta de 40 dias com 
GO da APS 

83, 84, 85 
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Barreiras e facilitadores da qualidade da atenção ao pré-natal e parto 

A pesquisa formativa permitiu a observação de uma variedade importante na 

organização e distribuição dos recursos humanos e da gestão dos serviços e 

informações em saúde. São características do tipo: número de habitantes na 

população coberta e de beneficiários do programa nacional de transferência de renda, 

a implementação da Estratégia Saúde da Família, nível de atenção, número e 

profissão dos provedores de cuidados em saúde materna e infantil, vínculo com 

universidades para formação de recursos humanos na área da saúde, oferta de 

recursos educativos para gestantes durante o pré-natal, entre outras.  

A percepção dos profissionais é de que as mulheres chegam ao fim da gestação 

suficientemente bem orientadas quanto aos principais sinais de risco (cefaleia, 

sangramento, febre). Já as informações relativas ao trabalho de parto e parto 

(especialmente dúvidas sobre início e progressão do trabalho de parto e a dor do 

parto) destacam-se como principais motivadoras de dúvidas e angústia nas gestantes. 

Estes resultados também foram observados nas perspectivas das mulheres gestantes 

entrevistadas. 

Observou-se uma alta frequência de intervenções essenciais no pré-natal. 

Foram elogiadas, e por vezes em comparação à assistência na saúde suplementar, a 

cobertura vacinal e de exames para as gestantes. O seguimento de pré-natal também 

inclui consulta e tratamento odontológico, e se necessário, atendimentos em 

fisioterapia e assistência social. No entanto, destaca-se a centralidade da atenção no 

atendimento médico. Às enfermeiras estão atribuídas a testagem da gravidez e 

primeira consulta do pré-natal, e o atendimento para o teste do pezinho, na primeira 

semana de vida do bebê, momento em que usufruem da oportunidade de oferecer 

cuidados à mãe. 

As enfermeiras ficam encarregadas pela organização e condução dos grupos de 

gestantes, quando eles existem. É sua oportunidade de manutenção de contato com 

as gestantes durante o pré-natal, no entanto, a ação comumente é chamada de “curso 

de gestantes” e oferece um modelo de informação em saúde verticalizada, com 

palestras de profissionais (muitos médicos) sem abertura para participação efetiva e 

ativa das mulheres. No entanto, nenhuma das onze gestantes entrevistadas foi 

informada ou convidada para participar de grupos de gestantes organizados pelos 
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serviços de saúde. As entrevistas foram gravadas em três unidades de saúde, duas 

delas operando em conjunto com universidades. 

Uma das categorias de interesse a priori era verificar as percepções de 

profissionais e gestores quanto à avaliação de qualidade das gestantes em relação 

ao atendimento, se tinham ciência de críticas e elogios. Assim como as profissionais 

que estão nos serviços de saúde, PG04 observa que as reclamações chegam via 

ouvidoria e até via mídia, mas confirma a inexistência de monitoração de experiências 

bem-sucedidas de satisfação das usuárias.  

Uma das categorias investigadas abordavam as percepções das entrevistadas 

sobre escolhas de parto: a preferência das mulheres pela via de parto, grau de 

conhecimento sobre dinâmica do parto. O medo do parto foi espontaneamente citado 

por sete profissionais/gestoras e duas gestantes. O despreparo para as mulheres para 

viver a experiência do trabalho de parto e parto é comumente dado como justificativa 

para a escassa oportunidade ofertada às mulheres para que sejam ativas nas 

decisões relacionadas à assistência (como oferta de analgesia não farmacológica, 

posição de parto, etc). MG05 concorda que há pouco preparo para o parto durante o 

pré-natal. "Para te falar a verdade, (preparo) sobre o parto não. Porque até agora eu 

tô de seis meses e não foi conversado nada de parto. A gente vem, eles perguntam 

se tá tudo bem, o que a gente tá sentindo, aí a gente fala, aí eles pegam se tem algum 

risco de infecção eles fazem o papanicolau, ou senão, se a gente fala que tá tudo 

bem, eles passam ácido fólico e sulfato ferroso, manda a gente deita, escuta o 

coraçãozinho do bebê, somente isso, sobre parto, nada."  

Cinco profissionais observaram os impactos que a diferença das taxas de 

cesárea entre os setores público e privado têm sobre as mulheres. As mulheres 

entrevistadas comentam sobre a falta de poder de decisão quanto à via de parto: 

“Estou com muito medo da dor. Converso com minha mãe sobre o parto. Só fala que 

tem de fazer força, "força de fazer coco". Se eu tivesse convênio, eu não teria parto 

normal, teria cesárea. Porque no Junqueira, podia escolher, pelo menos antes podia, 

agora não sei (e refere que viu na TV que não pode mais escolher se quer cesárea ou 

não).” (MG10). 
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A adolescente MG08, primigesta de 18 anos, descobriu um “cisto” (sic) cerebral 

no primeiro USG fetal. “É um tumor, uma bolha de água que vai crescendo e se 

estourar, dá morte súbita.” A usuária solicitou encaminhamento para ambulatório de 

alto risco, mas foi mantida no seguimento pré-natal na Atenção Básica. Ela reclama 

da pouca atenção médica recebida durante as consultas: “As enfermeiras falaram que 

ia trocar pela gravidez de risco, mas ela não quis. Ela é grossa, não explica nada, o 

que ela tem de quietinha, mas se você pergunta alguma coisa para ela já vem com as 

pedras na mão”. Também relatou que a profissional não realiza exames físicos, 

apenas a ausculta fetal. 

Em resposta à entrevista, foi observado a distribuição de dois tipos básicos de 

cartão de pré-natal: livreto informativo direcionado à mulher ou exclusivo marcador de 

intervenções do pré-natal, o que faz com que a ferramenta seja dirigida aos 

profissionais de saúde. Todas as gestantes entrevistadas estavam em posse de seus 

cartões. 
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Quadro 3: Uso da tecnologia celular móvel 

Item Unidade Ilustrativa 

  

1. Acessibilidade e usos da telefonia móvel pela população do estudo 

86. Facilitador: A maioria das 

mulheres possuem telefone celular 

99% têm, de andar na periferia, sim, elas têm e 

é comum vê-las usando chat e mensagem. 

(PG03) 

87. Barreira: As mulheres mais 

vulneráveis não possuem telefone 

próprio 

Não. Todas não. Aqui é área bem carente tem 

bastante gente que não tem telefone celular. 

(PE10) 

88. Barreira: Alta rotatividade de 

endereço residencial e número de 

telefone 

Quando você pega o cadastro da paciente e 

busca o telefone, raramente é o telefone correto. 

O único paciente que não deixa de atender o 

telefone é o do planejamento familiar. (PE08) 

89. Barreira: Pouco acesso à 

internet, percepção de baixo uso 

Não usam a internet. De um modo geral, elas 

têm um celular, mas não têm internet. (PG02)  

90. Facilitador: Mensagens de texto 

via aplicativos online reduziria 

custos 

E se fosse por Whatsapp? Elas não têm? (...) 

porque, por exemplo, todas que eu vejo aqui, é 

smartphone. Várias vêm “Qual é a senha da 

internet?”. Porque daí fica sem custos. (PO09) 

  

2. Articulação pesquisa-serviços de saúde 

91. Facilitador: Reunião presencial 

para apresentação da pesquisa 

O mais importante é a reunião com a equipe. 

Entregar o material na reunião, marcada com 

antecedência. Quanto mais gente da equipe 

vocês conseguirem incluir na reunião, melhor. 

(PG01)) 

92. Barreira: Perspectiva de 

incremento na demanda por 

esclarecimento de dúvidas  

Eu acho que o que pode acontecer é ela passar 

a reclamar mais da assistência, “ó, não é meu 

direito? Eu não tinha que estar recebendo isso, 

porque que eu não tô recebendo?” (PG02) 

93. Facilitador: Sistema de 

informação PRENACEL para 

resolução de dúvidas das mulheres 

Vocês vão ter uma retaguarda para essas 

mensagens? Retaguarda no sentido de... você 

manda uma recomendação para mim, eu não 

consigo entender o que você quis dizer com 

isso, seria o profissional lá que vai explicar para 

essa gestante o que ela não entendeu do que 

chegou no telefone? (...) Ótimo, porque essa 

demanda certamente vai vir. (PG03) 
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94. Barreira: Insegurança quanto à 

qualidade das informações 

Sabe aquele tipo de coisa: “quem é que fica 

falando besteira para essas pacientes?” Então, 

tem que explicar certinho que tipo de informação 

a gestante vai receber. (PG02)  

95. Facilitador: Disseminação de 

informações baseadas em 

evidências 

É fundamental, em qualquer tipo de atividade, a 

equipe estar bem a par do que é que vai 

acontecer e principalmente os benefícios 

esperados com o recebimentos dessas 

informações, como elas vão ajudar o 

profissional e a gestante. (PG04)  

96. Facilitador: Experiências 

anteriores de sucesso de 

pesquisas dentro dos serviços 

Outros projetos do HC mostram que o pessoal 

colabora, muita gente veste a camisa, a partir do 

momento que vai trazer benefício para a 

gestante, o pessoal não boicota. (PG03) 

  

3. Engajamento das mulheres para participação no PRENACEL 

97. Facilitador: Boa aceitabilidade 

para lançamento de novos recursos 

tecnológicos 

Será bacana, as pessoas gostam de novidades 

no celular, tem que dar certo. (PG01) 

98. Facilitador: Gratuidade da 

participação  

Ela vai receber mensagens mesmo ser não tiver 

com crédito no celular? Se sim, não vejo 

dificuldade nenhuma. O processo tem que estar 

vinculado à questão econômica. Porque a 

maioria desse povão, todo mundo tem, mas não 

tem sempre crédito no telefone. (PG03) 

99. Facilitador: Oferta de enxoval 

para as participantes em 

contrapartida à participação 

Eu acho que tem procura. Porque a partir do 

momento que você dá alguma coisa, elas 

procuram, principalmente as unidades mais 

carentes. Eu acho que o desafio vai ser a 

demanda maior do que você esperava. (PG02)  

100. Barreira: Grande número de 

SMS/spam no celular pode 

prejudicar leitura do conteúdo 

A gente recebe tanta coisa, fico pensando, 

como elas vão selecionar que a sua mensagem 

é importante? Eu não leio 99% da caixa de 

mensagem. Como vocês vão fazer para 

diferenciar isso do batalhão de coisas que a 

gente recebe?. (PE12) 

101. Barreira/Facilitador: A 

qualidade da linguagem utilizada 

nas comunicações com as 

mulheres 

Eu tenho certeza que vocês estão tomando o 

maior cuidado com a questão do linguajar 

utilizado pra pessoa conseguir entender o que 

ela tá recebendo, porque hoje é uma grande 

dificuldade pra gente. (PG03) 
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Desenvolvimento das mensagens PRENACEL 

Foram identificados os protocolos locais e nacionais que orientam a atenção ao 

ciclo gravídico-puerperal, e os indicadores de processo, estrutura e resultados dos 

serviços de saúde participantes do estudo. No Brasil, a regulamentação das 

intervenções essenciais para o acompanhamento em saúde reprodutiva encontra-se 

consolidada desde o ano 2000, com a implementação do Programa de Humanização 

do Pré-natal e do Nascimento (PHPN), e do sistema de informações eletrônicas sobre 

o pré-natal (SISPRENATAL) [33]. Atualmente, a atenção à gestação de baixo risco 

segue o protocolo municipal [34], de acordo com as recomendações básicas para toda 

a atenção primária do país [35]. Quanto à assistência ao trabalho de parto e 

nascimento, a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia 

(FEBRASGO) publica recomendações com base em diretrizes internacionais [36, 37].  

Em relação à adaptação e desenvolvimento do conteúdo das mensagens, além 

das recomendações originais do MAMA que orienta o estabelecimento de uma política 

de comunicação com as gestantes, a pesquisa considerou os principais desafios 

identificados como barreiras para melhorar a qualidade da atenção ao pré-natal e 

parto. 

O programa de mensagens em sua versão final ficou estabelecido na distribuição 

de 148 SMSs para o período de 37 semanas de gravidez, parto e pós-parto imediato, 

compreendendo os seguintes temas: direito a ter acompanhante na maternidade; 

alimentação, comportamentos saudáveis e de risco, higiene e cuidados pessoais; 

amamentação, cuidados com o recém-nascido; aspectos emocionais e sintomas da 

gravidez, desenvolvimento fetal; direitos das gestantes e parturientes; exames, 

vacinas, medicação e sinais de risco; importância do pré-natal, da assistência para o 

parto e do planejamento reprodutivo; parto normal e cesárea, com destaque para a 

valorização do parto normal como evento fisiológico, social e familiar; planejamento 

financeiro e pessoal; aspectos emocionais do puerpério e sinais de risco; sexualidade 

durante a gravidez e no pós-parto. O pacote final de mensagens é apresentado no 

Arquivo Suplementar, Quadro 5. 
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DISCUSSÃO 

Foi possível identificar a boa disposição das mulheres e gestores em aderir ao 

uso de SMS como uma nova tecnologia para a educação em saúde durante a 

gestação, o parto e puerpério. Para ambos os grupos, a expectativa de boa adesão 

se fortalece pelo desejo de consumo de novas tecnologias e pelo potencial de bom 

custo-efetividade para a sua implementação (38). Estes achados respaldam a 

iniciativa de disseminar os benefícios do uso das novas tecnologias em países de 

média e baixa renda (24).  

Por outro lado, em relação ao grupo de profissionais de saúde, foi preciso 

superar a barreira da desconfiança com os conteúdos de educação em saúde a serem 

distribuídos para a população. Para isto, o conteúdo das SMS do PRENACEL foi 

consolidado com o uso exclusivo de sólidas evidências científicas. 

Também a parceria com a gestão da política municipal de saúde propiciou uma 

intervenção científica com características similares à implementação de uma política 

pública, ou seja, considerando a estrutura e capacidade dos serviços de atenção à 

saúde reprodutiva e contando com o envolvimento e participação das equipes de 

profissionais. 

A perspectiva de que outros estudos sobre M-Health tenham sugerido alguma 

melhora nos indicadores essenciais do seguimento pré-natal é motivador para buscar 

estender o programa e a natureza da intervenção para outros períodos do ciclo 

gravídico-puerperal (28, 36). Assim como os determinantes sociais que se 

reproduzem em desigualdades em meio a população dentro de um país, a assistência 

ao trabalho de parto e parto também assume momento de muita relevância para a 

qualidade dos desfechos maternos e perinatais e todo o desempenho do sistema de 

saúde (8, 12). 

A condução da etapa formativa da pesquisa serviu de importante apoio para o 

desenvolvimento do estudo, pela incorporação e análise das perspectivas dos 

diferentes atores envolvidos no cenário investigado – gestantes, gestores e 

profissionais da saúde – sobre as barreiras e facilitadores da qualidade da atenção à 

saúde reprodutiva e do uso de um programa de SMSs como complemento ao pré-

natal padrão [38].  
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Limitações do estudo 

Apesar da garantia de sigilo e anonimato, sujeitas entrevistadas podem ter suas 

opiniões e considerações acerca dos temas investigados impactadas pelas técnicas 

da pesquisa (gravação de áudio e publicação de resultados). Não raro, as narrativas 

são construídas a partir de e permeadas pelos casos mais emblemáticos da atuação 

profissional. De tal modo que algumas características descritas pelos entrevistados 

podem configurar estereótipos de atributos socioculturais.  

Outra limitação do estudo foi a demarcação de público-alvo do PRENACEL, qual 

seja, o teste de efetividade de um programa voltado para mulheres gestantes 

saudáveis, excluindo outros grupos de mulheres, especialmente as mais vulneráveis, 

como gestantes adolescentes e mulheres com gestação de risco. Assim, percebe-se 

uma abertura para um campo de pesquisas futuras as quais poderiam se dedicar a 

customizar as informações de forma a orientar estas mulheres. Também observamos 

que, neste estudo, as participantes apresentaram indicadores sociais privilegiados em 

termos de vulnerabilidades sociais: a maior parte das mulheres incluídas na análise 

tinham nove anos de estudo; cor de pele branca e parda; vivendo com companheiro. 
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Quadro Suplementar 1 - Perfil Socioeconômico / obstétrico das gestantes 

entrevistadas 

 Idade 
Cor da 

pele 
Situação 
conjugal 

Anos 
de 

estud
o 

IG 

Paridade 
(Gestações, 

Partos e 
Cesáreas) 

Utiliza 
saúde 
privada 

G01 25 Branca 
Com 

companheiro 
12 23s G3P0A0C2 Não 

G02 36 Parda Solteira  10 30s G2P1A0C0 Não 

G03 23 Branca 
Com 

companheiro 
10 08s G3P0A0C2 Não 

G04 24 Parda 
Com 

companheiro 
09 32s G1P0A0C0 Não 

G05 23 Branca 
Com 

companheiro 
11 27s G1P0A0C0 Sim 

G06 33 Branca 
Com 

companheiro 
12 34s G3P0A0C2 Não 

G07 33 Branca 
Com 

companheiro 
12 38s G3P2A0C0 Não 

G08 18 Parda 
Com 

companheiro 
09 20s G1P0A0C0  Sim 

G09 40 Branca 
Com 

companheiro 
16 34s G2P0A0C1 Sim 

G10 22 Parda Solteira 12 36s G2P0A0C1  Não 

G11 26 Parda 
Com 

companheiro 
09 30s G2P1A0C0  Não 
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Quadro Suplementar 2 – Cor da pele e perfil profissional das trabalhadoras da 

saúde entrevistadas (todas mulheres) 

 Idade Raça/ 
Cor 

Formação e atuação profissional 

P01 52 Branca Médica Obstetra, Equipe técnica da política municipal de 
saúde da mulher, Assistência na rede pública e privada 

P02 50 Branca Enfermeira Saúde Pública, Equipe técnica da política 
municipal de saúde da mulher, Assistência na rede 
pública 

P03 52 Branca Enfermeira, Equipe técnica da política municipal de 
educação em saúde da mulher, Docência de ensino 
superior 

P04 49 Branca Enfermeira Equipe técnica da política municipal de 
educação em saúde da mulher 

P05 53 Branca Enfermeira, Equipe técnica da política municipal de saúde 
da mulher, Gerência de serviços de saúde 

P06 27 Branca Fisioterapeuta Saúde da Família, Assistente de pesquisa 
e Residência multiprofissional em Saúde na Comunidade 

P07 56 Preta Enfermeira, Assistência na rede pública de atenção 
primária, Assistência hospitalar na rede pública e privada 

P08 56 Branca Enfermeira Saúde Pública, Gerência de serviço de saúde, 
Assistência na rede pública de atenção primária 

P09 57 Branca Enfermeira, Assistência na rede pública de atenção 
primária e secundária à saúde 

P10 37 Branca Médica Obstétrica, Área técnica de serviço de saúde, 
Assistência rede pública e suplementar 

P11 36 Branca Enfermeira, Assistência rede pública de atenção primária 
à saúde 
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P12 61 Branca Auxiliar de Enfermagem, atendimento na rede pública de 
atenção primária e secundária à saúde 

