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Gente humilde 

 

“Tem certos dias em que eu penso em minha gente 

E sinto assim todo o meu peito se apertar 

Porque parece que acontece de repente 

Feito um desejo de eu viver sem me notar 

Igual a como quando eu passo no subúrbio 

Eu muito bem vindo de trem de algum lugar 

E aí me dá como uma inveja dessa gente 

Que vai em frente sem nem ter com quem contar 

São casas simples com cadeiras na calçada 

E na fachada escrito em cima que é um lar 

Pela varanda flores tristes e baldias 

Como a alegria que não tem onde encostar 

E aí me dá uma tristeza no meu peito 

Feito um despeito de eu não ter como lutar 

E eu que não creio peço a Deus por minha gente 

É gente humilde que vontade de chorar” 

 

Chico Buarque de Hollanda (1970) 

 

 



 

 

RESUMO 

 

CARDOSO, Tauani Zampieri. Avaliação do cuidado pré-natal nos serviços de Atenção 

Básica à Saúde do Piauí no contexto do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica. 2018. 141 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Os serviços de Atenção Básica à Saúde (ABS) do Sistema Único de Saúde são responsáveis 

pela maioria dos atendimentos pré-natais no Brasil. O pré-natal alcançou elevada cobertura no 

país, contudo, atingir um número mínimo de consultas não garante a qualidade da atenção. 

Ademais, permanecem iniquidades no acesso ao cuidado pré-natal, sendo que, as regiões mais 

pobres possuem mais difícil acesso, persistindo desfechos maternos e perinatais negativos. O 

objetivo geral desse estudo foi avaliar o cuidado pré-natal nos serviços de ABS que 

participaram do segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ-AB) no estado do Piauí. Trata-se de uma pesquisa avaliativa do 

tipo análise da implantação, subtipos 1-a, 1-b e 3, de corte tranversal. Elaborou-se os modelos 

lógico teórico e operacional do cuidado pré-natal nos serviços de ABS. A população desse 

estudo consistiu em 865 equipes de ABS que participaram da avaliação externa no segundo 

ciclo do programa, 788 unidades de saúde e 235 mulheres grávidas ou com filhos até dois 

anos de idade que responderam um questionário na ocasião da avaliação externa. Utilizou-se 

dados secundários provenientes do banco de dados da avaliação externa do Ministério da 

Saúde, coletados de janeiro a setembro de 2014. Descreveu-se a estrutura das unidades de 

saúde, o processo de trabalho das equipes e o cuidado recebido durante o pré-natal pelas 

mulheres entrevistadas. Analisou-se a prevalência da adequação da estrutura e do processo de 

trabalho para o cuidado pré-natal segundo as macrorregiões administrativas do estado, Índice 

de Desenvolvimento Humano municipal (IDHm), porte populacional e atendimento à 

população rural. Somente 3,7% das unidades de saúde possuíam estrutura adequada para o 

cuidado pré-natal, sendo as menores frequências as dos testes rápidos de gravidez (10,3%), 

HIV (8,6%) e sífilis (7,4%). O processo de trabalho foi adequado para 20,8% das equipes e a 

menor frequência foi da administração de penicilina G benzatina nas unidades de saúde 

(55,0%). Das mulheres entrevistadas, 10,6% receberam todos os cuidados pré-natais 

selecionados. A macrorregião dos Cerrados se destacou quanto à adequação da estrutura para 

o cuidado pré-natal. Em relação à adequação dos equipamentos e materiais para a realização 

de procedimentos clínicos-obstétricos e suprimento de vacinas, as unidades de saúde dos 



 

 

municípios com maior IDHm são mais prevalentes. Considerando a adequação do processo de 

trabalho, as equipes da macrorregião do Semiárido são mais prevalentes e quando analisada a 

solicitação de exames, as equipes com maior IDHm e que não atendem população rural são 

mais prevalentes. Os resultados apontam que o maior desafio é ofertar todos os cuidados 

preconizados para o pré-natal, o que distancia a prática desses serviços de saúde da 

integralidade. Observa-se que, quando a prestação de um cuidado depende de maior 

infraestrutura, os serviços dos municípios de maior IDHm são mais prevalentes. São 

necessários esforços para incrementar a estrutura das unidades de saúde e estimular as equipes 

a explorarem mais as tecnologias leves no cuidado. Ressalta-se a premência em suprir as 

unidades com os testes rápidos e realizar a administração da penicilina G benzatina nas 

unidades de saúde. 

 

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

saúde. Avaliação em saúde. 

 



 

 

RESUMEN 

 

CARDOSO, Tauani Zampieri. Evaluación del cuidado prenatal en los servicios de 

Atención Primaria de Salud de Piauí en el contexto del Programa Nacional de Mejora 

del Acceso y de la Calidad de la Atención Primaria. 2018. 141 f. Tesis (Doctorado) – 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Os servicios de Atención Primaria de Salud (APS) del Sistema Único de Salud son 

responsables por la mayor parte de lo atendimientos prenatales en Brasil. El prenatal alcanzó 

elevada cobertura en el país; sin embargo, alcanzar un número de consultas no garantiza la 

calidad de la atención. Además, aun existen desigualdades en el acceso al cuidado prenatal 

siendo que, a las regiones más pobres el acceso les es mucho más difícil, y persisten 

problemas de gestación y tipo de parto, y perinatales negativos. El Objetivo general de este 

estudio ha sido evaluar el cuidado prenatal en los servicios de APS que participaron del 

segundo ciclo del Programa Nacional de Mejora del Acceso y de la Calidad de la Atención 

Primaria [Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - 

PMAQ-AB] en el estado de Piauí. Se trata de una investigación evaluativa del tipo: análisis de 

la implantación, subtipos 1-a, 1-b y 3, de corte transversal. Se elaboraron los modelos lógico 

teórico y operacional del cuidado prenatal en los servicios de APS. La población de este 

estudio consistió en 865 equipos de APS que participaron de la evaluación externa en el 

segundo ciclo del programa, 788 unidades de salud, y 235 mujeres en estado de gravidez o 

con hijos de hasta dos años, los cuales respondieron a un cuestionario por ocasión de la 

evaluación externa. Se utilizaron datos secundarios provenientes del banco de datos de la 

evaluación externa del Ministerio de Salud, recolectados de enero a septiembre de 2014. Se 

describió la estructura de las unidades de salud, el proceso de trabajo de los equipos y el 

cuidado recibido durante el prenatal por las mujeres entrevistadas. Se analizó la prevalencia 

de la adecuación de la estructura y del proceso de trabajo para el cuidado prenatal según las 

macrorregiones administrativas del estado, Índice de Desarrollo Humano municipal (IDHm), 

tamaño de población, y atendimiento a la población rural. Solamente 3,7% de las unidades de 

salud poseían estructura adecuada para el cuidado prenatal, siendo las menores frecuencias las 

de los análisis rápidos de embarazo (10,3%), HIV (8,6%), y sífilis (7,4%). El proceso de 

trabajo fue adecuado para 20,8% de los equipos, y la menor frecuencia fue la administración 

de penicilina G benzatina en las unidades de salud (55,0%). De las mujeres entrevistadas, 

10,6% recibieron todos los cuidados prenatales seleccionados. La macrorregión de Cerrados 



 

 

se destacó en lo referente a la adecuación de la estructura para el cuidado prenatal. Con 

relación a la adecuación de los equipamientos y materiales para la realización de los 

procedimientos clínicos-obstétricos y suministro de vacunas, prevalecen las unidades de salud 

de los municipios con mayor IDHm. Considerando la adecuación del proceso de trabajo, 

prevalecen los equipos de la macrorregión del Semiárido, y cuando se analiza la solicitud de 

exámenes, prevalecen los equipos con mayor IDHm y que no atienden a la población rural. 

Los resultados apuntan a que el mayor desafío es ofrecer todos los cuidados preconizados 

para el prenatal, lo que distancia la práctica de estos servicios de salud de la integralidad. Se 

observa que, cuando la prestación de un cuidado depende de mayor infraestructura, 

prevalecen los servicios de los municipios de mayor IDHm. Son necesarios esfuerzos para 

incrementar la estructura de las unidades de salud y estimular a los equipos a explorar más la 

interacción relacional en el cuidado. Se resalta la preminencia en suplir las unidades con 

análisis rápidos y realizar la administración de la penicilina G benzatina en las unidades de 

salud. 

 

Palabras-clave: Atención Primaria de Salud. Atención prenatal. Evaluación de programas de 

salud. Evaluación en salud. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CARDOSO, Tauani Zampieri. Evaluation of prenatal care in the services of Primary 

Health Care in Piauí in the context of the National Program to Improve the Access and 

the Quality of Primary Care. 2018. 141 f. Thesis (Doctoral) – Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

The services of Primary Health Care (PHC) of the Unifield Health System [Sistema Único de 

Saúde] are responsible for the majority of the prenatal care in Brazil. Prenatal care has 

reached high levels of coverage in the country; however, reaching a minimum of doctor’s 

visits does not guarantee the quality of care. Moreover, inequalities in access to prenatal care 

remain, given that the poorest regions have the most difficult access to care, and adverse 

maternal and perinatal outcomes persist. The general aim of this study was to evaluate the 

prenatal care in the services of PHC providers that participated of the second cycle of the 

National Program to Improve Access and Quality of Primary Care [Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB] in the state of Piauí. 

This consists of an evaluative research of the analysis of implementation type, subtypes 1-a, 

1-b and 3, cross sectional study. The study elaborated the logical, theoretical, and operational 

models of prenatal care in the services of PHC. The population of this study consisted of 865 

teams of PHC providers that participated of the external evaluation in the second cycle of the 

program, 788 healthcare facilities, and 235 pregnant women or women with children up to 

two years of age who answered a questionnaire when the external evaluation took place. The 

study used secondary data from the Ministry of Health’s external evaluation, which was 

collected from January to September 2014. The study described the structure of the healthcare 

facilities, the teams’ work processes, and the care the interviewed women received during 

their prenatal care. The study analyzes the prevalence of the structure and the work process 

adjustment for prenatal care according to the macro administrative regions of the state, the, 

the municipal Index of Human Development (IHDm), population size, and services to the 

rural population.  Only 3.7% of the healthcare facilities had the appropriate structure for 

prenatal care, the lowest frequencies were for rapid pregnancy tests (10.3%), HIV (8.6%), and 

syphilis testing (7.4%). The work process was appropriate in 20.8% of the teams and the 

lowest frequency was that of the administration of Penicillin G Benzathine in the healthcare 

facilities (55.0%). 10.6% of the women interviewed received all the selected prenatal care. 

The Cerrados macro-region stood out in terms of the structure for prenatal care. Concerning 



 

 

the suitability of the equipment and materials for the implementation of clinical-obstetrical 

procedures and vaccine supplies, the healthcare facilities of the municipalities with the highest 

IHDm prevail. Considering the suitability of the work process, the teams of the Semiárido 

macro-region prevail, and when the requests for tests is analyzed, the teams with the highest 

IHDm, and who do not serve rural populations, prevail. The results point out that the greatest 

challenge is to offer all recommended prenatal care, which distances the practice of these 

healthcare services from completeness. It can be observed that, when the care provision 

depends on greater infrastructure, the services of the municipalities with the highest IHDm 

prevail. There is a need for efforts to increase the structure of the healthcare facilities and to 

stimulate the teams to explore more soft technologies in care. The study emphasizes the 

urgency in supplying facilities with rapid tests, and carrying out the administration of 

Penicillin G Benzathine in the healthcare facilities. 

 

Keywords: Primary Health Care. Prenatal Care. Program Evaluation. Health Evaluation. 
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APRESENTAÇÃO 

Trabalhar no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB) do Ministério da Saúde (MS), inicialmente, como supervisora do trabalho de 

campo da avaliação externa no estado do Piauí mediante convite do Grupo de Estudos em 

Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, em seguida, em âmbito 

nacional, na Coordenação Geral de Acompanhamento e Avaliação do Departamento de 

Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do MS, no primeiro ciclo do programa, fez 

com que eu me aproximasse da avaliação de programas e serviços de saúde. 

Com os resultados do primeiro ciclo do PMAQ-AB foi possível conhecer parte da 

realidade da Atenção Básica à Saúde (ABS) no Piauí e, posteriormente, ao trabalhar como 

docente no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e no 

Programa de Residência em Área Profissional de Saúde - Enfermagem Obstétrica da UFPI foi 

possível imergir nos serviços de assistência à saúde da mulher na gestação, no parto e no 

puerpério, no município de Teresina-PI. 

Essas experiências me trouxeram inquietações acerca do modelo de atenção 

predominante nos serviços de saúde caracterizado por uma atenção fragmentada, médico 

centrada, com limitações para garantir a humanização do cuidado, com grande parte das 

mulheres sem conhecer seus direitos, principalmente quanto às condições de atendimento da 

sua saúde e de seus bebês, tornando-se passivas diante das intervenções realizadas pelos 

profissionais de saúde e com uma atenção pré-natal burocrática na ABS, que limita o tempo e 

o espaço para acolher dúvidas, angústias e os desejos das mulheres que, muitas vezes, são 

responsabilizadas pelas falhas na continuidade do cuidado. 

Ao mesmo tempo, a minha participação como suplente na representação da 

Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras do Piauí no Fórum Estadual da 

Rede Cegonha, palco de negociações e deliberações sobre a assistência materna e infantil 

realizada no estado e nos seus municípios, possibilitou identificar que o Piauí se encontra no 

início do processo de constituição da rede de assistência materna e infantil, me levando à 

conjecturar que pesquisas avaliativas trariam contribuições para a implantação das políticas e 

programas de saúde materna-infantil, motivando a realização desse estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar de sua importância, o Sistema Único de Saúde (SUS) é alvo constante de 

questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade, o que suscita a necessidade de 

conhecer a qualidade dos serviços prestados, a pertinência das tecnologias utilizadas, os 

efeitos dos modelos assistenciais implementados, dentre outros, sendo que, a avaliação pode 

ser um instrumento para buscar essas respostas (FURTADO, 2012). 

A avaliação constitui um dos melhores mecanismos para responder às necessidades de 

informação dos decisores (DRUMMOND et al., 2015), inclusive, para a alocação de recursos, 

além de possibilitar mudanças nas políticas e programas para alcançar seus potenciais 

máximo e reconhecer necessidades emergentes frente a dinamicidade da vida. 

Assim, no contexto da crise política e financeira que impôs a redução dos gastos com 

políticas públicas no Brasil, a avaliação na saúde pode ser fundamental na tomada de decisões 

para enfrentar o desafio de promover acesso equitativo à saúde com serviços de qualidade. 

 

1.1 Sistema Único de Saúde e Atenção Básica à Saúde 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 traz a saúde como direito de 

todos e dever do Estado e cria o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1988), um dos 

frutos da Reforma Sanitária Brasileira (RSB). 

Essa Reforma teve origem nos movimentos sociais que defendiam a democratização 

da saúde em um contexto de crise no qual a saúde era caracterizada por baixa eficácia da 

assistência médica, altos custos do modelo médico-hospitalar e baixa cobertura dos serviços 

de saúde diante das necessidades da população (AROUCA, 1975; PAIM, 2008). 

Assim, a RSB, almejando uma sociedade mais justa, participativa e equânime, traz 

como princípios para o SUS a universalidade, a integralidade, a equidade, a descentralização e 

a participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

No entanto, ainda hoje, diversos interesses econômicos, políticos e culturais estão em 

jogo na arena sociopolítica brasileira e colocam em disputa projetos sanitários e societários 

distintos, o que impede, muitas vezes, o avanço do SUS através da redução do papel do 

Estado nas políticas sociais e da influência de organismos e pressões internacionais a favor de 

sistemas públicos simplificados e precarizados de saúde (DONIEC; DALL’ALBA; KING, 

2016; LUZ, 2001; MATTA, 2007; SANTOS, 2018). 
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Com isso, desde sua criação, o SUS enfrenta desafios, que ainda persistem, como o 

subfinanciamento, a definição dos papéis e a articulação público-privada, formas obsoletas de 

gestão, desigualdades no acesso à saúde, integração entre os serviços de diferentes níveis de 

atenção, promoção intersetorial da saúde, infraestrutura e suprimentos de insumos deficientes, 

entre outros (PAIM, 1990, 2009; PAIM et al., 2011; RIBEIRO et al., 2018; VIACAVA et al., 

2018). 

Porém, apesar dos obstáculos, o SUS teve avanços representativos nos últimos anos 

como a ampliação do acesso à Atenção Básica à Saúde
1
 (ABS) e aos serviços de emergência, 

cobertura quase universal de vacinação e da assistência pré-natal, investimentos na expansão 

de recursos humanos e tecnologias, incluindo a fabricação de produtos farmacêuticos mais 

essenciais ao país, entre outros, sendo substancial seu impacto sobre a população 

(MENICUCCI, 2009; PAIM et al., 2011; VIACAVA et al., 2018). 

A ampliação do acesso à ABS perpassa pela descentralização e extensão da cobertura 

das ações e serviços de saúde na implantação do SUS. As políticas adotadas para isso se 

alinhavam aos preceitos da Declaração de Alma-Ata
2
 sobre a Atenção Primária à Saúde 

(APS), o que era considerado válido por organismos internacionais (PAIM, 1998). 

Assim, esforços e investimentos públicos foram concentrados na ABS, tomada como 

estratégia para reorganização do modelo de atenção, inclusive, com incentivos financeiros 

específicos e a criação de mecanismos de repasse de recursos federais diretamente para os 

municípios, calculados com base no número de habitantes desses (BRASIL, 1998). 

Contudo, o marco da incorporação da Atenção Primária na política de saúde brasileira 

foi a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) cujos princípios traduziam o novo 

modelo de proteção social instituído com o SUS (ESCOREL et al., 2007). O primeiro 

documento do programa, publicado em 1994, o concebe como instrumento de reorganização 

do SUS e da municipalização e prioriza sua implantação em áreas de risco (BRASIL, 1994). 

Apesar de denominado PSF, desde a primeira publicação oficial que estabelece suas 

diretrizes, esse programa foi caracterizado como estratégia
3
 (BRASIL, 1997) e a adoção de 

                                                           
1
 O termo ABS no Brasil é resultado da necessidade de se construir uma identidade institucional própria para 

2
 A Declaração de Alma-Ata foi elaborada durante a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde, em Alma-Ata - Kazaquistão, em 1978. Ela afirma a saúde como direito e traz a APS como estratégia para 

se atingir a meta “Saúde para todos no ano 2000”. Disponível na íntegra em Brasil (2002). 

3
 Programas têm uma sequência determinada de ações visando um objetivo (MORIN, 2003, p. 62) e, no Brasil, 

são marcados pela verticalidade e desarticulação com outras ações dos serviços de saúde (BRASIL, 1997, p. 8). 

A estratégia também tem objetivo mas, para alcançá-lo, ela pode articular, integrar e promover ações conforme o 

ambiente em que se desenvolve. 
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remuneração diferenciada para os municípios que implementassem a ABS no modelo Saúde 

da Família impulsionou sua expansão (VIANA; DAL POZ, 2005). 

Em 2008, a cobertura pela Estratégia Saúde da Família (ESF) correspondia a 47,7% de 

domicílios cadastrados, representando 50,9% da população, segundo a Pesquisa Nacional de 

Amostras de Domicílios (PNAD). Com um aumento de 10,3% na cobertura, em 2013, haviam 

53,4% de domicílios cadastrados, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), dados 

semelhantes aos do Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde (MS) 

para o mesmo ano, que estimou uma cobertura pela ESF de 109 milhões de pessoas ou 56% 

da população (MALTA et al., 2016). 

Em fevereiro de 2018, de acordo com dados administrativos do DAB, o Brasil possuia 

43.731 equipes de Saúde da Família, com a estimativa de cobertura de 135 milhões de 

brasileiros, correspondendo a 64,92% da população, sendo que, considerando outros modelos 

de ABS, esse número sobe para 75,79% da população (BRASIL, 2018a). 

A expansão da cobertura da ESF no Brasil é associada à redução da mortalidade pós-

neonatal (GUANAIS, 2013; VENANCIO et al., 2016), mortalidade infantil (BASTOS et el., 

2017), morte em crianças menores de 5 anos por infecções respiratórias e diarreia 

(RASELLA; AQUINO; BARRETO, 2010), morte de adultos por doenças cardíacas e 

cerebrovasculares (RASELLA et al., 2014), hospitalizações potencialmente evitáveis por 

doenças crônicas comuns (MACINKO et al., 2010) e hospitalizações por condições sensíveis 

à Atenção Primária (MACINKO et al., 2011; PINTO; GIOVANELLA, 2018), inclusive em 

crianças menores de 1 ano (PINTO JÚNIOR et al., 2018). 

Além disso, a expansão da cobertura da ESF está associada com maior equidade, ao 

aumentar o acesso aos cuidados de saúde (MACINKO; LIMA-COSTA, 2012) e, 

recentemente, se associou também a uma diminuição diferenciada entre a redução da 

mortalidade entre negros/pardos e brancos por condições sensíveis à Atenção Primária, com 

maior redução de mortes por doenças infecciosas, cardiovasculares, diabetes, deficiências 

nutricionais e anemias na população negra/parda, evidenciando seu potencial para diminuir 

iniquidades (HONE et al., 2017). 

Esse aumento no acesso aos cuidados de saúde, juntamente com desenvolvimento 

socioeconômico, mudanças demográficas, programas condicionais de transferência de renda, 

melhorias no sistema de água e saneamento e implementação de programas nacionais e 

estaduais para melhoria da saúde das crianças e mulheres possibilitaram progressos na saúde 

materna e infantil. Entre esses progressos estão a redução dos deficits de altura em menores de 

5 anos, a redução das desigualdades regionais no acesso às intervenções de saúde voltadas 
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para mães e crianças e o aumento da duração mediana da amamentação, influindo na redução 

da mortalidade infantil (LEAL et al., 2018; VICTORA et al., 2011). 

Dentre os avanços decorrentes da expansão da cobertura da ESF encontrados na 

literatura, é tênue a saúde da mulher como foco ou resultado. Além disso, os progressos 

observados na saúde materna e infantil também são atribuídos a outros fatores, dentre eles, a 

implementação de políticas e programas específicos, o que requer melhor compreensão do 

contexto e das configurações que tiveram as estratégias voltadas para a saúde das mulheres no 

Brasil ao longo do tempo. 

 

1.2 Histórico das políticas de atenção à saúde da mulher 

 

Até a década de 1970, a assistência à saúde das mulheres se limitava ao ciclo 

gravídico-puerperal, reforçando seu papel social de reprodutora, e o foco era a saúde e o bem-

estar do concepto (COSTA, 1986), o que pode ser observado no Programa Nacional de Saúde 

Materno-Infantil da Secretaria Nacional de Programas Especiais do MS, criado no início dos 

anos 70 (BRASIL, 1975). 

Nesse sentido, esses programas materno-infantis eram verticais, não integrados a 

outros programas e ações do governo federal e tinham metas definidas pelo nível central sem 

avaliações prévias das necessidades da população e, portanto, sem considerar a singularidade 

e os diferentes contextos das mulheres, decorrendo em fragmentação da assistência e baixo 

impacto nos indicadores de saúde da mulher (BRASIL, 2004a, p.15). 

Porém, desde os anos 60, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e o 

aumento de seus anseios por cidadania, esse papel social que lhes era atribuído vai se 

rompendo. Com isso, em meio a tensões e debates provocados por propostas e medidas de 

controle de natalidade, o movimento da reforma sanitária e o, ainda incipiente, movimento 

feminista, inspiraram mudanças nas políticas de saúde da mulher que resultaram no Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (COSTA, 1996, 2009). 

Assim, o PAISM, lançado em 1983 (BRASIL, 1984), embora tenha sido elaborado 

dando ênfase aos aspectos reprodutivos da saúde da mulher, não se restringia a isso. Ele 

representou um avanço na direção do reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres 

e do direito à saúde ao inscrever a autonomia das mulheres quanto à escolha do padrão de 

reprodução, além de incorporar os princípios de universalidade e integralidade (OSIS, 1998). 

Nos anos 80, em um contexto de transição à democracia, os movimentos sociais, 

inclusive o de mulheres, se intensificam diante da insatisfação com as condições de vida e 
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trabalho e com a condução política do governo. A forte atuação das mulheres, inclusive na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde
4
, implicou a realização da Conferência Nacional de Saúde e 

Direitos da Mulher, em 1986, na qual se reafirmou e detalhou as diretrizes norteadoras das 

políticas de saúde da mulher, em sintonia com o PAISM, transformando-as em resoluções 

programáticas, dando continuidade à busca por uma atenção integral à saúde das mulheres 

(COSTA, 2009). 

Porém, o processo de globalização fortalecido nos anos 1990, no qual organismos 

financeiros internacionais passaram a monitorar a economia brasileira com foco no setor 

externo e, portanto, sem compromisso com a produção interna, promoveu a concentração de 

renda, elevou a taxa de desemprego e agravou problemas crônicos relacionados aos 

constrastes econômicos, sociais e culturais, constituindo um cenário desfavorável à 

implantação e implementação de políticas sociais, particularmente, aquelas em que o Estado é 

eleito como o responsável (LUZ, 2001). 

Nesse contexto de recessão com restrições fiscais e subordinação dos problemas 

sociais à lógica economicista, o avanço do PAISM é prejudicado devido à falta de 

interlocução entre o movimento de mulheres e o governo (COSTA, 2009) e às dificuldades e 

descontinuidades nas assessorias e apoios para a implementação do programa colocadas pela 

administração federal (CORREA; PIOLA, 2002). 

Esse descompromisso político revelado por meio da lentidão e do descompasso entre a 

discussão, o planejamento e as medidas práticas na implementação do programa fizeram com 

que esse não fosse implementado efetivamente em todo o território nacional. Vale ressaltar 

que a inoperância do PAISM também é reflexo e reflete a deterioração geral dos serviços 

públicos de saúde (OSIS, 1998), mediante restrições à implementação do SUS por um Estado 

comprometido com a remessa da saúde ao livre mercado (COSTA, 1996). 

Apesar desse contexto desfavorável, houve conquistas e, dentre essas, destacam-se a 

aprovação da Lei 9.263 de 1996 que regulamenta o planejamento familiar (BRASIL, 1996), a 

ampliação da cobertura com a universalização do acesso e oferta de serviços de base 

municipal e as mudanças no modelo de atenção ao parto com a inserção da enfermagem 

obstétrica, o pagamento de anestesia para partos realizados em serviços do SUS e o estímulo à 

humanização do parto com a incorporação das recomendações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) (COSTA; BAHIA; CONTE, 2007). 

                                                           
4
 Realizada em Brasília-Brasil, em 1986, com a participação de diferentes atores sociais, foi um dos momentos 

mais importantes para a universalização da saúde no país e seu relatório final serviu de base para a elaboração do 

capítulo sobre a saúde na Constituição Federal de 1988 que resultou na criação do SUS.   
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Um balanço institucional sobre as ações em saúde para as mulheres no período de 

1998 a 2002 apontou que as ações foram, prioritariamente, focadas na saúde reprodutiva, 

particularmente, para a redução da mortalidade materna, em uma perspectiva de resolução de 

problemas (CORREA; PIOLA, 2002), o que mostra uma contração das potencialidades da 

atenção integral proposta pelo PAISM. 

Em 2004, o MS a partir da avaliação dos problemas da saúde da mulher e absorvendo 

as demandas pela efetivação do PAISM, lança a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PNAISM) (BRASIL, 2004a) que retoma as proposições do PAISM e se 

adequa às necessidades que se tornaram visíveis nos 20 anos que passaram (COSTA, 2009). 

