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RESUMO 

 

Introdução: O atendimento à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde 
(SUS) tem sido realizado nos diferentes níveis de atenção à saúde e a 
abordagem terapêutica das principais doenças ginecológicas não oncológicas 
dependem das características dos equipamentos disponíveis nas redes de 
atenção à saúde do SUS. A associação entre diagnósticos ginecológicos e sua 
distribuição nos setores de saúde proporcionam benefícios no campo da 
prevenção e promoção das doenças, na educação médica e interdisciplinar, 
além de racionalização de recursos de acordo com o nível de complexidade 
assistencial. Objetivo: Avaliar os diagnósticos não oncológicos em saúde de 
mulheres referenciadas e sua distribuição nos níveis de atenção à saúde. 
Método: Trata-se de estudo transversal e analítico a partir de 428 prontuários 
de mulheres atendidas em Ambulatório Universitário de Saúde da Mulher, de 
referência em ginecologia e de treinamento para Residentes de Medicina de 
Família e Comunidade, São Paulo - Brasil, entre 2012 – 2014. Foram descritas 
informações clínico demográficas, diagnósticos ginecológicos (Classificação 
Internacional das Doenças – 10a versão) e distribuição dos serviços de saúde 
(primário, secundário e terciário). Na análise estatística, foram descritas medidas 
de tendência central e dispersão. O teste Qui-quadrado foi utilizado para 
variáveis qualitativas e Risco Relativo Bruto para a proporção de diagnóstico de 
ginecologia em relação à distribuição de setores de saúde e intervalo de 
confiança de 95. Resultados: Verificou-se que as mulheres tinham idade entre 
13 a 94 anos, eram provenientes principalmente da UBS Jardim São Jorge 
39,72% (n = 170), com mediana etária da menarca de 13 anos (Intervalo 
interquartil 12 a 14 anos), início da atividade sexual aos 18 anos (Intervalo 
interquartil 16 a 20 anos) e menopausa aos 50 anos (Intervalo interquartil 45 a 
53 anos). Em relação à presença de doenças concomitantes, 17,78% (n = 72) 
apresentaram duas ou mais morbidades associadas. Os principais diagnósticos 
não oncológicos observados na população total do estudo foram os transtornos 
não inflamatórios do trato genital feminino 70,10% (n = 300) e as doenças do 
aparelho urinário 18,22% (n= 78). As chances de ter doenças da mama e 
transtornos não inflamatórios do trato genital feminino durante o período 
reprodutivo correspondem a 3,61 (IC 1,00–16,29) e 2,56 vezes (IC 1,00–4,16) 
maior, respectivamente, do que a chance de ter essa doença no período não 
reprodutivo (p <0,001). Conclusões: Os principais diagnósticos não oncológicos 
em ginecologia são transtornos não inflamatórios do trato genital feminino (N80-
99) e doenças do aparelho urinário (N30-N39). Doenças do aparelho urinário 
(N30-N39), exame geral, contracepção e procriação (Z00-31) foram os 
diagnósticos que permaneceram entre os setores primário e secundário. 
 

Descritores: assistência ambulatorial; serviços de saúde; ginecologia; saúde 
da mulher; níveis de atenção à saúde; sistemas de saúde.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Women's healthcare in Unified Health System (SUS) has been 
performed in different levels of healthcare, and the therapeutic approach of the 
main non-oncological gynecological diseases depend on the equipment 
characteristics available in SUS healthcare networks. The association between 
gynecological diagnoses and their distribution in health sectors provides benefits 
in prevention and promotion diseases area, in medical and interdisciplinary 
education, and rationalization of resources according to the level of care 
complexity. Objective: To assess the correlation of non-oncological diagnoses 
in health of referenced women and their distribution in healthcare levels. 
Methods: This is a cross-sectional and analytical study based on 428 medical 
records of women attending a University Outpatient Clinic for Women's Health, a 
reference in gynecology and training for Residents of Family and Community 
Medicine, São Paulo, Brazil, from 2012 to 2014. Clinical-demographic data, 
gynecological diagnoses (International Classification of Diseases – 10th version) 
and distribution of health services (primary, secondary and tertiary) have been 
described. In statistical analysis, measures of central tendency and dispersion 
were described. The Chi-square test was used for qualitative variables and Gross 
Relative Risk for the proportion of gynecological diagnosis in relation to the 
distribution of health sectors and confidence interval of 95%. Results: It was 
verified that 13 to 94 years old women, mainly from UBS Jardim São Jorge, 
39.72% (n = 170) with median age of menarche of 13 years old (interquartile 
range 12 to 14 years old), sexual onset at 18 years old (interquartile Interval 16 
to 20 years old) and menopause at 50 years old (interquartile Interval 45 to 53 
years old). Regarding the presence of concomitant diseases, 17.78% (n = 72) 
had two or more associated morbidities. The main non-oncological diagnoses 
observed in the total study population were non-inflammatory disorders of female 
genital tract, 70.10% (n = 300), and urinary tract diseases, 18.22% (n = 78). The 
chances of breast diseases and non-inflammatory disorders of female genital 
tract during the reproductive period correspond to 3.61 (CI 1.00-16.29) and 2.56 
times (CI 1.00-4.16) higher, respectively than the chance of disease in the non-
reproductive period (p<0.001). Conclusions: The main non-oncological 
diagnoses in gynecology are non-inflammatory disorders of female genital tract 
(N80-99) and diseases of urinary tract (N30-N39). Urinary tract diseases (N30-
N39), general examination, contraception and procreation (Z00-31) were the 
diagnoses that remained between the primary and secondary sectors.  
 