P13 52 Branca Enfermeira Saúde da Família, assistência à rede pública 
de atenção primária à saúde 
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Quadro Suplementar 3 - Perfil Socioeconômico / obstétrico das mulheres que 

participaram das sessões de entrevista em grupo 

 Idade 
Cor da 

pele 
Situação conjugal 

Anos de 
estudo 

IG Paridade 
Utiliza 
saúde 
privada 

M01 34 Branca 
Com 

companheiro 
12 16s G2P0A0C1  Não 

M02 18 Parda Solteira 10 16s G1P0A0C0 Não 

M03 28 Parda 
Com 

companheiro 
16 18s G1P0A0C0 Não 

M04 22 Parda 
Com 

companheiro 
10 23s G2P1A0C0 Não 

M05 22 Parda 
Com 

companheiro 
12 23s G2P1A0C0 Não 

M06 21 Branca 
Com 

companheiro 
09 37s G2P1A0C0 Não 

M07 18 Parda Solteira 11 16s G1P0A0C0 Não 

M08 39 Branca 
Com 

companheiro 
08  N.A G2P0A0C2  Não 
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Quadro suplementar 4 -. Quadro analítico completo para barreiras e facilitadores 
da qualidade da atenção pré-natal e obstétrica 

A. Características do pré-natal na atenção básica / SUS 

Este tema refere-se ao funcionamento da rede local de assistência à saúde materna, incluindo:  
1. - avaliação de qualidade do pré-natal  
2. medicalização do pré-natal e subtutilização do potencial das enfermeiras obstetras e 

obstetrizes *categoria emergente 
3. - cobertura, acesso e adesão às intervenções essenciais do pré-natal 

Temas / Categorias / Codificação da Unidade ilustrativa 
1.  Qualidade heterogênea da atenção pré-natal no SUS 
1.1. Facilitador: Atenção pré-natal está normatizada por protocolo municipal e diretriz 

nacional 

01 
Requisitos do MS para um PN de qualidade: mínimo de 6 consultas, vacinas em dia, 
coleta de todos os exames e repetição das sorologias nos 3 trimestres e também a 
consulta de puerpério. (PG07) 

02 

Pré-natal de excelência? Eu acho que aqui tá indo por um bom caminho. Aqui a gente 
consegue, com a colaboração da gestante, é claro, né, elas têm sempre a primeira 
consulta nossa, não longe, um mês e pouco, já tem a consulta do ginecologista, já 
estão com os exames colhidos, tudo depende delas fazerem a parte delas né, que é a 
coleta dos exames, logo já tem ultrassom, se tem algum problema que o ginecologista 
percebe já tem todos os encaminhamentos pro HC, pros serviços que podem dar 
apoio, a vigilância fica muito atenta a resultado de exame alterado, como por exemplo 
no caso da sífilis, o exame deu alterado lá no laboratório, a gente já tem um alerta aqui 
na unidade, qual é a paciente, já medica. Eu acho que a gente consegue, de uma 
certa forma, dar um atendimento muito melhor do que se estivesse num serviço de 
saúde suplementar. (PE12) 

1.2. Barreira: Autonomia de equipes e gerências resulta em diversidade de arranjos no 
processo de trabalho e práticas de cuidado 

03 
Cada unidade trabalha com a falta de um jeito, ou com o ACs ou com visita do 
enfermeiro ou telefona, cada um vai ver o que é que mais fácil para aquele serviço. 
(PG02) 

04 
Mais da metade das unidades têm grupos. Cada unidade faz uma dinâmica diferente 
porque tem unidade que tem 50 gestantes novas por mês, e outra que tem três novas 
gestantes/mês. (PG01) 

05 

O pré-natal na rede é muito heterogêneo, muito heterogêneo (fala com ênfase) e aí 
depende do profissional. Tem muitos profissionais que fazem tudo muito bem, 
bonitinho, todos os exames certos, paciente orientada, mas tem outros que a gente 
não consegue nem ler o cartão de pré-natal, não tá escrito, desorientada, e aí é difícil. 
(PO09) 

1.3. Barreira: Rotatividade de profissionais para o atendimento em alguns serviços  

06 

Então, eu estranhei bastante quando vim para cá pelo fato de ser cada vez um 
médico, entendeu? Porque eu falei assim, se às vezes a gente é uma gestante com 
problema aí, você fala para um e você acha assim, ah já peguei confiança né, às 
vezes você gosta de um médico, aí depois na hora que você vem na próxima consulta 
já é outro médico, eu não gostei muito disso. Eu queria um que me acompanhasse a 
gravidez inteira, para saber certinho... que já me conhecesse, já sabe certinho o que tá 
acontecendo, mas cada vez que vem é um. (MG05) 

1.4. Facilitador: Equipes responsivas implementam práticas inovadoras para melhorar 
a qualidade do cuidado 

07 
A gente introduziu agora no pré-natal, uma ficha de acompanhamento da gestante (...) 
Quando ela vem na primeira consulta de pré-natal, eu preencho essa folha aqui: se fez 
ou não o pré-natal do parceiro, se eu solicitei exame ou não, as vacinas dele e dela, tá 
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vendo? E aí, o auxiliar de enfermagem, quando essa gestante comparece à consulta, 
ele pega essa folha e vai anotando se essa gestante tá vindo nas consultas ou não, e 
devolve para a enfermagem e a gente vai atrás da gestante (PE08).  

2. Cobertura, acesso e adesão às intervenções essenciais do pré-natal 
2.1. Facilitador: Ampla cobertura vacional e de exames durante o pré-natal 

08 
Eu acho que o pré-natal melhor aqui do que no convênio, eu falo em relação aos 
exames. Eu não me lembro de ter feito tantos exames assim no convênio, inclusive o 
da diabetes por exemplo, eu não fiz. Também não tomei vacina no convênio. (MG09) 

09 
A questão da vacinação no PN é exclusiva do SUS, não tem essa preocupação com 
vacinas no PN da saúde suplementar. (PG07) 

2.2. Facilitador: Priorização da saúde materna dentre as demais ações em saúde da 
mulher 

10 
A gestante é priorizada na rede de serviços em detrimento das outras áreas da saúde 
da mulher. As agendas têm vagas separadas para o pré-natal, para que não falte 
vagas. (PG01) 

11 

Quando as grávidas chegam na recepção com alguma queixa, os profissionais estão 
orientados que não devem agendar atendimento com médico ou esperar, tem que 
passar por consulta com enfermeira diretamente, que vai fazer as primeiras 
providências, solicitar os primeiros exames, pedir e então agenda atendimento com o 
médico. (PG07) 

2.3. Facilitador: Equipes multiprofissionais melhoram qualidade da atenção  

12 

Nesta gestação eu passei por psicóloga, por assistente social, a gente passa pelas 
auxiliares, ali faz a medição e peso e tudo o mais, quando tem exame ela explica, 
quando tem jejum. É uma bagagem grande mas que é assim, você chega aqui e 
demora? Demora! Mas você vai ser bem atendida e não vai sair com dúvida. (MG06) 

2.4. Barreira: Baixa escolaridade e outras vulnerabilidades sociais comprometem 
adesão ao PN 

13 
Aquelas que não têm acesso à escola, elas têm mais dificuldade de entender a 
importância do pré-natal. (PG01) 

14 As drogadictas são as mais difíceis, porque a gente não sabe se ela vai voltar. (PE05) 

15 

A paciente que acha que não tem necessidade de fazer o pré-natal, essa semana 
mesmo eu tive uma paciente que era terceiro filho, não tinha feito o pré-natal, veio 
aqui, ela tinha uma consulta agendada, não veio, ela veio no pronto atendimento, eu 
perguntei porque você não veio a consulta? Ela disse, ah num vim, porque eu não fiz e 
já tinha feito o pré-natal, então esse tipo, não se importam, não sei, ou porque elas 
acham que elas já sabem, porque já tiveram filhos anteriores ou talvez não sejam 
esclarecidas da importância realmente do pré-natal. Ela chegou pra dar à luz, na 
verdade. (PO09) 

16 

Acho que tem boa adesão. São casos isolados como a de ontem. O que eu tenho 
notado ao longo dos anos é um grande aumento no consumo de drogas, quase todas 
as pacientes, até os alunos falam: nossa professora como elas usam droga e como 
elas falam que usam drogas, falam, muitas. Mas mesmo elas sendo usuárias de 
drogas elas fazem o pré-natal, as consultas, os exames. (PO09) 

2.5. Barreira: Gestação na adolescência 

17 
A gravidez caiu para 13 anos, temos muitas pacientes de 13 anos, nos grupos de 
gestantes tem assim: 13, 14, 17 e 25 anos, ou 13, 14, 19, 28 anos. Muita menina e 
muita gravida desinformada. (PE06) 

18 

Aqui a gente tem muito adolescente, crianças de 12 anos, 14, e algumas moradoras 
de rua, usuárias de drogas, porque tem uma “biqueira” aí que eventualmente o pessoal 
da redução de danos, eles conseguem trazer para atendimento aqui, correndo, tem 
que ser o mais rápido possível, esses são os mais difíceis, é muito difícil. E a 
população muito adolescente, criança. Eu fiz um pré-natal de uma menina de 12 anos, 
e não muito tempo atrás eu fiz o pré-natal do parceiro de um de 14. (PE12) 

3. Medicalização do pré-natal e subtutilização do potencial das enfermeiras obstetras e 
obstetrizes *categoria emergente 
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3.1. Barreira: Enfermeiras atuam somente na abertura do protocolo de pré-natal e 
consulta de 7 dias – teste do pezinho (também a coordenação de grupos de 
gestantes, se realizados) 

19 

Quando a gente faz um teste que dá positivo, a gente já abre o prontuário de pré-natal 
e passa todas as recomendações iniciais, incluindo os exames e vacinação do 
parceiro. O que que acontece aí? Eu não vejo mais essa gestante, ela vai passar com 
o médico, eu perdi o vínculo com essa gestante. Eu só vou ver essa mulher de novo 
na consulta de puerpério, depois do parto. (PE08) 

20 

A gente fica muito desmotivada, porque a gente estava acostumada com isso, era 
integrado com o médico, fazia parte da consulta médica. E no grupo a gente cria 
vinculo também. A hora que nenê nascia, a gente já conhecia, era diferente. E aqui é 
diferente, estamos sentindo as consequências disso: as complicações. Já tivemos 
dificuldade com amamentação, já tivemos caso de mastite. Isso tudo por falta de 
orientação mesmo. (PE05) 

21 

Podia ter mais cursos, mais tempo para poder estar em contato, porque depois que 
elas saem da nossa primeira consulta, elas vão para a ginecologia, e aí a gente não 
tem mais contato com essa mãezinha. A gente até pensou, seria importante se a gente 
marcasse uma outra consulta de enfermagem para o meio, e para o final da gestação, 
porque aí a gente poderia abordar outras coisas. Porque na primeira consulta a gente 
tem muita informação para dar, para iniciar o pré-natal, a gente que inicia com exame, 
orientação com alimentação, orientação com vacina, orientação de dentista, os 
remédios que tem que tomar, muita informação. Se a gente depois pudesse ter uma 
segunda consulta no meio e uma outra no final de enfermeiro, a gente prepararia essa 
mãe para tomar sol no seio, porque as vezes o ginecologista não tá à vontade, para 
esse todo, né, o obstetra, ele vai focar um outro olhar dele, né, poucos têm esse olhar 
para preparar a mãe para amamentar, para preparar a mãe para cuidar do nenê, os 
problemas dos primeiros dias logo quando sai da maternidade, o que que acontece? 
Porque aí o próximo contato é no teste do pezinho. Aí podia ter mais uma intervenção 
de enfermagem, aí já orientando pro parto, puerpério, cuidado com RN, chega nenê 
aqui amarelo igual um kabocha porque não tomou banho de sol. (PE12) 

3.2. Barreira: Dificuldade de acesso a cuidados especializados em casos de demanda 
espontânea, não agendada e/ou intercorrências 

22 

Acessibilidade. Eu acho que tinha que ter mais médico disponível para poder acolher 
melhor. Para agendar consulta de pré-natal, é muito demorado. E também quando tem 
alguma intercorrência durante a gravidez que elas procuram o serviço, a gente não 
consegue encaixar elas. Aí a gente tem que mandar para o serviço de urgência, lá 
para a distrital norte ou para a maternidade. Sem que o ginecologista veja ela. (PE10) 

23 

Ah o atendimento mesmo né.. melhorar mais um pouco, que não tá muito bem. Tá 
sem médico, fiquei um mês sem médico, sem atendimento lá no posto lá onde eu 
moro. Aí depois eu fui atrás e eles encaminharam para aqui. (...) ah, eu não lembro o 
nome do posto, lá no Paiva. Tava sem médico, fiquei um mês sem atendimento, sem 
pré-natal, sem acompanhamento, sem nada. Então, é um bom atendimento, só precisa 
ter mais médico. (MG04) 

24 

Mas o melhor é se tivesse alguém para atender elas no caso de intercorrência, se 
tivesse um outro profissional já ia ajudar bastante. Elas vêm, é sempre aqui primeiro. 
As vezes chega sangrando, com infecção urinária, assim, são pequenas coisas mas 
que a gente não consegue encaixe e é coisa que pode agravar. (Aí ela vai por conta 
para outra unidade de saúde?) Tem assim, a gente encaminha para distrital norte, 
dependo do caso a gente chama a ambulância, van ou fornece vale transporte para 
ela. (PE10) 

25 
A reclamação geral é por não conseguir atendimento fora do horário agendado, o 
encaixe. (PE08)  

3.3. Barreira: Agendamento de consultas de pré-natal por plantão provoca demora no 
atendimento 
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26 
No fim da gravidez, a gente se sente muito incomodada, tá em pé, tá ruim, tá sentada, 
tá ruim também, então demora, toda vez que a gente vem, gira em torno de 4-5h. Você 
tem que vir preparada psicologicamente, vai demorar. (MG06) 

27 

A orientação da secretaria é abrir a agenda por horário, e é uma briga grande também, 
acho que antigamente a gente tinha muito disso, era marcado todo mundo às sete, 
todo mundo chega, a orientação já de alguns anos é que não seja dessa forma, que 
não tenha também abertura de agenda em um único dia, que tenha essa facilidade de 
acesso na agenda. (PG04) 

3.4. Barreira: Serviços municiais de urgência e emergência não dispõem de 
atendimento especializado em obstetrícia 

28 
Um problema a ser resolvido é nas urgências e emergências, que é feita por médico 
clínico geral que às vezes não está habilitado a identificar as complicações obstétricas. 
(PG01) 

B. Sistemas de Informação em Saúde 
Este tema refere-se à produção, organização e avaliação dos dados das usuárias dos serviços 
de saúde, incluindo: 

1. – uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em prontuários de suporte 
eletrônico ou outros 

2. – usos do cartão de pré-natal ou caderneta da gestante 
3. – avaliação da satisfação com a qualidade do cuidado 
4. - avaliação dos indicadores de saúde de saúde materna e perinatal 

1.  Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em prontuários de suporte 
eletrônico ou outros 

1.1. Barreira: Organização heterogênea e não unificada dos dados das usuárias da 
saúde 

29 

A gente ficava perdida porque tem muita grávida. Cada grávida tem um prontuário, 
registra-se as informações básicas nesse prontuário. Em papel, temos uma planilha da 
enfermagfimem, anotamos as informações de dados cadastrais e as vulnerabilidades 
de cada uma. Essa planilha é só da enfermagem; a gente ainda não conseguiu 
articular com os médicos. (PE05) 

30 
O prontuário é único e a planilha a gente faz a parte. O computador dele tem acesso 
ao prontuário e a planilha, todo mundo tem a nossa planilha, mas só nós alimentamos. 
(PE06) 

31 

Olha, de certa forma nós estamos tentando levantar isso agora, né. Eu acho que E, 
por falta sim, dados para avaliar. (...) Por conta desse cadastro aqui no computador, 
nós descobrimos que muitas gestantes param o pré-natal aqui, nessa primeira 
consulta. Aí ela não vem por que? Ou porque ela perde esse nenê e eu não fico nem 
sabendo, ou ela começa a faltar nas consultas do médico, vai aparecer só no final da 
gravidez, desvinculou, entendeu, nós não temos o acompanhamento dessa gestante e 
nós descobrimos isso faz pouco tempo, ou mudou, continuou o pré-natal em outro 
lugar. A gente achava que a coisa corria bem depois daqui, mas descobrimos que não. 
Eu acho que esse é um ponto falho, não ter que fique de olho nessa sequência, não 
ter os dados para você ficar de olho nessa sequência. Porque eu faço a primeira e 
ponho ela no sistema, e ela tem que correr sozinha, não tem quem vigia ali.  (PE08) 

1.2. Barreira: Apesar de disponíveis, sistemas eletrônicos de informação em saúde 
são subutilizados 

32 

Hygia é municipal, consegue ver a agenda (consultas agendadas e disponíveis e as 
faltas). Não está implantado em 100% da rede, mas em boa parte dela. Onde há 
prontuário eletrônico, consegue ver o atendimento. E o SISPRENATAL que informa 
consultas e exames, do Ministério da Saúde. (PG01) 

33 

SISPRENATAL ainda não está funcionando certo. Antigamente, a gente mandava para 
a secretaria e a SMS cadastrava, agora, já tivemos o treinamento e a gente tem que 
cadastrar. E depois, nas consultas, o médico tinha que dar continuidade e a gente 
ainda não conseguiu. (PE05) 

2. –Usos do cartão de pré-natal ou caderneta da gestante 
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2.1. Barreira: Heterogeneidade da qualidade de preenchimento dos cartões da 
gestante 

34 
Tem muitos profissionais que fazem tudo muito bem, bonitinho, todos os exames 
certos, paciente orientada, mas tem outros que a gente não consegue nem ler o cartão 
de pré-natal, não tá escrito, desorientada, e aí é difícil. (PO09) 

2.2. Barreira/Facilitador: Coexistência de dois modelos de cartão de pré-natal – 
restritamente para comunicação médica (prontuário) e cartilha educativa às mulheres 

35 

Aqui não (explicaram sobre a importância do cartão pré-natal), lá em Votuporanga sim. 
O cartão era bem maior, era tipo um livrinho pequenininho e esse eu até estranhei, 
voltei para cá e me deram um... um cartão da saúde assim, falei 'Nossa mas é isso 
daqui, né? Mulher grávida é tão vaidosa com as coisinhas do bebê'. E ela 'é é esse daí 
agora, antes era pior ainda', ela falou. E aí depois, eu perdi aquele lá e me deram 
outro, mas também é só... um negocinho assim que você abre, sabe? Não tem nada 
de coisa colorida, uma coisa de bebê, sabe, ilustrativa, explicando... não tem nada. 
(MG05) 

3. Avaliação da qualidade do cuidado à saúde materna 
3.1. Barreira: Escasso controle da qualidade aferido pela avaliação das usuárias 

36 

Se diretamente para quem faz o pré-natal, os profissionais que fazem atendimento nas 
unidades, eu não vou saber te falar. Mas essas queixas chegam, através de ouvidoria, 
chegam através de reportagem em jornal, de meios políticos, então, existem essas 
dificuldades e elas chegam até a gente sim, a gente tem conhecimento de situações 
que não foram a contento. Principalmente em relação a acesso e o atendimento que 
teve. (...) Aí eu acho que os elogios são mais próximos das unidades, não temos 
registros, que eu conheça, pela ouvidoria ou pelas outras vias. Geralmente é através 
da equipe mesmo, de atendimento. (PG04) 