Essa política busca consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e 

reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na 

atenção ao abortamento e no controle à violência doméstica e sexual. Ademais, agrega a 

prevenção e o tratamento das IST/HIV/Aids, de doenças crônico-degenerativas e do câncer 

ginecológico e aborda aspectos da saúde de mulheres negras, indígenas, residentes e 

trabalhadoras na área rural, lésbicas e em situação de prisão (BRASIL, 2004a). 

Contudo, mantendo a lógica da fragmentação, o MS divide essa abrangente política 

em programas e políticas voltados para atender necessidades específicas como o de 

planejamento familiar, pré-natal e redução da mortalidade materna, o que acarreta 

preocupações quanto à essa fragmentação limitar a retomada do conceito e das práticas 

integrais a serem ofertadas às mulheres e atrapalhar a mudança nos modelos assistenciais 

(COSTA; BAHIA; CONTE, 2007). 

Há uma década, Souto (2008) afirmou que, decorridos 25 anos da implantação do 

PAISM, a PNAISM ainda estava em processo de implementação e que esse seria um processo 

continuado de ir e vir, o que se confirma, atualmente, diante da persistência de desafios como 

as altas taxas de cesarianas, elevado número de óbitos maternos por causas consideradas 

evitáveis, grande número de mulheres mortas por causas violentas, elevadas taxas de sífilis 

entre mulheres negras, entre outros (BRASIL, 2017a). 

Diante disso, convém citar dois importantes instrumentos que trouxeram contribuições 

para o avanço na construção de um SUS mais resolutivo por meio do estabelecimento de 

metas e que trazem a saúde da mulher entre suas prioridades, o Plano Nacional de Saúde, 

aprovado pela Portaria nº 2.607/GM em 10 de dezembro de 2004 e o Pacto pela Saúde, 

aprovado pela Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. 

O Pacto pela Saúde é um compromisso assumido pelos gestores das três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal), que visa priorizar ações que tenham impacto sobre a 
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situação de saúde da população, expressar a defesa dos princípios do SUS e definir as 

responsabilidades sanitárias entre os entes em espaços de co-gestão. Uma de suas dimensões, 

o Pacto pela Vida, apresenta como prioridades, diretamente voltadas à saúde da mulher, metas 

relacionadas ao controle do câncer de mama e colo do útero e à redução da mortalidade 

materna e infantil, sendo que, podem ser agregadas outras prioridades a essas, conforme 

pactuação nos estados, municípios e regiões (BRASIL; 2006a). 

O Plano Nacional de Saúde, renovado a cada gestão federal, para o período de 2012 a 

2015, mantém o mesmo sentido de 10 anos atrás e contempla como uma de suas diretrizes a 

“promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementação da Rede 

Cegonha, com ênfase nas áreas e populações de maior vulnerabilidade” (BRASIL, 2011a, 

p.77), no entanto, o que se observa é a predominância de metas relacionadas à saúde materna, 

sobretudo, à assistência ao parto, distinguindo-se dessas, apenas as de atenção ao câncer de 

mama e ginecológico. 

Além das iniciativas expostas, diante da permanência de altas taxas de 

morbimortalidade materna e infantil, outras específicas foram implementadas visando 

modificar esse cenário. O Quadro 1 apresenta uma breve síntese de algumas dessas inciativas. 

A instituição dessas iniciativas repercutiu em melhorias, principalmente, nos 

indicadores de saúde infantil, no entanto, apesar do enfoque observado na saúde sexual e 

reprodutiva, a persistência de elevados índices de mortalidade materna leva à 

questionamentos sobre o êxito das políticas de gênero, o que requer uma análise da 

implementação das políticas públicas para mulheres (SANTOS NETO et al., 2008). 

Além disso, persistem outros desafios como as elevadas taxas de cesariana, alta 

frequência de nascimentos pré-termo, ocorrência de sífilis congênita, elevadas taxas de 

situação de quase morte entre grávidas ou puérperas (near miss) e desigualdades 

socioeconômicas e regionais em saúde, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (LEAL et 

al., 2018; VICTORA et al., 2011), as mais pobres e de mais difícil acesso à saúde 

(CHRESTANI et al., 2008). 
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Quadro 1 – Leis, programas e políticas implementados no Brasil para melhoria da saúde 

materno-infantil de 2000 a 2011 

Leis/Políticas/Programas Ano Breve descrição 

Programa de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento 

(PHPN) 

2000 

Tem o objetivo de desenvolver ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos, promover a 

ampliação do acesso a estas ações, incrementar a qualidade e a 

capacidade instalada da assistência obstétrica e neonatal, bem 

como a sua organização e regulação no âmbito do SUS 

(BRASIL, 2000). 

Pacto Nacional pela Redução 

da Morte Materna e Neonatal 
2004 

Discute indicadores de mortalidade materna e neonatal e propõe 

estratégias para a reversão desse quadro até 2015 (BRASIL, 

2004b). Reis, Pepe e Caetano (2011) consideram essa iniciativa 

a mais incisiva para o enfrentamento da mortalidade materna. 

Agenda de Compromissos 

para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil 

2005 

Tem a finalidade de apoiar a organização da assistência à 

população infantil e possibilitar que os gestores e profissionais 

de saúde identifiquem as ações prioritárias para a saúde da 

criança (BRASIL, 2005a). 

Política Nacional de Atenção 

Obstétrica e Neonatal 
2005 

Tem o propósito de desenvolver ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde das gestantes e recém-nascidos, promover a 

ampliação do acesso a essas ações, o incremento da qualidade da 

assistência obstétrica e neonatal e sua organização e regulação 

no âmbito do SUS (BRASIL, 2005b). 

Lei nº 11.108, de 7 de abril de 

2005 
2005 

Garante às parturientes o direito à presença de acompanhante 

durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 

âmbito do SUS (BRASIL, 2005c). 

Lei 11.634, de 27 de 

dezembro de 2007 
2007 

Regulamenta o direito da gestante ao conhecimento e à 

vinculação à maternidade onde receberá assistência ao parto 

(BRASIL, 2007). 

Pacto pela Redução da 

Mortalidade Infantil Nordeste-

Amazônia Legal 

2010 

Surge dentro do Compromisso pela Aceleração da Redução das 

Desigualdades Regionais com a proposta de reduzir a 

mortalidade em menores de um ano nos anos de 2009 e 2010. 

Reconhece que o declínio da mortalidade infantil no Brasil 

resulta também de cobertura e adequada atenção pré-natal e do 

acesso aos serviços de saúde, entre as metas do pacto constava a 

ampliação do número de equipes de Saúde da Família, bem 

como a qualificação de seus profissionais. Entre os municípios 

prioritários, constavam 24 do estado do Piauí (BRASIL, 2010). 

Rede Cegonha (RC) 2011 

Consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o 

direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada na 

gravidez, no parto e no puerpério, bem como à criança o direito 

ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento 

saudáveis e traz entre seus objetivos a organização da rede de 

atenção à saúde materna e infantil de modo que se garanta 

acesso, acolhimento e resolutividade e também a redução da 

mortalidade materna e infantil com ênfase no componente 

neonatal (BRASIL, 2011b). 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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A seguir, para materializar esses desafios, serão apresentadas algumas estatísticas 

relacionadas à saúde materna e infantil no Brasil, em uma de suas macrorregiões, o Nordeste, 

e o Piauí, estado dessa região, local desse estudo. 

 

1.3 Estatísticas vitais e de saúde materna e infantil no Brasil, Nordeste e estado do Piauí 

 

A taxa de mortalidade na infância, que corresponde ao número de óbitos de crianças 

menores de 5 anos para cada mil nascidos vivos (NV), e a taxa de mortalidade infantil (TMI), 

que corresponde ao número de óbitos de crianças antes de completar 1 ano de vida para cada 

mil NV, são usadas como indicadores de desenvolvimento humano e revelam muito sobre as 

condições de vida e a assistência à saúde em um país (UNICEF, 2005). 

Diante das iniciativas já mencionadas, como se pode observar no Gráfico 1, o Brasil 

tem reduzido as TMI ao longo dos anos e apresentou TMI de 15,1 em 2015 (BRASIL, 

2018b), alcançando a quarta meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de 

reduzir a TMI para 15,7 até 2015 (BRASIL, 2018c). 

Não obstante, ainda persistem importantes desigualdades regionais e em subgrupos, 

como pode ser observado pelas TMI do Nordeste e do Piauí que foram de 19,0 e 20,2, 

respectivamente (BRASIL, 2018b), e pela vulnerabilidade das crianças indígenas, que eram 

duas vezes mais propensas a morrer antes de seu primeiro aniversário que outras crianças no 

Brasil em 2015 (UNICEF et al., 2015). 

 

Gráfico 1 – Taxa de mortalidade infantil no Brasil, Nordeste e Piauí, 2000 a 2015
5
 

 

Fonte: Dados trabalhados, pela área técnica, a partir do banco: Sinasc / SIM / e projeto Busca Ativa - 22/09/2017 

Ministério da Saúde, SAGE - Sala de Apoio à Gestão Estratégica 

                                                           
5
 Para a construção dos Gráficos 1 e 2 foram utilizados dados diretos dos sistemas de informação, conforme a 

fonte citada. Esses dados não correspondem aos dados citados no corpo do texto que são originários de uma 

publicação que aplicou correções para reduzir os efeitos do sub-registro. 
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Para a UNICEF et al. (2015), países como o Brasil, que atingiram a quarta meta dos 

ODM, devem intensificar seus esforços para reduzir, ainda mais, a mortalidade infantil, 

especialmente nas áreas de maior mortalidade e nos contextos de desigualdades persistentes. 

Essa mesma publicação apresentou uma estimativa das TMI globais para o ano de 

2015, mostrando o Brasil com taxa de 15, mais elevada que a de países como o Chile com 7, 

Uruguai 9, Argentina 11, Venezuela 13, México 11, Rússia 8 e China 9. 

No Brasil, no Nordeste e no Piauí, em 2015, a maior parte dos óbitos infantis 

ocorreram no componente neonatal, ou seja, em crianças com até 27 dias de vida, com taxas 

de 9,4, 11,4 e 12,3, respectivamente. É importante ressaltar que os óbitos infantis se 

concentraram no neonatal precoce, em crianças de 0 a 6 dias de vida, com taxas de 7,0 no 

Brasil, 8,5 no Nordeste e 9,4 no Piauí (BRASIL, 2018b). 

Esses dados apontam para a necessidade de melhorias na atenção dos serviços de 

saúde onde ocorrem os nascimentos, pois a concentração das mortes no neonatal precoce tem 

estreita relação com a assistência à saúde das gestantes e dos recém-nascidos durante o 

período de pré-parto, parto e atendimento imediato à criança no nascimento e na unidade 

neonatal (FRANÇA; LANSKY, 2009). 

Em 2014, entre as principais causas de morte em crianças menores de 1 ano, se 

destacaram os fatores maternos e perinatais, correspondendo a 52% das mortes no Brasil e 

53% no Nordeste, sendo que, dentro desses, a prematuridade, os fatores maternos, as 

infecções perinatais e a asfixia/hipóxia são as principais causas (BRASIL, 2017a), revelando a 

evitabilidade dos óbitos (FRANÇA, et al., 2017; LANSKY et al., 2014). 

No Piauí, dentre as causas de óbitos infantis, os fatores maternos e perinatais também 

tiveram a maior proporção, 59%, entretanto, desses os mais prevalentes foram os fatores 

maternos com 32%, asfixia/hipóxia com 29% e prematuridade com 25%. Assim, no Piauí, as 

causas de morte infantil mais prevalentes, em 2014, foram fatores maternos, malformações 

congênitas, asfixia/hipóxia e prematuridade (BRASIL, 2018d), o que mostra a premência de 

ações para reduzir as mortes evitáveis, sobretudo, no cuidado pré-natal, na assistência ao parto 

e nascimento e ao recém-nascido. 

A prematuridade foi a principal causa de morte em menores de um ano no Brasil e em 

suas regiões, exceto no Sul, em 2014 (BRASIL, 2017a), e entre os fatores de risco associados 

à prematuridade espontânea no país estão a gravidez na adolescência, baixo total de anos de 

estudo da mãe, inadequação do pré-natal e infecções (LEAL et al., 2016). 
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A gravidez e maternidade adolescentes expressam desigualdade reprodutiva e social 

(BINSTOCK, 2016). No Brasil, a maternidade adolescente tem maior proporção entre 

mulheres indígenas (VIGNOLI, 2014, p.65) e negras (pretas ou pardas) (IBGE, 2015) e a taxa 

de fecundidade adolescente é mais alta nas áreas rurais em todo o país e diminui conforme 

aumenta a renda domiciliar (CAVENAGHI, 2013). 

O número de mães adolescentes, ou seja, com idade de 10 a 19 anos, é elevado no 

Brasil. No ano de 2014, foram 562.608 NV com mães adolescentes, sendo que, a região 

Nordeste apresentou a segunda maior proporção com 21,8% dos NV com mães adolescentes 

(BRASIL, 2017a). No Piauí, foram 10.555 NV com mães adolescentes que representaram 

22% do total e, dessas, 524 tinham de 10 a 14 anos (BRASIL, 2018e), faixa etária que 

aumenta o risco de morte materna (CONDE-AGUDELO; BELIZAN; LAMMERS, 2005). 

Ainda, cabe citar que a morte materna foi a terceira causa de morte entre as adolescentes no 

Brasil em 2013 (BRASIL, 2015a, p.102). 

Nesse sentido, o elevado número de nascimentos por cesáreas que ocorre no Brasil 

pode contribuir para as taxas de morbimortalidade materna e neonatal (BARROS et al., 

2010a; LEAL et al., 2016; MASCARELLO; HORTA; SILVEIRA, 2017; SOUZA et al., 

2010; VILLAR, et al., 2007). 

A taxa de cesárea para os NV no Brasil foi de 55,5%, no Nordeste 49,6% e no Piauí 

53,2%, em 2015, com elevadas proporções em grupos de baixo risco para o procedimento e 

em mulheres com cesáreas anteriores (BRASIL, 2018b), porém, não há evidências que taxas 

maiores que 10% reduzam a mortalidade materna e neonatal (WHO; HRP, 2015), indicando a 

realização de cirugias desnecessárias e a ausência de critérios para a realização das mesmas. 

Os dados até aqui apresentados salientam que a mortalidade na infância não está 

relacionada apenas com as causas médicas que lhes são oficialmente atribuídas. Em todo o 

mundo, crianças morrem por serem de famílias pobres, de grupos historicamente 

marginalizados, viverem em áreas rurais ou sofrerem outras formas de exclusão. Portanto, 

acabar com as mortes evitáveis dessas crianças exige combater as desigualdades (UNICEF, 

2015). 

Essas desigualdades também se reproduzem na morbimortalidade materna, pois mães 

e filhos compartilham seus históricos e apresentam desfechos na saúde coincidentes (GRAAF; 

STEEGERS; BONSEL, 2013). 

Morte materna é a morte de uma mulher durante a gravidez, aborto, parto ou até 42 

dias após o parto ou aborto, independente da duração ou localização da gravidez, cuja causa 
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atribuída está relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela 

(RIPSA, 2008). 

O nível de mortalidade materna reflete a cobertura e a qualidade dos cuidados que as 

mulheres recebem desde a pré-concepção até o pós-natal, sendo um dos melhores critérios 

para avaliar o desempenho relativo dos sistemas de saúde (FILIPPI et al., 2016). 

No Brasil, os dados sobre a mortalidade materna devem ser utilizados e interpretados 

com cautela, pois as estimativas são afetadas por sub-registro de óbitos em geral, 

subnotificação de causas maternas entre óbitos registrados e melhorias na detecção de óbitos 

maternos pelas investigações compulsórias de óbitos de mulheres em idade reprodutiva 

(BARROS et al., 2010a). 

Os resultados produzidos variam conforme o método utilizado, mas, 

independentemente disso, os valores das Razões de Mortalidade Materna (RMM), que 

correspondem ao número de óbitos de mulheres por causas e condições consideradas de morte 

materna por 100.000 NV, são inaceitavelmente elevados e explicitam as disparidades 

regionais, mostrando as diferenças socioeconômicas e as desigualdades no acesso à atenção 

de saúde entre as regiões Norte e Nordeste e as áreas mais ricas do Sul e Sudeste (BARROS 

et al., 2010a; VICTORA et al., 2011). 

As análises de tendências são imprecisas e eventuais tendências de declínio podem ser 

obscurecidas por melhorias nos registros e pelas investigações dos óbitos (BARROS et al., 

2010a; VICTORA et al., 2011), no entanto, no Gráfico 2 é possível observar as diferenças 

entre as RMM do Brasil, do Nordeste e do Piauí, ilustrando, em partes, essas disparidades. 

 

Gráfico 2 – Razão de mortalidade materna no Brasil, Nordeste e Piauí, 2000 a 2016
5
 

 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM 

MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC 
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Em 2015, a RMM no Brasil foi estimada em 62,0 (BRASIL, 2018b) e, dessa forma, o 

país não atingiu a quinta meta do ODM de reduzir a RMM para 35,0 ou menos até 2015 

(BRASIL, 2018c). Ademais, segundo estimativas da OMS, no ano de 2015 o Brasil 

apresentou RMM de 44, mais elevada que a do Chile 22, Uruguai 15, México 38, China 27 e 

Rússia 25 (WHO et al., 2015). 

No Nordeste e no Piauí, em 2015, as RMM foram estimadas em 75,3 e 103,6, 

respectivamente, sendo que, o Piauí teve a segunda maior RMM do Nordeste (BRASIL, 

2018b). Essa elevada RMM, bem como as altas TMI e neonatal no Piauí são reflexo de uma 

rede de atenção materna e infantil fragmentada e pouco resolutiva, com um modelo de 

atenção que pouco prioriza as evidências científicas, o princípio da humanização e os direitos 

dos usuários (PIAUÍ, 2011). 

As mortes maternas são classificadas por causas obstétricas diretas e indiretas. A 

morte materna obstétrica direta é a que ocorre por complicações obstétricas durante gravidez, 

parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento inadequado ou uma cadeia de 

eventos resultantes de qualquer uma dessas causas. Já a morte materna obstétrica indireta é a 

que resulta de doenças que existiam antes ou se desenvolveram durante a gestação, não 

provocadas por causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da 

gravidez (BRASIL, 2012a). 

Em 2014, os óbitos maternos ocorridos no Brasil se concentraram entre as causas 

obstétricas diretas, sendo os mais prevalentes a hipertensão 18,5%, a hemorragia 12,2%, a 

infecção puerperal 6,0% e o aborto 3,2% (BRASIL, 2018d), entretanto, há evidências de 

subnotificação das mortes por aborto, uma vez que, abortos induzidos são ilegais na maioria 

dos casos (ANJOS et al., 2013; BARROS et al., 2010a; MENEZES; AQUINO, 2009; 

SANTOS et al., 2013; VICTORA et al., 2011 ). 

No Nordeste e no Piauí, as causas de óbitos maternos seguiram o mesmo padrão com, 

respectivamente, 21,7% e 27,3% dos óbitos por hipertensão, 10,9% e 18,2% por hemorragia, 

6,9% e 6,1% por infecção puerperal e 2,0% e 3,0% por abortos (BRASIL, 2018d). 

A prevalência dos óbitos por hipertensão traz questionamentos acerca da 

disponibilidade e da adequação do tratamento necessário; por hemorragia indicam falhas no 

reconhecimento dos casos potencialmente graves e na implementação das ações para 

prevenção e tratamento; por infecção falhas na prevenção e no tratamento e os óbitos por 

aborto podem indicar dificuldade de acesso ao planejamento reprodutivo e à atenção pós-

aborto e são reflexo da situação legal do aborto no país (FILIPPI et al., 2016; HUSSEIN et al., 

2011; SAY et al., 2014; SOUZA et al., 2013). 
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Esses dados mostram hiatos na disponibilidade de cuidados obstétricos de alta 

qualidade, bem como no cuidado no pós-parto imediato, sendo que, parte desses desfechos 

podem estar relacionados às cesarianas sem indicação médica, que podem aumentar o risco de 

hemorragias, infecções e mortes maternas (MASCARELLO; HORTA; SILVEIRA, 2017; 

SOUZA et al., 2010; VILLAR, et al., 2007). Modificar esse quadro exige mudanças 

organizacionais e comportamentais e maior compromisso político e financeiro com a saúde 

materna e reprodutiva (BARROS et al., 2010a; HUSSEIN et al., 2011). 

De modo geral, é preciso melhorar os dados disponíveis sobre a mortalidade materna e 

suas causas para que medidas mais precisas possam ser adotadas, por exemplo, saber se a 

hemorragia ocorreu no anteparto, intraparto ou pós-parto e conhecer sua causa subjacente 

pode contribuir para prevenir, controlar ou intervir de forma mais efetiva (SAY et al., 2014; 

SOUZA et al., 2013). 

Dentre as causas indiretas, em 2014, no Brasil, as mais prevalentes foram doenças do 

aparelho circulatório (27,93%), outras doenças e afecções especificadas (16,05%) e doenças 

do aparelho respiratório (14,05%) complicando a gravidez, o parto e o puerpério. No 

Nordeste, doenças do aparelho circulatório (32,96%), outras doenças e afecções especificadas 

(17,32%), doenças do aparelho digestivo (8,94%) e doenças do aparelho respiratório (8,38%). 

Já, no Piauí, foram as doenças do aparelho digestivo (37,5%) e doenças do aparelho 

circulatório (25%) (BRASIL, 2018d). 

Vale lembrar que as doenças do aparelho circulatório complicando a gravidez, o parto 

e o puerpério foram responsáveis por 9,6% das mortes maternas no Brasil e 9,93% no 

Nordeste, em 2015, ultrapassando as mortes por infecção (BRASIL, 2018d). 

O número de mortes maternas por causas indiretas é substancial, correspondendo a 

34,39% das mortes maternas no Brasil, 30,13% no Nordeste e 24,24% no Piauí, em 2014. 

Com isso, para reduzir a mortalidade materna, será preciso atender as necessidades das 

mulheres com comorbidades pré-existentes, como doenças cardiovasculares e problemas 

respiratórios, bem como estabelecer o apoio entre a obstetrícia e as outras especialidades 

médicas, o que exigirá o fortalecimento das redes de atenção e da coordenação do cuidado 

(SAY, et al., 2014) e, nesse sentido, a APS pode ter um papel importante na melhoria dos 

resultados das gestantes e puérperas (FILIPPI et al., 2016). 

Os fatores de risco relacionados à mortalidade materna, assim como a infantil, não são 

apenas de origem biológica, entre eles estão idade materna menor que 20 e maior que 35 anos, 

estar na primeira gestação ou ter mais de 3 a 5 gestações, gravidez indesejada, estar solteira, 

ter baixo nível educacional, baixo nível educacional do companheiro, ser negra, pobreza, 
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obesidade e anemia, história obstétrica anterior com desfechos negativos, residir onde leis de 

aborto são restritivas, viver em locais distantes dos serviços de saúde, dificuldade de chegar 

aos serviços de saúde, indisponibilidade e má qualidade da água e falta de saneamento, 

número, qualidade e distribuição dos profissionais contratados para prestar assistência à saúde 

materna, qualidade do atendimento nos serviços de saúde onde ocorrem os nascimentos e 

indisponibilidade de sangue para transfusão (FILIPPI et al., 2016). 

Diante disso, as complicações obstétricas e eventos em que as mulheres estiveram 

gravemente enfermas, mas sobreviveram, near miss, são elevados e seus diagnósticos 

coincidem com os das principais causas de óbitos maternos, evidenciando a necessidade de 

mudanças na atenção à saúde materna e no sistema de saúde, inclusive, no atendimento às 

emergências obstétricas a fim de prevenir e tratar as complicações e evitar sequelas e morte 

materna (GIORDANO et al., 2014; ROCHA FILHO et al., 2014; SOUSA et al., 2008; 

ZANETTE et al, 2014).  

Mortes e morbidades maternas têm impacto na sobrevivência, crescimento e 

desenvolvimento de recém-nascidos e crianças (UNICEF, 2008), portanto, intervenções e 

estratégias para melhorar a saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil estão intimamente 

relacionadas e devem ser fornecidas através de cuidados contínuos (PMNCH, 2011). 

Para se reduzir a mortalidade materna e neonatal e, consequentemente, a fetal e 

infantil, é essencial que o trabalho de parto, parto e nascimento sejam assistidos por 

profissionais qualificados, capazes de agir caso ocorram complicações (BHUTTA et al., 2014; 

UNICEF, 2015; VICTORA, 2001), que utilizem práticas baseadas em evidências e, também, 

a disponibilidade de uma rede de atenção que assegure à mulher e ao bebê acesso aos recursos 

e serviços necessários, em tempo oportuno (LANSKY et al., 2014). 

Embora as intervenções durante o trabalho de parto e no parto tenham maior efeito 

sobre os óbitos maternos e neonatais, o aumento da cobertura e da qualidade das intervenções 

pré-concepcionais, pré-natais e pós-natais também podem evitar mortes neonatais, natimortos 

e mortes maternas, sendo que, apenas abordagens comunitárias e de atenção primária 

poderiam salvar milhares de vidas (BHUTTA et al., 2014; UNICEF, 2015; VICTORA, 2001). 

Uma assistência pré-natal adequada pode prevenir a morbimortalidade materna e 

infantil através de diagnóstico, tratamento, monitoramento, controle e prevenção de doenças e 

problemas de saúde na gravidez como a sífilis, o HIV, as infecções do trato urinário e as 

desordens hipertensivas e, também, por meio de promoção da saúde com o incentivo ao 

abandono do tabagismo, o estímulo ao parto normal, ao aleitamento materno, entre outros 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rocha%20Filho%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25327163


38 

 

(BARROS et al., 2010b; CARROLI; ROONEY; VILLAR, 2001; DOMINGUES; LEAL, 

2016; KHAN, et al., 2006; VICTORA, 2001; WEHBY, et al., 2009). 

Ainda, são necessárias ações que reduzam as desigualdades como promover a 

educação das mulheres, ampliar o acesso aos serviços de saúde, acesso à renda e empoderar 

os pais, famílias e comunidades, sendo que, para alcançar as populações mais vulneráveis, que 

apresentam maior morbimortalidade materna e infantil, incluindo as adolescentes, são 

necessárias estratégias diferenciadas (BUTTHA, et al., 2014; LEAL et al., 2016; RUIZ, et al., 

2015; UNICEF, 2015). 

Ressalta-se que há um crescente reconhecimento de que sistemas de saúde fortes e de 

alta cobertura podem ser decisivos para a redução da mortalidade materna e infantil, 

proporcionando mais intervenções de alto impacto e de maior qualidade e alcançando grupos 

antes não alcançados (BUTTHA, et al., 2014; UNICEF, 2015). 

Embora apenas o consumo de procedimentos possa não impactar as condições de 

saúde da população, em 2015, 70,2% das mães dos NV no Brasil, 63,8% no Nordeste e 65,9% 

no Piauí tiveram um pré-natal mais que adequado ou adequado quanto ao período da gestação 

em que iniciaram os cuidados pré-natais e números de consultas realizadas, como apresenta o 

Gráfico 3, e 0,6%, 0,5% e 0,3%, respectivamente, não realizaram pré-natal (BRASIL, 2018b). 