Descriptors: ambulatory care; health services; gynecology; women's health; 
health care levels; health systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde da mulher esteve presente desde o início da atenção à saúde da 

população, como um dos pilares na implantação de estratégias de melhorias 

para as condições de saúde (WHO, 2003; Rawaf et al., 2008). 

No início do século XX, a saúde da mulher mantinha um foco materno- 

infantil nas ações públicas de saúde, sendo limitada, nesse período, às 

demandas relativas à gravidez, como estratégia de proteção aos grupos de risco 

e em situação de maior vulnerabilidade (Brasil, 2004b). 

O advento da industrialização ocasionou uma importante mudança do 

papel social da mulher, trazendo para as políticas públicas o estabelecimento e 

a ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos com consequente redução das 

desigualdades entre homens e mulheres em concordância com sua atuação na 

sociedade (Freitas et al., 2009; Rasanathan et al., 2011). 

No Brasil, a incorporação da saúde da mulher nas políticas públicas de 

saúde ocorreu nas primeiras décadas do século XX, como prioridade do governo 

na elaboração da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), visando incluir outras necessidades de saúde como saúde sexual e 

reprodutiva, prevenção de cânceres e climatério. Além disso, visava priorizar 

enfoque nas vulnerabilidades, como etnia, nível socioeconômico e intelectual, 

hábitos de vida (uso de drogas ilícitas), deficiência física e doenças 

infectocontagiosas, em especial, das mulheres que vivem com o vírus da 

imunodeficiência adquirida (Brasil, 2004b). 
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A importância do cuidado da saúde da mulher na média complexidade, a 

identificação das demandas e dos principais diagnósticos de acordo com a sua 

distribuição nos diferentes níveis de atenção resultam em tópicos pertinentes à 

saúde da mulher, contribuindo para a qualidade da atenção à saúde e no 

treinamento ambulatorial interdisciplinar. Estas questões são aspectos 

fundamentais na hierarquia dos serviços de saúde em que as medidas de 

promoção e tratamento ainda são incipientes (Brasil, 2007; Gryschek et al., 

2014). 

A procura por serviços médicos nas especialidades ginecológicas e 

obstétricas está prevista para aumentar de 6% para 10% entre 2010 e 2020 nos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo que o tempo de 

atendimento destinados aos serviços ginecológicos e obstétricos é atualmente 

de 50 a 81%, dedicado às mulheres em idade reprodutiva (18 - 44 anos). Há a 

estimativa de apresentar um crescimento de 7% entre as mulheres em período 

não-reprodutivo (Dall et al., 2013; Lynn et al., 2015; Gee, Rosenbaum, 2012; Hall 

et al., 2015).  

A especialidade médica de ginecologia e obstetrícia apresenta foco na 

prestação de cuidados à saúde das mulheres abordando desde a promoção de 

saúde até um tratamento específico de alta complexidade (Stormo et al., 2014; 

Nicholson et al., 2001; Paim et al., 2011). 

No contexto nacional, especialmente na atenção primária, o médico 

ginecologista atua na educação para profissionais em serviços de saúde como 

por exemplo: médicos de família e comunidade, pediatras generalistas e clínicos 

gerais (Paim et al., 2011; Macinko, Harris, 2015; Starfield et al., 2005). 
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Estudos de Chang et al., 2014; Nicholson et al., 2001; Koo et al., 2015; 

Dias-da-Costa et al., 2008; Solla, Chioro, 2008 nos apresentam que o uso de 

serviços ambulatoriais e de cuidados hospitalares possuem limitação na 

capacidade de descrever o comportamento das mulheres em busca de cuidados 

de saúde integrados, sendo os diagnósticos ginecológicos frequentemente 

citados como distúrbios menstruais, outras formas de sangramento anormal do 

trato genital feminino, processos inflamatórios e disfunções urogenitais.  