3.2. Barreira: Escassa avaliação de indicadores de desempenho e qualidade dos 
serviços 

37 

Você pode concluir, que apesar da gente batalhar e batalhar, a gente tem poucos 
elementos para avaliar nosso trabalho, eu sinto muito isso. Como eu trabalhei no 
hemocentro, o hemocentro tem o sistema da qualidade, então, a gente trabalhava com 
indicadores, a gente tinha como avaliar se estava evoluindo, aqui a gente tem a 
sensação, mas você não tem dados concretos para você avaliar, e se você não tem 
dados concretos você não consegue andar para frente, porque se você não avaliar, 
como é que você vai mudar, resolver os problemas, né. Falta ter um feedback daquilo 
que a gente investe esforço para ver se você tá indo no caminho certo. (PE08) 

38 

Muitas unidades fazem gestão dos dados, monitoramento de faltosas no PN e 
puerpério, fazem busca ativa das faltosas com atuação dos ACs. Em algumas 
unidades os médicos produzem esses dados, mas em geral, essa é uma tarefa da 
enfermagem. (PG01) 

C. Preferências das mulheres para o parto e maternidades 
Este tema refere-se às escolhas de parto referidas pelas mulheres, incluindo:  

1. – vínculo pré-natal, maternidades e comunidade 
2. - via de parto e maternidade de preferência 
3. - percepção e conhecimento de riscos e intervenções 
4. - dúvidas em relação ao atendimento nas maternidades, reclamações e elogios 

1. Facilitador/Barreira: Implementada política pública (Projeto Nascer) para melhorar 
vínculo entre comunidade-maternidades 

39 

E quando elas vêm para a maternidade com 36 semanas, depois acompanha 
semanalmente até o momento do parto, fazendo esse vínculo com o sistema de 
saúde, então é bom. O que acontece é que muitas vezes elas não são estimuladas ao 
pré-natal, não procuram o serviço, não se vinculam à unidade básica de saúde a 
procura desse serviço, mas aí por questões sociais, culturais. É bom elas virem antes 
para conhecer a maternidade e criar esse vínculo conosco, aqui, a gente acaba 
conhecendo a maioria das pacientes antes de internar para ter o parto. Como é um 
serviço pequeno, isso facilita. (PO09) 
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40 

Então, acho que a partir de agora vai começar (34s). Ela já falou que a partir do dia 20 
de fevereiro, qualquer tipo de dor que eu tiver, sangramento, qualquer coisa de 
diferente que acontecer comigo, para eu procurar direto a Santa Casa, que eu já tô 
encaminhada para lá depois do dia 20. (MG06)  

41 

E esse vínculo, de estar começando a fazer o PN nas 36s lá onde vai ter o bebê, isso 
é muito importante. E esse é o objetivo do projeto Nascer, a questão da humanização, 
de melhorar o vínculo, de se familiarizar com aquele pessoal, com aquele ambiente. 
Isso é legal. (PG02) 

42 O hospital é uma passagem, não tem vínculo. (PG03) 

43 

No meu caso mesmo aqui, era para eu ter vindo na consulta de 16 de janeiro, só que 
já era para a enfermeira ter marcado a data no hospital, e eles adiaram e falaram para 
eu vir no dia 30. quer dizer, demorou demais agora eles falam que não tem vaga no 
hospital. que eu vou ter que, se eu sentir dor, eu tenho que vir aqui para eles 
arrumarem uma vaga para mim ir para qualquer hospital que tiver uma vaga. Aí você 
tá com dor, e tem que vir para cá e ficar esperando. Porque já não era para eu estar 
aqui, eu tinha que estar fazendo consulta no hospital já.  (MG07) 

2. Barreira: Estrutura física e ambiência das maternidades não favorecem 
implementação de boas práticas na atenção ao trabalho de parto e parto 

44 

Uma das maternidades não oferece analgesia de parto, somente para anestesia de 
cesárea. Eu também não sabia disso, então acho que as mulheres não sabem. Fiquei 
sabendo há pouco tempo. A gente está até questionando essa maternidade, porque a 
gente precisa da maternidade, e ela tem um problema de espaço físico, que a 
maternidade fica em um andar, e o centro cirúrgico fica em outro andar, então, para 
oferecer analgesia de parto, teria que ter um anestesista lá de plantão. Então assim é 
uma questão burocrática deles, de equipe e espaço. (PG01) 

45 

Ela é livre para escolher um acompanhante, então ela pode escolher quem ela quiser. 
(E ele fica nos três momentos, pré, parto e pós?) No começo ficava, aí agora, no pós-
parto, a gente pede para ficar de preferência uma mulher porque os quartos são 
coletivos. (PO09) 

46 

Eu tenho preferência (por maternidade), quero a maternidade onde minha irmã teve 
bebê. Eu acho que lá é melhor. Porque quando eu passei mal eu tava na Santa Casa 
e aí lá as grávidas tudo no corredor, gritando de dor pelas paredes, e elas falaram que 
lá não pode assistir parto né, o acompanhante, e aí eu não quis não. (MG08) 

3. Barreira: Articulação e comunicação fragilizada entre os níveis primário e secundário 
de atenção à saúde materna 

47 
A maioria realiza até 07 consultas, porque nós não temos o controle depois que ela vai 
para o hospital, mas na unidade, a maioria faz até 7 consultas. (PG02) 

48 

Estamos tentando criar uma contra-referência, a gente tá tentando criar uma rede. 
Porque a mulher chega na Mater, ninguém sabe nada dela, ninguém sabe nada do 
que aconteceu aqui. Mas não sabemos se mandamos pela gestante, se mandamos 
por malote. (PE06) 

49 
E as que vêm e tem intercorrência, com uma gravidez de risco, e demora muito para 
ela conseguir vaga. A gente manda a guia de referência e demora para conseguir a 
vaga. (PE10) 

4. Barreira/Facilitador: Indicação de cesárea exclusivamente por critérios clínicos, e não 
por desejo manifesto da mulher 

50 

Algumas preferem a cesárea, que não é disponibilizada a desejo da mulher no SUS. 
Não é uma opção para as mulheres do SUS, ela só vai fazer cesárea no SUS se for 
uma indicação obstétrica, não agenda por desejo da mulher. A saúde suplementar já 
dá essa opção. (PG01) 

5. Barreira: Despreparo e medo do trabalho de parto e parto vaginal 

51 
Em 30 anos de trabalho, dos partos em que eu participei, eu nunca vi uma mulher 
chegar dizendo: eu sei o que fazer e como atuar, porque há uma atuação importante 
da mulher nesse momento. (PG03)  
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52 

Vejo sim muitas mulheres amedrontadas, sem saber o que está acontecendo com o 
próprio corpo. Mas eu acho que lentamente isso tá sendo mudado. A gente já tem 
visto coisas que há poucos anos atrás a gente não via, paciente chegando do pré-natal 
falando que quer parto normal, esses dias uma até me falou ‘ah quero parir de 
cócoras’ (risos) porque tipo, dois anos atrás eu não ouviria isso. (...) Aqui a decisão 
pela cesárea é clínica, ela não pode escolher, a gente orienta, esclarece. (...) (P09)  

53 

E eu ainda brinco muito com elas, eu digo assim quando eu falo tchau para elas, olha, 
a única coisa que você, porque assim ó, gravidez não é doença, mas a hora do parto é 
perigosa, tudo pode acontecer. Como eu falei sempre para as minhas filhas, ensinei 
minhas três filhas, tudo o que você for fazer, você faz assim, Jesus entra comigo.” 
(PE11)  

54 
(Quais principais dúvidas das mulheres durante a gravidez?) Mais a questão do parto 
em si mesmo, da hora do nascimento, se vai doer ou não, essa angústia do parto em 
si. (PG02) 

55 

Medo de procedimento? Eu acho que o próprio parto normal, né, que precisa ser 
desmistificado em nossa população, porque ainda tem muita gente que tem pânico de 
entrar em trabalho de parto, da dor do parto, sinto necessidade de mais orientação 
nesse sentido. (PO09) 

56 

Elas têm medo de chegar na maternidade, é o que elas falam aqui, e ficarem forçando 
um parto normal que talvez traga prejuízo para ela e para criança, elas têm muito 
medo disso. Elas falam assim, ah pra onde que eu vou, é para a Mater? Ah é lá que 
eles ficam tentando tentando tentando e depois pode acontecer alguma coisa com o 
nenê? A gente fala, não, tem que tentar, mas se não der certo você tá dentro de um 
serviço de saúde, vai ser assistida, a cesárea tem sua indicação, não é uma escolha, a 
gente tem que explicar né. Tem muito medo do parto normal que vai ser assim eu vou 
ficar sofrendo, sofrendo lá e ninguém vai liga para mim. Acho que esse é o medo 
natural de toda mulher. (PE12) 

6. Barreira: Agendamento de vaga nas maternidades, se realizado em momento 
protocolar, pode constranger alocação em maternidade de preferência da mulher 

57 
Quando a gente vai agendar o pré-natal das últimas semanas, porque algumas vagas 
são disponibilizadas no Hygia, sempre marca para longe, e as vezes longe é até 
depois da previsão do nenê nascer. (PE10) 

58 

Elas têm (preferência por maternidade). Só que é assim, existe uma agenda. “eu quero 
ir para Mater”, aí você abre a agenda da Mater, eu tenho acesso de tudo, vai ter uma 
vaga para a mater, aí eu vejo, quantas semanas ela tá? Não dá (tempo posterior a 
data provável do parto). Aí elas ficam frustradas. Aí eu digo assim: Gente, o importante 
é que você vai ter um bebê dentro de uma maternidade. Tem algumas que entendem, 
outras que não. (PE11) 

D. Informação e educação em saúde 

Este tema refere-se à situação de conhecimento das mulheres quanto à saúde materna, fetal e 
perinatal, incluindo: 

3. - nível de conhecimento sobre intervenções e dinâmica de parto 
4. - promoção de atividades educativas durante o pré-natal: grupos de gestantes 

1.  Facilitador: Boa adesão em ações educativas que ofertam enxoval em contrapartida 

59 

Elas gostam muito do trabalho em grupo de gestante, quando reúne e dá atenção, 
distribui as coisas para ela. Quando faz visita também, elas gostam. (...) E a procura 
era boa, porque como é uma área carente, elas iam porque sabiam que iam ganhar 
roupinha, sapatinho. (PG02) 

60 

Até o ano passado, tinha duas ou três gestantes. A gente conseguiu esse ano um 
grande avanço no grupo de gestantes. Nós estamos tendo uma média de 15 a 18 
pacientes por grupo. E a gente conseguiu por uma estratégia de presentear a 
gestante. Antes, a gente dava um presente só no final, mas daí não dava certo. Agora 
a gente dá presente para toda gestante que vem na aula. Nós conseguimos uns 
enxovaizinhos de doação, nós fracionamos os enxovaizinhos, então, a gente um 
pacotinho menor, e toda gestante que vem no grupo, vai embora com um pacotinho 
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desse: tem um macacãozinho e duas fraldas. A gente faz um suco, oferece uns 
biscoitinhos. São quatro encontros, a cada 15 dias, à tarde, em dia marcado específico 
para o grupo. (PE08) 

61 
Tem a enfermeira, agente comunitário, é feito pelas enfermeiras o grupo de gestante, 
na sala de reuniões. Elas são bem interessadas no grupo, também porque elas 
oferecem brindes, enxovalzinho. (PE11) 

62 

A gente faz um por ano aqui na unidade. Assim, por exemplo, você ficou grávida 
agora, talvez você não chegue a participar de um curso. Quem comanda é a Dilma, de 
manhã. Ela comanda em associação com os outros profissionais da unidade, com 
dentistas, obstetras, cada um dá uma palestra voltada pra sua área, e as mães 
gostam, participam, a gente tem os alunos da UNIP da Enfermagem, que eles 
participam também da elaboração de orientações. Uma palestra por semana. Elas 
procuram, também, porque tem o enxoval no final. (PE12) 

2. Barreira: Grupos de gestantes não são obrigatórios e são realizados em horário de 
trabalho 

63 O acesso aos grupos é dificultado para as mulheres trabalhadoras e para os homens 
trabalhadores porque é feito em horário comercial. E para fazer fora do horário 
comercial, a gente requer profissional que não trabalhe dentro do horário comercial, 
então a gente tem esse problema de horário (PG01) 

64 O que a gente tá buscando é que todos os serviços ofereçam uma oportunidade para 
conversa; seja em grupo com dia e hora marcada, seja um grupo de sala de espera. 
Se tem a demanda muito pequena, fazer uma conversa pessoal como se fosse em 
grupo – isso porque algumas unidades que têm muito pouca demanda de PN e as 
mulheres não aderem aos grupos. Em unidade de saúde que atende para além do 
horário comercial, não percebemos bom uso desse horário ampliado. (PG07) 

65 Esses cursos mais clássicos em que o profissional fala o que ele acha é importante, e 
não escuta o que é desejo da mulher, não falo nem o que ela precisa, o que ela quer 
ouvir e saber. Precisa daí estimular a comunidade através de prendas que se oferece, 
o que também não garante processo educativo. (PG04) 

3.  Barreira/Facilitador: Qualidade variada de oferta de informações durante consulta 
médica e resolução/acolhimento  de dúvidas 

66 Às vezes o profissional não examina a paciente, a paciente reclama que nunca ouviu o 
coração do bebê, não mede a barriga. Então, infelizmente, ainda temos os 
profissionais que a questão da gravidade e da importância, então, deixa de examinar 
ou considerar uma queixa da paciente. (PG02) 

67 Falta explicar como tomar o sulfato ferroso e o ácido fólico. Ganhei um papel no início 
do pré-natal, mas quando vim pra cá só falaram continua tomando, sem explicar o 
horário, se ainda precisa tomar duas vezes por dia. (MG05) 

68 Mesmo tendo uma menina, é tudo novo, eu pergunto tudo demais. É como se eu 
nunca tivesse tido filho. A paciência dos profissionais é muito boa, tudo eu pergunto, 
eu falo qualquer dor. Pelo atendimento, eu daria nota 9 ou 9,5. Particularmente, seria 
melhor se eu pudesse perguntar direto pro professor, mas os estudantes se esforçam 
bastante para atender suas necessidades. O que tem de falha não é do posto, do 
médico, é do que eles têm para trabalhar mesmo. Me ajudaram muito nas duas 
gestações. (MG11). 

69 Tira as dúvidas mais ou menos, não esclarece tudo que eu quero não. Deixo por isso 
mesmo, não adianta ficar perguntando, às vezes ela nem sabe explicar também. 
(Qualidade não é) Suficiente não, mas a gente não tem opção. (MG07) 

E. Participação de pais e/ou acompanhantes 
Este tema refere-se ao envolvimento dos parceiros das mulheres com as ações de saúde 
durante o pré-natal e parto, incluindo: 

1. - participação no programa “Pré-natal do parceiro” para testagem de sorologias e 
tratamento de ISTs 

2. - acompanhante de parto de escolha da mulher 
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1. Barreira/Facilitador: Apesar de implementada política pública (Pré-natal do Parceiro) 
para testagem de sorologias dos parceiros, efetivação está comprometida pelas 
gerências e/ou atributos sociais da masculinidade hegemônica  

70 
O PN do parceiro está implantado em todas as unidades de saúde, eles são 
convidados a fazer os exames e a participar das consultas (PG01) 

71 

E nos casos de Sífilis, o que está dando um grande peso na sífilis congênita é não 
conseguir instituir o tratamento corretamente, com comparecimento e a regularidade 
necessária e pior ainda é fazer com que o parceiro venha. (...) o tratamento é uma 
droga fácil, de baixo custo, mas muito dolorida, o que é um grande problema. (PG07) 

72 

Tem as pacientes de sorologia, né, que aí a gente uma série de papeis para fazer, 
para encaminhar para a vigilância, elas têm que tomar a benzetacil, 2400 unidades, 
uma ampola em cada nádega, isso aí elas têm bastante medo. Aí tem o exame do 
parceiro, o parceiro tem que fazer também, é muito difícil, a reclamação delas é essa: 
ah mas ele não vem, ele é muito machão. (PE11) 

73 

Algumas unidades estão relatando que os homens não aderem de maneira alguma; e 
o grande problema é mesmo a questão trabalhista, um problema que deve ser 
melhorado. Não há sensibilização das empresas para liberação. O homem não se 
sente responsável pela situação, ele não sente nada, então pensa porque ele vai 
tratar? (PG03) 

74 

Ele vem às consultas, ele questiona, ele pergunta, se eu tô sentindo alguma dor ele 
mesmo fala: Vai lá no médico, não fica com dor, não fica com dúvida". (Ele chegou a 
fazer a consulta do pré-natal do parceiro, pré-natal do homem?) Não, existe isso? 
Risos. Não sabia! (MG01) 

75 
Ele não quis fazer. Acho que ele tem vergonha de vir no médico. Faz uns cinco anos 
que não vê um médico, não tem aquele hábito que a gente tem de vir todo ano na 
ginecologista. (MG06) 

76 
Fazer exame, 40% dos homens (com mulheres gestantes) já estão fazendo sorologia: 
sífilis; aids; hepatites b e c (ano 2014). (PG01) 

77 
Então, parece que agora chegou um papel falando que não é mais para fazer. Mas 
colhia, assim, não tem muita adesão, que a maioria vem sem parceiro, ou o parceiro é 
detento, maioria a gente não tem como colher, aqui é bem baixo. (PE10) 

2. Barreira: Restrições à lei do acompanhante de livre escolha da mulher e 
desconhecimento do direito (analgesia/anestesia, cesárea e pós-parto) 

78 

Então eles ficam no pré-parto, parto e depois, geralmente, no pós-parto fica uma 
acompanhante mulher. Porque ficam dois maridos, se entranhando, no mesmo quarto, 
a gente tem pedido para ficar acompanhante mulher. Eles têm horário de visita, das 16 
às 20h30, aí eles vêm e ficam aí esse período todo. (PO09) 

79 

Não falaram que tenho direito a companhante, não não sabia (que tinha direito a 
acompanhante). Ouvi dizer que na unaerp só pode mulher acompanhar, mas na mater, 
minha mãe disse que na epoca dela podia, mas agora não sei, ela não deu certeza. 
(MG10) 

3. Facilitador: Novos modelos de masculinidade em relação ao exercício da reprodução 
e paternidade 

80 

Aqui agora, a gente tá até admirando que eles tão acompanhando, sabe. São uns 
casais assim mais.. né, porque geralmente vem assim ó, eu já conheço, tem quatro 
filho, é um de cada pai, parceiro que tá na cadeia, essas histórias... então, mas tem 
muita gente, eles estão participando mais, eu achei que a população de um tempo de 
dez anos para cá melhorou muito. (PE11) 

F. Atenção à saúde da mulher e da criança após o parto 
Este tema refere-se aos cuidados pós-parto, incluindo: 

4. - planejamento reprodutivo 
5. - amamentação  
6. - puericultura 

1. Facilitador: Implementada política pública (Projeto Floresce uma Vida) para melhorar 
vínculo e cuidados do binômio após o parto 
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81 
As mulheres saem da maternidade já com a consulta de retorno à unidade agendada, 
porque em todas as maternidades SUS tem as funcionárias do projeto Floresce uma 
Vida, que orienta o puerpério. (PG02) 