A pesquisa Nascer no Brasil, realizada em 2011 e 2012, mostrou uma cobertura 

elevada em que 98,7% das mulheres que participaram do estudo realizaram pré-natal, 75,8% 

iniciaram o pré-natal antes da 16ª semana gestacional e 73,1% tiveram no mínimo seis 

consultas de pré-natal. Ainda, 89,6% realizaram o pré-natal em unidades básicas de saúde 

(UBS), sendo 74,6% em serviços públicos de saúde (VIELLAS et al., 2014). 

Corroborando com esses dados, em 2013, a PNS apontou cobertura da assistência pré-

natal de 97,4% (IBGE, 2015), que 84,0% das mulheres fizeram seis ou mais consultas de pré-

natal, 92,6% iniciaram o pré-natal antes da 20ª semana de gravidez e 72,5% realizaram o pré-

natal no SUS (MARIO et al., 2017). 
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Gráfico 3 – Distribuição da adequação do pré-natal segundo período gestacional de 

início e número de consultas realizadas no Brasil, Nordeste e Piauí, 2015 

 

Fonte: Brasil, 2018b, p. 28-30. 

 Nota: 1 - Mulheres que iniciaram o pré-natal antes ou durante o terceiro mês e 

fizeram sete consultas ou mais; 

  2 - Mulheres que iniciaram o pré-natal antes ou durante o terceiro mês e 

fizeram seis consultas; 

  3 - Mulheres que iniciaram o pré-natal antes ou durante o terceiro mês e 

fizeram de três a cinco consultas; 

  4 - Mulheres que iniciaram o pré-natal após o terceiro mês de gestação ou que 

iniciaram o pré- natal até o terceiro mês de gestação mas, fizeram menos 

de três consultas; 

  5- Mulheres que não realizaram consultas de pré-natal durante a gestação. 

 

Esses dados revelam a magnitude da oferta do cuidado pré-natal nos serviços públicos 

de saúde, no SUS, sobretudo, na ABS. Todavia, para além da oferta de consultas, o cuidado 

pré-natal deve ser adequado para alcançar seu potencial. 

 

1.4 O cuidado pré-natal no Brasil 

 

O cuidado pré-natal integra a saúde reprodutiva e agrega importantes atribuições dos 

serviços de saúde como a promoção da saúde, o rastreio, o diagnóstico e a prevenção de 

doenças, sendo que, sua implementação oportuna e adequada, com práticas baseadas em 

evidências, pode salvar vidas. Além disso, o cuidado pré-natal ocasiona oportunidades para a 

comunicação e apoio as mulheres, as famílias e as comunidades, em uma fase crítica da vida 

das mulheres (WHO, 2016). 

No Brasil, estudos nacionais e locais têm identificado elevada cobertura da assistência 

pré-natal, no entanto, o acesso ao pré-natal tem ocorrido de forma desigual em todo o país 
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(BERNARDES et al., 2014; DOMINGUES et al., 2015; DOMINGUES et al., 2013; 

FONSECA et al., 2014; GOUDARD et al., 2016; MARIO et al., 2017; MARTINELLI et al., 

2014; RIBEIRO et al., 2009; TOMASI et al., 2017), sendo que, as mulheres indígenas, pretas, 

com menor escolaridade, maior número de gestações e residentes nas regiões Norte e 

Nordeste são as que possuem menos acesso (VIELLAS et al., 2014). 

Vale ressaltar que, além de menor acesso ao cuidado pré-natal, a cor da pele também 

se mostra determinante para menor acesso ao uso de anestésico no parto vaginal, menor 

realização de exame citopatológico do câncer do colo do útero e maior risco de cirurgia de 

esterilização entre mulheres pardas e pretas quando comparadas às brancas, tanto no setor 

público quanto no privado (MARIO, et al., 2017). 

Essa situação confirma a lei dos cuidados inversos (HART, 1971) em que pessoas com 

maior necessidade de cuidados de saúde são as que menos os recebem e, quando os recebem, 

são de baixa qualidade, o que requer o desenvolvimento de estratégias que diminuam as 

barreiras de acesso considerando a persistência dessas desigualdades sociais e individuais e o 

fortalecimento de políticas públicas inclusivas como a Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra (BRASIL, 2013a). 

Entre as falhas identificadas, por meio da literatura, para a adequação do cuidado pré-

natal estão o início precoce e o número de consultas adequado para a idade gestacional 

(DOMINGUES et al., 2013; GOUDARD et al., 2016; POLGLIANE et al., 2014; VIELLAS et 

al., 2014). Essas falhas também representam barreiras de acesso, exigindo reconfigurações na 

organização dos serviços e do processo de trabalho na saúde, sendo que, mulheres tiveram 

dificuldades, inclusive, para conseguirem a primeira consulta de pré-natal (MIRANDA; 

FERNANDES, 2010). 

Porém, o mais alarmante é que, apesar dos cuidados minímos terem sido definidos há 

quase 20 anos (BRASIL, 2000), diversos estudos nacionais e locais, quando analisam 

diferentes ações que deveriam ser ofertadas no cuidado pré-natal, encontram baixas 

proporções para o conjunto das ações (ANVERSA et al., 2012; DOMINGUES et al., 2012; 

GOUDARD et al., 2016; MARTINELLI et al., 2014; POLGLIANE et al., 2014; SILVA et al., 

2013; TOMASI et al., 2017; VIELLAS et al., 2014), evidenciando que o maior desafio é 

realizar um cuidado integral às gestantes. 

Observa-se que procedimentos clínico-obstétricos como a verificação do peso e da 

pressão arterial das gestantes, bem como, a medida da altura uterina e a ausculta dos 

batimentos cardíacos fetais têm sido incorporados na rotina do cuidado pré-natal (ANVERSA 

et al., 2012; DOMINGUES et al., 2012; GOUDARD et al., 2016; MARIO et al., 2017; 
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POLGLIANE et al., 2014; TOMASI et al., 2017), no entanto, o exame clínico das mamas 

parece ser esquecido (ANVERSA et al., 2012; GOUDARD et al., 2016; TOMASI et al., 

2017). 

Quanto aos exames laboratoriais preconizados, estudos locais e nacionais demonstram 

elevadas proporções de realizações, sobretudo, dos exames que devem ser solicitados na 

primeira rotina (GOUDARD et al., 2016; MARIO et al., 2017; TOMASI et al., 2017), no 

entanto, quando analisados os exames de repetição, esses números tendem a reduzir 

(BRASIL, 2008; DOMINGUES et al., 2013; MARTINELLI et al., 2014; POLGLIANE et al., 

2014; VIELLAS et al., 2014). Também, as dificuldades para a realização dos exames pré-

natais preconizados estiveram, prioritariamente, relacionadas à problemas nos serviços de 

saúde (ALMEIDA; TANAKA, 2009; DOMINGUES et al., 2013; MIRANDA; 

FERNANDES, 2010). 

Ainda, é necessário ampliar a oferta de ações educativas durante o pré-natal, incluindo 

orientações sobre o aleitamento materno e o parto e a realização de atividades em grupo, já 

que essas ações dependem, predominantemente, da atitude dos trabalhadores da saúde 

(ANVERSA et al., 2012; DOMINGUES et al., 2012; MARTINELLI et al., 2014; NIQUINI, 

et al., 2010; POLGLIANE et al., 2014; SILVA et al., 2013; TOMASI et al., 2017; VIELLAS 

et al., 2014). 

Apesar da ampla cobertura do pré-natal, mulheres continuaram peregrinando no 

momento do parto, o que demonstra falta de planejamento e organização do sistema de saúde 

(VIELLAS et al., 2014), ademais, a proporção de mulheres que receberam informação sobre 

qual maternidade procurar no momento do parto é baixa (DOMINGUES et al., 2012; 

VIELLAS et al., 2014). 

Uma avaliação do PHPN identificou que, ainda que as gestantes buscassem os 

hospitais de referência, o atendimento não ocorria, mesmo com o encaminhamento formal 

pelas unidades básicas de saúde. Além disso, há também desvios no fluxo de referência e 

contrarreferência previamente estabelecidos provocados pelas mulheres que buscam por 

locais de atendimento que lhes transmitem maior segurança (ALMEIDA; TANAKA, 2009). 

Essa falta de integração efetiva entre o pré-natal e o parto afeta o direito das gestantes 

ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberão assistência no âmbito do SUS 

(BRASIL, 2007; 2008) e, vale lembrar, que o local de referência para o parto e para as 

intercorrências durante a gestação devem constar explicitamente no cartão da gestante 

(BRASIL, 2013b), todavia, esse aspecto não foi investigado nos estudos selecionados. 



42 

 

O cartão da gestante é um importante instrumento de registro para acompanhamento 

da gestação, referência e contrarreferência da mulher (BRASIL, 2013b), contudo, há baixa 

adequação dos registros de informações importantes como os resultados dos exames 

laboratoriais e dados das avaliações clínicas, o que prejudica sua utilização como instrumento 

efetivo de referência e contrarreferência. (COSTA et al., 2009; COUTINHO et al., 2010; 

DOMINGUES et al., 2012; MIRANDA; FERNANDES, 2010). 

A contrarreferência dos serviços de saúde para os quais as gestantes foram 

encaminhadas ou nos quais foram atendidas também se demonstrou insuficiente (COSTA et 

al., 2009) e essa falta de articulação resultou em escassa realização da consulta de puerpério 

(ALMEIDA; TANAKA, 2009; BRASIL, 2008). 

Convém citar que, considerando as características dos serviços de saúde, de modo 

geral, a ESF parece ser mais favorável aos cuidados pré-natais (ANVERSA et al., 2012; 

MARTINELLI et al., 2014; MIRANDA; FERNANDES, 2010) e que o desprovimento de 

médicos e enfermeiros nos serviços de saúde pode representar uma importante restrição aos 

cuidados pré-natais (NIQUINI et al., 2010). 

Diante do exposto, observa-se que o Brasil avançou na ampliação do acesso com 

cobertura quase universal do cuidado pré-natal e ampla realização dos exames e 

procedimentos clínico-obstétricos recomendados, porém, persistem desafios quanto à 

qualidade da atenção prestada pois houve predomínio de uma assistência incompleta e 

desarticulada, evidenciando a necessidade de reorganizar os serviços de saúde e reorientar os 

processos de trabalho, assim como, de organizar a comunicação e o atendimento entre os 

diferentes pontos de atenção da rede. 

Foram encontrados quatro estudos locais referentes ao cuidado pré-natal no Piauí, dois 

realizados na capital, Teresina, e os outros dois em municípios de pequeno porte do 

semiárido. 

Em uma maternidade de referência em Teresina, um estudo que objetivou analisar a 

adequação do pré-natal e fatores de risco associados à prematuridade e ao baixo peso ao 

nascer, constatou que, tanto entre as mães dos casos, quanto entre as mães dos controles, 

pouco mais da metade tiveram início do pré-natal precoce e número adequado de consultas 

para a idade gestacional, assim como, a realização dos procedimentos clínicos-obstétricos 

esperados para a idade gestacional. Ainda, menos da metade das gestantes realizaram os 

exames laboratoriais preconizados para a idade gestacional e baixa proporção tiveram o 

cuidado pré-natal adequado, considerando todos os cuidados analisados, sendo que, as mães 
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que apresentaram inadequação da atenção pré-natal tiveram chance aumentada para a 

ocorrência do desfecho (GONZAGA et al., 2016). 

Ainda na capital, foi realizado um estudo com gestantes adolescentes de um serviço de 

saúde e inferiu-se que mais da metade das gestantes tiveram início precoce ao pré-natal, no 

entanto, com baixa adequação do número de consultas, sobretudo, de acordo com a idade 

gestacional; todas as gestantes realizaram pelo menos um ultrassom e os exames laboratoriais 

de rotina, porém, houve menores proporções para os exames de HIV e sífilis (VDRL); quanto 

aos procedimentos clínico-obstétricos, quando considerado o conjunto dos procedimentos 

preconizados, a adequação foi baixa; no geral, as gestantes receberam orientações sobre 

aleitamento materno, mas o mesmo não ocorreu quanto aos tipos de parto; a atenção puerperal 

foi deficiente (VILARINHO; NOGUEIRA; NAGAHAMA, 2012). 

Em Caracol e Anísio de Abreu, também constatou-se elevada cobertura, porém, com 

menores proporções de adequação quando considerados o início precoce e o número de 

consultas, sendo que, em Caracol, os fatores associados à inadequação do acesso ao pré-natal 

foram idade materna de 30 anos ou mais, ter quatro filhos ou mais e não possuir 

abastecimento de água em casa e, em Anísio de Abreu, menor escolaridade (DIAS-DA-

COSTA et al., 2013). 

Em Simplício Mendes, identificou-se elevada frequência de início precoce do pré-

natal; houve menor cobertura dos exames laboratoriais de rotina e do ultrassom quando 

comparado ao estudo de Vilarinho, Nogueira e Nagahama (2012); encontrou-se bom nível de 

satisfação das usuárias com as consultas médicas e de enfermagem; mais da metade das 

mulheres não participaram de atividades educativas, porém, vale salientar, que nos serviços 

existiram palestras sobre os cuidados para evitar o Zika vírus e combater o Aedes Aegypti, 

temáticas importantes para o período devido à associação da infecção pelo Zika Vírus e a 

ocorrência de microcefalia (CARVALHO, 2016). 

Embora não se encontrou estudos de âmbito estadual, esses resultados permitem 

conjecturar que, assim como no Brasil, o cuidado pré-natal no Piauí, enfrenta obstáculos no 

acesso, se distancia da integralidade e também comporta iniquidades, sendo que, estudos que 

permitam conhecer melhor como esse cuidado se processa nos serviços de saúde podem 

contribuir para modificar esse quadro e, quiçá, para o alcance dos objetivos relacionados ao 

cuidado pré-natal contidos nas políticas e para a redução da morbimortalidade materna e 

infantil. 

No Peru, Seclen-Palacín et al. (2004) identificaram que os principais motivos de 

insatisfação das usuárias com a atenção pré-natal foram o tempo de espera prolongado e o 
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tratamento inadequado, envolvendo cordialidade, respeito, maior comunicação e informação, 

sendo que essas situações foram menos frequentes nos serviços com programa de melhoria da 

qualidade. 

Nesse sentido, em 2011, o MS instituiu o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica (BRASIL, 2015b) que será apresentado a seguir. 

 

1.5 Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – 

PMAQ-AB 

 

O PMAQ-AB foi instituído através da Portaria GM/MS nº 1.645, de 19 de julho de 

2011, buscando induzir a instituição de processos para ampliar a capacidade das gestões 

federal, estaduais e municipais e das equipes de Atenção Básica em ofertar serviços que 

garantam maior acesso e qualidade, em consonância com as necessidades concretas da 

população (BRASIL, 2015b). 

Seu principal objetivo é “induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 

ABS, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de 

maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à 

ABS” (BRASIL, 2015c) e, para tal, são propostas estratégias de qualificação, 

acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes e o aumento do repasse de recursos do 

incentivo federal para os municípios participantes que apresentem melhorias no padrão de 

qualidade do atendimento. 

Desenvolvido em ciclos, o PMAQ-AB teve seu primeiro ciclo em 2012, o segundo 

ciclo entre 2013 e 2015 e o terceiro ciclo, iniciado em 2015, está em andamento. No primeiro 

e segundo ciclos, o programa estava organizado em quatro fases, sendo essas a adesão do 

município e contratualização de compromissos, o desenvolvimento das ações, a avaliação 

externa e a recontratualização. 

Anteriormente a recontratualização, as equipes receberam uma certificação com o 

intuito de reconhecer os esforços das equipes e gestores municipais, resultante de um processo 

de avaliação que inclui a implementação de processos autoavaliativos pelas equipes, o 

desempenho alcançado em um conjunto de indicadores contratualizados pelas equipes e 

gestões municipais e a verificação de evidências para um conjunto de padrões de qualidade 

através da avaliação externa (BRASIL, 2013c). 

A partir do terceiro ciclo o programa passou a ser executado em três fases e um eixo 

estratégico transversal de desenvolvimento que compõem um ciclo contínuo de melhoria do 
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acesso e da qualidade da ABS, sendo as fases consituídas pela adesão e contratualização, 

certificação e recontratualização (BRASIL, 2017b). 

A avaliação externa consiste na coleta de informações nos serviços de ABS para 

análise das condições de acesso e da qualidade das equipes participantes do programa 

(BRASIL, 2015c). Financiada pelo MS e coordenada de maneira tripartite ela é realizada em 

cada ciclo do PMAQ-AB em todo o território nacional e, para isso, o MS conta com o apoio 

de Instituições de Ensino ou Pesquisa (IEP) em todo o país. 

As IEP organizam e desenvolvem o trabalho de campo, incluindo a seleção e 

capacitação dos entrevistadores que aplicam o instrumento avaliativo nos locais (BRASIL, 

2013d), sendo que, o instrumento avaliativo também foi desenvolvido em parceria com as IEP 

e contém padrões de qualidade estabelecidos de acordo com normas, protocolos, princípios e 

diretrizes que organizam ações e práticas, bem como, conhecimentos técnicos e científicos 

atuais e consideram a competência dos atores envolvidos. 

As equipes de saúde participantes do programa têm acesso prévio às questões que são 

abordadas no momento da avaliação externa e as visitas aos municípios e unidades de saúde 

são organizadas de modo que a gestão municipal é informada, antecipadamente, sobre a 

chegada da equipe de entrevistadores para a coleta dos dados. 

Para registro das informações coletadas são utilizados tablets com um aplicativo 

próprio do PMAQ-AB contendo o instrumento avaliativo e as informações registradas são 

automaticamente enviadas para um banco de dados do MS. A análise da consistência do 

banco de dados também é realizada pelas IEP, sob a coordenação do DAB do MS. 

O instrumento avaliativo do PMAQ-AB contém questões específicas sobre a saúde da 

mulher, o pré-natal e a saúde da criança, áreas estratégicas da ABS (BRASIL, 2015c), além 

disso, essas áreas também estão contempladas nos indicadores contratualizados pelas equipes 

de saúde e pelas gestões municipais na adesão ao programa. 

Desse modo, considerando que o PHPN e a Rede Cegonha preveem o 

desenvolvimento de ações que avaliem suas implantações (BRASIL, 2000; 2011b), o PMAQ-

AB pode se constituir em uma ferramenta para a concretização desses processos avaliativos, 

contribuindo com a melhoria da atenção à saúde das mulheres e das crianças e fortalecendo as 

estratégias já existentes na busca de um cuidado materno-infantil justo e com resultados que 

impactem na sociedade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Considerando o objeto desse estudo, o cuidado pré-natal na ABS do Piauí, e a natureza 

dos dados utilizados, definiu-se como referenciais teórico-metodológicos a ABS e seus 

atributos e a avaliação na saúde. 

 

2.1 Atenção Básica à Saúde 

 

Em 1977, a OMS convocou a 30ª Assembleia Mundial de Saúde, na qual se 

estabeleceu a meta ‘Saúde para todos no ano 2000’, que visava um nível de saúde que 

permitisse vida social e econômica produtiva para todos os cidadãos do mundo (OMS, 1978). 

Como marco inicial dessa agenda, em 1978, foi realizada a Primeira Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde que culminou na elaboração da Declaração 

de Alma-Ata (BRASIL, 2002) a qual foi fundamental para que os princípios da APS fossem 

apresentados como meio de alcançar essa meta (CORBO; MOROSINI, 2005). 

Assim, a APS foi conceituada como: 

 A atenção essencial à saúde baseada em tecnologia e métodos práticos, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis, tornados universalmente 

acessíveis a indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis para eles e a 

um custo que tanto a comunidade como o país possa arcar em cada estágio de seu 

desenvolvimento, num espírito de autoconfiança e autodeterminação. É parte 

integral do sistema de saúde do país, do qual é função central, sendo o enfoque 

principal do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. É o 

primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 

nacional de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível do local onde 

as pessoas vivem e trabalham, constituindo o primeiro elemento de um processo e 

atenção continuada à saúde (OMS, 1978, p13). 

 

Os países signatários da OMS realizaram diferentes arranjos, conforme seus sistemas 

de saúde, para a incorporação das recomendações da Declaração de Alma-Ata e, a partir de 

suas experiências na implantação da APS, a OMS concebeu quatro correntes interpretativas 

que serão apresentadas a seguir com as contribuições realizadas por Mendes (2002): 

a) APS seletiva: 

- número limitado de serviços de alto impacto, baixo custo e escassa qualificação 

do pessoal para resolver problemas muito prevalentes em populações pobres como, 

por exemplo, vacinação, aleitamento materno e reidratação oral. Mendes (2002) 

acrescenta a não existência de serviços articulados, sem o comprometimento com a 

implantação de serviços de referência para serviços de maior densidade 
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tecnológica, tratando-se de um arranjo destinado a regiões e populações pobres, 

conhecido como cesta básica; 

b) APS como nível primário do sistema: 

- concebida como porta de entrada ao sistema de saúde e local para atenção 

continuada da maioria da população com ênfase na função resolutiva sobre os 

problemas mais comuns de saúde. Mendes (2002) alerta que a função resolutiva é 

restrita e tem finalidade de minimizar os custos econômicos; 

c) APS ampla (princípio de Alma-Ata): 

- estratégia para organizar os sistemas de atenção à saúde e a sociedade para 

promover saúde. Nessa interpretação, do ponto de vista operacional, toma-se a 

APS como uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar 

todos os recursos do sistema para satisfazer as necessidades, demandas e 

representações da população, o que implica a articulação da APS dentro de um 

sistema integrado de serviços de saúde (MENDES, 2001, p.10); 

d) Enfoque de saúde e direitos humanos: 

- concebe a saúde como um direito humano e destaca a necessidade de responder 

aos determinantes sociais e políticos mais amplos com ênfase em políticas de 

inclusão e busca da equidade. 

No Brasil, as experiências na implantação da ABS carregaram marcas estruturais e 

ideológicas com características dessas quatro interpretações da APS, no entanto, em 28 de 

março de 2006, é aprovada a Portaria GM/MS 648, que estabelece a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) e apresenta normas e diretrizes para a organização da Atenção 

Básica, para o PSF e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), caracterizando a 

Atenção Básica por: 

(...) um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, desenvolvida por meio do 

exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a 

forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações em territórios bem delimitados, 

pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de 

elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde 

de maior frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos 

usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da 

integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na 

complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de 

sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de 

sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo 

saudável. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para 
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sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 

2006b, p. 10). 

 

Posteriormente, a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, realizou mudanças na 

PNAB que incluem, entre outras, alterações no financiamento federal para a ABS, 

atualizações de conceitos na política, introdução de elementos ligados ao papel desejado da 

ABS na ordenação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), reconhecimento de outros formatos 

de equipes de ABS para as diferentes populações e realidades no Brasil e ampliação das ações 

intersetoriais e de promoção da saúde, conceituando a ABS como: 

(...) um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e 

autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 

das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 

território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo 

ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser 

acolhidos. 

 É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 

próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a 

principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 

continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social. A atenção básica considera o 

sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção 

integral (BRASIL, 2012b, p.19-20). 

 

Atualmente, encontra-se em vigência no Brasil a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 

de 2017, que reafirma a ABS como “principal porta de entrada e centro de comunicação da 

RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede”. 

Além disso, determina que a integralidade e a gratuidade da ABS devem atingir todas as 

pessoas do território, de acordo com suas demandas que são atravessadas pelos determinantes 

e condicionantes de saúde. Estabelece, ainda, a proibição de exclusão nos serviços de saúde 

fundamentada em “idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, 

identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação 

física, intelectual, funcional e outras” (BRASIL, 2017c). 

Além disso, a nova portaria prevê o reconhecimento de outras estratégidas de ABS 

além da ESF, apesar de afirmar que essas devem ser provisórias para, por fim, serem 

convertidas em ESF. Contudo, essa resolução pode ter como consequência uma diminuição da 

expansão desse formato. Ademais, a PNAB 2017 trouxe alterações como a integração da ABS 
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com a Vigilância em Saúde e a flexibilização da carga horária por profissional da equipe, 

além de recomendações acerca do funcionamento das unidades (BRASIL, 2017c). 

Ao observar a definição da ABS brasileira, nota-se que a mesma é conformada a partir 

dos princípios do SUS e incorpora os atributos da APS preconizados por Starfield (2002), 

sendo esses elementos fundamentais para se avaliar a ABS (PEREIRA, 2008). 

Os atributos essenciais da APS são primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e 

coordenação e os atributos derivados, orientação familiar e comunitária e competência 

cultural, sendo que os dois últimos pressupõem o reconhecimento das necessidades familiares 

em função do contexto físico, econômico e cultural e são contemplados ao se tomar a família 

como objeto de atenção (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

O primeiro contato implica acessibilidade e utilização dos serviços de saúde pelos 

usuários a cada novo problema ou a cada novo episódio de um mesmo problema, sendo a 

acessibilidade distinta do acesso que se refere ao uso efetivo do serviço pelo usuário, 

enquanto a acessibilidade se constitui no elemento estrutural necessário ao primeiro contato, 

representando as condições gerais circunscritas à assistência, podendo ser de natureza 

geográfica, organizacional, cultural entre outras (STARFIELD, 2002). 

A PNAB apresenta como fundamento e diretriz da ABS o acesso universal e contínuo 

a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta 

e preferencial da rede de atenção, supondo uma lógica de organização e funcionamento do 

serviço de saúde que parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas 

as pessoas que procuram os seus serviços, sendo a proximidade e a capacidade de 

acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade fundamentais para a efetivação 

desse atributo (BRASIL, 2012b). 

A longitudinalidade se refere ao seguimento regular dos usuários pelos serviços, ao 

longo do tempo, pressupondo o estabelecimento de uma relação pessoal de longa duração 

entre trabalhadores da saúde e usuários (STARFIELD, 2002). 

Ao apresentar entre seus princípios, a responsabilização, a humanização e o vínculo, 

compreendido como a construção de relações afetivas entre usuários e trabalhadores da saúde 

que permita a corresponsabilização pela saúde e que carrega em si potencial terapêutico, bem 

como, entre seus fundamentos e diretrizes a adscrição dos usuários como um processo de 

vinculação de pessoas ou famílias e grupos a profissionais ou equipes, com o objetivo de ser 

referência para o seu cuidado, e ao considerar o sujeito em sua singularidade e inserção 

sociocultural, a PNAB inscreve os elementos necessários para a consolidação do atributo 

longitudinalidade (BRASIL, 2012b). 
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Humanizar, segundo a Política Nacional de Humanização (PNH), caracteriza-se pela 

inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos 

processos de trabalho a fim de promover mudanças a partir do debate de ideias entre esses três 

atores do SUS. E, assim, produzir novos modos de cuidar e de organizar o trabalho, além de 

ampliar a corresponsabilização do cuidado de si de uma forma coletiva e compartilhada. Para 

isso se prevê a utilização de ferramentas como rodas de conversas, incentivo às redes e 

movimentos sociais e gestão dos conflitos que possam surgir a partir da introdução dessas 

diferenças (BRASIL, 2013e). 

Para Starfield (2002), a integralidade é conceituada como um conjunto de recursos e 

arranjos que os profissionais dispõem ou acessam para possibilitar atender ao máximo as 

necessidades apresentadas pelos usuários. Esses recursos não necessariamente precisam estar 

disponíveis na própria unidade, podem ser mobilizados fora do setor saúde. A autora destaca 

que os profissionais precisam desenvolver práticas de atenção procurando ofertar e reconhecer 

“adequadamente problemas de todos os tipos, sejam eles funcionais, orgânicos ou sociais” 

(STARFIELD, 2002. p. 63). 