 

1.1 Saúde da mulher e seus conceitos 

 

A definição do conceito “saúde da mulher” apresentou evolução 

importante no cenário mundial no século XX com a participação dos movimentos 

feministas, cientistas sociais e a necessidade de demanda pela prática médica 

(Galvão, 1999). 

A saúde da mulher, classicamente, baseia-se em uma ampla gama de 

aspectos relativos às enfermidades, cuidados com doenças ou condições 

clínicas mais prevalentes que envolvam diferenças sexuais particulares 

(Kirschstein, Merritt,1985; Galvão, 1999; Henrich, 2011). Em Ginecologia, este 

conceito pode se expandir para avaliar questões relacionadas aos órgãos 

sexuais, bem como ao sistema reprodutor e suas disfunções (Zebrack et al., 

2008). 

O termo saúde da mulher inclui ainda as questões de gênero, de respeito 

aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, além de acrescer a redução de 

desigualdade social, econômica e educacional. Tradicionalmente, o conceito de 

saúde biomédica é agregado a outros fatores como qualidade de vida, aspectos 
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culturais e de meio ambiente em que vive o indivíduo, no caso a mulher (WHO, 

1997). 

Galvão, 1999, Ganschow et al., 2009 e Schwarz et al., 2011 trazem em 

seus estudos que o bem-estar, a prevenção, a interdisciplinaridade, a promoção 

em saúde e as necessidades individuais nos diferentes períodos de vida têm 

sido incorporados no amplo espectro de entendimento da saúde da mulher.  

 

1.2 Histórico das Conferências Nacionais de Saúde  

 

As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) foram constituídas durante 

as oscilações políticas do Governo Provisório em 1941, marcado pela 

instabilidade e mudanças na política do país durante o primeiro governo de 

Getúlio Vargas. (Bomeny, 2001; Hochman, 2005). 

Apresentadas em fórum nacional, com a participação de delegações de 

todos os estados do Brasil, as Conferências Nacionais de Saúde foram 

instrumentos centrais para a construção de diretrizes das políticas de saúde, 

viabilizando a sistematização de normas técnicas e administrativas da área da 

saúde (Bomeny, 2001; Hochman, 2005). 

A Primeira Conferência Nacional de Saúde ocorreu em 1941, mais 

especificadamente entre os dias 10 e 16 de novembro na cidade do Rio de 

Janeiro, apresentando os seguintes objetivos: organização sanitária estadual e 

municipal; ampliação e sistematização das campanhas nacionais contra a lepra 

e a tuberculose; determinação das medidas para desenvolvimento dos serviços 

básicos de saneamento e plano de desenvolvimento da obra nacional de 
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proteção à maternidade, à infância e à adolescência (Brasil, 1941; Hochman, 

2005; Brasil, 2009). 

Em 1950, ocorreu a Segunda Conferência Nacional de Saúde, que tratou 

de temas como malária, segurança do trabalho, condições de prestação de 

assistência médica sanitária e preventiva para trabalhadores e gestantes - não 

havendo relatório conhecido desta conferência. Esta década foi marcada por 

importantes mudanças institucionais, como a criação do Ministério da Saúde 

que, até aquele período, estava vinculado ao Ministério da Educação (Brasil, 

2009). 

A Terceira Conferência Nacional de Saúde foi realizada após treze anos, 

em julho de 1963, com objetivo de melhorar a situação sanitária da população 

brasileira, além de promover a distribuição e coordenação das atividades 

médico-sanitárias nos níveis federal, estadual e municipal, a municipalização dos 

serviços de saúde e a fixação de um plano nacional de saúde. Uma temática 

direcionada à análise da situação sanitária e à reorganização do sistema de 

saúde com propostas de descentralização e de redefinição dos papéis das 

esferas de governo, além de proposição de um plano nacional de saúde. Porém, 

o golpe militar de 1964 inviabilizou a implementação das medidas propostas pela 

Conferência (Brasil, 2009; Brasil, 1963). 

A Quarta Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1967, bem como 

as três subsequentes, promovidas durante o regime militar, retomaram o caráter 

de espaço de debate técnico com a participação de especialistas e de 

autoridades do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência Social e 

Assistência Social, dos estados e territórios, debatendo o tema “Recursos 

Humanos para as atividades de Saúde” (Brasil, 2009; Brasil, 1967). 
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Nesta conferência, o foco foi a identificação das necessidades de 

formação de recursos humanos e as responsabilidades do Ministério da Saúde 

e das instituições de ensino superior da área na capacitação de profissionais e 

no desenvolvimento da política de saúde. Contou ainda com um painel 

internacional sobre a política e realizações da Organização Pan-americana de 

Saúde, além das experiências sanitárias da Venezuela e da Colômbia (Brasil, 

2009; Brasil, 1967). 