82 
O vínculo fica mais claro quando o bebê nasce. Problemas de amamentação são 
antecipadas, para que o cuidado seja contínuo, com visita domiciliar, até o 
estabelecimento da amamentação. (PG03) 

2. Barreira/Facilitador: Prescrição de método contraceptivo antes da alta hospitalar 
promove absenteísmo à consulta de 40 dias com GO da APS 

83 

A consulta de 40 dias é marcada ainda no hospital. Lá no HC e na Mater, já vem com a 
injeção de três meses, já vem com a receita. Essas faltam no puerpério porque não 
precisam do anticoncepcional. Eu imagino que elas focam tanto no bebê que 
esquecem dela. (PE11) 

84 
Tem muita falta, as mulheres não dão importância para essa consulta dos 40 dias. 
(PG07) 

85 
Ainda não fala em contracepção, mas já agenda com médico para 40 dias de pós-
parto, e tem grande falta nessa consulta de planejamento reprodutivo. (PG01) 

G. Uso de telefonia móvel celular como ferramenta de apoio à educação em saúde 

Este tema refere-se às características de aceitabilidade e interação entre pesquisa-
comunidade, incluindo: 

1. - acessibilidade das mulheres à telefonia móvel 
2. - processo de implementação da pesquisa e recrutamento de interessadas 
3. - previsão de desafios na articulação mulheres x serviços de saúde x pesquisa 

1. Acessibilidade e usos da telefonia móvel pela população do estudo 

86. Facilitador: A 
maioria das mulheres 
possuem telefone 
celular 

99% têm, de andar na periferia, sim, elas têm e é comum vê-las 
usando chat e mensagem. (PG03) 

87. Barreira: As 
mulheres mais 
vulneráveis não 
possuem telefone 
próprio 

Não. Todas não. Aqui é área bem carente tem bastante gente que 
não tem telefone celular. (PE10) 

88. Barreira: Alta 
rotatividade de 
endereço residencial e 
número de telefone 

Quando você pega o cadastro da paciente e busca o telefone, 
raramente é o telefone correto. O único paciente que não deixa de 
atender o telefone é o do planejamento familiar. (PE08) 

89. Barreira: Pouco 
acesso à internet, 
percepção de baixo uso 

Não usam a internet. De um modo geral, elas têm um celular, mas 
não têm internet. (PG02)  

90. Facilitador: 
Mensagens de texto via 
aplicativos online 
reduziria custos 

E se fosse por Whatsapp? Elas não têm? (...) porque, por exemplo, 
todas que eu vejo aqui, é smartphone. Várias vêm “Qual é a senha 
da internet?”. Porque daí fica sem custos. (PO09) 

2. Articulação pesquisa-serviços de saúde 

91. Facilitador: Reunião 
presencial para 
apresentação da 
pesquisa 

O mais importante é a reunião com a equipe. Entregar o material na 
reunião, marcada com antecedência. Quanto mais gente da equipe 
vocês conseguirem incluir na reunião, melhor. (PG01)) 

92. Barreira: 
Perspectiva de 
incremento na 

Eu acho que o que pode acontecer é ela passar a reclamar mais da 
assistência, “ó, não é meu direito? Eu não tinha que estar recebendo 
isso, porque que eu não tô recebendo?” (PG02) 
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demanda por 
esclarecimento de 
dúvidas  

93. Facilitador: Sistema 
de informação 
PRENACEL para 
resolução de dúvidas 
das mulheres 

Vocês vão ter uma retaguarda para essas mensagens? Retaguarda 
no sentido de... você manda uma recomendação para mim, eu não 
consigo entender o que você quis dizer com isso, seria o profissional 
lá que vai explicar para essa gestante o que ela não entendeu do 
que chegou no telefone? (...) Ótimo, porque essa demanda 
certamente vai vir. (PG03) 

94. Barreira: 
Insegurança quanto à 
qualidade das 
informações 

Sabe aquele tipo de coisa: “quem é que fica falando besteira para 
essas pacientes?” Então, tem que explicar certinho que tipo de 
informação a gestante vai receber. (PG02)  

95. Facilitador: 
Disseminação de 
informações baseadas 
em evidências 

É fundamental, em qualquer tipo de atividade, a equipe estar bem a 
par do que é que vai acontecer e principalmente os benefícios 
esperados com o recebimento dessas informações, como elas vão 
ajudar o profissional e a gestante. (PG04)  

96. Facilitador: 
Experiências anteriores 
de sucesso de 
pesquisas dentro dos 
serviços 

Outros projetos do HC mostram que o pessoal colabora, muita gente 
veste a camisa, a partir do momento que vai trazer benefício para a 
gestante, o pessoal não boicota. (PG03) 

3. Engajamento das mulheres para participação no PRENACEL 

97. Facilitador: Boa 
aceitabilidade para 
lançamento de novos 
recursos tecnológicos 

Será bacana, as pessoas gostam de novidades no celular, tem que 
dar certo. (PG01) 

98. Facilitador: 
Gratuidade da 
participação  

Ela vai receber mensagens mesmo ser não tiver com crédito no 
celular? Se sim, não vejo dificuldade nenhuma. O processo tem que 
estar vinculado à questão econômica. Porque a maioria desse 
povão, todo mundo tem, mas não tem sempre crédito no telefone. 
(PG03) 

99. Facilitador: Oferta 
de enxoval para as 
participantes em 
contrapartida à 
participação 

Eu acho que tem procura. Porque a partir do momento que você dá 
alguma coisa, elas procuram, principalmente as unidades mais 
carentes. Eu acho que o desafio vai ser a demanda maior do que 
você esperava. (PG02)  

100. Barreira: Grande 
número de SMS/spam 
no celular pode 
prejudicar leitura do 
conteúdo 

A gente recebe tanta coisa, fico pensando, como elas vão selecionar 
que a sua mensagem é importante? Eu não leio 99% da caixa de 
mensagem. Como vocês vão fazer para diferenciar isso do batalhão 
de coisas que a gente recebe?. (PE12) 

101. 
Barreira/Facilitador: A 
qualidade da 
linguagem utilizada nas 
comunicações com as 
mulheres 

Eu tenho certeza que vocês estão tomando o maior cuidado com a 
questão do linguajar utilizado pra pessoa conseguir entender o que 
ela tá recebendo, porque hoje é uma grande dificuldade pra gente. 
(PG03) 
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Quadro Suplementar 5 - Mensagens do programa PRENACEL Gestação, Parto 

& Nascimento 

Idade 
Gestacional 

(em 
semanas) 

Conteúdo 

5 
Sua menstruacao esta soh um pouco atrasada e voce ja esta gravida de 5 
semanas. Quanto antes começar o pre-natal, melhor para voce e o nenem.  

5 
Procure a unidade de saude perto de sua casa e conte que voce esta gravida. Eles 
vao agendar suas consultas de pre-natal. 

5 
Eh comum sentir enjoo no comeco da gravidez. Experimente comer bolachas de 
agua e sal ou maisena antes de levantar da cama e veja se melhora. 

5 
Todas as informacoes sobre sua gravidez devem ser anotadas no cartao de pre-
natal. Ele deve ser preenchido em todas as consultas, verifique! 

6 
O exame papanicolau/preventivo eh muito importante para a sua saude. Na 
proxima consulta, pergunte se voce precisa realiza-lo. 

6 
Na gravidez, eh importante cuidar bem dos dentes e gengiva. Voce tem direito a 
passar por consulta com o dentista na sua unidade de saude. 

6 
Nessa semana, o coracao e cerebro do nenem estao se formando. Os comprimidos 
de acido folico ajudam nessa fase. Retire sua cartela na unidade de saude. 

6 
Para o nenem crescer bem, voce precisa se alimentar pelo menos quatro vezes por 
dia. De preferencia para comida caseira, e monte seu prato com cores variadas. 

7 
No começo da gravidez, algumas mulheres perdem um pouco de sangue pela 
vagina. Se voce tiver sangramento com colica, procure a unidade de saude. 

7 
Voce tem direito a levar um acompanhante nas consultas de pre-natal. Se for da 
sua vontade, sua companhia pode ficar com voce durante todo o atendimento. 

7 
O cartao de pre-natal eh um documento importante, carregue sempre com voce. 
Apresente-o em todas as consultas no pre-natal e na maternidade. 

7 
Gravidez nao eh doenca, mas precisa de cuidados para sua saude e do nenem. 
Mesmo estando bem, voce deve passar por consulta todos os meses. 

8 
Alguns medicamentos podem fazer mal durante a gravidez. Se alguem te sugerir 
um remedio, cheque com um profissional de saude antes de tomar. 

8 
A maioria das mulheres tem gravidez e parto saudaveis. Um bom acompanhamento 
pre-natal vai garantir a sua saude e do seu nenem.  

8 
Agora seu nenem tem o tamanho de uma uva. Talvez seus seios ja tenham 
aumentado e voce precise de um numero maior de sutia para evitar dores. 

8 
Embora o nenem ainda esteja pequeno, voce pode estar se sentindo cansada e 
com sono. Isso eh normal. Fazer o nenem crescer eh um trabalho duro!  

9 
Eh seu direito receber gratuitamente os documentos: Cartao de Pre-Natal, 
Caderneta de Saude da Crianca, e Declaracao de Nascimento do nenem.  

9 
Voce tem sentido tonturas? Tente nao ficar muitas horas sem se alimentar. Procure 
comer um pouco de cada vez, mas varias vezes por dia. 

9 
Os comprimidos de ferro e acido folico ajudam voce a ficar bem e seu nenem a 
crescer. Retire sua cartela na unidade de saude. Eles sao gratis. 

9 
A vacina anti-tetanica protege voce e seu nenem durante o parto e nascimento. Na 
proxima consulta, pergunte se a sua vacinacao esta em dia. 

10 
Seu nenem tem o tamanho de um morango. Os orgaos sexuais dele estao se 
formando e logo serah possivel saber se eh menino ou menina! 

10 
O exame de urina eh muito importante. Certifique-se de que esse exame seja 
realizado duas vezes: no inicio e no final da gravidez. 

10 
Os exames de sangue devem checar se voce tem anemia, sifilis e HIV. Voce 
tambem deve receber a vacina anti-tetanica. Confira! 

10 
Beber bebidas alcoolicas faz mal para o seu nenem, ele pode nascer fraco ou 
doente. Evite o consumo de alcool durante a gravidez. 
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11 
Beba muita agua ao longo do dia, o ideal eh consumir oito copos dagua. Alem de 
hidratar todo o corpo, a agua ajuda voce a eliminar toxinas e impurezas.  

11 
Algumas mulheres sentem vontade de comer coisas estranhas, como terra ou tijolo. 
Se voce tiver desejos desse tipo, conte para o profissional de saude.  

11 
Voce esta perto do final do primeiro trimestre e seu nenem tem o tamanho do seu 
dedo polegar. Logo os enjoos vao melhorar! 

11 
Se voce fumar na gravidez, o nenem pode nascer fraco e terah mais chances de 
ficar doente. Na unidade de saude, voce pode conseguir ajuda para parar de fumar. 

12 
Nao precisa mudar a sua atividade sexual por causa da gravidez. Procure ajuda se 
sentir dor na barriga, na vagina ou tiver sangramento. 

12 
Ter um acompanhante durante as consultas e o atendimento para o parto eh seu 
direito e te darah mais tranquilidade e confianca no processo. 

12 
A partir de agora, ja serah possivel escutar o coracao do nenem com um aparelho 
chamado sonar. Nas proximas consultas, avise que voce quer ouvir!  

12 
Temos mensagens especiais para homens que vao ser pais. Se voce quiser que o 
seu marido ou namorado receba mensagens do Prenacel, escreva para 27317.  

13 
A natureza vai preparar seu corpo para o parto normal. O trabalho de parto eh o 
unico sinal de que o nenem esta pronto para nascer. 

13 
O seu nenem ja tem o tamanho do seu dedo indicador! Ele chupa os dedinhos 
dentro da barriga, e vai estar pronto para mamar assim que nascer. 

13 
Converse com seu companheiro, uma amiga ou alguem da familia, para que seja 
seu acompanhante durante o trabalho de parto e nascimento. 

13 
Caminhadas e outras atividades fisicas ajudam seu corpo a se preparar para o 
parto e o nenem a se posicionar de cabeca para baixo. Tente incluir em sua rotina. 

14 
O cabelo do nenem ja comecou a nascer. Nesta fase, o nenem cresce muito rapido 
e agora ja consegue mexer o rosto: ele pode ate franzir as sobrancelhas! 

14 
Bebidas alcoolicas podem prejudicar seu nenem. O ideal eh nao consumir alcool. 
Prefira agua, sucos de frutas e chas. 

14 
Voce pode se preparar para o parto desde ja, buscando informacoes! Mente e 
corpo devem trabalhar juntos para dar a luz um nenem saudavel. 

14 
Em algumas situacoes, uma cesarea poderah ser necessaria. Se isso acontecer, 
confie nos profissionais da maternidade. Vai dar tudo certo! 

15 
O seu nenem cabe na palma da sua mao. Ele ja tem unhas e sobrancelhas. Ele ja 
se movimenta bastante e logo voce comecara a sentir! 

15 
Se voce fuma, tente parar ou reduzir: o fumo pode prejudicar seu nenem. Abra as 
janelas se sua casa fica cheia de fumaca dentro.  

15 
Agora que os enjoos diminuiram, eh normal sentir mais fome. Coma frutas, 
verduras, arroz, feijao e alguma carne se voce conseguir. 

15 
Procure fazer alguma atividade fisica leve todos os dias. Alem de te dar mais 
disposicao, isso te ajudara a controlar o peso. 

16 
Talvez seu nenem ja tenha encontrado seu primeiro brinquedo: o cordao umbilical. 
Ele puxa, morde e chupa, e assim, tambem aprendera a mamar. 

16 
Confira se voce realizou, pelo menos uma vez na gravidez, o exame para 
toxoplasmose. O resultado deve estar no seu cartao de pre-natal. 

16 
Lave bem as suas maos sempre que chegar da rua, antes de preparar suas 
refeicoes, depois de usar o banheiro e apos cuidar dos animais. 

16 
A gripe pode te deixar muito doente. Evite locais fechados e lave as maos muitas 
vezes por dia. Tome a vacina da gripe! 

17 
Seu nenem esta do tamanho de uma pera, o corpo esta quase todo formado e os 
principais sistemas funcionando. Ele vai crescer e engordar muito! 

17 
O parto normal nao deixa a bexiga caida nem provoca perda de urina. Faca 
exercicios de contracao da vagina e mantenha-a forte! 

17 
Se suas fezes estiverem endurecidas, aumente a quantidade de agua que voce 
toma e coma mais frutas e verduras frescas. 
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17 
Se voce tiver dor de cabeca, com fraqueza e tonturas, converse com o profissional 
de saude do pre-natal. Eh importante verificar e prevenir a anemia. 

18 
Voce tem direito a 6 consultas de pre-natal, no minimo. As consultas sao mensais 
ate o oitavo mes. Depois, devem ser mais freqüentes.  

18 
O parto normal pode acontecer de forma mais confortavel para voce. No pre-natal, 
converse sobre as intervencoes no parto e opcoes para alivio da dor. 

18 
As vacinas indicadas durante a gravidez protegem voce e seu nenem contra tetano 
e Hepatite B. Elas estao disponiveis nas unidades de saude. 

18 
Seu nenem ja tem os principais orgaos, incluindo o coracao, figado e rins. Ele esta 
desenvolvendo a capacidade de sentir gosto na lingua! 

19 
Os exames para sifilis, hepatites e HIV/Aids sao importantes no pre-natal e no 
parto. Seu parceiro tambem deve fazer os exames na unidade de saude. 

19 
Outro importante exame para o parto eh o de toxoplasmose. Confira se os 
resultados dos exames estao anotados em seu cartao de pre-natal. 

19 
Se voce tiver febre, vomito, sangramento ou dor ao urinar, deve procurar a unidade 
de saude. Avise sua familia sobre esses sinais de alerta. 

19 
Voce ja esta na metade da gravidez! Seu nenem esta protegido dentro do utero. A 
bolsa de agua o mantem aquecido e permite que se movimente.  

20 
Sentindo falta de ar quando anda? Seu utero esta comecando a apertar os 
pulmoes. Procure a unidade de saude se a falta de ar aumentar ou incomodar 
muito. 

20 
ja ouviu falar que algumas mulheres recebem um pique/corte na vagina durante o 
parto? Na internet, voce pode buscar informacoes sobre como evitar esse corte. 

20 
Contrair os musculos da vagina como se estivesse prendendo e soltando urina eh 
um otimo exercicio tambem para gravidas. Ajuda no parto e na recuperacao. 

20 
Seu nenem pode ouvir a batida do seu coracao e outros sons do seu corpo. Ele 
pode ouvir sua voz tambem: converse e cante para ele! 

21 
Em todas as consultas, observe se o profissional ouviu o coracao do nenem, mediu 
seu utero e verificou sua pressao arterial. Sao exames basicos e obrigatorios. 

21 
Para conhecer as escolhas do parto, procure informacoes sobre PLANO DE 
PARTO. Monte o seu plano, e converse sobre ele com os profissionais da 
maternidade. 

21 
Voce pode fazer muitas escolhas na hora do parto: quais intervencoes medicas 
voce quer ou nao, como aliviar as dores, como ajudar a descida e a saida do 
nenem.  

21 
Sao seus direitos garantidos em lei: ter estabilidade no emprego e licenca-
maternidade de 120 dias. O pai tem 5 dias de licenca-paternidade. 

22 
Ter um nenem crescendo dentro de voce pode te deixar cansada. Descanse 
sempre que puder. Peca para a familia ajudar nas tarefas. 

22 
Muitas mulheres acham que eh mais confortavel dar a luz agachadas, sentadas ou 
de joelhos. Essas posicoes sao seguras e podem facilitar o nascimento do nenem. 

22 
Se as tecnicas naturais de relaxamento nao forem suficientes para aliviar a dor, 
voce podera optar por uma anestesia de parto.  

22 
A area ao redor dos mamilos pode ficar mais escura e suas mamas mais pesadas. 
E o seu corpo se preparando para a amamentacao! 

23 
Quanto mais voce souber sobre o parto, melhor. Confira se existe um grupo de 
gestantes na sua unidade de saude e participe! 

23 
Durante o trabalho de parto, voce pode andar, tomar banho e procurar uma posicao 
confortavel para as contracoes. Massagens ajudam muito. 

23 
Seu nenem esta desenvolvendo a capacidade de sentir gosto. Ele estara pronto 
para aproveitar seu leite. Eh o alimento perfeito ate os 6 meses! 

23 
No parto, o acompanhante ajuda a garantir seus desejos e escolhas. E voce se 
sentira mais segura. Eh seu direito ser atendida com respeito e dignidade.  
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24 
Se voce e seu nenem estiverem saudaveis, uma cesarea programada aumenta 
varios riscos. E possivel ter parto normal sem sofrimento, busque informacoes para 
isso. 

24 
E comum sentir uma queimacao na boca do estomago. Comidas apimentadas ou 
oleosas podem piorar e um copo de leite pode aliviar.  

24 
Seu nenem esta ganhando peso. Essa gordura vai ajuda-lo a ficar quentinho 
quando nascer. Voce pode ajuda-lo alimentando-se de forma saudavel. 