Nos fundamentos e diretrizes da PNAB, coordenar a integralidade em seus vários 

aspectos, implica em integrar ações programáticas e demanda espontânea, articular as ações 

de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância em saúde, tratamento e reabilitação, 

manejar as diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação 

da autonomia dos usuários e coletividades, trabalhar de forma multiprofissional, 

interdisciplinar e em equipe, realizar a gestão do cuidado integral do usuário e o coordenar no 

conjunto da rede de atenção. Pressupõe, ainda, uma organização do processo de trabalho 

centrado no usuário, em que o cuidado do usuário é o imperativo ético-político que organiza a 

intervenção técnico-científica. Consta, também, o desenvolvimento de ações intra e 

intersetoriais que impactem nos condicionantes e determinantes da saúde (BRASIL, 2017c), 

sendo essa uma dimensão da integralidade que potencializa formas mais amplas de intervir 

em saúde e implica na formulação de políticas sociais e econômicas por parte do Estado que 

atuem na diminuição das desigualdades sociais e melhoria das condições de vida 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

A integralidade da atenção implica no entendimento, por meio de sistemas integrados, 

de que as necessidades dos usuários são atravessadas por determinantes e condicionantes de 

saúde que abrangem questões de ordem biológica, social, psicológica e ambiental e, portanto, 

os trabalhadores da saúde precisam acionar, articular e incorporar diferentes e diversas 

tecnologias de cuidado com o objetivo de contribuir na resolução ou pelo menos na 
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minimização do sofrimento das pessoas que estão sob seus cuidados, além de promover a 

autonomia do usuário e educação em saúde (BRASIL, 2017c). 

A coordenação do cuidado é um estado de estar em harmonia numa ação ou esforço 

comum e sua essência é a disponibilidade de informações a respeito de problemas e serviços 

anteriores e o reconhecimento dessas informações, na medida em que são necessárias para o 

presente atendimento. O elemento estrutural essencial para a coordenação é a continuidade da 

atenção que, geralmente, é alcançada quando o usuário é atendido sempre pelo mesmo 

profissional, mas existem outros mecanismos para alcançá-la como canais de comunicação 

que permitam a transmissão de informações importantes a respeito dos usuários entre os 

membros da equipe, como por exemplo, através de prontuário, computador ou registros feitos 

pelos próprios usuários (STARFIELD, 2002). 

Para Oliveira e Pereira (2013), entre os atributos essenciais da APS, a coordenação 

tem maior importância relativa, pois sem ela, o primeiro contato se tornaria uma função 

puramente administrativa, a longitudinalidade perderia seu potencial e a integralidade ficaria 

comprometida. 

Para a PNAB a ABS deve cumprir a função de coordenar o cuidado elaborando, 

acompanhando e organizando o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS, 

atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, 

responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários e articulando, também, as outras estruturas 

das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. Vale ressaltar que a 

relação entre os pontos de atenção da rede deve ser horizontal, contínua e integrada para se 

alcançar uma gestão compartilhada da atenção integral (BRASIL, 2017c). 

 

2.2 Avaliação na saúde 

 

Avaliar consiste em atribuir um juízo de valor sobre uma intervenção, por dispositivos 

que forneçam informações cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre essa 

intervenção ou seus componentes, para que os diferentes atores envolvidos possam se 

posicionar sobre a intervenção construindo individual ou coletivamente um julgamento capaz 

de se traduzir em ações (CHAMPAGNE et al., 2011a, p.44). 

Uma avaliação pode ser normativa, que aprecia os componentes de uma intervenção 

em relação à critérios e normas, ou uma pesquisa avaliativa, que utiliza-se de métodos 

científicos válidos e reconhecidos para analisar os vínculos entre os componentes de uma 

intervenção e as relações entre a intervenção e seu contexto. 
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Esse estudo é uma pesquisa avaliativa do tipo análise da implantação (CHAMPAGNE; 

DENIS, 1992). A análise da implantação estuda as relações entre uma intervenção e seu 

contexto durante sua implementação e tem como objeto as relações entre a intervenção, seus 

componentes e o contexto, em comparação com a produção dos efeitos. Ela visa compreender 

os fatores que influenciam a implantação de uma intervenção e conhecer as características da 

intervenção efetivamente implantada (CHAMPAGNE et al., 2011b). 

Existem quatro tipos distintos de análise da implantação: 

a) Tipo 1-a: 

- consiste na análise da transformação da intervenção no decorrer do tempo 

buscando compreender como o contexto a molda (CHAMPAGNE et al., 2011b, p. 

224); 

b) Tipo 1-b: 

- analisa a influência do contexto da implantação sobre o grau de implementação 

da intervenção (CHAMPAGNE et al., 2011a, p.60) e visa explicar as diferenças 

entre a intervenção planejada e a que foi implantada (CHAMPAGNE et al., 2011b, 

p. 226); 

c) Tipo 2: 

- analisa como a variação na implementação de uma intervenção influencia os 

feitos observados, bem como a contribuição dos componentes da intervenção na 

produção dos efeitos (CHAMPAGNE et al., 2011a, p.60); 

d) Tipo 3: 

- analisa como a interação entre o contexto de implantação e a intervenção 

influenciam nos efeitos observados permitindo identificar os fatores contextuais 

que bloqueiam ou contribuem com a obtenção do pleno potencial da intervenção 

(CHAMPAGNE et al., 2011b, p. 228). 

Esse estudo corresponde às análises de implantação dos tipos 1-a, 1-b e 3 que trazem 

informações sobre os meios mais suscetíveis de se beneficiar de uma intervenção 

(CHAMPAGNE et al., 2011b, p. 230). 

Uma intervenção, por sua vez, pode ser uma política ou um programa implementado 

para corrigir situações problemáticas, atuando sobre suas causas ou determinantes. Ela 

corresponde à um conjunto de cadeias de ações (dos processos) de agentes (atores) que 

mobilizam recursos e regras (estrutura) em um determinado ambiente para realizar atividades 

e produzir serviços visando alcançar resultados conforme um objetivo (CHAMPAGNE et al., 

2011c, p.61 e 64). 
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Nesse estudo, a intervenção a ser avaliada é o cuidado pré-natal nos serviços de 

Atenção Básica à Saúde do estado do Piauí, fazendo-se necessário estabelecer-lhe um modelo 

lógico para que se faça as perguntas certas e seus efeitos sejam atribuídos a mecanismos 

específicos possibilitando à avaliação auxiliar na tomada de decisões (CHAMPAGNE et al., 

2011c, p.61). 

Para elaborar o modelo lógico estabeleceu-se como referência os programas e políticas 

que orientam o cuidado pré-natal nos serviços de Atenção Básica à Saúde no estado do Piauí, 

sendo eles a Portaria nº 569/GM, de 1 de junho de 2000 que estabelece o Programa de 

Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) (BRASIL, 2000), a Portaria nº 1.459, de 24 

de junho de 2011 que institui a Rede Cegonha (BRASIL, 2011b), o Caderno de Atenção 

Básica nº 32 que orienta o atendimento ao pré-natal de baixo risco (BRASIL, 2013b) e os 

Protocolos da Atenção Básica para a saúde das mulheres (BRASIL, 2016a). 

Foram elaborados o modelo lógico teórico (Figura 1) e o modelo lógico operacional 

(Figura 2). O modelo lógico teórico demonstra o caminho lógico entre as causas imediatas e 

as causas distantes focadas pelo programa. Já o modelo lógico operacional indica o vínculo 

entre as estruturas e os processos, até a primeira mudança processada, o primeiro resultado, 

descrevendo o funcionamento real da intervenção que foi implementada (CHAMPAGNE et 

al., 2011b, p.61). 

Considera-se que a qualidade de vida mencionada nos modelos lógico teórico e 

operacional 

diz respeito ao padrão que a própria sociedade define e se mobiliza para conquistar, 

consciente ou inconscientemente, e ao conjunto das políticas públicas e sociais que 

induzem e norteiam o desenvolvimento humano, as mudanças positivas no modo, 

nas condições e estilos de vida, cabendo parcela significativa da formulação e das 

responsabilidades ao denominado setor saúde (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000, p. 

16). 
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Figura 1 - Modelo lógico teórico do cuidado pré-natal nos serviços de Atenção Básica à Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2017). 

 

A partir dos modelos lógicos apresentados, elaborou-se questões avaliativas, sendo 

que, as questões a seguir apresentadas, são as que estão relacionadas com os objetivos desse 

estudo: 

a) a estrutura necessária para a implementação das ações no cuidado pré-natal está 

disponível? 

b) qual o grau de implementação das ações para o cuidado pré-natal? 

c) existem fatores socioeconômicos e geográficos que influenciam no processo de 

implementação dessas ações? 

 

 

Diagnosticar e tratar doenças na 

gravidez; monitorar e controlar 

doenças e problemas de saúde na 

gestação; prevenir doenças e 

problemas de saúde na gestação; 

atender intercorrências na gestação; 

promover o aleitamento materno, 

alimentação saudável, práticas de 

atividades físicas, parto normal e os 

direitos das mulheres gestantes. 

Redução de intercorrências e agravos 

na saúde materna durante a gestação, 

parto e puerpério; redução de 

problemas no desenvolvimento fetal e 

de doenças, intercorrências ou agravos 

na saúde infantil; redução da 

proporção de partos cesáreos; redução 

do tempo de recuperação pós-parto; 

aumento do aleitamento materno 

exclusivo, da duração do aleitamento 

materno e da introdução alimentar 

saudável; aumento da satisfação das 

mulheres e das famílias. 

Redução da 

morbimortalidade 

materna e infantil; 

aumento da 

qualidade de vida. 
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Figura 2 - Modelo lógico operacional do cuidado pré-natal nos serviços de Atenção Básica à 

Saúde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

Nota: os elementos do modelo lógico operacional abordados nesse estudo estão sinalizados com letras coloridas, 

sendo que, as palavras escritas com letras vermelhas indicam as informações obtidas a partir do módulo I, as 

com letras azuis foram obtidas a partir do módulo II e as com a letras verdes, do módulo III. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o cuidado pré-natal nos serviços de Atenção Básica à Saúde que participaram 

do segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 

Básica à Saúde no estado do Piauí. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

a) definir os modelos lógicos teórico e operacional para o cuidado pré-natal nos 

serviços de Atenção Básica à Saúde; 

b) caracterizar os serviços de saúde e os profissionais de saúde entrevistados; 

c) descrever a estrutura das unidades de saúde para o cuidado pré-natal; 

d) descrever o processo de trabalho das equipes de saúde no cuidado pré-natal; 

e) descrever características individuais e socioeconômicas das usuárias dos serviços 

que receberam cuidado pré-natal; 

f) descrever o cuidado pré-natal recebido referido pelas usuárias dos serviços de 

saúde; 

g) analisar possíveis associações de fatores socioeconômicos e demográficos à 

adequação da estrutura das unidades de saúde e do processo de trabalho das 

equipes; 

h) analisar o instrumento da avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica enquanto instrumento avaliativo do 

cuidado pré-natal. 
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa avaliativa do tipo análise da implantação, subtipos 1-a, 1-b e 

3, com corte transversal. A análise da implantação se distingue das abordagens descritivas por 

contribuir para a reflexão sobre os principais desafios a se considerar para reduzir os riscos de 

fracasso de uma intervenção que visa mudanças (CHAMPAGNE et al., 2011b, p.230). 

A população desse estudo consistiu em 865 equipes de serviços de ABS que 

participaram da avaliação externa no segundo ciclo do PMAQ-AB no estado do Piauí, 788 

unidades de saúde onde essas equipes estavam alocadas e 235 mulheres grávidas ou com 

filhos até dois anos de idade que foram entrevistadas na ocasião da avaliação externa. 

Essas equipes e unidades de saúde corresponderam, respectivamente, à 71,5% 

(n=1210) e 55,9% (n=1411) das equipes e unidades de saúde do estado do Piauí cadastradas 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do MS em janeiro de 2014 

(BRASIL, 2015d). 

Os dados utilizados nesse estudo são provenientes do banco de dados da avaliação 

externa do segundo ciclo do PMAQ-AB, coletados no período de janeiro a setembro de 2014. 

Esse banco foi acessado para a coleta dos dados desse estudo no dia 22 de março de 2018 e 

encontra-se disponível para acesso público na página do DAB/SAS/MS (BRASIL, 2018f), 

dispensando, portanto, registro e avaliação em comitês de ética em pesquisa, segundo a 

Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016b). 

Para a coleta dos dados na avaliação externa aplicou-se um instrumento composto por 

seis módulos dos quais três foram utilizados nesse estudo (BRASIL, 2015c): 

a) módulo I formado por questões sobre a estrutura física e a disponibilidade de 

equipamentos, materiais, insumos, medicamentos e vacinas que deveriam ser 

observados nas unidades de saúde; 

b) módulo II formado por questões referentes ao processo de trabalho das equipes que 

deveriam ser respondidas através de entrevista com um trabalhador da saúde de 

nível superior que fizesse parte da equipe; 

c) módulo III formado por questões sobre a satisfação e utilização dos serviços de 

saúde que deveriam ser respondidas através de entrevistas com usuários dos 

serviços de saúde que estivessem nas unidades de saúde no momento da avaliação 

externa. 

As variáveis desse estudo foram selecionadas considerando as questões do instrumento 

que geravam informações contempladas nos componentes do modelo lógico operacional 
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elaborado nesse estudo. Para análise dos dados foi utilizado o software Stata versão 14 com 

licença 10027. 

Foram consideradas adequadas para o cuidado pré-natal as unidades de saúde que 

dispunham de: 

a) aparelho de pressão adulto (esfigmomanômetro); 

b) estetoscópio adulto; 

c) balança antropométrica de 150 ou 200 kg; 

d) foco de luz para exame ginecológico; 

e) mesa com perneira para exame ginecológico; 

f) espéculo descartável; 

g) escova cervical; 

h) espátula de Ayre; 

i) fixador de lâminas; 

j) lâmina de vidro; 

k) fita métrica; 

l) sonar ou estetoscópio de Pinard; 

m) caderneta da gestante; 

n) teste rápido de sífilis; 

o) teste rápido de HIV; 

p) teste rápido de gravidez;  

q) preservativo masculino; 

r) preservativo feminino. 

Quanto as equipes, foram consideradas com processo de trabalho adequado no cuidado 

pré-natal as que responderam positivamente as seguintes questões: 

a) utiliza protocolos para estratificação de risco no pré-natal; 

b) realiza busca ativa no pré-natal; 

c) alimenta mensalmente o sistema de informação do pré-natal; 

d) utiliza a caderneta ou cartão para o acompanhamento das gestantes; 

e) aplica penicilina G benzatina na unidade de saúde; 

f) realiza consulta de puerpério até 10 dias após o parto; 

g) mede, sistematicamente, peso e altura das gestantes; 

h) realiza exame citopatológico do colo do útero; 

i) oferta ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para gestantes e 

puérperas (aleitamento materno); 
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j) realiza estratégias educativas relacionadas à saúde sexual e à saúde reprodutiva. 

Descreveu-se a: 

a) frequência das unidades de saúde segundo a disponibilidade de equipamentos, 

materiais, insumos, medicamentos e vacinas; 

b) frequência das equipes de saúde segundo as ações realizadas no cuidado pré-natal; 

c) frequência das unidades e equipes de saúde segundo as variáveis independentes: 

- Índice de Desenvolvimento Humano municipal (IDHm); 

- porte populacional por número de habitantes residentes nos municípios; 

- macrorregiões administrativas do Piauí; 

- realizar atendimento ou não de população rural. 

d) prevalência da adequação da estrutura das unidades de saúde e do processo de 

trabalho das equipes segundo as variáveis independentes analisadas; 

e) distribuição das usuárias dos serviços de saúde segundo características individuais 

e socioeconômicas; 

f) frequência das características do cuidado pré-natal recebido pelas usuárias. 

Ainda, foram criados dois subgrupos para a análise de prevalência da adequação da 

estrutura afim de melhor visualizar a distribuição das unidades de saúde dentro das variáveis 

independentes, pois, poucas unidades de saúde dispunham de todos os itens selecionados. 

Assim, foram consideradas unidades de saúde adequadas para realizar os 

procedimentos clínico-obstétricos no pré-natal as que dispunham de: 

a) aparelho de pressão adulto; 

b) estetoscópio adulto; 

c) balança antropométrica de 150 ou 200 kg; 

d) fita métrica; 

e) sonar ou estetoscópio de Pinard; 

f) caderneta da gestante. 

E foram consideradas adequadas para a realização do exame citopatológico do colo do 

útero as unidades de saúde que dispunham de: 

a) foco de luz para exame ginecológico; 

b) mesa com perneira para exame ginecológico; 

c) espéculo descartável; 

d) escova cervical; 

e) espátula de Ayre; 

f) fixador de lâminas; 
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g) lâmina de vidro. 

A análise dos fatores socioeconômicos e demográficos associados à adequação da 

estrutura e do processo de trabalho foi realizada pelo cálculo da Razão de Prevalência (RP) e 

seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

Para a composição da variável independente IDHm, dividiu-se os municípios por 

quartis, sendo: 

a) primeiro quartil correspondendo a faixa do IDHm de 0,485 a 0,546; 

b) segundo quartil correspondendo a faixa de 0,546 a 0,567; 

c) terceiro quartil correspondendo a faixa de 0,567 a 0,594; 

d) quarto quartil correspondendo a faixa de 0,594 a 0,751. 

Quanto às macrorregiões administrativas, o estado do Piauí é dividido em quatro, 

Cerrados, Litoral, Meio norte e Semiárido, conforme apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Mapa político do estado do Piauí dividido por macrorregiões 

administrativas 

 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (2016). 
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A seguir, serão descritas as características do estado do Piauí, local desse estudo. 

 

4.1 Características geográficas e sociodemográficas do estado do Piauí 

 

O estado do Piauí está situado na Região Nordeste do Brasil, apresenta como relevos, 

terrenos baixos e arenosos no litoral, planaltos na maior parte e depressão a sudeste. Tem 

como rios principais, os rios Parnaíba, Poti, Canindé, Piauí, São Nicolau e Gurguéia. Como 

vegetação, apresenta o mangue no litoral, mata dos cocais a oeste e caatinga na maior parte. O 

clima é tropical e semiárido no interior. Com uma área de 251.611,932 Km
2
, está dividido em 

224 municípios e possui uma população de 3.118.360 habitantes. A capital do estado, 

Teresina, concentra 26,11% e os 15 municípios mais populosos do estado, depois de Teresina, 

concentram 24,1% dessa população total. Ainda, 41,5% dos municípios possuem entre 3.000 

e 6.000 habitantes e 34,2% da população vivem em área rural, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 (IBGE, 2010), caracterizando um estado com 

regiões que ainda sofrem com a seca, predominantemente composto por municípios pequenos 

e pouco povoados e com uma concentração importante de habitantes em áreas rurais. 

Nesse mesmo ano, do total de habitantes do estado, 775.217, ou seja, 

aproximadamente 25%, eram mulheres em idade fértil (IBGE, 2010), assinalando ainda mais 

a necessidade de se priorizar a efetivação das políticas voltadas para essa população. A taxa 

de fecundidade total foi de 2,0 filhos por mulher, seguindo a tendência de queda de todo o 

país, apesar de ainda maior que a do Brasil de 1,81 (IBGE, 2013). A esperança de vida ao 

nascer foi de 71,6 anos, com um crescimento de 6,1 anos na última década, no entanto, ainda 

inferior à do país de 73,9 anos (PNUD; IPEA; FJP, 2010). 

O estado apresentou IDH de 0,646, compreendido na faixa de desenvolvimento 

humano médio, sendo o componente com aumento mais expressivo nos últimos 10 anos, o da 

educação, componente fundamental para a saúde materna e infantil. Entre seus municípios, 

dois apresentaram IDHm de 0,700 e 0,751, compreendidos na faixa de desenvolvimento alto, 

40 entre 0,600 e 0,698, considerado médio, 176 entre 0,501 e 0,599, considerado baixo e seis 

entre 0,485 e 0,499, considerado muito baixo, evidenciando desigualdades marcantes entre o 

desenvolvimento de seus municípios e a necessidade de políticas voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida da maior parte da população. No ranking entre todos os estados do país, o 

Piauí encontra-se empatado com o Pará e inferior ao seu índice estão somente os estados do 

Maranhão e Alagoas (PNUD; IPEA; FJP, 2010). 
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O rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente no Piauí 

em 2014 foi de R$ 659,00 (IBGE, 2014), sendo que, em 2010, o estado apresentou Índice de 

Gini de 0,61, renda per capita de R$ 416,93 com aumento de 63,64% nos últimos 10 anos, 

porcentagem de pobres de 34,11% e de extremamente pobres de 18,77% com redução de 

40,5% e 42,3%, respectivamente, nos últimos 10 anos (PNUD; IPEA; FJP, 2010), indicando 

que, apesar da expressiva melhoria, o acesso ao consumo de bens ainda é limitado para uma 

boa parcela da população e que existe uma importante concentração de renda. 

Ainda, na população com 18 anos ou mais, a taxa de atividade foi de 59,43%, a de 

desocupação que era de 9,86% em 2000, passou para 7,81% em 2010 e o grau de 

formalização dos ocupados foi de 36,52%, sendo que, os setores que mais empregaram foram 

o de serviços (39,43%), agropecuário (28,04%), comércio (14,8%), construção (8,49%) e 

indústria de transformação (5,84%), evidenciando que, apesar da redução na taxa de 

desocupação, é necessário ampliar as ações que possibilitem o ingresso no mercado formal de 

trabalho (PNUD; IPEA; FJP, 2010). 

 

4.1.1 Equipamentos de saúde para a ABS no estado do Piauí 

 

Em 2015, o Piauí possuia 1.350 unidades básicas de saúde em funcionamento, 429 em 

construção e 95,13% de sua população estava coberta pela ABS (SAGE, 2015). 

Nesse mesmo ano, existiam 3.476 médicos registrados no CNES, perfazendo 

aproximadamente 1,1 médico para cada 1.000 habitantes no estado, sendo que, desse total, 

809 constavam como atuantes na ESF e apenas três como especialistas em Medicina de 

Família e Comunidade. É relevante apontar também que estavam cadastrados 24 enfermeiros 

obstétricos no Piauí, sendo que, desses, 18 estavam lotados na capital e os outros seis 

distribuídos em municípios no interior do estado (BRASIL, 2015d). 

De acordo com dados do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP), no Piauí os médicos estão distribuídos de forma que, na capital, Teresina, há 4 

médicos/habitante e no interior, 0,00006 médico/habitante, ou seja, na capital, há 250 

habitantes/médico e no interior, 17.000 habitantes/médico (DEMOGRAFIA, 2015). 

O Piauí participa do Programa Mais Médicos (PMM) que provê médicos para regiões 

com escassez ou ausência desses profissionais, o que aumentou em 20,3% o número de 

médicos no estado, no ano de 2015 (BRASIL, 2015e). 

Ainda, como parte desse programa, no Piauí houve a abertura de cursos de medicina 

nas cidades de Parnaíba e Picos, na Universidade Federal do Piauí (BRASIL, 2015f), pois, no 
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PMM também estão previstas a reordenação da oferta de cursos de medicina e de vagas para 

residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por 

habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática 

suficiente e de qualidade para os alunos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características dos profissionais de saúde entrevistados e das unidades de saúde no 

segundo ciclo do PMAQ-AB 

 

No Piauí, durante a avaliação externa no segundo ciclo do PMAQ-AB foram 

entrevistados 865 profissionais de saúde das equipes de ABS. Desses profissionais, 96,3% 

eram enfermeiros(as), 2,4% médicos(as) e 1,3% outros(as) trabalhadores da saúde de nível 

superior. 

Em relação ao tempo de trabalho na equipe, 39,7% desses profissionais trabalhavam 

há menos de 1 ano, 27,6% trabalhavam entre 2 a 5 anos, 27,4% entre 6 e 10 anos e 5,3% 

relataram trabalhar há mais de 10 anos na equipe. 

A maior parte dos entrevistados eram servidores público estatutário (64,0%), 

profissionais contratados por CLT eram 12,4% e outros tipos de vínculos perfizeram 23,6%, 

sendo que, 71,0% desses profissionais entraram na carreira por concurso público, 5,3% por 

seleção pública, 19,4% por indicação e 4,3% relataram ingresso no serviço por outras formas. 

Quanto ao plano de carreira, 16,2% relataram que tinham plano, enquanto 81,7% 

relataram não ter plano de carreira e 2,1% não sabiam responder sobre isso. Dos que tinham 

plano de carreira, 80,7% relataram progressão por antiguidade, 55,0% progressão por mérito, 

83,6% por titulação e formação e apenas 39,2% relataram receber algum incentivo, 

gratificação ou prêmio por desempenho. 

Dos entrevistados, 66,2% relataram que não recebem estudantes, professores ou 

pesquisadores de ensino, pesquisa ou extensão nas suas equipes. 

Além disso, 93,9% relataram que a equipe realizou alguma atividade de planejamento 

de suas ações mensalmente, 88,2% que a equipe realizou algum processo de autoavaliação 

nos 6 meses que antecederam a entrevista e 89,1% que suas equipes recebem apoio 

institucional ou pessoal das Secretarias Municipais de Saúde para auxiliar na resolução de 

problemas de processos de trabalho. 

Essas equipes estavam alocadas em 788 unidades de saúde que também foram 

avaliadas durante a avaliação externa no segundo ciclo do PMAQ-AB, dessas unidades de 

saúde, 98,5% ficavam abertas no turno da manhã, 86,7% no turno da tarde e apenas 2,3% 

ficavam abertas no turno da noite. Além disso, 94,4%, 95,9%, 96,1%, 94,2% e 84,6% das 

unidades de saúde ficavam abertas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feiras, 

respectivamente, além de 4,8% e 3,3% ficarem abertas aos sábados e domingos, 
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respectivamente. Avaliando o conjunto de turnos e horários de funcionamento das unidades 

de saúde, indentifica-se que apenas 73,9% delas perfazem carga horária de 40 horas semanais 

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Distribuição das unidades de saúde segundo turnos e dias da semana de 

funcionamento, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

 

Ainda, 93,9% das unidades possuíam sala de espera, 63,2% sala de vacina, 91,9% 

consultório, ou seja, 8,1% das unidades não possuem consultórios. Apenas 82,0% das 

unidades possuem consultório que propiciam privacidade aos usuários e 68,7% das unidades 

possuem ambientes com boa ventilação ou climatização. 

Das unidades visitadas, 92,1% dispunham de veículo de transporte para a realização de 

atividades e 95,7% indicaram que a disponibilidade do veículo atende as necessidades das 

equipes. 

 

5.2 Estrutura das unidades de saúde para o cuidado pré-natal 

 

No momento da avaliação externa, somente 3,7% das unidades de saúde possuíam 

estrutura adequada para o cuidado pré-natal. Dessas, 72,6% possuíam estrutura adequada para 

acompanhamento clínico-obstétrico, sendo que, 95,7% dispunham de aparelho de pressão 

adulto, 95,7% estetoscópio adulto, 92,6% caderneta da gestante, 92,0% Sonar ou estetoscópio 

de Pinard, 89,2% fita métrica e 86,8% balança antropométrica de 150 ou 200 Kg (Gráfico 5). 
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Quanto à estrutura para realização do exame citopatológico do colo do útero, 66,1% 

possuíam a estrutura adequada, uma vez que, 86,9% dispunham de fixador de lâmina, 86,7% 

foco de luz para exame ginecológico, 86,5% escova cervical, 86,0% espátula de Ayre, 86,0% 

lâmina de vidro, 84,9% espéculo descartável e 80,2% mesa para exame ginecológico (Gráfico 

5). 