24 
Eh seu direito: Conhecer os resultados dos exames realizados e ter sempre seu 
cartao de pre-natal atualizado. 

25 
O seu nenem continua crescendo e com isso voce pode sentir dificuldade de comer 
grandes refeicoes. Coma pequenas porcoes ao longo do dia. 

25 
Seu nenem ja esta do tamanho de um mamao formosa! Ele esta treinando os 
musculos do peito, assim vai estar pronto para respirar quando nascer.  

25 
Na maternidade, converse sobre os procedimentos que poderao ser realizados ou 
nao no parto normal: uso do chuveiro, corte na vagina, posicao do parto.  

25 
Eh seu direito: Ter acompanhante na maternidade durante o trabalho de parto, o 
nascimento, e apos o parto, ou seja, durante toda internacao. 

26 
O parto normal eh melhor para voce e seu nenem. Ter um acompanhante na 
maternidade ajuda voce a se sentir mais segura e relaxada. Eh o seu dia, aproveite! 

26 
Seu nenem dorme e ja tem sonhos! Observe todos os dias, e se ele nao estiver se 
movimentando como de costume, procure a unidade de saude. 

26 
Caminhar, tomar banho, receber massagens, buscar uma posicao mais confortavel: 
voce pode sentir menos dor no trabalho de parto. 

26 
Niguem pode te obrigar a depilar ou fazer lavagem intestinal para dar a luz. Essa 
decisao eh soh sua! Avise na maternidade sobre sua preferencia.  

27 
Seu nenem precisa de muito ferro. Tente comer carne, feijoes, lentilhas, grao de 
bico e tome seus comprimidos de ferro todos os dias. 

27 
O nenem reage ao seu movimento – ele pode se mover quando voce troca de 
roupa! Agora, o nenem começa a acumular gordura no corpo e vai ficar mais 
rechonchudo. 

27 
Converse sobre as mensagens do PRENACEL com a pessoa que vai te 
acompanhar na maternidade. Quanto mais informacoes voces tiverem, melhor para 
voce! 

27 
Sentindo muita sede e precisando urinar bastante? Conte ao pessoal da unidade de 
saude. Eh preciso verificar e prevenir diabetes. 

28 
Eh seu direito: Obter explicacao e concordar ou nao com a realizacao de 
procedimentos no pre-natal, trabalho de parto e nascimento.  

28 
Voce pode sentir o seu nenem reagir a luz e ao som. Todos os sentidos ja estao 
desenvolvidos. O nenem percebe a luz, os sons, gosto e cheiros. 

28 
Alem do colo e carinho, a amamentacao tem muitas vantagens para seu nenem: eh 
um alimento completo e evita diarreias, pneumonia e alergias. 

28 
Confira se os resultados da Glicemia em jejum e GTT estao anotados em seu 
cartao pre-natal. Sao exames importantes para o pre-natal e parto. 

29 
Amamentar traz muitas vantagens para voce: diminui o risco de hemorragia e 
anemia; ajuda a perder peso; e o leite esta sempre pronto para o nenem! 

29 
Seu nenem pode abrir e fechar os olhos. De dentro do seu utero, ele pode dizer se 
eh dia ou noite pela maneira que a luz muda. 

29 
Voce deve ter uma consulta de pre-natal em breve. Aproveite para pegar mais 
comprimidos de ferro e acido folico. 

29 
Pes e maos costumam inchar um pouco durante a gravidez. Mas se o inchaco 
aumentar e voce tiver dor de cabeca, procure a unidade de saude. 

30 
Quando o trabalho de parto comecar, seu acompanhante pode ajudar com 
massagens ou buscar uma agua para voce. ja decidiu quem vai ficar com voce na 
maternidade? 
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30 
No parto, procure pedir liberdade para caminhar, agachar, encontrar as melhores 
posicoes para as contracoes e para o nascimento. Banho de chuveiro tambem 
ajuda. 

30 
Se voce entrar em trabalho de parto antes da hora, pergunte sobre a injecao de 
corticoide. Ela ajuda seu nenem respirar melhor se ele nascer mais cedo. 

30 
A primeira fase do parto eh a mais demorada, e as contraçoes doem menos. Ate 
completar 7 centimetros de dilatacao, procure andar, conversar e se divertir. 

31 
A segunda fase do parto (final da dilatacao) eh mais rapida e as contracoes sao 
mais fortes: escolha uma posicao confortavel, e descanse entre as contracoes. 

31 
A terceira fase do parto (nascimento do nenem e saida da placenta) tambem eh 
rapida e muito emocionante! Voce podera enfim conhecer seu nenem! 

31 
O parto normal nao alarga a vagina nem atrapalha a vida sexual. Exercicios de 
contracao preservam sua vagina forte. Experimente! 

31 
Um grupo de gestantes pode ser valioso para sua gravidez e parto. Voce podera 
tirar duvidas com profissionais e trocar experiencias com outras mulheres. 

32 
Lembre-se de que nao existe alta do pre-natal. Sua ultima consulta devera ser 40 
dias apos o parto, para escolher um metodo de contracepcao. 

32 
Ter alguem com voce durante o parto vai deixa-la mais relaxada, e o trabalho de 
parto pode ser mais rapido. Consiga um acompanhante! 

32 
Tenha planos de colocar seu nenem no peito logo depois que ele nascer. 
Amamentar na primeira hora de vida eh melhor para voce e para ele. 

32 
Logo apos o nascimento, mantenha o nenem aquecido, no seu colo e em contato 
com seu corpo. Sera o primeiro contato de voces, aproveite muito! 

33 
Voce ja sentiu sua barriga ficar dura de repente? Sao as contracoes de ensaio, que 
preparam seu corpo para o trabalho de parto. Seu corpo esta ficando pronto! 

33 
Mulher ou homem tanto faz, desde que voce confie. Tenha um acompanhante 
durante o trabalho de parto. Eh seu direito. 

33 
Seu nenem vai descer um pouco mais e encaixar na sua bacia. Isso vai ajudar voce 
a respirar melhor, mas voce precisara fazer xixi mais vezes. 

33 
A dor do parto nao eh continua, ela chega devagar, vai aumentando e depois 
termina. Voce tera alguns minutos de descanso entre as contracoes:relaxe! 

34 
Se a bolsa d’agua romper, va para a unidade de saude. A saude do seu nenem 
precisa ser avaliada. Tambem pode ser apenas um alarme falso. 

34 
Caibras podem lhe acordar durante a noite. Estique a perna e tente relaxar. Procure 
tomar bastante liquidos, leite e comer bananas. 

34 
Voce ja conseguiu uma acompanhante para o parto? Combine com sua 
acompanhante de colocar o nenem para mamar assim que nascer. Voce vai adorar!  

34 
Aproveite as consultas de pre-natal para conversar sobre o plano de parto e se 
informar sobre as praticas que favorecem o parto normal. 

35 
Inchaco subito nas maos, nos pes e no rosto pode ser um problema. Se voce tiver 
isso, procure sua unidade de saude. 

35 
Para relaxar durante o trabalho de parto, experimente massagens e banho quente. 
Descubra uma posicao confortavel para as contracoes. 

35 
Voce ja sabe em qual maternidade vai dar a luz? Descubra a melhor maneira de 
chegar ate lah. Sua familia pode ajudar. 

35 
Seu corpo eh perfeito e se prepara para o parto: nao precisa ficar deitada, em 
jejum, com soro na veia e remedio para aumentar as contracoes. 

36 
Na proxima consulta de pre-natal, converse sobre o parto e tire todas as suas 
duvidas sobre procedimentos, alivio da dor e acompanhante. 

36 
A dor das contracoes do parto nao eh uma dor por motivo de doenca: significa 
saude e o poder da mulher de dar a luz. Seu corpo sabe parir! 

36 
Ter acompanhante, liberdade para andar e encontrar posicao confortavel, usar o 
chuveiro, tomar liquidos: seus direitos no trabalho de parto! 

36 
Se voce tiver uma perda de liquidos ou sangue, procure a maternidade. Voce e seu 
nenem precisam de avaliacao. 
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37 
Converse com o profissional de saude sobre o momento ideal de ir para a 
maternidade. Ele vai te explicar sobre contraçoes fortes, regulares, a cada 3-5 
minutos. 

37 
Na maternidade, avise a equipe que voce nao deseja receber um pique na vagina. 
Seu corpo estarah pronto para o nascimento do nenem. Confie! 

37 
Muco na sua calcinha, parecido com clara de ovo, branco ou cor de rosa, eh sinal 
de que o trabalho de parto vai comecar nos proximos dias.  

37 
Quando seu nenem nascer, limpe a regiao do umbigo com alcool 70 e deixe 
descoberto para secar. Nao ponha nada no umbigo ateh ele cair. 

38 
O primeiro leite que sai do seu peito eh muito especial para o nenem recem-
nascido. Avise que voce quer amamentar na primeira hora de vida: eh seu direito. 

38 
Informe que voce prefere evitar o remedio no soro para aumentar as contracoes e o 
pique na vagina; somente se for muito necessario. 

38 
Eh normal ficar preocupada com o parto tao proximo. Mas voce nao precisa fazer 
tudo sozinha. Seu acompanhante pode ajudar muito. 

38 
Observe os movimentos do seu nenem. Se eles diminuirem ou pararem, procure a 
maternidade. Seu nenem precisa ser avaliado. 

39 
Seu nenem ja pode escutar e enxergar. O trabalho de parto eh o sinal de que ele 
esta pronto para nascer.  Ele podera mamar assim que nascer. 

39 
O parto normal nao deixa sua vagina larga, nem faz sua bexiga cair. Se voces 
estiverem saudaveis, a cesarea traz mais riscos para voce e seu nenem. 

39 
Depois de uma hora sentindo contracoes fortes, que vem a cada 5 minutos, eh sinal 
de que o trabalho de parto comecou. Procure a maternidade. 

39 
Seja gentil com o pessoal da maternidade, mas deixe claro que episiotomia ou 
pique apenas se muito necessario!  

40 
Converse tambem sobre o uso do remedio OCITOCINA no soro. Se preferir, 
negocie para usar somente se muito necessario. 

40 
Depois do parto voce terah um sangramento parecido com uma grande 
menstruacao. Amamentar ajuda a parar o sangramento. 

40 
Se depois da alta da maternidade seu sangramento estiver volumoso, com mau 
cheiro ou voce tiver febre, volte para ser atendida na maternidade. 

40 
Se por esta semana voce ainda nao tiver entrado em trabalho de parto, procure a 
maternidade ou unidade de saude para avaliacao. 

41 
Tome liquidos (agua, sucos e chas) durante o trabalho de parto, pois ele pode durar 
algumas horas e voce precisa de energia. 

41 
Eh seu direito ficar com o nenem depois que ele nascer. O melhor cuidado para um 
recem-nascido saudavel eh receber o carinho e o leite da mae. 

41 
Ateh 6 meses de vida, o nenem que mama no peito nao precisa de sucos, chas ou 
outros alimentos. O leite materno eh o melhor para seu nenem. 

41 
A nossa jornada em conjunto termina agora. Desejamos a voce e a sua familia a 
melhor sorte do mundo.  
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RESUMO 

Introdução: O contínuo enfrentamento dos determinantes da morbimortalidade 

materna tem resultado em abordagens cada vez mais inovadoras para a saúde das 

mulheres. Esta pesquisa incorpora dois destes novos componentes: a necessidade 

de melhorar os níveis de satisfação das mulheres com a experiência do parto; e, a 

avaliação de impacto do uso de tecnologias de informação e comunicação em saúde. 

Objetivos: O PRENACEL é um programa de comunicação e informação em saúde 

desenvolvido para melhorar a saúde materna e perinatal das brasileiras atendidas 

pelo Sistema Único de Saúde. Nesta análise, pretende-se determinar se o programa 

contribui positivamente para a percepção das mulheres de sentirem-se mais 

preparadas para o parto. Métodos: Ensaio aleatorizado por conglomerados realizado 

em 20 unidades de saúde da atenção primária de Ribeirão Preto-SP, em 2015 e 2016. 

Dados de entrevista e revisão de prontuários foram coletados de 1210 mulheres. 

Estes foram submetidos a dois modelos de análise, por protocolo e por intenção de 

tratamento. Resultados: Receber informações do programa PRENACEL durante a 

gestação foi associado a um aumento na percepção das mulheres de sentirem-se 

melhor preparadas para o parto, e na percepção de que o pré-natal colabora para que 

se sintam mais preparadas. Também foram observados impactos no estabelecimento 

do contato pele-a-pele e aleitamento materno e no conhecimento sobre intervenções 

obstétricas. Não foram observadas diferenças nos demais desfechos maternos e 

perinatais avaliados, incluindo a satisfação das mulheres com o atendimento. 

Conclusões: O PRENACEL pode contribuir com a ampliação do acesso das mulheres 

a informações que lhes sejam estratégicas para que se sintam melhor preparadas 

para a experiência do parto.  

 

Palavras-chave: Comunicação em saúde, Mobile Health, Educação pré-natal, Saúde 

materna e perinatal, Ensaio aleatorizado por conglomerados. 
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ABSTRACT 

Introduction: Continuously addressing maternal mortality and morbidity determinants 

has resulted in increasingly innovative approaches to women's health. This research 

comprises two of these new components: the need to improve women's satisfaction 

with the childbirth experience; and, the impact assessment of the use of information 

and communication technologies in health. Objectives: PRENACEL is a health 

communication and information program developed to improve maternal and perinatal 

health of Brazilians attended by the Unified Health System. In this analysis, it is 

intended to determine if the program contributes positively to the perception that 

women are confident about their prepare for childbirth. Methods: Cluster randomized 

trial conducted in 20 health units of primary care in Ribeirão Preto-SP, in 2015 and 

2016. Data from interviews and review of medical records were collected from 1210 

women. These were submitted to two models of analysis, per protocol and intention to 

treat. Results: Receiving information from the PRENACEL program during pregnancy 

was associated with an increase in women's perception of better preparedness for 

delivery, and the perception that antenatal care helps them feel more prepared. 

Impacts on the timing for early skin-to-skin contact and breastfeeding and knowledge 

on obstetric interventions were also observed. No differences were observed in other 

maternal and perinatal outcomes evaluated, including women’s satisfaction with care. 

Conclusions: PRENACEL can contribute to increase women's access to information 

that are strategic to the improve their perception of feeling confident and better 

prepared for the childbirth experience. 

 

Keywords: Health Communication, Mobile Health, Antenatal Education, Maternal and 

Perinatal Health, Cluster Randomized Trial.  
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INTRODUÇÃO  

Embora a redução da mortalidade materna continue a ser uma meta global de 

desenvolvimento social sustentável relacionado à saúde da mulher (1, 2), a 

comunidade internacional tem dirigido sua atenção para questões que estão além da 

sobrevivência à gestação (3, 4). Cada vez mais, aumenta a importância do 

desenvolvimento de soluções que contribuam para que as mulheres alcancem a 

plenitude de seu potencial de vida (5, 6). Em 2018, um novo marco avança ainda mais 

ao enfatizar a necessidade de promover o potencial de vida e saúde das mulheres, 

com a valorização dos modelos de cuidado que asseguram experiências de parto mais 

positivas. São modelos apoiados no uso adequado de intervenções baseadas em 

evidências e no respeito às decisões das mulheres, suas necessidades emocionais e 

psicológicas (7-9).  

O acesso à assistência institucional ao ciclo gravídico-puerperal no Brasil é 

considerado praticamente universal, com 99% dos nascimentos assistidos em 

hospitais (10). Neste país, adotou-se um modelo de atenção à gestação, parto e 

puerpério que tem no médico especialista em obstetrícia seu provedor principal de 

cuidados obstétricos. Trata-se de um modelo de assistência descrito como altamente 

intervencionista e medicalizado (11-13), e análises recentes dedicam-se a fortalecer 

o debate acerca dos cuidados centrados nas necessidades e desejos das mulheres 

(14). Dados populacionais atuais observam uma prevalência baixa ou variada no uso 

de boas práticas durante assistência ao trabalho de parto (por exemplo, alimentação 

e hidratação, deambulação, uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor, 

preenchimento de partograma e presença de acompanhante) e alta prevalência de 

intervenções obstétricas no trabalho de parto e parto (por exemplo cateter venoso, 

ocitocina, amniotomia, analgesia, litotomia, manobra de Kristeller e episiotomia e 

cesárea). Menos de 5% das brasileiras tiveram a experiência de parto sem 

intervenções (12). Alguns estudos têm sugerido também que muitas mulheres estão 

insatisfeitas com a qualidade da assistência, incluindo queixas de desrespeito, abuso 

e maus-tratos nos serviços de saúde (8, 14). Por outro lado, profissionais de saúde 

que atendem ao parto e nascimento, notam a relevância do preparo das mulheres 

quanto ao processo de parturição (15-18).  
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O uso da telefonia móvel para disseminar informações em saúde (Mobile Health 

ou Mhealth) durante o ciclo gravídico-puerperal foi testado em diferentes países (19-

22). Os resultados destas avaliações sugerem que programas de comunicação via 

telefonia móvel podem promover benefícios e prevenir agravos à saúde, sendo 

especialmente importantes para incrementar a adesão das mulheres ao cuidado 

profissional, e, às intervenções essenciais do pré-natal e do puerpério (23). 

Considerando estes resultados e nossa própria experiência na avaliação dos efeitos 

das mensagens de texto sobre a gestação e seu cuidado (24), formulamos a hipótese 

de que as mensagens curtas de texto poderiam contribuir para aumentar o 

conhecimento das mulheres sobre a evolução da gestação e também sobre os 

cuidados durante o parto e o nascimento e, com isso, melhorar o nível de confiança 

em sua capacidade parturitiva (“percepção de sentir-se preparada para o parto”).  

A intervenção PRENACEL, apresentada neste artigo, foi desenvolvida para 

simular uma política pública do Sistema Único de Saúde do Brasil, como recurso 

complementar ao atendimento institucional gratuito que oferece cuidados durante a 

gestação, parto e puerpério para 60% das mulheres brasileiras. Trata-se de um 

programa de educação e informação em saúde desenvolvido com o objetivo de 

melhorar a saúde materna e perinatal, testado por meio de um ensaio aleatorizado 

por conglomerados. Com informações entregues de acordo com a idade gestacional 

das participantes, seu conteúdo contempla mensagens sobre boas práticas para uma 

experiência positiva de parto em conjunto com uma série de lembretes e 

recomendações clínicas para o período gestacional. 

Os resultados acerca dos impactos do PRENACEL sobre indicadores de pré-

natal já estão publicados (24), e evidenciam sua utilidade para aumentar a cobertura 

de práticas recomendadas, incluindo sorologias para HIV e sífilis. O objetivo desta 

análise foi determinar se o programa contribui positivamente para a percepção das 

mulheres quanto à sua capacidade parturitiva.  

MÉTODOS 

Desenho do estudo 

Para avaliar o efeito da intervenção PRENACEL, foi realizado um ensaio 

aleatorizado por conglomerados paralelos, em unidades de saúde que provêm 
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assistência ao pré-natal e ao parto na rede pública do município de Ribeirão Preto, 

São Paulo. 