Dos insumos, 88,6% possuíam preservativo masculino, 58,6% preservativo feminino, 

10,3% teste rápido de gravidez, 8,6% teste rápido de HIV e 7,4% teste rápido de sífilis 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Distribuição das unidades de saúde segundo a disponibilidade de equipamentos, 

materiais e insumos para realização do pré-natal, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

 

Das unidades avaliadas, 75,9% ofertam vacinação. Dessas, 95,7% apresentaram vacina 

contra influenza sazonal, 71,2% vacina dupla adulto (dT), 70,2% hepatite B e 66,4% 

apresentaram todas as vacinas recomendadas para gestantes (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Distribuição das unidades de saúde que ofertam vacinação segundo a 

disponibilidade das vacinas recomendadas para gestantes, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

 

Entre as unidades avaliadas no segundo ciclo do PMAQ-AB 17,5% não distribuem 

medicamentos para os usuários por essa ação ser centralizada em outro ponto de atenção da 

rede. Do restante, ou seja, 82,5% armazenam e fornecem medicamentos essenciais ao pré-

natal
6
, sendo que, 92,6% tinham em estoque o sulfato ferroso, 91,4% o ácido fólico, 90,8% a 

dipirona e 90,3% o paracetamol. 

O antibiótico mais prevalente foi a amoxicilina com 87,4%, seguido pelos associados 

sulfametoxazol e trimetoprima com 81,4%, azitromicina com 71,2%, benzilpenicilina 

benzatina com 54,3%, eritromicina com 44,2%, gentamicina com 24,0%, sulfadiazina com 

13,9% e nitrofurantoína com 5,1%. 

O anti-hipertensivo propranolol foi o primeiro da classe com 87,1%, seguido pelo 

metildopa com 80,6%. Apenas 40,6% das unidades de saúde tem insulina NPH e 31,5% tem 

insulina regular. Do total das 650 unidades de saúde com armazenamento e fornecimento de 

medicamentos apenas 8 possuíam todos os medicamentos essenciais ao pré-natal, o que 

representa apenas 1,2% dessas (Gráfico 7). 

 

 

 

                                                           
6
 Os medicamentos aqui apresentados foram selecionados a partir da relação de medicamentos essenciais na 

atenção pré-natal do Protocolos da Atenção Básica: saúde das mulheres (BRASIL, 2016aa, p.117) desde que 

constassem no módulo I do instrumento da avaliação externa do segundo ciclo do PMAQ-AB e não fossem itens 

de sorteio para observação ou não nas unidades de saúde. 
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Gráfico 7 - Distribuição das unidades de saúde que dispensam medicamentos segundo a 

disponibilidade de suplementos e medicamentos de uso no pré-natal, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

 

Ainda, vale lembrar que 60,4% das unidades de saúde dispunham de contraceptivos 

compatíveis com a amamentação, 21,4% contraceptivos de emergência e 6,7% dispositvos 

intrauterino (DIU) (dados não apresentados em gráfico). 

 

5.3 Processo de trabalho no cuidado pré-natal 
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pré-natal), 80,1% ofertam ações educativas e de promoção da saúde para gestantes e 

puérperas (aleitamento materno), 67,6% realizam busca ativa no pré-natal, 67,1% utilizam 
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relacionadas à saúde sexual e à saúde reprodutiva (essa questão não era específica para o pré-

natal) e 55,0% aplicam penicilina G benzatina na unidade de saúde (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Distribuição das equipes de saúde segundo as atividades realizadas no cuidado 

pré-natal, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

Nota: AM = aleitamento materno. 

 

Quanto aos profissionais das equipes que realizam o exame citopatológico do colo do 

útero, 9,9% são médicos, 96,6% são enfermeiros e 1,2% são técnicos em enfermagem (dados 

não apresentados em gráfico). 

Das equipes entrevistadas, 29,5% coletam exames de sangue na unidade de saúde, 

24,7% de urina e 24,4% de fezes (dados não apresentados em gráficos). 

Em relação à solicitação de exames no pré-natal, 98,7% referiram solicitar exames de 

glicemia de jejum, 98,5% sorologia para sífilis (VDRL), 97,9% dosagem de hemoglobina 

(Hb) e hematócrito (Ht), 97,9% urocultura ou sumário de urina (urina tipo I), 96,5% sorologia 

para HIV, 96,1% sorologia para hepatite B, 92,0% sorologia para toxoplasmose, e 88,9% 

solicitam todos os exames preconizados para o pré-natal (Gráfico 9). Sendo que somente 

64,9% das equipes relataram receber os exames das gestantes em tempo oportuno para as 

intervenções necessárias. 
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Gráfico 9 – Distribuição das equipes de saúde segundo a solicitação de exames no pré-natal, 

PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

 

Ainda, 63,7% das equipes ofertam ações educativas e de promoção da saúde em 

planejamento familiar, 4,5% inserem DIU, 96,1% administram medicamentos injetáveis, 

37,3% possuem protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para acolhimento à 

demanda espontânea para captação precoce de gestantes e intercorrências na gestação, 93,1% 

possuem o registro de todas as gestantes do seu território, 49,5% mantém registro das 

gestantes de maior risco encaminhados para outros pontos de atenção. 

As equipes referiram que apenas 2,7% delas recebem a contra-referência da 

maternidade das gestantes que tiveram o parto, 5,1% possuem sistema informatizado de alerta 

da data provável do parto, 4,7% recebem informação da secretaria municipal de saúde e, para 

garantir a consulta de puerpério até 10 dias após o parto, 83,4% visita do agente comunitário 

de saúde para captação da mulher, 82,7% visita domiciliar de outros membros da equipe, 

42,3% consulta em horário especial em qualquer dia da semana. 

 

5.4 Características das usuárias entrevistadas e cuidados recebidos por elas durante o 

pré-natal nas unidades de saúde avaliadas no segundo ciclo do PMAQ-AB 

 

As mulheres entrevistadas nas unidades de saúde na ocasião da avaliação externa e 

que estavam grávidas ou tinham filhos com até 2 anos de idade, responderam perguntas 

específicas sobre o cuidado pré-natal que receberam durante a gestação nas unidades de 

saúde. No Piauí, foram 235 mulheres que responderam à essas perguntas, elas apresentaram 

uma média de idade de 25,6 anos, com o máximo de 42 e mínimo de 16 anos. A raça/cor mais 

referida foi a parda/mestiça com 71,5%, seguida pelo grupo das brancas com 12,3%, das 
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pretas com 11,1%, amarelas com 3% e indígena com 1,3%. Houve 0,9% que não souberam ou 

não quiseram responder (dados não constam em gráficos). 

Sobre as condições de estudo, 1,3% dessas mulheres não eram alfabetizadas, 2,6% 

apenas sabiam ler e escrever, 25,1% não tinham completado o ensino fundamental, 9,4% 

tinham o ensino fundamental completo, 20,9% tinham o ensino médio incompleto e 31,9% 

tinham completado o ensino médio. Ainda, 4,7% das mulheres possuíam ensino superior 

incompleto e 3,8% completo e 0,4% pós-graduação. Apenas 15,7% delas relataram trabalhar 

e, dessas, 51,6% recebem menos de 1 salário mínimo e 48,4% relataram ter recebido entre 1 e 

3 salários mínimos, sendo que, 62,6% delas relataram receber o Bolsa Família (dados não 

constam em gráficos). 

Quanto ao pré-natal, 74,9% das usuárias incluídas nesse estudo, referiram ter realizado 

6 consultas ou mais, sendo que, 99,1% relataram que durante as consultas de pré-natal nas 

unidades de saúde os profissionais de saúde mediram sua pressão arterial, 95,7% que mediram 

sua barriga (altura do útero), 56,2% que examinaram suas mamas, 48,5% que examinaram sua 

boca, 54,0% que realizaram exame citopatológico do colo do útero e 37,9% que realizaram 

exame ginecológico. Ainda, 98,3% e 97,4% referiram que o profissional receitou sulfato 

ferroso e ácido fólico, respectivamente. 

Durante o pré-natal, 97,4% referiram ter feito ultrassom, 97,0% exame de urina, 

88,4% exame de HIV/Aids, 83,7% exame para medir o açúcar no sangue (exame de glicose) e 

79,3% exame de sífilis (VDRL) e 90,8% receberam vacina contra tétano. 

Dessas mulheres, 91,9% foram orientadas nas consutas de pré-natal sobre aleitamento 

exclusivo, 90,2% sobre alimentação e ganho de peso, 86% sobre os cuidados com a criança 

no pré-natal, 69,8% sobre a importância do exame preventivo de câncer do colo do útero 

(exame Papanicolau) e quando deve fazer o próximo, 55,3% sobre algum grupo de gestante, 

grupo de cuidado para crianças pequenas e/ou atividade educativa (palestra, oficina) e 42,1% 

participaram de algum grupo ou atividade educativa. 

Por fim, 50,2% relataram que receberam informação prévia sobre a maternidade onde 

ocorreria o parto e 55,6% que fizeram a consulta de revisão do parto. 

Das mulheres entrevistadas, apenas 10,6% receberam todos os cuidados pré-natais 

selecionados (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Distribuição das usuárias dos serviços de saúde segundo os cuidados pré-natais 

recebidos, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

 

Fonte: MS/DAB/microdados da avaliação externa do PMAQ-AB (BRASIL, 2018f). 

 

5.5 Fatores socioeconômicos e demográficos associados à adequação da estrutura das 

unidades de saúde e do processo de trabalho das equipes 

 

Ao se distribuir as unidades de saúde e as equipes que foram avaliadas no segundo 

ciclo do PMAQ-AB com as macrorregiões do estado (Cerrados, Litoral, Meio norte e 

Semiárido), se identificou que essas estão divididas em aproximadamente 25% para cada 

macrorregião (Tabela 1). 

A distribuição das equipes por quartis de IDHm equivaleu a 19,2% no primeiro, 16,2% 

no segundo, 20,5% no terceiro e 44,2% no quarto. E das unidades de saúde, 19,4% delas estão 

nos municípios do primeiro quartil, 16,6% no segundo, 21,2% no terceiro e 42,8% no quarto 

(Tabela 1). 

Em outra análise, dividiu-se os municípios em portes populacionais, sendo que, 15,3% 

das equipes estudadas se encontravam em municípios de até 5000 habitantes, 23,2% em 

municípios de 5.000 a 10.000 habitantes, 21,4% em municípios de 10.000 a 20.000 

habitantes, 25,6% em municípios com 20.000 a 50.000 habitantes, 8,9% em municípios de 

50.000 a 100.000 habitantes, 3,9% em municípios com 100.000 a 500.000 habitantes e, por 

fim, 1,7% em município com mais que 500.000 habitantes. Já a distribuição das unidades de 
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saúde segundo o porte populacional correspondeu a 15,7% das UBS estão nos municípios até 

5.000 habitantes, 23,7% em municípios de 5.000 a 10.000 habitantes, 20,8% em municípios 

de 10.000 a 20.000 habitantes, 25,9% em municípios de 20.000 a 50.000 habitantes, 9,1% em 

municípios de 50.000 a 100.000 habitantes, 3,6% em municípios de 100.000 a 500.000 

habitantes e 1,1% em município com mais de 500.000 habitantes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição das unidades e equipes de saúde segundo participação no segundo 

ciclo do PMAQ-AB, macrorregiões administrativas, IDHm e porte populacional dos 

municípios, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

Variáveis Unidades de Saúde Equipes de Saúde 

 

n % n % 

Participação no 2º ciclo do PMAQ 

    
Sim 788 55,9 865 71,5 

Não 623 44,1 345 28,5 

Total 1411 100,0 1210 100,0 

     
Macrorregião 

    
Cerrados 198 25,1 221 25,6 

Litoral 195 24,7 209 24,2 

Meio norte 195 24,7 220 25,4 

Semiárido 200 25,4 215 24,9 

     
IDHm (quartis) 

    
0,485 a 0,546 153 19,4 166 19,2 

0,546 a 0,567 131 16,6 140 16,2 

0,567 a 0,594 167 21,2 177 20,5 

0,594 a 0,751 337 42,8 382 44,2 

     
Porte populacional (habitantes) 

    
Até 5.000 124 15,7 132 15,3 

5.000 a 10.000 187 23,7 201 23,2 

10.000 a 20.000 164 20,8 185 21,4 

20.000 a 50.000 204 25,9 221 25,6 

50.000 a 100.000 72 9,1 77 8,9 

100.000 a 500.000 28 3,6 34 3,9 

Mais que 500.000 9 1,1 15 1,7 

     
Atende população rural 

    
Sim 571 72,5 533 61,6 

Não 215 27,3 332 38,4 

Não sabe/não respondeu 2 0,3 

  
Total 788 100,0 865 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora (2018). 
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Entre as UBS dos municípios, aquelas que as EAB relataram atender população rural 

totalizam 72,5% e 61,6% das EAB do programa referiram atender esse grupo populacional 

importante do Piauí. 

A análise dos fatores associados à adequação da estrutura e processo de trabalho foi 

realizada pelo cálculo da Razão de Prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de 

confiança de 95% (IC95%). 

Nas unidades de saúde das macrorregiões dos Cerrados (RP=4,50; IC95% = 1,21-

24,91) e do Semiárido (RP=3,37; IC95% = 0,85-19,29) se observou, respectivamente, 5,5 e 

4,37 vezes estrutura adequada para o cuidado pré-natal que as macrorregiões do Litoral e 

Meio norte. Quanto as prevalências nos quartis de IDHm, o terceiro quartil apresentou mais 

de 2 vezes unidades de saúde com estrutura adequada para o cuidado pré-natal em relação ao 

quarto quartil (RP=2,08; IC95% = 0,71-6,02). Vale destacar que municípios de 5000 a 10000 

habitantes apresentaram uma prevalência de 6,31 vezes superior a municípios de 50.000 a 

100.000 habitantes (RP=5,31; IC95% = 0,77-228,52) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição e prevalência da estrutura adequada para o cuidado 

pré-natal por macrorregiões administrativas, IDHm e porte populacional, 

PMAQ-AB, Piauí, 2014 

Variáveis 
Estrutura 

adequada (%) 
RP (IC95%) 

Macrorregião 

  
Cerrados 6,6 4,50 (1,21-24,91) 

Litoral 1,5 1,00 (0,13-7,56) 

Meio norte 1,5 1,00 

Semiárido 5,0 3,37 (0,85-19,29) 

   
IDHm (quartis) 

  
0,485 a 0,546 3,3 1,23 (0,32-4,17) 

0,546 a 0,567 4,6 1,75 (0,50-5,63) 

0,567 a 0,594 5,4 2,08 (0,71-6,02) 

0,594 a 0,751 2,7 1,00 

   Porte populacional 

(habitantes) 

  
Até 5.000 3,2 2,37 (0,23-118,15) 

5.000 a 10.000 7,0 5,31 (0,77-228,52) 

10.000 a 20.000 2,4 1,78 (0,17-88,61) 

 20.000 a 50.000 2,9 2,15 (0,25-100,32) 

50.000 a 100.000 1,4 1,00 

100.000 a 500.000 0 - 

Mais que 500.000 11,1 8,88 (0,10-705,91) 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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A prevalência das unidades que ofertavam vacinas e possuíam todos os 

imunobiológicos recomendados para as gestantes foi de 3,63 vezes para a macrorregião dos 

Cerrados em relação ao Meio norte (RP=2,63; IC95% = 1,72-4,04). Essa prevalência maior 

ocorreu nos municípios com IDHm mais alto (quarto quartil) em relação ao terceiro quartil 

(RP=1,29; IC95% = 0,88-1,91) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição e prevalência do suprimento de imunobiológicos recomendados para gestantes 

por macrorregiões administrativas, IDHm e porte populacional, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

Variáveis 

Suprimento de 

imunobiológicos 

(%) 

RP (IC95%) 

Macrorregião 

  
Cerrados 65,2 2,63 (1,72-4,04) 

Litoral 46,7 1,23 (0,81-1,88) 

Meio norte 41,5 1,00 

Semiárido 48,0 1,19 (0,79-1,79) 

   
IDHm (Quartis) 

  
0,485 a 0,546 49,0 1,10 (0,69-1,74) 

0,546 a 0,567 49,6 1,12 (0,69-1,82) 

0,567 a 0,594 46,7 1,00 

0,594 a 0,751 53,1 1,29 (0,88-1,91) 

   Porte populacional 

(habitantes) 

  
Até 5.000 63,7 6,14 (1,09-62,22) 

5.000 a 10.000 50,8 3,62 (0,66-36,33) 

10.000 a 20.000 42,1 2,54 (0,46-25,69) 

 20.000 a 50.000 42,2 2,55 (0,47-25,65) 

50.000 a 100.000 65,3 6,58 (1,11-67,90) 

100.000 a 500.000 67,9 7,38 (1,05-81,92) 

Mais que 500.000 22,2 1,00 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

As unidades de saúde da macrorregião dos Cerrados também apresentaram uma 

prevalência maior quanto a possuir a estrutura adequada para realização do exame 

citopatológico do colo do útero em relação a macrorregião do Litoral (RP=3,76; IC95% = 

2,36-6,02). Situação similar ocorreu quando verificado as unidades de saúde com estrutura 

adequada para o acompanhamento clínico-obstétrico no pré-natal (RP=2,14; IC95% = 1,33-

3,47). As unidades dos municípios do terceiro quartil de IDHm também apresentaram mais 

estrutura adequada para a realização do exame citopatológico do colo do útero em relação aos 
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municípios do segundo quartil (RP=2,15; IC95% = 1,29-3,61), ocorrendo uma mudança 

quando observado as unidades de saúde com estrutura adequada para o acompanhamento 

clínico-obstétrico das gestantes, com uma prevalência maior em municípios do quarto quartil 

em relação ao primeiro quartil (RP=2,07; IC95% = 1,32-3,21) (Tabela 4). 

Para as equipes que relataram atender ou não população rural, há uma prevalência 

maior entre as equipes que não atendem população rural, tanto para estrutura adequada para 

realização do exame citopatológico do colo do útero, quanto para estrutura adequada para 

acompanhamento clínico-obstétrico no pré-natal (RP=1,22; IC95% = 0,89-1,69 e RP=1,32; 

IC95% = 0,93-1,87, respectivamente) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Distribuição e prevalência das unidades de saúde com estrutura adequada para realização do exame 

citopatológico do colo do útero e para o acompanhamento clínico-obstétrico no pré-natal por macrorregiões 

administrativas, IDHm, porte populacional e atendimento à população rural, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

Variáveis 

Estrutura 

adequada para 

citopatológico 

(%) 

RP (IC95%) 

Estrutura 

adequada para 

acompanhamento 

clínico-obstétrico 

(%) 

RP (IC95%) 

Macrorregião     

Cerrados 65,2 1,81 (1,19-2,78) 78,3 1,93 (1,21-3,11) 

Litoral 50,8 1,00 65,1 1,00 

Meio norte 68,7 2,13 (1,38-3,29) 66,7 1,07 (0,70-1,66) 

Semiárido 79,5 3,76 (2,36-6,02) 80,0 2,14 (1,33-3,47) 

     

IDHm (quartis)     

0,485 a 0,546 64,1 1,37 (0,83-2,28) 64,1 1,00 

0,546 a 0,567 56,5 1,00 71,8 1,43 (0,84-2,44) 

0,567 a 0,594 73,7 2,15 (1,29-3,61) 68,9 1,24 (0,76-2,03) 

0,594 a 0,751 67,1 1,57 (1,01-2,42) 78,6 2,07 (1,32-3,21) 

     

Porte populacional (habitantes)     

Até 5.000 66,9 1,37 (0,71-2,60) 78,2 1,80 (0,27-9,05) 

5.000 a 10.000 66,3 1,33 (0,73-2,41) 72,2 1,30 (0,20-6,34) 

10.000 a 20.000 65,9 1,30 (0,70-2,39) 67,1 1,02 (0,16-4,99) 

20.000 a 50.000 64,2 1,21 (0,67-2,17) 69,6 1,15 (0,18-5,57) 

50.000 a 100.000 59,7 1,00 84,7 2,77 (0,39-15,31) 

100.000 a 500.000 82,1 3,10 (0,99-11,54) 75,0 1,50 (0,19-9,56) 

Mais que 500.000 100,0 - 66,7 1,00 

     

Atende população rural 
    

Sim 
62,9 1,00 61,3 1,00 

Não 
64,3 1,22 (0,89-1,69) 68,8 1,32 (0,93-1,87) 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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Dentre as equipes que referiram realizar o processo de trabalho adequado no cuidado 

pré-natal, as da macrorregião do Semiárido apresentaram uma prevalência de 4,74 vezes 

superior as equipes do Litoral (RP=3,74; IC95% = 2,17-6,59), resultado que se repete quando 

avaliada a quantidade de equipes que referiram realizar o exame citopatológico do colo do 

útero com RP=3,29 (IC95% = 1,68-6,78). Sobre os municípios divididos pelos quartis de 

IDHm, as equipes de municípios do segundo quartil apresentaram maior prevalência que os 

do terceiro quartil (RP= 1,76; IC95% = 0,99-3,15) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Distribuição e prevalência do processo de trabalho adequado no cuidado pré-natal por macrorregiões 

administrativas, IDHm, porte populacional e atendimento à população rural, PMAQ-AB, Piauí, 2014 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

Quanto aos exames que as equipes referiram solicitar no pré-natal, observou-se 

prevalência 76% maior para as equipes do Semiárido que as do Meio norte (RP= 1,76; IC95% 

= 1,16-2,67) e, ao se observar pelos quartis de IDHm, as equipes de municípios do quarto 

quartil referiram solicitar mais exames que as dos municípios do segundo quartil (RP= 2,28; 

IC95% = 1,45-3,63) (Tabela 5). 

Para as equipes que relataram atender ou não população rural, há uma prevalência 

maior entre as equipes que atendem população rural em relação ao processo de trabalho 

adequado (RP=1,59; IC95% = 1,10-2,32), prevalências muito próximas entre as equipes que 

atendem ou não população rural na variável solicitação de todos os exames, com as equipes 

Variáveis 
Processo de 

trabalho 

adequado (%) 

RP (IC95%) 

Solicitação de 

todos os exames 

(%) 

RP (IC95%) 

Realização de 

exame 

citopatológico 

(%) 

RP (IC95%) 

Macrorregião 

      
Cerrados 24,4 2,62 (1,50-4,66) 41,6 1,74 (1,15-2,63) 90,5 2,19 (1,20-4,06) 

Litoral 11,0 1,00 29,7 1,03 (0,66-1,59) 81,3 1,00 

Meio norte 15,9 1,53 (0,84-2,82) 29,1 1,00 87,3 1,57 (0,90-2,78) 

Semiárido 31,6 3,74 (2,17-6,59) 41,9 1,76 (1,16-2,67) 93,5 3,29 (1,68-6,78) 

       
IDHm (quartis) 

      
0,485 a 0,546 25,3 1,66 (0,95-2,92) 33,1 1,49 (0,88-2,54) 

  
0,546 a 0,567 26,4 1,76 (0,99-3,15) 25,0 1,00 

  
0,567 a 0,594 16,9 1,00 29,9 1,28 (0,77-2,19) 

  
0,594 a 0,751 18,6 1,12 (0,69-1,86) 43,2 2,28 (1,45-3,63) 

  

       Atende 

população rural 

      
Sim 71,7 1,59 (1,10-2,32) 63,3 1,00 63,6 1,00 (0,75-1,35) 

Não 61,5 1,00 63,7 1,02 (0,75-1,37) 63,6 1,00 
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que não atendem população rural com prevalência maior (RP=1,02; IC95% = 0,75-1,37) e 

equipes que atendem população rural com prevalência maior na realização de exame 

citopatológico (RP=1,00; IC95% = 0,75-1,35) (Tabela 5). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Esse estudo é o primeiro que avalia o cuidado pré-natal em âmbito estadual no Piauí, 

relacionando as características dos serviços com os aspectos regionais, sociais e econômicos 

do estado. Ainda, é possível comparar os dados aqui apresentados com outros estados e, a 

partir dos próximos ciclos, analisar possíveis mudanças na adequação do cuidado pré-natal 

prestado pelas equipes. 

As características dos profissionais de saúde, membros das equipes de ABS 

participantes do segundo ciclo do PMAQ-AB, mostram que os enfermeiros(as) tem papel 

central na organização dos serviços de ABS saúde no Piauí, na medida em que foram 

responsáveis por conduzir o processo da avaliação externa de 96,3% das equipes. 

Diante dessa constatação, a valorização desses profissionais pelas gestões municipais e 

estadual com, por exemplo, pagamento por desempenho ou formação complementar, pode 

contribuir não somente com a melhoria da qualidade do cuidado pré-natal, mas com a 

melhoria do acesso e da qualidade da ABS. 

Mais de 50% dos profissionais entrevistados referiram ter vínculos trabalhistas 

estáveis, no entanto, quase 40% deles trabalhavam na equipe há menos de um ano e 27,6% 

entre 2 a 5 anos, o que pode indicar uma tentativa dos gestores de fixação desses profissionais 

diante da alta rotatividade. Contudo, a elevada proporção dos entrevistados que disseram não 

possuir plano de carreira pode pesar contra a fixação e desempenho desses profissionais. 

Uma ampliação de parcerias entre as instituições de ensino e pesquisa e os serviços de 

ABS também pode contribuir com a melhoria da atenção prestada, considerando que, no 

Piauí, 66,2% das equipes não recebem estudantes, professores e pesquisadores dessas 

instituições. 

Um ponto bastante favorável para a melhoria do acesso e da qualidade na ABS 

identificado nos relatos dos entrevistados foi a elevada proporção de equipes que realizam 

atividades de planejamento (93,9%), autoavaliação (88,2%) e que recebem apoio institucional 

ou pessoal das secretarias municipais de saúde para a resolução de problemas nos processos 

de trabalho (89,1%), sendo que, esses espaços também podem ser utilizados para o 

planejamento, avaliação e resolução de problemas relacionados ao cuidado pré-natal. 

Quanto as unidades de saúde, a estimativa da carga horária de funcionamento dos 

serviços de ABS participantes do segundo ciclo PMAQ-AB, sugere que 26,1% deles não 

cumprem a carga horária estabelecida de 40 horas que, inclusive, era um dos critérios para a 

adesão ao programa. O não cumprimento da carga horária pode afetar o primeiro contato e o 
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acesso aos serviços de saúde, sendo que, essa situação precisa ser revista pelos gestores que 

devem buscar alternativas para atender essa exigência. 

Ainda, são necessários investimentos para a adequação das instalações físicas, 

sobretudo, para proporcionar privacidade e melhorar a ambiência das unidades de saúde, 

perante a constatação de que 18,0% delas não possuem consultório que proporcione 

privacidade aos usuários e de que 31,3% das unidades de saúde não possuem ambientes com 

boa ventilação ou climatização, sobretudo, ao se considerar as características climáticas do 

estado. 

As características das usuárias entrevistadas sugerem a existência de situações de 

vulnerabilidade social que constituem, inclusive, fatores de risco para a mortalidade materna, 

como baixo nível educacional, pobreza e baixo poder de decisão financeira (FILIPPI et al., 

2016), o que reforça a necessidade da oferta de cuidados pré-natais de qualidade para que os 

efeitos das desigualdades sociais nos resultados de saúde materno-infantis sejam 

minimizados. 