A seleção dos conglomerados participantes deu-se pela identificação das 20 

unidades básicas de saúde (UBS) com maior número de gestantes em 

acompanhamento pré-natal, segundo os dados consolidados pela Secretaria 

Municipal de Saúde para o ano de 2013. Estas foram aleatorizadas para compor os 

grupos intervenção ou controle (10 UBS em cada grupo).  

Esta seleção visou garantir melhor relação entre custo e benefício para a 

pesquisa, de modo a atingir o número de gestantes calculado para a amostra, sem a 

necessidade de abranger todo o território da cidade. 

Além da participação das UBS e indivíduos, o estudo também incorporou todas 

as quatro maternidades públicas do município, as quais provem assistência para a 

resolução da gestação de toda a população do estudo. 

Este estudo foi implementado após aprovação administrativa e pelos Comitês de 

Ética em Pesquisa de cada instituição envolvida. O ensaio está cadastrado no 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos: REBEC código RBR-54zf73, disponível em 

http://ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-54zf73/. 

Participantes 

A população do estudo é formada por todas as gestantes com 18 anos ou mais 

e idade gestacional inferior a 20 semanas no período de recrutamento para 

intervenção (abril a junho de 2015), desde que estivessem em acompanhamento pré-

natal nas unidades selecionadas para participar do estudo. 

A aleatorização dos conglomerados foi realizada em duas etapas. Primeiro, 

foram formados dois grupos balanceados de conglomerados considerando o tamanho 

da população adstrita e a situação de vulnerabilidade (avaliada pelo número de 

beneficiários do programa de transferência de renda condicionada, Programa Bolsa 

Família). Foi realizada uma série de sorteios aleatórios dividindo os conglomerados 

em dois grupos. Quando a diferença entre os dois grupos foi inferior a 15%, a alocação 

aleatória dos conglomerados foi considerada balanceada. Os sorteios foram 
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realizados por meio da função de aleatorização do software Microsoft Excel 2013 

(sequência de números gerados por computador).  

A segunda etapa constituiu-se na alocação dos dois grupos entre intervenção e 

controle, e também foi realizada pelo mesmo software acima referido.  

Esta seleção aleatória dos conglomerados foi escolhida para maximizar a 

aplicabilidade da evidência à unidade de saúde e minimizar a contaminação pela 

preferência do sujeito de pesquisa ou dos profissionais de saúde dentro de cada 

conglomerado. Já o balanceamento foi realizado para otimizar a comparabilidade 

entre os grupos. 

Intervenção 

No nível dos conglomerados, o PRENACEL foi implementado nas 10 unidades 

de saúde alocadas para o grupo intervenção. Em cada local, profissionais de saúde 

que realizam atendimento ao ciclo gravídico-puerperal participaram de uma reunião 

de treinamento com os pesquisadores responsáveis, na qual eram apresentados os 

objetivos e hipóteses da pesquisa, e organizados os processos para o recrutamento 

das participantes. Foram identificados profissionais para atuarem como pontos focais 

da pesquisa dentro do serviço, relatando dificuldades e distribuindo os materiais de 

divulgação do recrutamento para as mulheres. Estes também mantinham os cartazes 

afixados nas instalações da unidade de saúde e realizavam a entrega de marcadores 

de livros com informações sobre o PRENACEL para as mulheres durante a pré e pós 

consulta médica.  

No nível dos indivíduos, a intervenção consistiu em participar do programa 

PRENACEL, com recebimento de quatro SMSs por semana, durante a gravidez até o 

pós-parto imediato. Gestantes interessadas solicitaram cadastro na pesquisa por meio 

do envio de SMS com a palavra-chave PRENACEL para o número de contato do 

projeto. Em seguida, recebiam uma ligação VoIP (Voice Over Internet Protocol, 

software Skype), para atender à entrevista de cadastro das gestantes (dados 

obstétricos, histórico reprodutivo e sociodemográficos). As entrevistas de cadastro 

tiveram seu áudio gravados (software Callnote), e compreendiam o momento de 

aceite do TCLE da pesquisa e ativação da participação. As mulheres então passavam 

a receber as SMSs de acordo com a idade gestacional referida. Durante todo o 
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período de intervenção, as participantes puderam enviar dúvidas e reclamações para 

a equipe de pesquisa. Toda a interação com as gestantes deu-se via o sistema 

informatizado de informações online SISPRENACEL, desenvolvido especificamente 

para o projeto (24).  

Durante a internação para a resolução da gestação, todas as mulheres elegíveis 

foram esclarecidas com relação à pesquisa e puderam consentir à participação no 

projeto, mesmo que já tivessem concordado com a participação durante o pré-natal. 

Dados de prontuário e de cartão pré-natal foram coletados de todas as mulheres 

elegíveis. As mulheres que concordaram em participar do projeto foram entrevistadas 

seguindo um roteiro estruturado e foram coletados dados do prontuário médico e do 

cartão de pré-natal.  

Coleta de dados 

Antes do início da coleta de dados nas maternidades, as entrevistadoras foram 

treinadas e, durante um mês, aplicaram em campo a versão semi-final do instrumento 

elaborado para a pesquisa. Entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016, foi realizada a 

coleta de dados de todas as mulheres que realizaram pré-natal nas 20 unidades de 

saúde participantes do estudo, desde que atendessem aos demais critérios de 

inclusão, quais sejam: ter 18 anos ou mais, ter 20 semanas ou menos de gestação no 

período de abril a junho de 2015. Entrevistadoras de campo realizaram visitas diárias 

nas maternidades para triar todas as puérperas internadas e selecionar as elegíveis 

para participação no estudo.  

Mulheres elegíveis eram convidadas a participar de entrevista individual e 

estruturada, e tiveram seus cartões de pré-natal e prontuários hospitalares revisados 

para obtenção dos dados de interesse. O fluxograma geral do estudo está publicado 

(24) e reportado na Figura 1 desta tese. 

Controle 

Em unidades de saúde alocadas ao grupo controle, as gestantes receberam 

atenção pré-natal padrão. Somente no momento da internação para a resolução da 

gestação as mulheres “controles” foram abordadas pelo grupo de pesquisa e tomaram 

conhecimento do projeto. Seguiram os mesmos protocolos do grupo intervenção para 

obtenção de consentimento e revisão de dados médicos. 
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Avaliação de medidas de desfecho 

Esta análise teve como medida de desfecho primário a percepção da mulher de 

sentir-se preparada para o parto (capacidade parturitiva). Desfechos secundários, 

considerados nesta análise estão listados abaixo. 

I. Resultados maternos e perinatais 

Início do trabalho de parto (espontâneo, induzido ou cesárea eletiva) 

Presença de acompanhante 

Oferta e consumo de dieta ou líquidos 

Permissão para deambulação e movimentação 

Oferta e uso métodos não farmacológicos para alívio da dor 

Uso de corticoide (durante o pré-natal e/ou na maternidade) 

Uso de cateter venoso em trabalho de parto 

Uso de ocitocina em trabalho de parto 

Amniotomia 

Analgesia peridural 

Episiotomia 

Manobra de Kristeller 

Parto em posição litotômica 

Via de parto (vaginal, fórceps/vácuo, cesárea) 

Aleitamento materno e contato pele a pele na primeira hora de vida 

II. Satisfação das mulheres e percepção da capacidade parturitiva 

Avaliação da relevância do pré-natal para contribuir com o preparo para o 

parto (se ajudou ou não) 

Conhecimento sobre manobra de Kristeller (se anterior ou durante a 

internação) 

Conhecimento sobre ocitocina para indução/condução do trabalho de parto 

(se anterior ou durante a internação) 

Desejo de parto via vaginal no início da gestação 

Desejo de parto via vaginal no momento da internação 

Decisão final da via de parto (se conjunta entre mulher e equipe médica ou 

não) 

Momento de indicação da cesárea (se em trabalho de parto ou não) 

 

Período do estudo 

Unidades de saúde alocadas para o grupo intervenção promoveram o 

recrutamento das gestantes durante três meses (de abril a junho de 2015). Gestantes 

incluídas na intervenção PRENACEL foram seguidas até o momento da alta 
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hospitalar, após a resolução da gestação. Já a etapa de coleta de dados nas 

maternidades referentes à toda a população do estudo foi realizada de agosto de 2015 

a fevereiro de 2016. No total, foram trezes meses de seguimento das participantes, 

com coleta diária de dados nas maternidades por sete meses. 

Tamanho Amostral 

O tamanho amostral do estudo primário foi determinado visando a avaliação dos 

efeitos do PRENACEL nas práticas da atenção pré-natal. Detalhes deste cálculo 

foram previamente publicados (24). Em resumo, foram necessárias 581 mulheres na 

amostra (145 gestantes recebendo a intervenção e 436 no grupo controle) e a 

participação de 10 unidades de saúde em cada grupo do estudo. 

Análise estatística 

A avaliação do efeito da intervenção PRENACEL foi realizada por meio de duas 

abordagens analíticas: (i) análise por protocolo (APP), que compara as gestantes que 

receberam as SMS do PRENACEL versus gestantes das unidades de saúde controles 

e; (ii) análise por intenção de tratamento (AIT), que compara todas as mulheres das 

unidades de saúde do grupo intervenção versus mulheres das unidades de saúde do 

grupo controle.  

As análises foram realizadas pela comparação dos riscos relativos (RR) com 

95% de intervalo de confiança (IC). Foi considerado um nível de significância de 5% 

para todos os testes. Os dados foram analisados através do software analítico R 

versão 3.3.1 (R Foundation, Viena, Áustria), com cálculo de RR e IC por tabela de 

Excel com fórmula desenvolvido por Rob Herbert (1999; Universidade de Sydney).  

RESULTADOS  

Durante o período de recrutamento dos indivíduos, 350 mulheres manifestaram 

interesse em receber as mensagens PRENACEL, 157 mulheres atenderam aos 

critérios de elegibilidade e receberam a intervenção. Na resolução da gestação, etapa 

de entrevista individual nas maternidades, 1210 mulheres foram incluídas nas análises 

dos desfechos principais: 770 no grupo intervenção e 440 no grupo controle.  

Nos meses de seguimento das gestantes elegíveis cadastradas para o 

recebimento das SMS, o programa informatizado SISPRENACEL enviou 21 703 
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mensagens programadas para cada idade gestacional. É relevante a informação de 

que, no mesmo período, foram recebidas 1 087 mensagens espontâneas com dúvidas 

e comentários das participantes. Em resposta a estas comunicações, a equipe de 

pesquisa enviou 1 230 SMS personalizadas, sendo a maior parte delas com conteúdo 

de valorização da atenção pré-natal institucional para a resolução de dúvidas clínicas 

individuais. Um número pequeno de mulheres demandou mais informações para 

esclarecimento de conteúdo entregue pelo PRENACEL, e; algumas participantes de 

destacaram por seu maior engajamento nas interações com a pesquisa.  

Em relação ao balanceamento dos conglomerados, não foram observadas 

diferenças entre os grupos de estudo quanto à cobertura de atendimento em saúde, 

população adstrita e proporção de famílias inscritas em programa de transferência de 

renda. No entanto, as unidades de saúde do grupo intervenção tiveram proporção 

30% superior de área de favela (80% versus 50% no grupo controle), e, no grupo 

controle, 90% das unidades eram vinculadas a instituições de ensino superior (versus 

50% no grupo intervenção). A Tabela 1 reporta os dados de base no nível dos 

conglomerados. 

Tabela 1 Características dos conglomerados de acordo com o grupo de estudo 

Características Intervenção Controle 

População adstrita de 2010 (19) 199 564 182 565 
Programa de transferência de renda 3 842 (1,9%) 3 124 (1,7%) 
Unidades básicas de Saúde com área de favela 8 (80%) 5 (50%) 
Unidades básicas de Saúde (apenas nível primário)  9 (90%) 9 (90%) 
Unidades básicas de Saúde ligadas à universidade 5 (50%) 9 (90%) 
Equipe de profissionais de saúde   

Médicos 26 (17,2%) 26 (11%) 
Enfermeira  23 (15,2%) 28 (11.9%) 
Agente comunitário 47 (31,2%) 87 (36,9%) 
Auxiliar ou Técnico de Enfermagem 55 (36,4%) 95 (40,2%) 

 

Dentre as mulheres do grupo intervenção que demonstraram interesse e foram 

registradas no PRENACEL (157/770; 20,4%); 41 foram excluídas após reportar não 

terem lido as mensagens; resultando em 116 participantes analisadas no grupo 

PRENACEL (116/157; 73,9%). O fluxo de seguimento e perdas de participantes estão 

descritos em cada etapa no fluxograma do estudo, Figura 1.  

As análises a seguir reportam os resultados quanto à efetividade do PRENACEL 

para a consecução de seus objetivos. 
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Figura 1 - Fluxograma do ensaio aleatorizado por conglomerados  

 

 

Análise por protocolo 

Na comparação de dados sociodemográficos entre as mulheres do grupo 

PRENACEL e controle (n=116 vs. n=440), foi observada diferença quanto ao número 

de mulheres em situação conjugal “casada ou vivendo com companheiro”: 88,8% 

dentre as PRENACEL versus 80% dentre as controles (p=0,04). Foi menor a 

frequência de mulheres PRENACEL provenientes de classes sociais mais altas (5,6% 

versus 14,7%, p=0,02) e que reportaram uso de substância ilícita durante a gravidez 

(0% versus 4,3%, p=0,02). Estes dados estão reportados na Tabela 2. 

Na comparação das principais medidas de desfecho entre os grupos, receber o 

programa de mensagens teve efeito protetor para a percepção de preparo para o parto 



81 

 

(Tabela 5). Dentre as mulheres PRENACEL, 59,5% reportaram sentir-se muito 

preparadas para o parto, contra 47,1% dentre as controles (RR 1,26; 95% IC 1,05 – 

1,52). Reportaram importante relevância do pré-natal para essa percepção, 81,9% das 

mulheres PRENACEL; contra 66,2% dentre as controles (RR 1,24; 95% IC 1,11 – 

1,38).  

A intervenção também foi protetora para o conhecimento prévio da tríade de 

intervenções obstétricas realizadas em trabalho de parto e parto. Dentre as mulheres 

PRENACEL, 90,5% reportaram ter conhecimento sobre a prática de episiotomia 

versus 79,5% dentre as controles (RR 1,14; 95% IC 1,05-1,23). Conhecimento sobre 

a manobra de Kristeller teve RR de 1,19 (95% IC 1,01-1,41) e, o conhecimento sobre 

uso de ocitocina para indução/condução do trabalho de parto, RR 1,14 (95% IC 1,02-

1,29).  

Não houve diferença quanto às características e resultados obstétricos, 

maternos e perinatais (Tabela 3). Dentre os indicadores do processo de assistência 

ao parto (Tabela 4), observou-se efeito protetor da intervenção para o aleitamento 

materno e contato pele a pele na primeira hora de vida (RR = 1,21; 95% IC 1,01-1,45); 

e efeito prejudicial para a variável reportada oferta e consumo de dieta em trabalho de 

parto (RR 0,79; 95% IC 0,64 – 0,98). 

Não foram observadas diferenças entre os grupos para as avaliações de 

satisfação com o atendimento obstétrico nas maternidades (Tabela 6). 

Análise por intenção de tratamento 

Na comparação dos dados sociodemográficos entre as mulheres do grupo 

intervenção e controle (n=770 vs. n=440), no grupo intervenção, houve menor 

proporção de mulheres de classes sociais mais afluentes (10,1% versus 14,7% grupo 

controle; p= 0,0002); e menor proporção de mulheres que reportaram uso de 

substâncias ilícitas durante a gestação (2% versus 4,3% grupo controle; p= 0,03). 

Na abordagem das principais medidas de desfecho, não foi observada diferença 

para a variável reportada “como sentir-se muito preparada para o parto”, no entanto, 

a avaliação da relevância do pré-natal em contribuir com o preparo para o parto 

resultou em um RR de 1,13; (95% IC 1,04 – 1,38). 
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Da tríade selecionada de intervenções durante trabalho de parto e parto (Tabela 

5), o PRENACEL produziu efeito protetor quanto ao conhecimento prévio sobre a 

manobra de pressão fúndica uterina (RR 1,16; 95% IC 1,04 - 1,30). Não foram 

encontradas diferenças nas demais variáveis relativas ao conhecimento de 

intervenções e percepção de preparo para o parto (Tabela 5), ou na satisfação das 

mulheres em relação ao atendimento nas maternidades (Tabela 6). 

Não foram observados efeitos da intervenção sobre as características e 

resultados obstétricos, maternos e perinatais (Tabela 3). Para os indicadores de 

processo de assistência ao trabalho de parto e parto (Tabela 4), na comparação entre 

grupo intervenção e controle, observou-se um efeito protetor para o aleitamento 

materno e contato pele a pele na primeira hora vida (RR = 1,17; 95% IC 1,04-1,32), e 

efeito prejudicial para a variável reportada oferta/consumo de dieta durante o trabalho 

de parto (RR = 0,85; 95% IC 0,76 – 0,96). 
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Tabela 2 Características sociodemográficas e histórico reprodutivo 

 Intervenção Controle p p 

Total1 

(n=770) 

PRENACEL2 

(n=116) 
(n=440) AIT APP 

      

Idade (anos)       

18 - 19  86 (11,5%) 8 (6,9%) 46 (10,6%) 0,76 0,20 

20 - 24  228 (30,4%) 37 (31,9%) 138 (31,9%)   

25 - 29  220 (29,3%) 44 (37,9%) 125 (28,9%)   

30 - 34  131 (17,4%) 18 (15,5%) 66 (15,3%)   

≥ 35 86 (11,5%) 9 (7,8%) 57 (13,2%)   

Informação não disponível 19 0 8   

      

Situação conjugal      

Vive com companheiro 609 (81,2%) 103 (88,8%) 345 (80%) 0,68 0,04 

Não vive com companheiro 141 (18,8%) 13 (11,2%) 86 (20%)   

Informação não disponível 20 0 9   

      

Escolaridade (anos)       

≤ 4  29 (3,9%) 1 (0,9%) 14 (3,3%) 0,30 0,18 

5-9  289 (38,9%) 41 (35,3%) 145 (34,1%)   

10-12  384 (51,7%) 63 (54,3%) 244 (57,4%)   

> 12  41 (5,5%) 11 (9,5%) 22 (5,2%)   

Informação não disponível 27 0 15   

      

Trabalho remunerado      

Sim 387 (53,1%) 56 (48,7%) 213 (52,3%) 0,85 0,53 

Não 342 (46,9%) 59 (51,3%) 194 (47,7%)   

Informação não disponível 40 1 33   

      

Classe social      

Alta/Média alta 64 (10,1%) 6 (5,6%) 51 (14,7%) 0,0002 0,02 

Média 359 (56,8%) 70 (65,4%) 222 (64,2%)   

Baixa 209 (33,1%) 31 (29%) 73 (21,1%)   

Informação não disponível 138 9 94   

      

Raça/Cor      

Branca 281 (37,4%) 44 (37,9%) 177 (41,3%) 0,66* 0,75* 

Parda 372 (49,5%) 60 (51,7%) 201 (46,9%)   

Preta 88 (11,7%) 11 (9,5%) 46 (10,7%)   

Amarela 8 (1,1%) 0 (0%) 3 (0,7%)   

Indígena 2 (0,3%) 1 (0,9%) 2 (0,5%)   

Informação não disponível 19 0 11   

      