Os resultados mostraram que somente 3,7% das unidades de saúde foram consideradas 

adequadas quanto à estrutura para realização do cuidado pré-natal, 20,8% das equipes foram 

consideradas adequadas quanto ao processo de trabalho no cuidado pré-natal e 10,6% das 

mulheres incluídas nesse estudo referiram ter recebido um cuidado pré-natal adequado. Isso 

demonstra um distanciamento do princípio da integralidade no cuidado pré-natal e, portanto, 

um grande desafio na realização de uma atenção completa à saúde da gestante. Esse desafio 

também foi observado em estudos locais e nacionais que, quando somavam os diferentes 

parâmetros avaliados no cuidado pré-natal, identificavam baixas proporções de completude 

(ANVERSA et al., 2012; DOMINGUES et al., 2012; DOMINGUES et al., 2015; GOUDARD 

et al., 2016; MARTINELLI et al., 2014; POLGLIANE et al., 2014; SILVA et al., 2013; 

TOMASI et al., 2017; VIELLAS et al., 2014). 

O MS e a OMS recomendam o início do pré-natal até a 12ª semana de gestação 

(BRASIL, 2011b; WHO, 2016), o que favorece a identificação precoce de alterações e a 

realização de intervenções adequadas sobre condições que tornam vulneráveis a saúde da 

gestante e do bebê (BRASIL, 2013b; 2016a). Em relação ao número de consultas, o MS 

recomenda o mínimo de seis (BRASIL, 2013b; 2016a), mas a OMS, visando melhorar a 

qualidade do cuidado pré-natal, a saúde materna e fetal e os resultados neonatais, em 2016, 

passou a recomendar o mínimo de oito encontros (WHO, 2016). 

No Piauí, 75,1% das mulheres iniciaram o pré-natal antes ou durante o terceiro mês de 

gestação e 65,9% realizaram seis consultas ou mais em 2015 (BRASIL, 2018b), todavia, 
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considerando que esses são indicadores de qualidade da ABS (BRASIL, 2012c), é necessário 

melhorá-los ampliando o acesso ao pré-natal. Entre as mulheres entrevistadas, incluídas nesse 

estudo, 74,9% referiram ter realizado 6 consultas ou mais durante o pré-natal, proporção 

inferior à encontrada para o Brasil e para o Nordeste no primeiro ciclo do PMAQ (TOMASI 

et al, 2017). Ademais, a pesquisa Nascer no Brasil, identificou que barreira de acesso foi o 

principal motivo para a não realização do pré-natal no Nordeste (VIELLAS et al., 2014). 

Cabe citar que Santos Neto et al. (2012) ao verificar a concordância entre as 

informações prestadas por puérperas e as registradas nos cartões das gestantes sobre a 

assistência pré-natal, identificaram que as puérperas tendem a superestimar a quantidade de 

consultas pré-natais realizadas. 

A busca ativa é uma estratégia para ampliar a acessibilidade e o acesso ao pré-natal e 

pode ser realizada para captação precoce das gestantes, ações educativas que promovam a 

busca das mulheres por cuidados durante a gestação, identificar os motivos e oferecer novo 

agendamento para as gestantes que faltaram às consultas de pré-natal, inclusive, realizando-se 

a consulta no domicílio, acompanhar as gestantes que foram encaminhas para outros pontos 

de atenção na rede, bem como, identificar o retorno das mulheres e recém-nascidos à suas 

casas após o parto (BRASIL, 2013b; 2016a). Além disso, essa estratégia pode fortalecer o 

vínculo entre a equipe e as gestantes, favorecendo a longitudinalidade. 

Entre as equipes entrevistadas, somente 67,6% referiram realizar busca ativa no pré-

natal, demonstrando que o potencial dessa estratégia deve ser mais explorado, sobretudo, ao 

se considerar que as gestantes com menor cobertura, menor início do pré-natal precoce e com 

menor número adequado de consultas são as mais vulneráveis (VIELLAS et al., 2014). 

O fato de 92,1% das unidades de saúde disporem de transporte para a realização de 

atividades pertinentes à equipe de saúde e a disponibilidade desse veículo em atender às 

necessidades das equipes pode ser um facilitador no incremento da realização da busca ativa. 

Para identificação precoce da gestação, a Rede Cegonha introduziu o teste rápido de 

gravidez no cuidado pré-natal (BRASIL, 2011b). No Piauí, somente 10,3% das unidades de 

saúde dispunham desse teste, o que pode prejudicar o início antecipado do cuidado pré-natal 

ao criar uma barreira no primeiro contato, o que fragiliza a o vínculo entre os profissionais de 

saúde e a gestante. 

Martinelli et al. (2014) também encontram baixa adequação para o teste rápido de 

gravidez em uma microrregião do estado do Espírito Santo (ES) e a pesquisa Nascer no Brasil 

identificou que a dificuldade para diagnosticar a gravidez foi a principal razão referida pelas 

gestantes para o início tardio do pré-natal (VIELLAS et al., 2014). 



87 

 

Ao se identificar a gravidez e iniciar o pré-natal, todas as informações geradas devem 

ser registradas na caderneta da gestante (BRASIL, 2013b; 2016a). As informações da 

caderneta da gestante, quando adequadamente registradas, podem melhorar a qualidade da 

atenção e favorecer a coordenação e a continuidade do cuidado (WHO, 2016), bem como, 

otimizar o uso de recursos e serviços de saúde. A disponibilidade de cadernetas da gestante 

nas unidades de saúde foi elevada (92,6%), assim como o número de equipes que referiram 

utilizá-la (98,8%), demonstrando potencial de alta adesão à essa recomendação. 

Outros estudos identificaram elevada proporção de mulheres que receberam o cartão 

da gestante durante o pré-natal (DOMINGUES et al., 2013; VIELLAS et al., 2014), no 

entanto, de modo geral, encontrou-se lacunas em seu preenchimento (COSTA et al., 2009; 

MIRANDA; FERNANDES, 2010) que podem refletir a não realização dos exames e 

procedimentos ou sub-registro. 

Desse modo, estudos que investiguem o registro das informações nas cadernetas das 

gestantes no Piauí podem contribuir para avaliar a efetiva realização dos procedimentos e 

exames pelas gestantes e falhas na coordenação do cuidado. 

Outra atividade fundamental é o registro dos dados nos sistemas de informação, nesse 

caso, o SisPreNatal, cuja alimentação permite monitorar e avaliar a atenção no pré-natal e no 

puerpério, contribui para a avaliação do risco gestacional e auxilia na identificação de 

complicações associadas às causas de morbimortalidade materna e perinatal (BRASIL, 

2018g). As equipes que referiram alimentar mensalmente o sistema de informação do pré-

natal foram 97,9% das entrevistadas, o que sugere potencial para um bom provimento dos 

dados. 

Assim como o teste rápido de gravidez, os testes rápidos de HIV e sífilis, também 

instituídos pela Rede Cegonha (BRASIL, 2011b), foram escassos, com disponibilidade em 

8,6% e 7,4% das unidades de saúde, respectivamente, dados que vão ao encontro dos obtidos 

por Martinelli et al. (2014) em uma microrregião do ES. A ausência desses testes, que 

deveriam ser realizados assim que constatada a gravidez e no terceiro trimestre (BRASIL, 

2016a), representa oportunidades perdidas para rastreamento, diagnóstico, tratamento e 

prevenção da transmissão vertical desses agravos, sobretudo, ao se considerar que somente 

64,9% das equipes de saúde referiram receber os exames das gestantes do território em tempo 

oportuno para as intervenções necessárias, o que evidencia lacunas na rede de atenção e pode 

se traduzir em barreiras de acesso e afetar a coordenação do cuidado. 

Os testes rápidos introduzidos pela Rede Cegonha, conforme previsto em portaria, 

devem ser custeados pela União, por intermédio do MS, através de repasse fundo a fundo 
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(BRASIL, 2011b). Assim sendo, faz-se necessário compreender o porquê da baixa 

disponibilidade desses insumos. Uma possível explicação seria a necessidade dos 

profissionais da saúde precisarem de uma capacitação prévia, que pode ser feita por ensino à 

distância, para a realização dos testes rápidos de sífilis e HIV (BRASIL, 2013f) e, na ausência 

de pessoal capacitado, a realização desses testes seria inviável, culminando na baixa oferta 

desses insumos, no entanto, não foi possível conhecer se a equipe realiza os testes rápidos na 

unidade de saúde. 

Apesar da menção do não recebimento dos resultados em tempo oportuno, grande 

parte das equipes referiram solicitar no pré-natal e ser realizado pela rede de saúde os exames 

de glicemia de jejum (98,7%), dosagem de Hb e Ht (97,9%), urocultura ou sumário de urina 

(97,9%) e sorologias para sífilis (98,5%), HIV (96,5%), hepatite B (96,1%) e toxoplasmose 

(92,0%), sendo que, 88,9% das equipes referiram solicitar todos esses exames, o que 

demonstra alta adesão às recomendações dos exames a serem realizados nesse período 

(BRASIL, 2013b; 2016a; WHO, 2016). 

Esses dados são confluentes aos encontrados em estudos locais e nacionais que 

identificaram elevadas proporções de solicitação ou realização dos exames preconizados para 

o pré-natal (DOMINGUES et al., 2013; GOUDARD et al., 2016; MARIO et al., 2017; 

MARTINELLI et al., 2014; POLGLIANE et al., 2014; TOMASI et al., 2017; VIELLAS et 

al., 2014). 

Cabe lembrar que no presente estudo não foi possível conhecer se são solicitados os 

exames de repetição e, ainda, é necessário conhecer o motivo da não solicitação de todos ou 

parte desses exames por algumas equipes. 

Os exames que as mulheres relataram terem realizado durante o pré-natal, de certo 

modo, corroboram com as solicitações referidas pelas equipes. Das entrevistadas, 97,0% 

disseram ter feito exame de urina durante o pré-natal, 88,4% exame de HIV/Aids, 79,3% 

exame de sífilis (VDRL), 83,7% exame de glicose no sangue e 97,4% exame de 

ultrassonografia. A diferença entre a proporção de mulheres que disseram ter feito exame de 

urina e ultrassonografia e as mulheres que referiram ter feito exame de HIV/Aids, sífilis e 

glicemia, pode ser por menor realização de exames de sangue nas unidades de saúde e rede 

ou, reflexo de informações insuficientes sobre o que são os exames solicitados e realizados 

por elas. 

Em âmbito nacional, no primeiro ciclo do PMAQ, a proporção de mulheres que 

referiram ter realizado exame de urina (97,7%) foi semelhante à encontrada nesse estudo, 

glicemia (82,9%) e ultrassonografia (94,4%) foram inferiores, no entanto, para os exames de 
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HIV (94,9%) e sífilis (84,3%) as proporções nacionais no primeiro ciclo foram superiores às 

do Piauí no segundo ciclo (TOMASI et al., 2017). 

Salienta-se que menos de 30% das equipes referem coletar exames de sangue, urina ou 

fezes nas unidades de saúde, fato que parece não afetar a solicitação de exames e sua 

realização pelas usuárias. 

A Rede Cegonha (BRASIL, 2011b) preconiza a realização de ultrassom obstétrico no 

pré-natal, em concordância, uma elevada proporção de mulheres disseram ter feito esse 

exame. Outros estudos nacionais e locais também encontraram elevada adequação quanto ao 

ultrassom obstétrico, o que reforça a percepção de que esse exame já foi incorporado à rotina 

do pré-natal (ANVERSA et al., 2012; COUTINHO et al., 2010; MARIO et al., 2017; 

MARTINELLI et al., 2014. VIELLAS et al, 2014). 

Embora não existam evidências quanto a melhorias no prognóstico perinatal quando 

realizada a ultrassonografia de rotina no pré-natal de baixo risco (BRASIL, 2016a), ela tem 

sido encorajada por ter se demonstrado eficaz em países de baixa e média renda, resultando 

em mudanças no manejo clínico (GROEN et al., 2011). 

A anemia é uma causa comum de morbidade materna (BLACK et al., 2016). Uma vez 

diagnosticada na gravidez ou no pós-parto, pode contribuir com a morte materna ou ocasioná-

la diretamente (FILIPPI et al., 2016). A OMS recomenda a realização de hemograma como 

método para o diagnóstico da anemia na gestação (WHO, 2016), mas o MS admite a 

realização de dosagem de Hb e Ht (BRASIL, 2013b; 2016a). 

O MS também recomenda solicitar, para todas as gestantes, os exames de tipo 

sanguíneo e fator Rh, coombs indireto e eletroforese de hemoglobina para rastreamento de 

doença falciforme devido ao alto grau de miscigenação da população brasileira, (BRASIL, 

2011c; 2016a), no entanto, o instrumento de coleta de dados não trazia informações sobre a 

requisição desses exames e sua realização pelas mulheres. 

É recomendada a suplementação com ferro e ácido fólico na gestação (BRASIL, 

2013b; 2016a; WHO, 2016), visto que, embora seus efeitos em outros resultados maternos e 

infantis sejam menos claros, a suplementação com ferro reduz sua deficiência na mãe e o 

risco de anemia (PEÑA-ROSAS et al., 2015) e a suplementação com ácido fólico, antes e 

durante a gestação, diminui a incidência de alterações no fechamento do tubo neural 

(BHUTTA et al., 2013). 

Entre as unidades de saúde avaliadas, 82,5% distribuem medicamentos aos usuários, 

dessas, 92,6% dispunham de sulfato ferroso e 91,4% de ácido fólico, o que sugere potencial 

para o uso desses medicamentos pelas gestantes. 
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Entre as mulheres entrevistadas, 98,3% e 97,4% mencionaram que, no pré-natal, o 

profissional receitou sulfato de ferro e ácido fólico, respectivamente, sendo que a proporção 

quanto ao sulfato ferroso foi semelhante à encontrada por Tomasi et al. (2017) no primeiro 

ciclo do PMAQ. 

Polgliane et al. (2014) também encontraram elevada prescrição de ferro e ácido fólico 

para gestantes em Vitória-ES e Domingues et al. (2012) e Anversa et al. (2012) também 

identificaram elevada suplementação com ferro entre gestantes nos municípios do Rio de 

Janeiro-RJ e Santa Maria - Rio Grande do Sul (RS), respectivamente. 

Além da prescrição, é necessário conhecer o acesso a esses suplementos pelas 

gestantes, principalmente, para as usuárias que frequentam as unidades de saúde que não 

dispensam medicamentos, uma vez que um estudo em unidades de saúde da família no 

município do Rio de Janeiro identificou que 30% das gestantes não tiveram acesso a esses 

suplementos, embora as unidades de saúde os dispensassem, sugerindo que o abastecimento 

das unidades era irregular (NIQUINI et al., 2010). Ademais, é importante conhecer acerca do 

seu uso pelas gestantes, sobretudo do sulfato ferroso, pois a ausência de sintomas e a presença 

de efeitos colaterais indesejáveis podem levar ao abandono do seu uso (OLIVEIRA; 

BARROS; FERREIRA, 2015). 

A prevenção, o rastreamento e o manejo de infecções maternas como o HIV, a sífilis e 

a toxoplasmose podem melhorar os resultados da gravidez e do nascimento para mães e 

bebês, inclusive quando são realizados na pré-concepção (BHUTTA et al., 2014). 

Embora as evidências sobre prevenção, transmissão e complicações por toxoplasmose 

na gravidez sejam inconclusivas (BHUTTA et al., 2014), o MS recomenda seu rastreamento 

no pré-natal para prevenir a toxoplasmose congênita e suas sequelas (BRASIL, 2013b; 

2016a), principalmente onde a prevalência dessa doença é elevada, caso do Piauí 

(RATZLAFF, 2016). No entanto, esse exame teve a menor proporção de solicitação pelas 

equipes, o que faz necessário compreender os motivos da não solicitação. 

Há evidências que a detecção da sífilis no pré-natal combinada ao tratamento com 

penicilina pode reduzir significativamente, natimortos, partos prematuros, sífilis congênita e 

morte neonatal (BLENCOWE et al, 2011). No entanto, somente 54,3% das unidades de saúde 

possuíam a penicilina G benzatina e apenas 55,0% das equipes de saúde referiram aplicá-la na 

unidade de saúde. 

Ainda que seja preconizado o rastreamento e tratamento da sífilis no pré-natal 

(BRASIL, 2013b; 2016a; WHO, 2016), no Piauí, a taxa de incidência de sífilis congênita, sem 

considerar as subnotificações, foi de 8,49 para mil NV em 2015 (BRASIL, 2018e; 2018h), 
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uma taxa 17 vezes maior que a de 0,5 ou menos adotada pelo MS (2014c), OPAS (2014) e 

OMS (2014) para eliminação desse agravo, o que indica falhas na assistência com 

oportunidades perdidas de intervenção (DOMINGUES; LEAL, 2016). 

A pesquisa Nascer no Brasil revelou que mais de 96,5% das gestantes com desfecho 

de sífilis congênita tiveram assistência pré-natal, no entanto, essas apresentaram início mais 

tardio da assistência pré-natal, menor proporção de número adequado de consultas, menor 

realização de uma ou duas sorologias para sífilis e menor registro de sorologia reagente no 

cartão de pré-natal, o que evidencia a baixa qualidade do cuidado pré-natal para identificação 

e tratamento das gestantes com sífilis (DOMINGUES; LEAL, 2016). 

É necessário conhecer o motivo da baixa disponibilidade de penicilina nas unidades de 

saúde e da sua baixa aplicação pelas equipes, já que, 96,1% das esquipes referiram 

administrar medicamentos injetáveis nas unidades de saúde. 

Uma possível explicação é que, muitas vezes, as equipes não administram a penicilina 

nas unidades básicas de saúde por receio de reações alérgicas, porém a alergia à penicilina é 

um evento muito raro e, portanto, esse receio não justifica deixar de administrá-la na ABS 

(BRASIL, 2015g). A portaria nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011 dispõe sobre a 

administração da penicilina na ABS (BRASIL, 2011d) e sua administração nesse nível de 

atenção deve ser encorajada ampliando o acesso das gestantes e suas parcerias ao tratamento. 

Diante de elevadas proporções de solicitação pelas equipes da sorologia para sífilis 

(VDRL) no pré-natal, muitos relatos de realização desse exame pelas usuárias entrevistadas, 

baixa disponibilidade de penicilina G benzatina nas unidades de saúde, baixa proporção de 

equipes que realizam sua administração nas unidades de saúde e dificuldades relatadas pelas 

equipes de receber os exames em tempo oportuno, é possível inferir que as falhas na 

eliminação da sífilis congênita, no Piauí, estão relacionadas ao não recebimento dos 

resultados das sorologias em tempo oportuno, implicando ausência de detecção e, portanto, de 

tratamento das gestantes e parcerias, bem como a dificuldade de acesso ao tratamento. 

Assim, uma alternativa para fortalecer a eliminação da sífilis congênita no estado é 

suprir as unidades com os testes rápidos, capacitar os profissionais da saúde para a realização 

dos mesmos, abastecer as unidades com a penicilina G benzatina e encorajar os profissionais a 

administrá-las nas unidades de saúde adotando protocolos para encaminhamento em caso de 

alergia conhecida a esse fármaco e para ações em caso de reação após a administração. Dessa 

forma, é necessário fortalecer a coordenação do cuidado, tornando a comunicação entre os 

diferentes pontos de atenção efetiva, de modo que os resultados dos exames cheguem nas 
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unidades de saúde em tempo oportuno, já que o teste rápido de sífilis é para rastreamento e 

deve ser confirmado e realizada a titulação por exames laboratoriais (BRASIL, 2016a). 

Também é recomendada a investigação do HIV no pré-natal (BRASIL, 2013b; 2016a; 

WHO, 2016), pois a investigação e o tratamento da infecção por HIV na gestação tem 

potencial para reduzir mortes na infância (BLACK et al, 2016) através da eliminação da 

transmissão vertical com o uso de antiretrovirais (BHUTTA et al., 2014; WHO, 2016). 

No Piauí, no ano de 2014, a taxa de detecção de casos de Aids em menores de 5 anos 

foi de 1,9 por 100.000 habitantes, taxa inferior à de 2,8 do Brasil e do Nordeste e a taxa de 

detecção em gestantes infectadas pelo HIV foi de 1,6 por 1.000 NV, também inferior à do 

Brasil de 2,6 e do Nordeste de 1,9 (BRASIL, 2017d). 

Apesar das taxas no Piauí serem inferiores às do Brasil e do Nordeste, Carvalho 

(2015) ao estudar, no estado, as crianças expostas ao HIV por transmissão vertical, identificou 

risco 2,38 vezes superior da criança ser infectada pelo HIV quando a mãe não faz o pré-natal, 

o que determina que as ações de busca ativa sejam incrementadas e que a prevenção da 

transmissão vertical no pré-natal permaneça rigorosa. 

Além disso, estima-se que, globalmente, mais de 70% das mortes maternas por causas 

indiretas sejam por condições de saúde pré-existentes exacerbadas pela gravidez, incluindo 

HIV/Aids, no entanto, os dados sobre as mortes maternas indiretas por HIV/Aids são 

imprecisos devido a subnotificações e classificações incorretas, carecendo de mais 

informações para melhor se compreender as implicações do HIV nas mortes maternas 

(FILIPPI et al, 2016). 

Em decorrência da heterogeneidade da cobertura vacinal no Brasil o rastreamento da 

hepatite B deve ser oferecido para todas as gestantes (BRASIL, 2016a), pois a vacinação e a 

administração de imunoglobulina humana específica em recém-nascidos de mães sabidamente 

positivas para hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, reduzem os riscos 

da transmissão de mães para filhos. Além disso, considerando os riscos de contrair a doença 

durante a gestação, as grávidas que não receberam dose imunizante devem receber a vacina 

após o primeiro trimestre de gestação (BRASIL, 2013b; 2016a). 

A vacinação contra hepatite B é considerada uma intervenção essencial para a saúde 

reprodutiva e deve ser um cuidado de rotina nos serviços de ABS (BLACK et al., 2016). No 

entanto, dentre as unidades de saúde avaliadas, 75,9% ofertam vacinação e, dessas, 70,2% 

dispunham de vacina contra hepatite B, o que significa que 53,3% das unidades de saúde 

avaliadas no PMAQ-AB não ofertam vacinação contra hepatite B. 
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De acordo com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, no 

ano de 2014, a cobertura vacinal para hepatite B, no Piauí, foi de 82,92% (BRASIL, 2018i), 

no entanto, não é possível conhecer essa cobertura especificamente para gestantes. Ao mesmo 

tempo, no mesmo ano, houve a confirmação de 7 casos de transmissão vertical de hepatite B 

no estado (BRASIL, 2018h), sinalizando que não se deve abrandar a vacinação, nem 

tampouco o rastreamento da hepatite B na gestação. 

Cabe apontar que no instrumento da avaliação externa do segundo ciclo do PMAQ-AB 

não havia questões que abordassem o aconselhamento para IST/HIV no pré-natal e o 

diagnóstico e tratamento das parcerias das gestantes. 

Do mesmo modo, a vacinação com toxóide tetânico é recomendada para todas as 

mulheres no pré-natal para evitar mortalidade por tétano neonatal (BRASIL, 2013b; 2016a; 

WHO, 2016) e sua importância na gravidez está bem estabelecida (BHUTTA et al., 2014; 

GÜLMEZOGLU et al., 2016). 

Entre as unidades de saúde que realizam vacinação, 71,2% dispunham da vacina dupla 

adulto (dT), demonstrando que 45,9% das unidades de saúde avaliadas no PMAQ-AB não 

ofertam vacinação contra difteria e tétano. Segundo dados do Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), no ano de 2014, no Piauí, a cobertura vacinal de 

dupla adulto (dT) e tríplice acelular em gestantes (dTpa) foi de 34,02% (BRASIL, 2018i). 

A vacina adsorvida de difteria, tétano e pertussis acelular (dTpa) foi introduzida no 

calendário vacinal da gestante, em novembro de 2014, como reforço ou complementação do 

esquema vacinal da dupla adulto (dT) com o objetivo de diminuir a incidência e mortalidade 

por coqueluche em recém-nascidos e deve ser administrada em cada gestação a partir da 20ª 

semana de gestação (BRASIL, 2014a). No momento da avaliação externa ela ainda não fazia 

parte do calendário, portanto, não constava no instrumento avaliativo. 

Apesar da baixa cobertura identificada no SIPNI, a última notificação de caso de 

tétano neonatal no Piauí foi registrada em 2008 (BRASIL, 2018h), no entanto, para manter a 

eliminação dessa doença é necessário que as gestantes estejam com a vacina em dia para 

manutenção de uma imunidade protetora (BRASIL, 2014b, p.113). 

Na contramão do SIPNI, os dados do Sistema de Informação de Atenção Básica 

(SIAB) indicam 96,5% das gestantes com situação vacinal atualizada no Piauí (BRASIL, 

2018j). Ainda, 90,8% das mulheres entrevistadas incluídas neste estudo referiram ter recebido 

a vacina contra o tétano durante o pré-natal, valor inferior ao encontrado em âmbito nacional 

no primeiro ciclo do PMAQ-AB (97,0%) (TOMASI et al., 2017). 
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Estudos locais também indicaram elevada cobertura de vacinação antitetânica em 

gestantes (GOUDARD et al., 2016; POLGLIANE et al., 2014), porém a cobertura tende a ser 

baixa quando se considera as gestantes que receberam o número de doses imunizantes 

(POLGLIANE et al., 2014; VILARINHO; NOGUEIRA; NAGAHAMA, 2012). 

Já a disponibilidade da vacina contra influenza sazonal foi elevada (95,7%), o que 

reduz a ocorrência de doenças respiratórias nas mães e nos bebês (BHUTTA et al., 2014) e é 

recomendada pelo MS (BRASIL, 2013b; 2016a) devido à gestação estar associada a maior 

risco de morbimortalidade por influenza (BRASIL, 2013b). No ano de 2015, no Piauí, a 

cobertura vacinal contra influenza sazonal em gestantes foi de 80,17% e em puérperas 84,35% 

(BRASIL, 2018i). 

O fato de 75,9% das unidades de saúde ofertarem vacinação e somente 63,2% das 

unidades de saúde possuírem sala de vacina sugere que a baixa disponibilização pelos 

serviços de ABS das vacinas contra hepatite B e dupla adulto (dT), que são vacinas de rotina, 

pode estar relacionada à falta de infraestrutura necessária para manutenção e conservação dos 

imunobiológicos, bem como profissionais disponíveis e capacitados para a assistência em 

salas de vacina. É possível que práticas como a “sala de vacina virtual”, em que as vacinas são 

levadas em caixas térmicas de uma sala de vacina para outros locais ou unidades de saúde 

para serem administradas, favoreçam a aplicação de vacinas de campanha como a influenza 

sazonal. 

São necessários estudos para conhecer a cobertura vacinal contra hepatite B e tríplice 

acelular nas gestantes e o acesso das gestantes à vacinação, identificando se as estratégias 

utilizadas pelas equipes são efetivas para alcançar cobertura vacinal adequada, sobretudo, nas 

unidades de saúde que não ofertam vacinação para a população e que não possuem sala de 

vacina. 

A abordagem de doenças crônicas e desordens induzidas pela gravidez, na pré-

concepção, no pré-natal e no intervalo entre gestações melhora os resultados maternos e 

perinatais (BHUTTA et al., 2014) e para realizar essa abordagem, a ABS deve dispor de 

alguns equipamentos, materiais e insumos específicos. 

Considerando que a principal causa de morte materna no Piauí é a hipertensão, o 

elevado aporte nas unidades de saúde avaliadas de aparelho de pressão adulto e estetoscópio 

adulto (95,7%) é promissor, visto que favorece o monitoramento da pressão arterial das 

gestantes e a detecção de outras doenças ou problemas de saúde através da auscuta com o 

estetoscópio. 
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Recomenda-se aferir a pressão arterial das gestantes e verificar os demais sinais vitais 

em todas as consultas (BRASIL, 2013b; 2016a), no entanto, no instrumento não havia 

perguntas referentes a esses procedimentos. 

Das mulheres entrevistadas, 99,1% referiram ter sua pressão arterial medida pelos 

profissionais de saúde da equipe durante o pré-natal, proporção superior à encontrada em 

âmbito nacional no primeiro ciclo do PMAQ (98,7%) (TOMASI et al., 2017). Outros estudos 

nacionais e locais também encontraram elevados níveis de adequação para esse procedimento 

(DOMINGUES et al., 2012; GOUDARD et al., 2016; MARIO et al., 2017; POLGLIANE et 

al., 2014). 

O rastreamento de doenças hipertensivas, como a pré-eclâmpsia, é vital para a 

realização de intervenções em tempo oportuno e prevenção da progressão para doença grave. 

No pré-natal, o monitoramento da pressão arterial e a realização de exames de urina em 

conjunto com a investigação de sintomas que possam sugerir pré-eclâmpsia e o 

acompanhamento do crescimento fetal são os pilares para o rastreamento da pré-eclâmpsia 

(GÜLMEZOGLU et al., 2016) e sua detecção exige encaminhamento da gestante para um 

serviço de emergência obstétrica (BRASIL, 2016a). 

Na hipertensão arterial na gestação o tratamento medicamentoso, quando indicado, 

diminui o risco de hipertensão arterial grave e, entre os medicamentos orais usualmente 

empregados (SBC, 2016), constavam no instrumento o propranolol e a metildopa, 

encontrando-se disponíveis em, respectivamente, 87,1% e 80,6% das unidades de saúde que 

dispensam medicamentos. Todavia, a disponibilidade desses medicamentos poderia ser maior 

considerando o amplo uso e baixo custo de ambos. 

A fim de acompanhar o crescimento fetal e a detecção precoce de alterações, como a 

restrição do crescimento fetal na pré-eclâmpsia, deve-se realizar a medida da altura uterina em 

todas as consultas a partir da 12ª semana de gestação (BRASIL, 2013b; 2016a), utilizando-se 

a fita métrica. Esse material estava presente em 89,2% das unidades de saúde favorecendo a 

realização desse procedimento. 

Embora no instrumento não houvesse questões referentes à realização desse 

procedimento pela equipe, 95,7% das mulheres entrevistadas referiram que sua “barriga foi 

medida” pelos profissionais de saúde da equipe durante o pré-natal, proporção semelhante à 

encontrada em âmbito nacional no primeiro ciclo do PMAQ (97,4%) (TOMASI et al., 2017). 

Estudos locais encontraram elevada adequação para esse procedimento (COUTINHO 

et al., 2010; DOMINGUES et al., 2012; GOUDARD et al., 2016), porém em alguns deles foi 

o procedimento menos realizado (ANVERSA et al., 2012; POLGLIANE et al., 2014). 
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Contudo, Costa et al. (2009) encontrou menor frequência, o que pode sugerir que é necessário 

reforçar a importância desse procedimento, seu objetivo e sua técnica. 

A detecção e o manejo adequado da restrição do crescimento fetal utilizando, além da 

altura uterina, o índice de massa corporal materno e ultrassom obstétrico direcionado tem 

potencial para reduzir natimortos (GÜLMEZOGLU et al., 2016; IMDAD et al., 2011). 

O índice de massa corporal, por sua vez, é calculado com os valores do peso e altura 

das gestantes, para isso, é necessário que as unidades de saúde disponham de balanças 

antropométricas. A disponibilidade de balança antropométrica em 86,8% das unidades de 

saúde, embora pareça satisfatório, demonstra que 104 unidades não têm o equipamento 

necessário para avaliação do estado nutricional das gestantes e acompanhamento do ganho de 

peso durante a gestação. Cabe lembrar que esse equipamento precisa de manutenções 

preventivas para garantir a qualidade das medidas do peso, sendo que, um estudo local 

identificou falta de registro dessa manutenção em unidades de saúde da família (NIQUINI et 

al., 2010). 

Além disso, 98,0% das equipes referiram medir sistematicamente o peso e a altura das 

gestantes, sendo assim, apenas 17 equipes não realizariam esse procedimento, o que demanda 

compreender como essas medidas ocorrem nas unidades de saúde que não possuem a balança 

antropométrica ou há incongruências entre o que foi respondido pela equipe e o que, de fato, 

acontece no cuidado pré-natal. 

A provisão de balanças antropométricas para as unidades de saúde que não têm é 

inadiável, pois, avaliar o estado nutricional das gestantes e acompanhar o ganho de peso 

durante a gestação, além de auxiliar na detecção da restrição do crescimento fetal, também 

pode prevenir complicações relacionadas ao baixo peso ou sobrepeso materno e ao ganho de 

peso excessivo no início da gravidez e, ainda, possibilita identificar fator de risco para 

diabetes mellitus gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia (BRASIL, 2013b; FILIPPI et al., 

2016; OPAS et al., 2016). 

Estudos nacionais e locais encontraram elevada adequação para a verificação do peso 

das gestantes (ANVERSA et al., 2012; COUTINHO et al., 2010; DOMINGUES et al., 2012; 

GOUDARD et al., 2016; MARIO et al., 2017; POLGLIANE et al. 2014), indicando que esse 

procedimento está bem estabelecido enquanto ação de rotina no pré-natal. 

Ações como aferir a pressão arterial das gestantes, realizar testes de proteinúria, medir 

o peso e auscultar os batimentos cardiofetais (BCF), são consideradas parte de uma boa 

prática clínica (WHO, 2016), devendo fazer parte da rotina dos cuidados pré-natais na ABS. 
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Para auscultar os BCF utiliza-se o sonar ou estetoscópio de Pinard, sendo que, 92,0% 

das unidades de saúde possuíam um deles ou ambos, favorecendo a realização desse 

procedimento. A ausculta deve ser realizada em todas as consultas a partir do momento em 

que os BCF se tornam audíveis pelo sonar ou estetoscópio de Pinard (BRASIL, 2013b; 

2016a), mas, não havia questões no instrumento referentes à esse procedimento para as 

equipes, nem para as mulheres entrevistadas. 

Estudos locais também encontraram elevada adequação para esse procedimento, 

demonstrando sua incorporação aos cuidados de rotina no pré-natal (ANVERSA et al., 2012; 

COUTINHO et al., 2010; POLGLIANE et al. 2014), porém, Domingues et al. (2012) 

assinalam que as proporções para a ausculta dos BCF foram mais baixas que para a 

verificação do peso e da pressão arterial. 

O MS recomenda a realização do exame das mamas e do exame bucal na primeira 

consulta de pré-natal (BRASIL, 2016a), no entanto, esses procedimentos foram os menos 

relatados pelas mulheres entrevistadas correspondendo à 56,2% e 48,5%, respectivamente. 

Tomasi et al. (2017) encontraram proporções semelhantes para a realização do exame 

das mamas (56,3%) no Brasil, no primeiro ciclo do PMAQ-AB, e estudos locais também 

identificaram menor adequação para esse procedimento (ANVERSA et al., 2012; GOUDARD 

et al., 2016), o que sugere que sua realização não foi incorporada na rotina do pré-natal como 

os demais procedimentos. Assim, é necessário conhecer o motivo da sua não realização e 

implementar medidas para a sensibilizar e capacitar os profissionais para realizá-lo. 

Quanto ao exame bucal, a frequência encontrada por Tomasi et al. (2017) em âmbito 

nacional, no primeiro ciclo do PMAQ-AB (45,0%), foi inferior à encontrada nesse estudo. 

Para eles, a não realização desse exame pode ser reflexo de ideias equivocadas de que 

médicos e enfermeiros não teriam essa atribuição, bem como a de que não adiantaria 

identificar problemas de saúde bucal por não ser possível encaminhar ou resolver. 

Como citado anteriormente, as gestantes devem realizar exames de urina afim de 

detectar proteinúria para o rastreamento da pré-eclâmpsia. Esses exames também podem 

detectar outras alterações sistêmicas ou do trato urinário importantes na gestação (BRASIL, 

2013b; 2016a). 

No instrumento utilizado para a coleta dos dados foi questionado se a equipe solicita e 

é realizado pela rede de saúde os exames de sumário de urina (urina tipo I) ou urocultura o 

que não permitiu analisar esses dados de maneira isolada, sendo que, 97,9% das equipes 

referiram solicitar para gestantes e ser realizado pela rede de saúde o exame de urocultura ou 

sumário de urina (urina tipo I), revelando potencial para ampla realização desse exame. 
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A urocultura deve ser realizada independentemente da realização da urina tipo I 

(BRASIL, 2013b; 2016a; WHO, 2016), pois, o rastreamento e o manejo de infecções do trato 

urinário na gestação também podem contribuir para melhores resultados maternos e perinatais 

(BHUTTA et al., 2014), sendo que, é recomendado o tratamento da bacteriúria assintomática 

na gravidez com antibiótico (BRASIL, 2013b; 2016a; WHO, 2016), pois, o tratamento é 

efetivo na eliminação da bacteriúria assintomática, na redução da incidência de pielonefrite e 

do baixo peso ao nascer (SMAILL; VAZQUEZ, 2007). 

Também é recomendado o uso do teste rápido de proteinúria para mulheres com 

hipertensão na gravidez (BRASIL, 2013b; 2016a). Esse teste também foi incluído pela Rede 

Cegonha (BRASIL, 2011b), mas, por não haver perguntas no instrumento sobre ele, não foi 

possível conhecer a situação das unidades e equipes de saúde quanto à sua disponibilidade e 

utilização. 

Na ABS, o manejo do diabetes mellitus, enquanto condição crônica, denota cuidados 

contínuos e é uma intervenção essencial para a saúde materna e neonatal (BLACK et al., 

2016), pois, até as recomendações e aconselhamentos dietéticos no período pré-concepcional 

podem reduzir malformações congênitas e mortalidade perinatal (LASSI; BHUTTA, 2013). 

Quando diagnosticado o diabetes mellitus gestacional, o aconselhamento dietético e o 

tratamento medicamentoso com controle ótimo da glicemia reduz macrossomia fetal, 

morbidade e mortalidade perinatal (ALWAN; TUFFNELL; WEST, 2009; LASSI; BHUTTA, 

2013; SYED et al., 2011). 

O diagnóstico do diabetes na gestação, para que 100% dos casos sejam detectados, é 

feito através do exame de glicemia de jejum e do teste oral de tolerância à glicose com 

sobrecarga de 75g de glicose (TOTG) (OPAS et al., 2016). Embora a realização do TOTG, 

em todas as gestantes, seja preconizada pelo MS (BRASIL, 2013b; 2016a), no instrumento 

não constavam perguntas acerca da solicitação dele no pré-natal. Já a glicemia de jejum tem 

potencial para elevada realização pelas gestantes, pois, 98,7% das equipes responderam que o 

solicitam e é realizado pela rede de saúde. 

Quando as medidas dietéticas e exercícios não conseguem manter as glicemias nos 

níveis desejados, a insulinoterapia é o tratamento padrão para o diabetes gestacional e as 

insulinas humanas, NPH e regular, são as mais recomendadas pela sua demonstrada eficácia e 

segurança (SBD, 2014-2015), porém, das unidades de saúde que dispensam medicamentos, 

somente 40,6% dispunham de insulina NPH e 31,5% de insulina regular o que pode 

representar dificuldades no acesso à esse tratamento pelas gestantes. 
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Além disso, por não conter perguntas no instrumento para a equipe, não foi possível 

identificar se a equipe realiza ações de promoção da alimentação saudável, segurança 

alimentar (BRASIL, 2013b; 2016a; WHO, 2016) ou se há oferta de aconselhamento dietético 

para gestantes, considerando que a gravidez demanda orientações específicas, sobretudo, 

quando detectadas alterações que necessitam de intervenções direcionadas, por exemplo, 

quando disgnosticado diabetes gestacional ou em casos de desnutrição (GÜLMEZOGLU et 

al., 2016). 

Porém, vale ressaltar que 90,2% das mulheres entrevistadas referiram ter recebido no 

pré-natal orientação sobre alimentação e ganho de peso, proporção superior à encontrada por 

Tomasi et al. (2017) (88,9%) entre as mulheres entrevistadas sobre o cuidado pré-natal, em 

âmbito nacional, no primeiro ciclo do PMAQ. 

O rastreamento de complicações da gravidez é essencial para a saúde materna e 

neonatal e deve ser realizado na ABS (BLACK et al, 2016). Durante o cuidado pré-natal, o 

MS recomenda a avaliação do risco gestacional em todas as consultas e em todos os serviços 

que atendam as gestantes (BRASIL, 2011b; 2013b; 2016a), no entanto, somente 67,1% das 

equipes entrevistadas referiram utilizar protocolo para estratificação de risco no pré-natal, 

evidenciando potencial para falhas na assistência. 

Na ausência de protocolos elaborados especificamente para cada município, região de 

saúde ou estado, as equipes podem utilizar as diretrizes do MS (BRASIL, 2013b; 2016a), 

porém, para avaliação do risco gestacional na ABS, as equipes devem acolher as gestantes, 

realizar entrevistas, exame físico geral e específico, solicitar e analisar resultados de exames, 

o que torna essencial ter a estrutura e o processo de trabalho adequados para o cuidado pré-

natal.  

Cabe lembrar que somente 37,3% das equipes referiram ter protocolos com definição 

de diretrizes terapêuticas para acolhimento à demanda espontânea para captação precoce de 

gestantes e intercorrências na gestação, mesmo a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí 

(SESAPI) tendo desenvolvido a ficha de ‘Acolhimento e Avaliação com Classificação de 

Risco da Gestante – Atenção Básica’ (ANEXO A). Ter o protocolo não implica em utilizá-lo, 

no entanto, essa pode ser uma ferramenta determinante para a qualificação e gestão do 

cuidado, subsidiando a tomada de decisões (BRASIL, 2016a). 

No Piauí, no ano de 2015, o câncer do colo do útero representou a segunda maior taxa 

de mortalidade por câncer entre as mulheres, com 7,75 óbitos por 100.000 mulheres (INCA, 

2018) e estima-se que, em 2018, ocorrerão 430 casos novos da doença, sendo a segunda 
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neoplasia mais incidente nas mulheres (INCA, 2017), no entanto, esse tipo de câncer é um dos 

que apresentam maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente. 

Assim, o exame citopatológico para rastreamento do câncer do colo do útero ou de 

suas lesões precursoras deve ser realizado periodicamente em mulheres de 25 a 64 anos, que 

já tiveram ou têm atividade sexual, com intervalo de um ano nos dois primeiros exames e, se 

ambos os resultados forem negativos, a cada três anos, sendo oportuna sua realização no 

momento da consulta pré-natal (INCA, 2016). 

No ano de 2014, a razão ‘exames citopatológicos/população-alvo’ foi de 0,14 no Piauí, 

sendo que, o desejável, para que 100% das mulheres na faixa etária recomendada fossem 

rastreadas ao final desse período, era uma razão de 0,3 por ano,
7
. 

Esse dado pode estar relacionado à disponibilidade dos equipamentos, materiais e 

insumos necessários para a realização do exame citopatológico do colo do útero na ABS. Das 

unidades avaliadas 66,1% possuíam todos os itens, sendo que, a menor frequência foi da mesa 

para exame ginecológico (80,2%), achando-se 156 unidades de saúde sem esse equipamento. 

Ressalta-se que 35 unidades de saúde não possuíam nem mesa para exame 

ginecológico, nem mesa para exame clínico, ficando a indagação sobre como procedem as 

equipes que nelas trabalham para examinar os usuários. 

Entre as equipes, 88,2% referiram realizar coleta de exame citopatológico e é 

pertinente observar que, em 8,1% (n=42) das unidades de saúde que possuíam estrutura 

adequada para a coleta desse exame, as equipes nelas alocadas não o realizava. 

Ainda, entre as mulheres entrevistadas, 54,0% responderam que realizaram o exame 

citopatológico do colo do útero durante a gravidez e 69,8% que foram orientadas pelos 

profissionais de saúde da equipe sobre a importância do exame preventivo do câncer do colo 

do útero e quando deveriam fazer o próximo. Tomasi et al. (2017) encontraram proporção 

inferior em âmbito nacional no primeiro ciclo do PMAQ com 65,8% das mulheres que 

receberam essa orientação e 44,7% que realizaram o exame durante o pré-natal. 

É importante salientar que a não realização desse exame no pré-natal não implica 

necessariamente em falhas na assistência, uma vez que a gestante pode ter realizado o último 

exame ainda dentro do intervalo recomendado ou não possuir a idade recomendada para o 

início do rastreamento. 

                                                           
7
 Razão calculada com base nos dados disponíveis no Sistema de Informação do câncer do colo do útero 

(SISCOLO) e projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2000-

2013 do IBGE. Disponíveis em: <http://w3.datasus.gov.br/siscam/index.php?area=0401> e <https://www.ibge. 

gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados>. Acesso 

em: 17 jul. 2018. 
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Nas unidades de saúde onde existe estrutura para a realização do exame citopatológico 

do colo do útero, mas, a equipe não o realiza, pode faltar profissionais de saúde capacitados 

para a coleta, sendo que, dos profissionais das equipes que realizam o exame citopatológico 

do colo do útero, 1,2% são técnicos em enfermagem, 9,9% são médicos e 96,6% são 

enfermeiros. Portanto, a capacitação de técnicos em enfermagem para a realização desse 

exame pode ampliar a cobertura no estado do Piauí. 

Ainda, 26,6% das equipes que referem realizar a coleta desse exame estão alocadas em 

unidades de saúde com estrutura inadequada para a realização do exame citopatológico do 

colo do útero o que pode indicar uma oferta intermitente desse exame, prejudicando a 

continuidade do cuidado. Assim, observa-se, mais uma vez, fragilidades na integralidade do 

cuidado e, também, na humanização, especialmente, pela quantidade de unidades de saúde 

que não possuem os equipamentos para o exame ginecológico que poderiam proporcionar 

uma atenção de melhor qualidade, com maior conforto e satisfação das mulheres. 

Tomasi et al. (2015) encontraram adequação da estrutura para a realização do exame 

citopatológico do colo do útero em 49% das unidades de saúde de todo o Brasil, no primeiro 

ciclo do PMAQ-AB, e sugerem que há limites no rastreamento do câncer cérvico-uterino, 

devido ao baixo seguimento dos critérios e à oferta irregular do exame. 

A mesa para exame ginecológico, o foco de luz, o espéculo e a lâmina também podem 

ser utilizados na investigação de infecções sexualmente transmissíveis (IST), candidíase e 

vaginose bacteriana. A prevenção, detecção e tratamento de infecções do sistema reprodutor 

são intervenções essenciais para a saúde reprodutiva (BLACK et al., 2016) e merecem 

especial atenção no cuidado pré-natal, pois, além de sofrimento nas mulheres, podem resultar 

em desfechos perinatais negativos (BRASIL, 2015g). 

Uma pequena quantidade de evidências sugerem que o rastreamento e programas de 

tratamento de infecções do sistema reprodutor no pré-natal podem reduzir prematuridade e 

baixo peso ao nascer (BHUTTA et al., 2014), mas, o MS recomenda avaliação conforme 

necessidade, orientada pela história e queixa da gestante (BRASIL, 2013b; 2016a), sendo que, 

no presente estudo, 37,9% das gestantes relataram que realizaram exame ginecológico durante 

o pré-natal. 

Infecções por candidíase e vaginose bacteriana facilitam a transmissão de outras IST, 

inclusive HIV (KINUTHIA et al., 2015; RATHOD et al., 2012), e a vaginose bacteriana tem 

sido associada à abortos espontâneos, parto prematuro e infecção pós-parto (NELSON et al., 

2015), portanto, são necessários esforços para diagnosticá-la e tratá-la adequadamente. 
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Para o diagnóstico diferencial das infecções do sistema reprodutor o MS recomenda a 

análise do conteúdo vaginal por microscopia, teste de pH ou KOH (BRASIL, 2016a), no 

entanto, no instrumento, a pergunta acerca da disponibilidade de microscópio era direcionada 

às regiões que são endêmicas para malária e não havia questões referentes à realização da 

microscopia para esses casos, disponibilidade de material para os testes de pH ou KOH e 

realização desses testes pela equipe. 

É relevante apontar que o instrumento da avaliação externa do segundo ciclo do 

PMAQ-AB não trouxe questões sobre a abordagem das parcerias das gestantes pelas equipes 

quanto ao rastreamento, diagnóstico e tratamento da sífilis, HIV e outras IST. 

Para prevenção de IST ou reinfecção por IST já tratada durante a gestação é 

recomendado o uso de preservativos, que também são uma opção de método contraceptivo no 

planejamento reprodutivo após o parto (BRASIL, 2013b). O fornecimento de preservativos é 

considerado uma intervenção essencial para a saúde reprodutiva e deve ser um cuidado de 

rotina (BLACK et al., 2016). 

Apesar disso, 41,4% (n=326) das unidades de saúde não dispunham de preservativos 

femininos, 90 unidades não dispunham de preservativos masculinos e 79 não dispunham de 

preservativos. Menor disponibilidade de preservativos femininos em relação aos masculinos 

também foi identificada em serviços de tenção primária do Estado de São Paulo onde 31,6% e 

94,9% dispunham de preservativos femininos e masculinos, respectivamente (NASSER et al., 

2017). 

O fornecimento de preservativos masculinos em conjunto com os femininos pode 

aumentar o número de relações sexuais protegidas (KALCKMANN; FARIAS; 

CARVALHEIRO, 2009) e a obtenção gratuita de preservativos está associada ao seu uso 

regular (DOURADO et al., 2015). Ainda, o preservativo feminino amplia as opções de 

proteção das mulheres diante da epidemia de HIV/Aids e das IST, por ser um método iniciado 

por elas (BARBOSA; PERPÉTUO, 2010). 

No Brasil, o suprimento de preservativos femininos é feito pelo MS e os estados e 

municípios podem complementar seu abastecimento, entretanto, a ausência de logística 

específica para sua distribuição, a escassez de protocolos para sua oferta e acompanhamento 

do uso, as irregularidades nas remessas do MS e nas compras pelos estados e municípios e a 

estagnação da formação de profissionais da saúde para promover seu uso, podem contribuir 

para um uso pouco frequente desse método e, portanto, para uma menor disponibilidade desse 

insumo (NEPO; ABIA; UNFPA, 2011) sob o entendimento de que há baixa demanda 

(ANDRADE et al., 2015). 
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A disponibilização do preservativo feminino nos serviços de saúde geram uma 

demanda inicial indicando que as mulheres estão dispostas a conhecer métodos alternativos 

para a contracepção e prevenção de IST/Aids, o que mostra que haverá pessoas dispostas à 

utilizá-los se eles forem fornecidos pelos serviços de saúde (KALCKMANN; FARIAS; 

CARVALHEIRO, 2009). Porém, a aceitabilidade e continuidade do uso de um determinado 

método contraceptivo também depende da oferta contínua de atividades educativas que 

dialoguem sobre as dificuldades que surgem com o uso e que considerem os aspectos das 

relações de gênero (KALCKMANN, 2013). 

O MS preconiza a realização de ações educativas no pré-natal, sejam elas individuais 

ou coletivas, afim de orientar e informar às gestantes sobre as mudanças fisiológicas da 

gestação, importância do pré-natal, cuidados de higiene, cuidados com a alimentação, saúde 

sexual e reprodutiva, prática de atividades físicas ou corporais, violência baseada no gênero, 

direitos das gestantes, puérperas e pais, exposição ao tabaco, álcool e outras drogas, sinais de 

alerta, preparação para o parto e aleitamento materno (BRASIL, 2013b; 2016a). 

As ações educativas são essenciais para a saúde reprodutiva, materna e infantil, através 

delas se espera estimular determinados comportamentos e seus efeitos estão relacionados no 

LiST
8
 (BLACK et al., 2016). 

A OMS também recomenda a implementação da mobilização comunitária através de 

ciclos participativos de aprendizagem facilitada e de ação (PLA)
9
, nos quais mulheres possam 

receber apoio e tenham oportunidade de discutir suas necessidades durante a gravidez, 

inclusive quanto às barreiras para o acesso aos cuidados de saúde, principalmente em áreas 

rurais e com dificuldades de acesso aos serviços de saúde (WHO, 2016). 

Por meio dos dados gerados pelos instrumentos, foi possível conhecer se as equipes 

ofertavam ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para gestantes e puérperas 

(aleitamento materno) (80,1%), para mulheres (câncer do colo do útero e de mama) (78,2%), 

para o planejamento familiar (63,7%) e, ainda, 64,0% referiram realizar estratégias educativas 

relacionadas à saúde sexual e à saúde reprodutiva. 

Observa-se que a forma como foram escritas as questões referentes às ações 

educativas para mulheres e para gestantes e puérperas, transcritas aqui de forma literal ao que 

                                                           
8
 A Lives Saved Tool (LiST) é um instrumento que estima o impacto da ampliação de intervenções em saúde e 

nutrição na saúde materna, neonatal e infantil e em natimortos. Disponível em: <http://livessavedtool.org/how-

list-works#WhatisLiST>. Acesso em: 12 jul. 2018. 

9
 Participatory Learning and Action (PLA). 
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consta no instrumento, com câncer do colo do útero e de mama e aleitamento materno entre 

parênteses, não permitiu uma definição clara do que seria esperado que as equipes 

abordassem em cada uma dessas atividades. 

A saúde sexual exige uma abordagem ampla, pois, não se trata de mera ausência de 

doenças, e é um tema importante a ser incorporado pela ABS para contribuir com melhor 

qualidade de vida e de saúde das pessoas (BRASIL, 2013g). Ela requer abordagem positiva e 

respeitosa da sexualidade, das relações sexuais, tanto quanto da possibilidade de ter 

experiências prazerosas e sexo seguro, livre de coerção, discrimição e violência e, para 

alcançá-la e mantê-la, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados 

(CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER, 1995). 

Na ABS as ações voltadas para a saúde sexual e reprodutiva tendem a focar na mulher, 

mais especificamente, no ciclo gravídico-puerperal e na prevenção do câncer do colo do útero 

e de mama, no entanto, é preciso avançar ampliando a abordagem para os homens e 

promovendo sua corresponsabilidade nas questões referentes à saúde sexual e reprodutiva 

(BRASIL, 2013g). 

As menores frequências de oferta de ações educativas para a saúde sexual e 

reprodutiva em relação às ações para gestantes e puérperas (aleitamento materno), 

encontradas nesse estudo, podem confirmar essa tendência, demonstrando, também, 

resquícios das políticas para mulheres focadas no bem-estar da criança. 

Isso sugere que são necessárias ações que incentivem e renovem o uso dessas 

tecnologias pelas equipes de saúde, pois, a saúde sexual e reprodutiva é um Direito Humano 

(CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER, 1995) e o acesso e disponibilidade de 

planejamento reprodutivo de boa qualidade é um dos determinantes na redução das mortes 

maternas (FILIPPI et al, 2016). 