Número de gestações 

anteriores 
    

0 241 (32,3%) 37 (31,9%) 146 (34,4%) 0,62 0,93 

1 244 (32,7%) 37 (31,9%) 124 (29,2%)   

2 118 (15,8%) 19 (16,4%) 66 (15,6%)   

≥ 3  143 (19,2%) 23 (19,8%) 88 (20,8%)   

Informação não disponível 24 0 16   
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Abortos anteriores      

0 619 (83%) 94 (81%) 345 (81,4%) 0,54 1 

≥ 1 127 (17%) 22 (19%) 79 (18,6%)   

      

Planejamento reprodutivo      

Gestação planejada 302 (43,1%) 58 (51,8%) 160 (41,7%) 0,68 0,07 

Gestação não-planejada 398 (56,9%) 54 (48,2%) 224 (58,3%)   

Informação não disponível 70 4 56   

      

Risco gestacional      

Baixo risco/sem internação 475 (67,6%) 77 (67%) 279 (71,5%) 0,20 0,41 

Alto risco/com internação  228 (32,4%) 38 (33%) 111 (28,5%)   

Informação não disponível 67 1 50   

      

Atividade educativa 

durante o pré-natal 
    

Sim 135 (19.1%) 20 (17.2%) 83 (21.3%) 0.42 0.41 

Não 573 (80.9%) 96 (82.8%) 307 (78.7%)   

Não se aplica 62 0 50   

      

Fatores comportamentais      

Tabagismo 89 (12,6%) 12 (10,3%) 59 (15,1%) 0,28 0,25 

Etilismo 140 (19,8%) 14 (12,1%) 66 (16,9%) 0,27 0,27 

Drogadição 14 (2%) 0 (0%) 17 (4,3%) 0,03* 0,02* 

Sem informação 62 0 49   

      

* Teste exato de Fisher 
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Tabela 3 - Características e resultados obstétricos, maternos e perinatais 

 
Intervenção Controle   

Total 
(n=770) 

PRENACEL 
(n=116) 

(n=440) 
p 

AIT 
p 

APP 

      
Tipo de gestação      

Única 762 (99.1%) 116 (100%) 434 (98.6%) 0.56 0.35 
Gemelar ou mais 7 (0.9%) 0 (0%) 6 (1.4%)   
Informação não disponível 1 0 0   
      

IG em semanas completas      
Prematuro precoce: <34 26 (3.4%) 3 (2.6%) 15 (3.4%) 0.67 0.34 
Prematuro tardio: 34<37 57 (7.4%) 2 (1.7%) 27 (6.1%)   
Termo precoce: 37<39 179 (23.2%) 30 (25.9%) 109 (24.8%)   
Termo: 39<41 392 (50.9%) 66 (56.9%) 216 (49.1%)   
Termo tardio 41<42 103 (13.4%) 13 (11.2%) 60 (13.6%)   
Pós-termo: 42<45 13 (1.7%) 2 (1.7%) 13 (3%)   
      

Apresentação fetal no parto      
Cefálica 724 (96%) 110 (96.5%) 411 (95.2%) 0.45 0.39 
Pélvica 26 (3.5%) 3 (2.6%) 20 (4.6%)   
Outra 4 (0.5%) 1 (0.9%) 1 (0.2%)   
Informação não disponível 16 2 8   
      

Início do trabalho de parto      
Espontâneo 494 (65.3%) 75 (65.8%) 281 (65.2%) 0.43 0.93 
Induzido 154 (20.3%) 19 (16.7%) 78 (18.1%)   
Sem trabalho de parto 109 (14.4%) 20 (17.5%) 72 (16.7%)   
Informação não disponível 13 2 9   
      

Peso ao nascer (gramas)      
≥ 2500  693 (90.7%) 110 (94.8%) 398 (91.3%) 0.78* 0.49* 
1500 a 2499 62 (8.1%) 6 (5.2%) 35 (8%)   
< 1500 9 (1.2%) 0 (0%) 3 (0.7%)   
Informação não disponível 6 0 4   
      

Escore de Apgar no 5º min 
de vida  

   
  

≥ 7 744 (98.8%) 114 (99.1%) 422 (97.7%) 0.22 0.54 
< 7 9 (1.2%) 1 (0.9%) 10 (2.3%)   
Informação não disponível 17 1 8   
      

Admissão em UCI/UTI 
Neonatal 

   
  

Sim 111 (14.5%) 11 (9.6%) 65 (14.8%) 0.96 0.19 
Não 652 (85.5%) 104 (90.4%) 373 (85.2%)   
Informação não disponível 7 1 2   
      

Complicação materna 
grave 

   
  

Sim 58 (7.5%) 3 (2.6%) 35 (8%) 0.88 0.07 
Não 712 (92.5%) 113 (97.4%) 405 (92%)   
      

Condição do RN na alta 
materna 

   
  

Vivo 719 (94.2%) 112 (97.4%) 410 (93.6%) 0.94* 0.43* 
Transferido 9 (1.2%) 1 (0.9%) 5 (1.1%)   
Internado 33 (4.3%) 2 (1.7%) 22 (5%)   
Óbito 2 (0.3%) 0 (0%) 1 (0.2%)   
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Informação não disponível 7 1 2   
      

Condição de alta da mulher      
Viva 767 (99.7%) 115 (100%) 439 (100%) 0.54 1 
Transferida 2 (0.3%) 0 (0%) 0 (0%)   
Óbito 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)   
Informação não disponível 1 1 1   
      

Média internação materna 
(dias) 

2.8 (2.04) 2.53 (1.71) 2.93 (2.66) 
0,77
47 

0,85
21 

      
Via de parto      

Vaginal 522 (67.8%) 79 (68.1%) 281 (63.9%) 0.03 0.21 
Fórceps/Vácuo 14 (1.8%) 2 (1.7%) 2 (0.5%)   
Cesárea 234 (30.4%) 35 (30.2%) 157 (35.7%)   
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Tabela 4 - Indicadores de processo da assistência durante trabalho de parto e parto 

 
Intervenção Controle  RR e IC  RR e IC  

Total 
(n=770) 

PRENACEL 
(n=116) 

(n=440) AIT APP 

      

Partograma preenchido1,2    1,01 
(0,97- 1,04) 

1,00 
(0,94-1,07) 

Dados disponíveis 681 100 379   
Sim 635 (93.2%) 93 (93%) 351 (92.6%)   
Não 46 (6.8%) 7 (7%) 28 (7.4%)   
      

Aleitamento/pele a pele    1,17 
(1,04 -1,32) 

1,21 
(1,01-1,45) 

Dados disponíveis 700 116 381   

Sim 402 (57.4%) 69 (59.5%) 187 (49.1%)   

Não 298 (42.6%) 47 (40.5%) 194 (50.9%)   

      

Dilatação na admissão2,3     

     

Dados disponíveis 715 107 416   
< 4cm 303 (42.3%) 46 (43%) 174 (41.8%) 1,00 1,00 
≥ 4cm 339 (47,4%) 45 (42,1%) 206 (49,5%) 0,97  

(0,87 - 1,10) 
0,91 

(0,73 - 1,15) 
≥ 8cm 73 (10.3%) 16 (15%) 36 (8.7%) 1,13 

(0,79 - 1,63) 
1,51 

(0,90 - 2,52) 
      

Presença de Acompanhante     
      
“PPP”    0,98 

(0,90 – 1,08) 
1,05 

(0,91 – 1,21) 
Dados disponíveis 661 110 353   

Sim 438 (66.3%) 78 (70.9%) 238 (67.4%)   
Não 223 (33.7%) 32 (29.1%) 115 (32.6%)   
      

Pré-parto    0,99  
(0,94 – 1,04) 

0,96  
(0,88 – 1,05) 

Dados disponíveis 663 110 353   
Sim 572 (86.3%) 92 (83.6%) 307 (87%)   
Não 91 (13.7%) 18 (16.4%) 46 (13%)   
      

Parto    0,98  
(0,92 – 1,04) 

1,00  
(0,91 – 1,11) 

Dados disponíveis 665 111 356   
Sim 532 (80%) 91 (82%) 291 (81.7%)   
Não 133 (20%) 20 (18%) 65 (18.3%)   
      

Pós-parto     1,01  
(0,94 – 1,08) 

1,00 
 (0,89 - 1,12) 

Dados disponíveis 665 111 355   

Sim 520 (78.2%) 86 (77.5%) 276 (77.7%)   

Não 145 (21.8%) 25 (22.5%) 79 (22.3%)   

      
Boas práticas durante TP     
      
Alimentação    0,85  

(0,76 – 0,96) 
0,79  

(0,64 – 0,98) 
Dados disponíveis 552 92 292   
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Sim 305 (55.3%) 47 (51.1%) 189 (64.7%)   

Não 247 (44.7%) 45 (48.9%) 103 (35.3%)   

      

Movimentação1    0,99 
(0,91 – 1,07) 

1,04  
(0,92 – 1,18) 

Dados disponíveis 529 87 275   
Sim 400 (61.7%) 69 (63.9%) 210 (59.3%)   
Não  129 (19,9%) 18 (16,7%)) 65 (18,4%)   
      

Métodos não farmacológicos1   1,03  
(0,95 – 1,11) 

1,02  
(0,89 – 1,16) 

Dados disponíveis 648 94 359   

Sim 484 (63.1%) 77 (67%) 261 (59.6%)   

Não 164 (21.4%) 17 (14.8%) 98 (22.4%)   

      

Intervenções TP e parto1     
      
Corticoide    0,98 

(0,64 – 1,52) 
0,82 

(0,33 - 2,05) 
Dados disponíveis 682 108 378   

Sim 131 (19.2%) 17 (15.7%) 85 (22.5%)   
Não 551 (80.8%) 91 (84.3%) 293 (77.5%)   
      

Catéter venoso periférico   1,04  
(0,92 – 1,18) 

1,00  
(0,81 – 1,23) 

Dados disponíveis 563 93 305   
Sim 324 (57.5%) 51 (54.8%) 168 (55.1%)   
Não 239 (42.5%) 42 (45.2%) 137 (44.9%)   
      

Ocitocina    0,98 
(0,84 - 1,14) 

1,02  
(0,81 - 1,30) 

Dados disponíveis 316 54 161   
Sim 191 (60.4%) 34 (63%) 99 (61.5%)   
Não 125 (39.6%) 20 (37%) 62 (38.5%)   
      

Amniotomia    1,00 
(0,83 - 1,22) 

1,04 
(0,76 - 1,43) 

Dados disponíveis 552 90 302   
Sim 189 (33%) 32 (47.1%) 103 (53.4%)   
Não 363 (63.5%) 58 (61.1%) 199 (46.6%)   
      

Analgesia peridural   0,97 
(0,86 - 1,09) 

1,09 
(0,91 - 1,30) 

Dados disponíveis 523 87 276   

Sim 304 (58.1%) 57 (65.5%) 166 (60.1%)   

Não 219 (41.9%) 30 (34.5%) 110 (39.9%)   

      

Episiotomia    1,21 
(0,82 - 1,77) 

1,36 
(0,75 – 2,47) 

Dados disponíveis 534 83 287   

Sim 74 (13.9%) 13 (15.7%) 33 (11.5%)   
Não 460 (86.1%) 70 (84.3%) 254 (88.5%)   
      

Manobra de Kristeller    1,38 
(0,89 - 2,15) 

1,49 
(0,78 - 2,85) 

Dados disponíveis 486 83 248   
Sim 65 (13.4%) 12 (14.5%) 24 (9.7%)   
Não 421 (86.6%) 71 (85.5%) 224 (90.3%)   
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Litotomia    1,01  
(0,93 – 1,10) 

0,99  
(0,87 – 1,14) 

Dados disponíveis 489 84 249   
Sim 380 (77.7%) 64 (76.2%) 191 (76.7%)   
Não 109 (22.3%) 20 (23.8%) 58 (23.3%)   
      

1 Apenas mulheres que entraram em trabalho de parto, fase ativa precoce 
2 Informação de prontuário 
3 Esta análise tem a internação em fase ativa precoce como referência 

  Fase latente = <4cm de dilatação  

  Fase ativa precoce = >4 cm e <8cm 

  Fase ativa tardia = >8cm e <10cm 

  Dilatação completa ou expulsivo 
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Tabela 5 - Conhecimento de intervenções, desejo e decisão por via de parto, percepção de 
capacidade parturitiva e preparo para o parto 

 
Intervenção Controle RR e IC RR e IC 

Total 
(n=770) 

PRENACEL 
(n=116) 

(n=440) (AIT) (APP) 

     
Conhecimento sobre intervenções    
Dados disp. 708 116 391   
      
Episiotomia     1,01  

(0,95 – 1,08) 
1,14  

(1,05 – 1,23) 
Sim 571 

(80.6%) 
105(90.5%) 311 (79.5%)   

Não 137 
(19.4%) 

11 (9.5%) 80 (20.5%)   

      
Kristeller    1,16 

(1,04 - 1,30) 
1,19 

(1,01 - 1,41) 
Sim 433 

(61.2%) 
73 (62.9%) 206 (52.7%)   

Não 275 
(38.8%) 

43 (37.1%) 185 (47.3%)   

      
Ocitocina    1,06 

(0,98 - 1,15) 
1,14 

(1,02 - 1,29) 
Sim 509 

(71.9%) 
90 (77.6%) 265 (67.8%)   

Não 199 
(28.1%) 

26 (22.4%) 126 (32.2%)   

      

Desejo inicial por parto vaginal 
0,99 

(0,94 – 1,04) 
0,94 

(0,85 - 1,04) 
     
Dados d. 681 115 380   

Sim 576 
(81.7%) 

93 (80.2%) 326 (83.4%)   

Não  105 
(14.9%) 

22 (19%) 54 (13.8%)   

      

Desejo por parto vaginal na internação  
1,00  

(0,95-1,06) 
1,01  

(0,92 – 1,11) 
     
Dados d. 674 112 377   

Sim 562 
(79.8%) 

94 (81.7%) 314 (80.7%)   

Não 112 
(15.9%) 

18 (15.7%) 63 (16.2%)   

      

Decisão conjunta sobre via de parto  
 0,95  

(0,82 – 1,11) 
1,05  

(0,82 – 1,65) 
     
Dados d. 704 116 389   

Sim 271 38.3% 49 (42.2%) 157 (40.4%)  
Não 433 61.7% 67 (57.8%) 232 (59.6%)  
Decisão da mulher 131 18.5% 21 (18.1%) 79 (20.3%)  
Da equipe assistencial  302 42.7% 46 (39.7%) 153 (39.3%)  
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Indicação da cesárea emTPb 
 1,01  

(0,76 – 1,35) 
1,17  

(0,74 – 1,85) 
     
Dados d 219 34 142   

Sim 78 (35,6%) 14 (41,2%) 50 (35,2%)   
Não 141 

(64,4%) 
20 (58,8%) 92 (64,8%)   

Pré-natal 95 (43.4%) 15 (44.1%) 74 (52.1%)   
Admissão 32 (14.6%) 4 (11.8%) 10 (7%)   
Sala de 

parto 
14 (6.4%) 1 (2.9%) 8 (5.6%)   

      

Percepção da capacidade parturitiva 
 1,01  

(0,89 - 1,16) 
1,26  

(1,05 – 1,52) 
     
Dados d. 708 116 391   

Sim, muito  338 
(47.7%) 

69 (59.5%) 184 (47.1%)   

Não 370 
(52.3%) 

47 (40.5%) 207 (52.9)   

+/_ 224 
(31.6%) 

26 (22.4%) 116 (29.7%)   

Desprep. 146 
(20.6%) 

21 (18.1%) 91 (23.3%)   

      

Pré-natal ajudou no preparo para o parto 
 1,13  

(1,04 – 1,22) 
1,24  

(1,11 – 1,38) 
Dados d. 70

8 
116 390   

Sim 528 
(74.9%) 

95 (81.9%) 258 (66.2%)   

Não 177 
(25.1%) 

21 (18.1%) 132 (33.8%)   

Pouco  107 
(15.2%) 

10 (8.6%) 74 (19%)   

Não  70 (9.9%) 11 (9.5%) 58 (14.9%)   
      

 

  

                                            
b Apenas mulheres que tiveram cesárea (n=391). Embora a indicação da cesárea seja mais frequente 
durante o pré-natal, a análise foi feita com referência à indicação de cesárea realizada durante o 
trabalho de parto, de acordo com as considerações teórico-conceituais da pesquisa. 
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Tabela 6 - Satisfação com a assistência recebida na maternidade 

 
INTERVENÇÃO 

CONTROLE 
(n=440) 

RR e IC 
(AIT) 

RR e IC 
(APP) 

Total 
(n=770) 

PRENACEL 
(n=116) 

    
Atendimento obstétrico muito bom e bom  0,99 0,98 
Dados d. 707 116 390 (0,95 - 1,03) (0,91 - 1,06) 

Sim 628 (88.8%) 102 (88%) 350 (89.8%)   
Não 79 (11.2%) 14 (12%) 40 (10.2%)   
Mto bom 381(53.9%) 64 (55.2) 219 (56.2%)   
Bom 247 (34.9%) 11 (9.5) 131 (33.6)   
Satisfat. 59 (8.3%) 11 (9.5%) 34 (8.7%)   
Ruim 13 (1.8%) 1 (0.9%) 4 (1%)   
Péssimo 7 (1%) 2 (1.7%) 2 (0.5%)   

      
Atendimento neonatal muito bom e bom  1,01 1,02 
Dados d. 704 116 390 (0,98 - 1,04) (0,98 - 1,06) 

Sim 676 (96%) 112 (96.6%) 370 (94.8%)   
Não 28 (4%) 4 (3.4%) 20 (5.2%)   
Mto bom 435 (61.8%) 75 (64.7%) 256 (65.6%)   
Bom 241 (34.2%) 37 (31.9%) 114 (29.2%)   
Satisfat. 24 (3.4%) 4 (3.4%) 18 (4.6%)   
Ruim 3 (0.4%) 0 (0%) 1 (0.3%)   
Péssimo 1 (0.1%) 0 (0%) 1 (0.3%)   

      
Conforto e privacidade muito bom e bom  0,98 0,95 
Dados d. 708 116 390 (0,95 - 1,01) (0,88 -1,01) 

Sim 651 (92%) 103 (88.8%) 366 (93.1%)   
Não 57 (8%) 13 (11.2%) 24 (6.9%)   
Mto bom 312 (44.1%) 55 (47.4%) 198 (50.8%)   
Bom 339 (47.9%) 48 (41.4%) 168 (43.1%)   
Satisfat. 46 (6.5%) 12 (10.3%) 20 (5.1%)   
Ruim 9 (1.3%) 1 (0.9%) 3 (0.8%)   
Péssimo 2 (0.3%) 0 (0%) 1 (0.3%)   

      
Cuidado e suporte recebido o tempo todo  0,96 0,91 
Dados d. 706 116 390 (0,86 - 1,08) (0,74 - 1,11) 

Sim 375 (53.2%) 58 (50%) 215 (55.1%)   
Não 331 (46.8%) 58 (50%) 175 (44.9%)   
Boa part 253 (35.8%) 41 (35.3%) 134 (34.4%)   
Pouco 44 (6.2%) 11 (9.5%) 16 (4.1%)   
Não 34 (4.8%) 6 (5.2%) 25 (6.4%)   

    

Informação recebida foi suficiente  
1,02 

(0,98 - 1,06) 
0,99 

(0,92 - 1,07) 
Dados d. 707 116 391   

Sim 643 (90,9%) 103 (88,8%) 349 (89,3%)   
Não 64 (9,1%) 13 (11,2%) 42 (10,7%)   
Insuficie 49 (6,9%) 12 (10,3%) 33 (8,4%)   
Não  15 (2,1%) 1 (0,9%) 9 (2,3%)   

    

Desrespeito, abusos e maus-tratos  
0,95 

(0,54 - 1,68) 
0,94 

(0,36 - 2,47) 
Dados d. 707 116 391   

Sim 31 (4,4%) 5 (4,3%) 18 (4,6%)   
Não 676 (95,6%) 11 (95,7%) 372 (95,1%)   
Não sei 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,3%)   
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DISCUSSÃO 

Nossos resultados sugerem que o uso de SMS com informações sobre a 

gestação, parto e seu manejo contribui para melhorar a percepção das mulheres 

quanto à sua capacidade parturitiva. Também encontramos que o recebimento dos 

SMS contribui para a percepção de que o pré-natal aumenta a capacidade parturitiva 

das participantes. Outras associações com a entrega de informações para as 

mulheres foram observadas: maior conhecimento anterior ao parto sobre o uso das 

intervenções episiotomia, pressão fúndica uterina e uso de ocitocina para acelerar o 

trabalho de parto; e um melhor resultado no estabelecimento do contato pele-a-pele e 

o aleitamento materno precoces. Não foram observadas diferenças entre os grupos 

do estudo quanto ao uso de práticas obstétricas no trabalho de parto e parto, os 

desfechos médicos da gestação e nascimento, e a satisfação das mulheres com o 

atendimento. 