Para Viellas et al. (2014), a melhoria da assistência pré-natal depende de outras ações, 

como o planejamento reprodutivo, pois, mais da metade das mulheres entrevistadas na 

pesquisa Nascer no Brasil referiram que não desejavam engravidar naquele momento e essas 

mulheres, com gestações não desejadas, bem como as mulheres sem companheiro, 

apresentaram menor cobertura e início mais tardio do pré-natal, referindo como motivo para 

tal problemas pessoais, sendo que, o planejamento reprodutivo pode evitar gravidez não 

planejada, permitir um maior espaçamento entre as gestações e evitar gestações em mulheres 

de maior risco reprodutivo (DOMINGUES et al., 2013). 

O planejamento familiar, no Brasil, é regulamentado pela Lei nº 9.263, de 12 de 

janeiro de 1996 em que estão previstas a assistência à concepção e contracepção, o 
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atendimento pré-natal, a assistência ao parto, puerpério e ao neonato, o controle das doenças 

sexualmente transmissíveis e o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de mama, 

de próstata e de pênis. Essa lei define que o planejamento familiar deve ser orientado por 

ações preventivas e educativas e pelo acesso igualitário à informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis para regular a fecundidade, subsidiados pelo SUS, e proíbe a utilização 

dessas ações para qualquer tipo de controle demográfico (BRASIL, 1996). 

Atualmente, se considera o termo planejamento reprodutivo mais adequado que 

planejamento familiar, pois, o planejamento reprodutivo pode ser realizado pelo homem e 

pela mulher, separadamente, independentemente de estar em uma união estável e mesmo 

quando esses não querem instituir uma família. A saúde reprodutiva se relaciona com o acesso 

ao planejamento reprodutivo, inclui a saúde sexual e deve ser promovida pela ABS (BRASIL, 

2013g). 

Nesse estudo se identificou que, das 82,5% unidades de saúde que dispensam 

medicamentos, 60,4% dispunham de contraceptivos compatíveis com a amamentação, 21,4% 

contraceptivos de emergência e somente 6,7% DIU em concordância com 4,5% de equipes 

que inserem DIU. Esses dados revelam a escassez de recursos para a concretização do 

planejamento reprodutivo, o que pode contribuir com a limitada oferta de ações de 

planejamento familiar relatada pelas equipes. 

No contexto da maternidade, a oferta de ações para o planejamento reprodutivo deve 

ocorrer no puerpério. O MS recomenda que a equipe de Atenção Básica agende o primeiro 

atendimento no momento da alta da maternidade, realize uma visita domiciliar para a mãe e o 

bebê logo na primeira semana após a alta da maternidade e realize uma consulta de puerpério 

até 42 dias após o parto. O objetivo, além de orientar o planejamento reprodutivo, é avaliar a 

saúde da mulher e do bebê, orientar os cuidados com o recém-nascido, avaliar a interação da 

mãe com o recém-nascido, identificar situações de risco ou intercorrências e conduzi-las e 

orientar e apoiar a família para a amamentação (BRASIL, 2013b; 2016a). 

Entre as equipes entrevistadas, 88,2% referiram realizar a consulta de puerpério até 10 

dias após o parto, sendo que, é necessário conhecer os motivos da não realização dessa 

atividade, baseada predominantemente no uso de tecnologias leves, por parte de 102 equipes 

de saúde e sensibilizar as equipes para sua realização. Ainda, para garantir a consulta de 

puerpério até 10 dias após o parto, cerca de 80% das equipes referiram lançar mão da visita 

domiciliar, estratégia recomendada pelo MS (BRASIL, 2016a). 
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Além disso, 55,6% das mulheres entrevistadas referiram ter feito consulta de revisão 

do parto (consulta de puerpério), dessas, 29,5% disseram que essa consulta ocorreu em até 10 

dias após o parto. Esses dados corroboram com a necessidade de ampliar essa ação. 

A realização das consultas de puerpério pode ser afetada por falhas na comunicação 

entre os diferentes pontos da rede de atenção, uma vez que, quando perguntado sobre as 

estratégias para monitoramento das gestantes que tiveram o parto, somente 2,7% das equipes 

referiram receber a contra-referência da maternidade, sendo incipiente a quantidade de 

equipes que possuem estratégias para esse monitoramento. 

A ausência de comunicação entre os diferentes pontos de atenção afeta a coordenação 

do cuidado, portanto, é necessário estabelecer um sistema de comunicação efetivo que 

permita o compartilhamento de informações importantes a respeito das usuárias, favorecendo 

seu acompanhamento ao longo do tempo. 

Outro dado que revela possíveis fragilidades na coordenação do cuidado e na 

longitudinalidade foi o fato de 93,1% das equipes possuírem o registro de todas as gestantes 

do seu território, contudo, apenas 49,5% mantém o registro das gestantes de maior risco 

encaminhados para outros pontos de atenção. 

Embora ter o registro e manter o registro não implique em efetivamente acompanhar 

as gestantes, essa informação sugere que, quando encaminhadas para outros pontos de atenção 

da rede, as equipes de ABS deixam de se responsabilizar pelas gestantes, o que pode acarretar 

quebras no vínculo, dificuldades em se restabelecer o acompanhamento e, mais uma vez, 

prejuízos para a integralidade do cuidado, uma vez que as gestantes podem possuir outras 

necessidades de saúde, para além das que motivaram o encaminhamento. 

Nesse sentido, indentificou-se nesse estudo que 50,2% das mulheres entrevistadas 

receberam informação sobre a maternidade onde seria o parto, o que pode obstaculizar o 

acesso das gestantes aos serviços onde ocorrerá o parto e, com isso, colocar em risco a saúde 

da gestante e do bebê, levando à peregrinação em busca por vagas nas maternidades, o que 

está associado à desfechos maternos e perinatais negativos (DIAS et al., 2014; LANSKY et 

al., 2014; VIELLAS et al, 2014). 

Viellas et al. (2014) identificaram que as mulheres residentes no Nordeste estavam 

entre as que menos relataram ter recebido essa orientação e estudos locais também 

identificaram baixa adequação dessa orientação (DOMIGUES et al., 2012; POLGLIANE et 

al., 2014) o que revela que o direito das gestantes assistidas pelo SUS à vinculação com a 

maternidade na qual será realizado o seu parto não tem se efetivado (BRASIL, 2007). 
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Quanto as ações educativas e de promoção da saúde para gestantes e puérperas 

(aleitamento materno), ainda que se pense ser essa uma prática rotineira nos serviços de ABS, 

172 equipes referiram não realizá-la, lembrando que aqui estão retratadas apenas as equipes 

que participaram da avaliação externa no segundo ciclo do PMAQ-AB e, portanto, tendem a 

possuir estrutura e processo de trabalho mais adequados. 

Ainda, das mulheres entrevistadas, 42,1% referiram ter participado de algum grupo ou 

atividade educativa no pré-natal e 55,3% disseram que receberam orientação sobre algum 

grupo de gestante, grupo de cuidado para crianças pequenas ou atividade educativa (palestra, 

oficina) voltada para a gestante. Esses dados sugerem ser necessário sensibilizar e incentivar 

as equipes para a realização de ações educativas voltadas para as gestantes e puérperas, o que 

pode ser feito através da promoção de formação complementar para os trabalhadores da saúde 

e utilização de protocolos que orientam essas ações. 

Niquini et al. (2010) também identificaram baixa proporção de gestantes que sabiam 

da realização de atividades em grupo em unidades de saúde da família no município do Rio de 

Janeiro, embora houvesse estrutura para atividades em grupo e as equipes referissem realizá-

las, sugerindo que as ações ofertadas podem ser esporádicas ou que sua divulgação é 

inadequada. 

Nesse seguimento, a educação ou suporte ao aleitamento materno, ou a combinação de 

ambos, melhora as taxas de aleitamento materno exclusivo (HAROON et al., 2013), sendo 

que, a OMS recomenda o aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses e o 

aleitamento materno (AM) até dois anos ou mais (WHO, 2001). 

Entre as mulheres entrevistadas, 91,9% responderam que foram orientadas durante o 

pré-natal sobre amamentação no peito para a criança exclusivamente até completar seis 

meses, dado semelhante ao encontrado por Tomasi et al. (2017), em âmbito nacional, no 

primeiro ciclo do PMAQ-AB (91,0%). Já, Viellas et al, 2014, identificaram que 70,6% das 

puérperas entrevistadas no Nordeste referiram ter recebido orientações sobre aleitamento 

materno no pré-natal e consideraram insuficiente o papel do pré-natal no preparo das 

mulheres para o parto e amamentação no Brasil. 

Apesar da proporção de mulheres que relataram ter recebido orientação sobre 

aleitamento materno exclusivo, é preciso conhecer a prevalência do aleitamento materno no 

Piauí e avaliar se as estratégias educativas alcançam seus objetivos. 

Para conhecer a prevalência do AM, no Brasil, são necessários estudos amostrais e o 

último estudo encontrado sobre o Piauí foi realizado em 2006, no qual, as probabilidades 

encontradas para crianças menores de um ano foram de 16% para o AME, 18% para AM 
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predominante na idade de 180 dias e 58% para AM aos 361 dias, com duração mediana de 67 

dias para o AME e 200 dias para AM, concluindo que essas prevalências estão distantes das 

recomendações e que é necessário priorizar ações voltadas para o aleitamento no estado. 

(RAMOS et al., 2008). 

Ao se analisar as unidades de saúde que dispensam medicamentos para a população 

(n=650) quanto a disponibilidade de medicamentos da relação de medicamentos essenciais na 

atenção ao pré-natal (BRASIL, 2016a, p.117) contidos no instrumento da avaliação externa, 

encontrou-se que somente 8 unidades possuíam todos os medicamentos observados. 

Diante disso, são necessários estudos para conhecer o acesso das mulheres aos 

medicamentos identificando possíveis barreiras e buscando estratégias para superá-las. 

Para Gondim et al. (2011) os municípios incorrem em conduta ilícita, violando o 

direito à saúde, quando negligenciam a obrigação de fornecer medicamentos essenciais a 

quem deles necessitar, pondo em perigo, por vezes, a vida das cidadãs. Esses pesquisadores 

atribuem à disponibilidade insuficiente dos medicamentos essenciais na atenção pré-natal as 

falhas no abastecimento ocasionadas por falta de planejamento e programação dos 

medicamentos, controle de estoque deficiente em algumas farmácias e migração de usuários 

entre as farmácias, ocasionando um descontrole da programação anteriormente feita. 

Para a discussão dos resultados da Razão de Prevalência (RP), é importante levar em 

conta algumas características do estado do Piauí. A capital Teresina, com mais de 800.000 

habitantes incluiu apenas 15 das 225 equipes de ABS da cidade (6,7%) no PMAQ-AB, o que 

implica que o município com o maior IDHm do estado (0,751) e, portanto, com maiores 

probabilidades de oferecer estrutura e serviços de saúde mais adequados, teve baixa 

participação no programa, causando um viés de análise geral das equipes estado, diluindo as 

prevalências para os outros municípios. 

Além disso, o segundo município mais populoso do estado que é Parnaíba, é o único 

município na faixa populacional de 100.000 a 500.000 habitantes o que também compromete 

estatisticamente a avaliação da prevalência das variáveis nessa faixa e também dilui as 

prevalências pelas faixas mais baixas (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

Com relação à estrutura adequada para o cuidado pré-natal, entre as unidades de saúde 

avaliadas no Piauí, a região que menos apresentou prevalência foi o Meio norte, região na 

qual Teresina está situada, e a região dos Cerrados apresentou uma prevalência 5,5 vezes 

maior, fato que pode demonstrar os reflexos do crescimento econômico da nova região 

agrícola do estado, que possui municípios com alto Produto Interno Bruto (PIB) em 
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decorrência do agronegócio, com maiores investimentos na estrutura das unidades de saúde 

locais (PEREIRA, 2016). 

Com relação às estruturas adequadas e os quartis de IDHm, fica claro que a ausência 

das unidades de saúde da capital refletiu no aumento da prevalência do 3º quartil em mais de 

3 vezes a prevalência do 4º quartil e quando se examina as faixas populacionais, os 

municípios da faixa de 5.000 a 10.000 habitantes se sobressaem, evidenciando uma 

organização melhor dessas unidades de saúde para o cuidado pré-natal. 

Com relação ao suprimento de imunobiológicos nas unidades, quando divididos por 

região, a prevalência maior também se mantém nas unidades de saúde dos Cerrados, contrário 

da prevalência no Meio norte, mais uma afetada pela ausência das unidades de saúde da 

capital no programa. 

Deve-se consider que nas macrorregiões Meio norte e Litoral, há um fluxo intenso de 

pacientes para os municípios de referência Teresina e Parnaíba, respectivamente. Isso pode 

explicar o baixo investimento na ABS nos municípios dessas macrorregiões, uma vez que, na 

ocorrência de algum agravo, os pacientes são encaminhados para Teresina ou Parnaíba. 

Ainda, sinaliza-se uma possível falta de investimento na ABS por parte desses 

municípios de referência relacionada à um modelo de atenção à saúde médico-centrado e 

hospitalocêntrico incitado pela disponibilidade de equipamentos na saúde altamente 

especializados tanto públicos quanto privados (BRASIL, 2015d; PETERSEN, 2017). 

Na distribuição das unidades de saúde adequadas quanto à disponibilidade das vacinas, 

nas prevalências por faixas populacionais, percebe-se um aumento nos municípios menores e 

outro nos municípios maiores de 50.000 a 500.000 habitantes. Isso pode evidenciar uma 

concepção de ABS das gestões nos municípios de menor porte que prioriza as ações 

preventivas como a vacinação, caracterizando uma atenção que objetiva oferecer a cesta 

básica de cuidados (BANDEIRA, 2016), mas, também, evidencia o sucesso da implantação 

do Programa Nacional de Imunizações ao demonstrar sua capilaridade. Já nos municípios de 

maior porte populacional, a maior prevalência pode indicar melhor estrutura para conservação 

adequada desses insumos. 

Ao analisar os dados de prevalência de unidades de saúde com estrutura adequada para 

realização do exame citopatológico do colo do útero e acompanhamento clínico-obstétrico, 

verificou-se uma maior Razão de Prevalência para a macrorregião do Semiárido, o que pode 

evidenciar que foram realizados investimentos para atender localmente essa necessidade de 

saúde da população por essa ser uma região distante dos municípios referência já citados, 

evitando, desse modo, depender de marcação de coleta e transporte das usuárias (PASSOS, 
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2018). Como era esperado, as equipes de municípios de quartis 3 e 4 do IDHm apresentaram 

maior prevalência de adequação para o citopatológico, uma vez que possuem melhores 

condições para equiparem as suas unidades de saúde. Ainda, essa prevalência foi maior nas 

equipes que não atendem população rural, o que pode indicar menor acesso da população 

rural à esse procedimento. 

Com relação ao processo de trabalho adequado, solicitação de exames e à realização 

do exame citopatológico as regiões com melhores estruturas, Semiárido e Cerrados 

apresentaram maiores índices de prevalência, evidenciando que o processo de trabalho ocorre 

quando há a estrutura necessária para tal disponível. 

Esse estudo teve como limite a utilização de dados secundários, uma vez que os 

desfechos analisados foram construídos com base nas informações geradas a partir da 

avaliação externa do segundo ciclo do PMAQ-AB e, também, o fato das mulheres 

entrevistadas não constituírem uma amostra representativa e, portanto, as informações 

coletadas não podem ser generalizadas. 

Deve-se considerar possíveis viéses por incongruências nas respostas das equipes que, 

focadas na certificação que receberiam no programa, podem ter superestimado suas respostas, 

viés de memória por parte das usuárias que responderam ao módulo III por serem incluídas 

gestantes ou mulheres com filhos de 2 anos ou menos e, também, viés por superestimação dos 

cuidados recebidos referidos pelas usuárias por essas serem instigadas pelas equipes para 

proceder dessa forma. 

Observa-se que, da forma como a avaliação externa ocorreu nos três primeiros ciclos 

do PMAQ-AB, não foi possível conhecer o cuidado pré-natal recebido pelas usuárias que não 

utilizam os serviços de ABS. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O cuidado pré-natal na ABS tem potencial para prevenir, monitorar, diagnosticar, 

controlar e tratar doenças e problemas de saúde durante a gestação e promover saúde, levando 

à redução da morbimortalidade materna e promovendo qualidade de vida. 

A partir dos dados apresentados nesse estudo, é possível inferir que o cuidado pré-

natal na ABS do Piauí encontra-se parcialmente implantado, na medida em que alcançou 

ampla cobertura, mas a oferta das ações ocorre de maneira bastante heterogênia e, ainda, há 

desafios quanto à oferta do conjunto das ações preconizadas, afetando, desse modo, o acesso e 

a integralidade do cuidado. Soma-se à isso a possibilidade das equipes e unidades de saúde 

aqui avaliadas possuírem melhor estrutura e processo de trabalho do que as equipes e 

unidades de saúde que não participam do PMAQ-AB. 

De modo geral, a disponibilidade de equipamentos e materiais para o 

acompanhamento clínico-obstétrico e para a realização do exame citopatológico do colo do 

útero foi elevada, porém, chama a atenção a quantidade de unidades de saúde que ainda não 

possuem balança antropométrica e mesa para exame ginecológico, equipamentos essenciais 

para a realização de procedimentos minímos na ABS. 

Já a disponibilidade dos insumos foi insuficiente, o que pode implicar em oferta 

intermitente de alguns cuidados e, portanto, em barreiras de acesso ao cuidado pré-natal, 

sobretudo, quanto à baixa disponibilidade dos testes rápidos de gravidez, sífilis e HIV. 

A macrorregião dos Cerrados se destacou quanto à adequação da estrutura para o 

cuidado pré-natal, o que pode ser reflexo de seu desenvolvimento econômico nos últimos 

anos. Em relação à adequação dos equipamentos e materiais para a realização de 

procedimentos clínicos-obstétricos e suprimento de vacinas, as unidades de saúde dos 

municípios com maior IDHm são mais prevalentes denotando possíveis desigualdades no 

acesso aos serviços de saúde no estado. 

Instalações precárias, ausência de consultórios que propiciem privacidade, falta de 

equipamentos, materiais e insumos propiciam desumanização da atenção, repercutem 

negativamente no processo de trabalho e comprometem a qualidade da assistência e o alcance 

de seus objetivos (OLIVEIRA et al., 2013; TRAD; ROCHA, 2011). 

Assim, a aquisição desses equipamentos para as unidades de saúde que ainda não os 

possuem, bem como, o suprimento dos serviços com os testes rápidos são inproteláveis para 

que se possa ofertar um cuidado pré-natal que alcance os efeitos desejados. Sugere-se a oferta 

de apoio institucional para que as equipes possam planejar a reposição adequada dos insumos, 
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de acordo com a demanda dos serviços de saúde, porém, serão necessários esforços das 

gestões para abastecer os serviços conforme o planejado. 

Da mesma forma, no processo de trabalho das equipes, as ações de rotina preconizadas 

para o pré-natal parecem bem estabelecidas, no entanto, quando analisado o conjunto das 

ações, observa-se baixa adequação. As ações que dependem predominantemente da iniciativa 

dos profissionais, como ações educativas e busca ativa, e que detêm potencial para fortalecer 

o vínculo entre os trabalhadores da saúde e as gestantes, tiveram menores proporções que as 

ações relacionadas ao uso de recursos técnico-científicos, porém, ressalta-se que pouco mais 

da metade das equipes relataram utilizar protocolos para estratificação de risco no pré-natal. 

Com isso, sugere-se que as equipes sejam estimuladas e preparadas para ampliar a 

oferta de ações que utilizem as tecnologias leves do cuidado de maneira inovadora, incluindo 

a visita domiciliar, e o estabelecimento de protocolos ou adesão à protocolos já definidos para 

avaliação de risco gestacional como a ficha de ‘Acolhimento e Avaliação com Classificação 

de Risco da Gestante – Atenção Básica’ da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (ANEXO 

A) ou o protocolo do MS (BRASIL, 2016a). 

Considerando a adequação do processo de trabalho são mais prevalentes as equipes 

das macrorregiões com maior prevalência de estruturas adequadas e quando analisada a 

solicitação de exames, as equipes com maior IDHm e que não atendem população rural são 

mais prevalentes, possivelmente, pela dependência desse procedimento da disponibilidade de 

serviços em outros pontos da rede de atenção, mostrando, mais uma vez, possíveis 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde. 

Os cuidados recebidos no pré-natal referidos pelas mulheres entrevistadas corroboram 

com o estabelecimento das ações de rotina preconizadas para o pré-natal, todavia, observa-se 

menores proporções para o exame das mamas e da boca, que necessitam ser incorporados no 

acompanhamento clínico-obstétrico. Também corroboram com a necessidade de se ampliar as 

ações educativas, pois, pouco mais da metade das mulheres entrevistadas disseram ter sido 

informadas sobre ou ter participado de grupos ou atividades educativas voltadas para 

gestantes. 

Ainda, através dos relatos das mulheres se evidenciam falhas no estabelecimento e na 

comunicação na rede de atenção, pois, pouco mais da metade receberam orientação sobre qual 

maternidade procurar para o parto e realizaram consulta de puerpério, o que afeta a 

coordenação do cuidado e a longitudinalidade. 

Nesse sentido, também é preocupante o relato das equipes que, de modo geral, não 

recebem contra-referência das maternidades sobre as gestantes que pariram e do baixo retorno 
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dos resultados dos exames realizados pelas gestantes no pré-natal, impossibilitando as 

intervenções necessárias. 

Assim, são necessários estudos que avaliem a rede de atenção envolvida no cuidado 

pré-natal para conhecer a capacidade instalada da rede, incluindo o apoio laboratorial, e 

reconhecer os nós da assistência nos diferentes pontos de atenção. Desse modo, será possível 

propor estratégias que viabilizem a comunicação entre os serviços de saúde, incluindo o 

retorno para a ABS dos resultados dos exames realizados pelas gestantes, em tempo oportuno, 

a realização de exames complementares quando necessário, a organização do fluxo das 

gestantes na rede de maneira a ampliar o acesso e otimizar o uso dos resursos e identificar 

onde é necessário expandir a oferta de serviços. 

Sugere-se, também, o estabelecimento de fluxogramas locais, regionais e estadual que 

incluam todos os pontos da rede de atenção envolvidos no cuidado pré-natal (exames 

bioquímicos, exames de imagem, atendimentos especializados) e não somente os serviços 

para encaminhamento de gestantes para o pré-natal de alto risco ou para o parto. Estabelecido 

esse fluxograma, será necessário empenho das gestões para fazê-lo se concretizar. 

Vale lembrar que a dificuldade relatada pelas equipes de receber os exames em tempo 

oportuno somada à baixa disponibilidade de penicilina G benzatina nas unidades de saúde e à 

baixa proporção de equipes que realizam a administração desse medicamento nas unidades de 

saúde favorece a ocorrência de falhas na eliminação da sífilis congênita, no Piauí. Com isso, o 

suprimento das unidades de saúde com testes rápidos de sífilis, a capacitação dos profissionais 

da saúde para a realização dos mesmos, o abastecimento das unidades com a penicilina G 

benzatina e encorajamento dos profissionais em administrá-la nas unidades de saúde através 

da adoção de protocolos para encaminhamento dos casos de alergia conhecida à este fármaco 

e para ações em caso de reação após a administração podem contribuir com a eliminação da 

sífilis congênita no estado. Essas ações podem ser operacionalizadas através da articulação 

entre as áreas técnicas da Saúde da Mulher e da ABS do estado e dos municípios. 

Embora o exame citopatológico do colo do útero não esteja diretamente relacionado 

aos efeitos na saúde materna e infantil é preconizada sua realização no pré-natal, respeitando a 

faixa etária e os intervalos para repetição do exame recomendados. Aproveitar a oportunidade 

da consulta pré-natal para sua realização favorece a integralidade do cuidado, porém, para tal, 

é necessário que as unidades de saúde estejam sempre supridas dos insumos necessários. Cabe 

lembrar que a ausência da mesa para exame ginecológico pode afetar a humanização do 

cuidado e ser um obstáculo para a excelência na atenção prestada. Sugere-se a oferta de 
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treinamento para a realização do exame citopatológico do colo do útero pelos profissionais de 

nível médio de enfermagem da ABS afim de ampliar a cobertura. 

Por fim, perante a dificuldade em se ofertar o conjunto dos cuidados pré-natais 

preconizados, das lacunas no suprimento de equipamentos, materiais e insumos, da 

problemática quanto a disponibilidade dos medicamentos essenciais para o pré-natal e das 

vacinas e dos obstáculos à coordenação do cuidado identificados, observa-se a predominância 

de uma ABS seletiva, o que requer a indução de mudanças na concepção de gestores, 

trabalhadores da saúde e usuários sobre o papel da ABS. 

Seria oportuno realizar um levantamento acerca da participação dos enfermeiros nos 

cuidados pré-natais na ABS do PI, já que essa informação não pode ser obtida através da 

avaliação externa do PMAQ-AB. A realização do pré-natal de baixo risco por enfermeiros 

está legalmente prevista (BRASIL, 1987) e o direcionamento de formações complementares 

sobre o cuidado pré-natal para esse profissionais poderia contribuir com melhorias na 

qualidade da atenção. 

Uma intervenção que poderia ser implementada, acompanhada e avaliada é a inserção 

do enfermeiro obstetra nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). A partir da 

observação de uma experiência exitosa no Centro de Cuidados Primários de Saúde de Oeiras 

(Lisboa, Portugal), sugere-se a participação do enfermeiro obstetra no pré-natal a partir de, 

aproximadamente, 28 semanas de gestação, a fim de conferir os cuidados pré-natais até então 

recebidos pelas gestantes, tomar providências necessárias quando identificadas lacunas nos 

procedimentos ou exames preconizados, realizar atividades de preparação para o parto e 

recuperação do parto, dar suporte e aconselhamento em aleitamento materno, entre outras 

atividades que se julgar necessário e pertinente, que podem ser ofertadas individualmente ou 

em grupos. 

Nesse sentido, a implementação de consultas compartilhadas, interconsultas, e 

matriciamento com profissionais especialistas, incluindo obstetras, pode beneficiar o manejo 

dos riscos gestacionais na ABS evitando encaminhamentos, exames e procedimentos 

desnecessários e aumentando a segurança nas intervenções. 

Ainda, a criação de estratégias de comunicação em massa para o desenvolvimento de 

atividades eduvativas e escuta das gestantes e puérperas, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de plataformas virtuais ou aplicativos, através dos quais elas possam relatar 

suas experiências quanto aos cuidados recebidos na gestação, no parto e no puerpério, tirar 

dúvidas e receber informações e aconselhamentos podem favorecer a co-responsabilização 
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pelos cuidados e o empoderamento das mulheres na busca pela efetivação dos seus direitos, 

sobretudo, em relação aos cuidados de saúde que elas e seus bebês devem receber. 

Com os dados disponíveis não foi possível conhecer o processo de trabalho das 

equipes de ABS no que se refere à avaliação pré-concepcional (DEAN et al, 2011), à atenção 

às gestantes em situação de violência (BLACK et al, 2016) e ações educativas sobre o parto e 

os direitos das mulheres no âmbito da gestação, que são elementos importantes para a saúde 

sexual e reprodutiva e materna e infantil. No entanto, vale ressaltar que os dados obtidos por 

meio do instrumento da avaliação externa do PMAQ-AB tem potencial para a avaliação do 

cuidado pré-natal na ABS e pode se constituir em importante ferramenta na ausência de 

processos avaliativos específicos para o pré-natal pelas gestões de saúde federal, estaduais e 

municipais. 
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ANEXO A - Ficha de acolhimento e avaliação com classificação de risco da gestante na 

Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI). 
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