Apesar da maior parte dos estudos sobre a efetividade de intervenções M-Health 

terem como foco de avaliação os indicadores pré-natais e pós-natais, a ausência de 

impacto sobre desfechos maternos e perinatais já foi observada em algumas 

situações. De acordo com uma revisão sistemática recente, com 27 estudos de 

intervenção com comunicação via tecnologias móveis, apenas uma pesquisa revelou 

informações relativas à mortalidade ou morbidade materna grave. Realizado na 

Nigéria, o estudo concluiu que o suporte tecnológico não promoveu diferenças nos 

determinantes dos óbitos incluídos na análise (25). Uma avaliação do incentivo ao 

consumo de suplemento de ferro na gestação via M-Health permitiu observar melhor 

adesão ao protocolo por parte das mulheres, sem resultar, contudo, em diferenças 

para anemia materna e níveis de hemoglobina, hematócritos e ferritina (26). Outra 

pesquisa, conduzida na Tailândia, conseguiu observar melhores níveis de satisfação, 

confiança e ansiedade nas mulheres que receberam SMS durante o pré-natal; no 

entanto, não foram observadas diferenças para idade gestacional no parto ou via de 

parto (27).  

Importante notar que as evidências já organizadas nesta área foram 

majoritariamente produzidas em contextos onde a cobertura e o acesso às 

intervenções clínicas podem ser insuficientes, e, em decorrência, são comuns as 

“demoras” no manejo dos cuidados. Tais intervenções têm alcançado seus objetivos 
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por meio da entrega de informações educacionais e lembretes que estimulam a 

demanda das mulheres por insumos e/ou intervenção; e, em última instância, 

compreendem práticas de cuidado que dependem da adesão e engajamento ativo das 

mulheres para sua realização.  

Em contrapartida, no contexto da pesquisa PRENACEL, a situação de saúde das 

mulheres atendidas pelo SUS caracteriza-se por sua elevada cobertura de 

intervenções essenciais, com maior disponibilidade de recursos em comparação do 

que àquelas anteriormente citadas. De tal modo, entendemos ser este um cenário 

bastante oportuno para o teste de efetividade proposto. Nossa intervenção confirmou 

sua utilidade em ampliar ainda mais a cobertura das práticas recomendadas. 

Participantes do PRENACEL realizaram mais consultas de pré-natal, foram mais 

imunizadas e tiveram maior proporção de mulheres com sorologias testadas para HIV 

e sífilis (24).  

Outro ponto forte do estudo foi o modelo de comunicação implementado pelo 

PRENACEL. Além da função educativa das SMS, incluindo lembretes, foi garantido 

às mulheres a oportunidade de uma comunicação bi-direcional, ou seja, durante o 

seguimento das participantes do estudo, o sistema informatizado de comunicação 

permitia o envio automático das SMS programadas e também o recebimento 

espontâneo de dúvidas ou comentários, sem custo algum para as participantes, as 

quais eram respondidas pela equipe de pesquisadores. O engajamento ativo em 

comunicações espontâneas e individuais com a pesquisa por quase 40% das 

participantes possivelmente tem relevância para a satisfação das mulheres e 

percepção de ser incluída nos processos de decisão sobre seu cuidado. São 

resultados importantes para consideração de nossas perguntas científicas, e 

potenciais análises para futuras publicações. 

Consideramos que, dentre as limitações do estudo, está o potencial viés de 

seleção das mulheres interessadas em receber as SMS como complemento ao pré-

natal institucional. Outra limitação é que a natureza da intervenção permite apenas 

verificar o recebimento das mensagens no dispositivo celular, mas não permite 

determinar se, de fato, houve o consumo das informações das SMS pelas mulheres. 
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Em consideração às elevadas taxas de intervenções obstétricas na atenção ao 

parto no país, nosso estudo teve o diferencial de promover uma sensibilização das 

mulheres sobre as boas práticas para uma experiência de parto positiva. A 

instrumentalização das mulheres com conhecimentos sobre a fisiologia feminina e as 

práticas assistenciais já foi associada a menores taxas de admissão precoce em 

trabalho de parto, maior uso de boas práticas na assistência ao trabalho de parto, com 

redução das cesáreas desnecessárias entre primíparas atendidas pelo SUS (28).  

Além de estimular o consumo de tecnologias suaves, como presença de 

acompanhante, ingesta de dieta em trabalho de parto e liberdade de movimentação, 

o PRENACEL buscou promover uma demanda pela recusa informada de algumas 

intervenções, como episiotomia ou posição de litotomia para o período expulsivo do 

parto. No contexto desta pesquisa, apesar de reconhecermos a pouca 

governabilidade que as mulheres têm sobre as intervenções que são realizadas 

durante o processo assistencial, especialmente em ambiente hospitalar, 

consideramos relevante para as políticas de saúde a associação encontrada entre o 

recebimento de informações educacionais e a melhora na percepção da capacidade 

parturitiva das mulheres em geral, e especificamente, o achado de que o pré-natal 

colabora com que se sintam mais preparadas para o parto. A educação em saúde 

preparatória para o parto e nascimento têm sido destacadas como estratégia efetiva 

para incluir as preferências das mulheres durante as tomadas de decisão. Além disso, 

a literatura enfatiza que uma experiência de parto positiva está associada à 

participação das mulheres nas decisões assistenciais (8, 18). Nossa revisão da 

literatura sugere ser este o primeiro resultado de SMS como intervenção para 

melhorar a capacidade parturitiva.  

CONCLUSÃO 

Melhorar o nível de confiança das mulheres em sua capacidade parturitiva e, 

valorizar o uso restrito e adequado de intervenções no trabalho de parto e nascimento 

é um desafio que se apresenta ao contexto cultural de assistência ao parto 

estabelecido no país. O PRENACEL pode contribuir com a ampliação do acesso das 

mulheres a informações que lhes sejam estratégicas para se sentirem mais 

preparadas para a experiência do parto.  
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4. Outros resultados 
 

4.1. Satisfação das usuárias com o programa PRENACEL 

4.1.1. Considerações iniciais 

Outro componente de avaliação deste projeto foi a medida de satisfação das 

mulheres participantes do PRENACEL quanto à qualidade do programa. Também 

foram produzidos dados sobre incremento na demanda por esclarecimentos e/ou 

intervenções; recusa de procedimentos e interações de comunicação das gestantes 

com os pesquisadores ou repasse das informações.  

4.2. Métodos 

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas com as 

mulheres participantes do programa PRENACEL, durante a internação para a 

resolução da gestação. Estas eram identificadas durante a triagem diária para 

inclusão das mulheres e coleta dos dados; e as entrevistadoras de campo, então, 

conduziam o questionário desenvolvido especificamente para a consecução dos 

objetivos desta análise (ANEXO C).  

Esta é uma análise descritiva das proporções de satisfação das mulheres com o 

programa PRENACEL. 

4.3. Resultados 

Conforme disposto na Tabela 4.1. - Satisfação com o programa de 

mensagens PRENACEL a qualidade geral do programa foi considerada “excelente 
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ou boa” por 97,4% das mulheres; 95,6% delas ficaram satisfeitas com a quantidade 

de mensagens recebidas e não sentiram falta de outro tipo de informações. 

O PRENACEL teve importante relevância para o manejo de dúvidas e 

necessidades de saúde por parte das mulheres conforme reportado por 80,7% das 

participantes. Em relação ao apoio para demanda efetiva por cuidados em saúde, em 

função de informação recebida, 36,9% reportaram que o programa motivou solucionar 

dúvidas com o profissional de saúde; e 10,6% solicitaram exame ou medicação 

durante o pré-natal. Outro destaque foi a proporção de mulheres que 

espontaneamente enviou dúvidas e comentários para o telefone da pesquisa, 39,5%. 

Como reportado anteriormente no artigo “Impacto de um programa de comunicação e 

informação em saúde para gestantes sobre a percepção de sentir-se preparada para 

o parto: ensaio aleatorizado por conglomerados (PRENACEL)”, o sistema de 

informações enviou 21 703 SMS programas, recebeu 1 087 SMS espontâneas e, em 

resposta, enviou 1 230 SMS personalizadas. 

Na avaliação do programa quanto às informações relativas ao trabalho de parto 

e parto é importante lembrar que nestes indicadores foram observadas as diferenças 

nas comparações do ensaio randomizado PRENACEL versus controle. Dentre as 

participantes, 74,6% reportaram que as informações recebidas tiveram relevância 

sobre a percepção de sentir-se melhor preparada para o parto; 14% das mulheres 

referiram ter solicitado ou recusado algum procedimento; e 70,8% consideraram que 

o programa teve importante contribuição para efetivar o direito ao acompanhante 

durante a internação para o parto.  
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Tabela 4.1 - Satisfação com o programa de mensagens PRENACEL 

Variáveis Total de mulheres  Proporção 

   

Qualidade geral do PRENACEL   

Excelente 72 63.20% 

Boa 39 34.20% 

Regular 2 1.80% 

Ruim 1 0.90% 

   

Quantidade de SMS recebidas   

Satisfeita 109 95.60% 

Mais ou menos satisfeitas 5 4.40% 

Insatisfeitas 0 0.00% 

   

Sentiu falta de algum tipo de informação   

Sim 5 4.40% 

Não 109 95.60% 

   

Ajudou a lidar melhor com dúvidas/necessidades de saúde  

Ajudou muito 92 80.70% 

Ajudou pouco 22 19.30% 

Não ajudou 0 0.00% 

   

Fez perguntar/tirar dúvidas com profissionais do pré-natal  

Sim 41 36.90% 

Não 70 63.10% 

   

Fez solicitar exame/medicação do pré-natal   

Sim 12 10.60% 

Não 101 89.40% 

   

Ajudou a sentir-se mais preparada para o parto   

Ajudou bastante 85 74.60% 

Ajudou um pouco 26 22.80% 

Não ajudou 3 2.60% 

   

Fez solicitar/recusar procedimento no trabalho 
de parto/parto   

Sim 16 14.00% 

Não 98 86.00% 

   

Contribuiu para que tivesse acompanhante 
durante a internação   

Contribuiu bastante 80 70.80% 

Contribuiu um pouco 27 23.90% 



102 

 

Não contribuiu 6 5.30% 

   

Enviou dúvidas para o PRENACEL   

Sim 45 39.50% 

Não 69 60.50% 

   

Avaliação da resposta recebida   

Resposta ajudou 44 95.70% 

Resposta ajudou pouco 1 2.20% 

Resposta não ajudou 1 2.20% 

Resposta foi rápida 30 66.70% 

Resposta foi demorada 5 11.10% 

Não soube informar 10 22.20% 

   

Repassou/mostrou SMS para outra pessoa   

Não 81 71.10% 

Sim 33 28.90% 

Para companheiro 37 48.70% 

Para outra mulher grávida 8 10.50% 

Para amiga ou parenta não-grávida 31 40.80% 

Profissional de saúde 0 0.00% 

Outro   

   

Participaria novamente em gravidez futura   

Sim 110 97.30% 

Talvez 2 1.80% 

Não 1 0.90% 

   

Recomendaria para outras grávidas   

Sim 113 99.10% 

Não 1 0.90% 

Talvez/Não sabe 0 0.00% 

 

4.4. Discussão 

Os impactos do PRENACEL são estritamente positivos e avançam no sentido de 

ampliar o acesso das mulheres a informações em saúde baseada em evidências, as 

quais ainda circulam em acesso escasso e privilegiado. Na pesquisa PREANCEL, o 

recebimento de informações educativas e lembretes como apoio ao pré-natal não 

produziu efeitos colaterais indesejáveis para as mulheres ou os serviços e 

profissionais de saúde. Nenhuma ocorrência foi reportada pelas mulheres e 

instituições participantes durante todo o curso da pesquisa. 
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De acordo com nossa revisão de literatura, estas são as primeiras evidências a 

serem organizadas quanto ao uso estratégico de uma intervenção Mobile Health para 

promover o acesso das mulheres a informações encorajadoras para decisões de parto 

esclarecidas e compartilhadas. É também a primeira pesquisa brasileira que utiliza 

SMS como plataforma para o cuidado ampliado em saúde materna no SUS. Outros 

estudos já observaram associações entre a educação pré-natal e perinatal e a 

redução de cesáreas em primíparas atendidas pelo SUS, sobre a melhora na 

confiança em sua capacidade parturitiva e os níveis de satisfação com a experiência 

do parto.  

Considerando a alta satisfação das participantes, a inexpressiva solicitação de 

desligamento do PRENACEL, a relevância das interações espontâneas, que incluíram 

relatos de perdas gestacionais e diagnóstico de microcefalia fetal durante surto 

epidemiológico no país, estes resultados têm grande potencial de contribuição para o 

campo de pesquisa e serão objeto de análise em outra publicação. O cuidado 

acolhedor e empático é, por si, uma intervenção efetiva para melhores resultados de 

satisfação com o cuidado. 
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5. Considerações finais 
 

Melhorar a qualidade da atenção à saúde materna e perinatal persiste como 

desafio ao contexto brasileiro devido a uma série de determinações que se referem 

desde a organização e desempenho do Sistema Único de Saúde; à gestão e gerência 

de serviços e à atuação profissional dos provedores de cuidados em saúde materna 

e perinatal; e de modo importante, às desigualdades sociais que se traduzem em 

marcadores sociais da diferença – ou determinantes sociais da saúde, tais como a 

raça/cor da pele, escolaridade, idade, multiparidade, entre outras, as quais impactam 

na qualidade de vida das mulheres, em função de oportunidades do desenvolvimento 

de seu pleno potencial.  

O que foi proposto com a intervenção PRENACEL é o desenvolvimento e análise 

de uma oportunidade de engajar a comunidade na missão de melhorar a saúde 

materna e perinatal, contribuindo para redução morbimortalidades evitáveis, a partir 

da demanda ativa por intervenções essenciais para a saúde reprodutiva das mulheres. 

Com foco na educação e informação em saúde especialmente orientada para 

mulheres gestantes, e utilizando de uma tecnologia já incorporada à dinâmica 

populacional, o componente PRENACEL Parto & Nascimento foi estabelecido para 

servir como uma ferramenta de valorização da autonomia feminina, ampliando e 

fortalecendo o repertório das mulheres acerca do desenvolvimento saudável da 

gestação, dos sinais de risco, e das melhores práticas na atenção ao ciclo gravídico-

puerperal. 

Com isso, ampliamos a abordagem do cuidado em saúde das gestantes 

atendidas pelo SUS. E foi possível observar que a instrumentalização das mulheres 
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com conhecimentos em saúde, via intervenção Mobile Health, produziu efeitos sobre 

a percepção de sentir-se preparada para o parto, além dos benefícios identificados na 

cobertura das intervenções essenciais do pré-natal, especialmente, as sorologias para 

HIV e AIDS. A discussão que propomos está estabelecida em uma série de estudos 

e recomendações sobre como a educação pré-natal e perinatal pode melhorar a 

confiança das participantes em sua capacidade parturitiva, e que a inserção da 

parturiente nos processos de tomada de decisões clínicas tem relevância destacada 

para que a experiência do parto seja positiva e satisfatória - o que deve estar na 

agenda de todo sistema de saúde, como estratégia proximal para prevenir agravos e 

morbidades.  

Por fim, importante observarmos que nossa população de estudo e objeto de 

inquietações científicas são mulheres brasileiras que – apesar das altas prevalências 

de gravidez não planejada – levaram adiante o projeto pessoal da maternidade. 

Mulheres de um país com indicadores sociais marcados por enormes desigualdades 

sociais e de gênero, na qual se produz e reproduz uma cultura de tolerância para com 

as diversas formas de violências contra as mulheres. 
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6. Conclusão 
 

O estabelecimento de um canal de comunicação via SMS para gestantes 

atendidas pelo SUS é uma estratégia efetiva para melhorar a percepção das mulheres 

sobre sua capacidade parturitiva, o que, segundo a literatura, promove a satisfação 

das mulheres com a experiência do parto. Este tem sido destacado como importante 

indicador para a área da saúde materna, e compreende um referencial de direitos 

humanos para a assistência à saúde. Em última instância fortalece o componente da 

qualidade do cuidado centrado na experiência das usuárias. 

A análise dos indicadores de saúde materna do país expressa um contexto 

cultural e histórico de valorização da medicalização do ciclo gravídico puerperal, em 

que as mulheres não são comumente incorporadas nos processos de decisão clínica. 

Informações científicas selecionadas para a promoção da saúde em uma gestação 

saudável, com valorização das melhores recomendações para uma assistência 

satisfatória ao trabalho de parto e parto constituem um campo promissor para 

pesquisas futuras. Além disso, os resultados obtidos com a entrega de informações e 

lembretes sobre a importância das intervenções essenciais do pré-natal já 

estabelecem sua relevância, em consideração ao relativo baixo custo para sua 

implementação, para o escalonamento da proposta em população ampliada. 

Este foi um trabalho desenvolvido com o objetivo de ampliar o acesso das 

mulheres às melhores informações em saúde materna, como estratégia de 

fortalecimento da autonomia e cidadania feminina em um dos momentos mais críticos 

e marcantes de suas vidas, o nascimento de um filho. Esta pesquisa valoriza a 

participação das mulheres nos processos de decisão a partir da promoção do direito 

à informação em saúde e como estratégia para melhorar os indicadores em saúde 
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materna, especialmente quanto à adequação no uso de intervenções obstétrica, e a 

satisfação das mulheres com a experiência parturitiva.  
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ANEXO A - Aprovações por Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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ANEXO B – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C: Instrumentos de coleta dos dados 
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ANEXO D - Material de divulgação do PRENACEL (cartaz e marcador de livro) 
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ANEXO E – Comprovante de submissão do Artigo 1 

 