A Quinta Conferência Nacional de Saúde, realizada em agosto de 1975, 

durante o governo de Ernesto Geisel, dedicou-se a discutir cinco temas: a 

implementação do Sistema Nacional de Saúde; o Programa de Saúde Materno-

Infantil; o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica; o Programa de 

Controle das Grandes Endemias; e o Programa de Extensão das Ações de 

Saúde às Populações Rurais (Brasil, 2009; Brasil, 1975).  

A conferência teve a participação de membros do Conselho de 

Desenvolvimento Social, composto por representantes de todos os ministérios 

da área social então existentes, além dos de Planejamento e Fazenda, das 

autoridades e técnicos setoriais. Entretanto, a principal contribuição da quinta 

conferência foram as propostas de organização do Sistema Nacional de Saúde 

(Brasil, 2009; Brasil, 1975). 

A Sexta Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1977, também teve 

seu temário direcionado à avaliação e análise de estratégias de implantação de 

programas governamentais: a situação atual do controle das grandes endemias, 

a operacionalização de novos diplomas legais básicos aprovados pelo governo 

federal em matéria de saúde, o Programa Interiorização das Ações e dos 

Serviços de Saúde e a Política Nacional de Saúde (Brasil, 2009; Brasil, 1977). 
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A Sétima Conferência Nacional de Saúde, última das realizadas durante 

o regime militar, em 1980, reuniu 402 participantes, a maioria representando 

órgãos públicos em torno do tema “A extensão das ações de saúde através dos 

serviços básicos”. O eixo dos debates foi a formulação e implantação de um 

Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, que propunha a 

reestruturação e ampliação dos serviços de saúde à população com a criação 

de uma rede básica de saúde de cobertura universal (Brasil, 2009; Brasil, 1980). 

As Conferências Nacionais de Saúde tiveram apenas duas edições até 

1964 (1950 e 1963) e só ganharam visibilidade com a redemocratização do país, 

a partir de 1985 com o término do regime militar, na chamada “Constituinte da 

Saúde”. Nesse momento, foram criados o Conselho Nacional dos Secretários 

Estaduais de Saúde e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 

(Brasil, 2009). 

Nesse cenário democrático, foi realizada a Oitava Conferência Nacional 

de Saúde em março de 1986, em Brasília, considerada o principal evento da 

reforma sanitária, que conferiu um novo caráter às conferências de saúde, como 

espaço de participação da sociedade civil nas deliberações sobre as políticas de 

saúde. Como temário principal, a saúde foi definida como direito inerente à 

cidadania, assim como a reformulação do Sistema Nacional de Saúde em 

consonância com os princípios de universalização, participação e 

descentralização; a integração orgânico-institucional; a redefinição dos papéis 

institucionais das unidades políticas (União, estados, territórios e municípios) na 

prestação de serviços de saúde; e o financiamento do setor de saúde (Brasil, 

2009; Brasil, 1986). 
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A partir dessa conferência, ocorreu a legitimação da ideia da Reforma 

Sanitária, que ampliou o conceito de saúde – promoção, proteção e recuperação, 

quando foi aprovada a criação do SUS, instituído na Constituição de 1988 (Brasil, 

2009).  

 

Figura 1 - 8ª Conferência Nacional de Saúde 

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/cns/index.php 

 

Dois anos mais tarde, em 1988, as Leis Orgânicas de Saúde (n.º 8.080/90 

e n.º 8.142/90) estabeleceram a universalidade do direito à saúde e a 

participação da comunidade na gestão do SUS, além de instituírem as 

Conferências e os Conselhos de Saúde como instâncias colegiadas do sistema 

(Brasil, 2009). 

As cinco conferências subsequentes à oitava CNS caminharam no 

sentido de fomentar ações para a consolidação e o aprimoramento do Sistema 

Único de Saúde (Brasil, 2009). 

Em 1992, foi realizada a Nona Conferência Nacional de Saúde com o 

tema central “Municipalização é o caminho” e os seguintes temas específicos: a 
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sociedade, governo e saúde (com subtema: seguridade social); a implementação 

do SUS; o Controle social e outras deliberações e recomendações. Contou com 

a participação de “quase três mil delegados e participantes credenciados e mais 

de 1.500 observadores” (Brasil, 2009; Brasil, 1992).  

As principais contribuições da nona conferência para a Política Nacional 

de Saúde foram, com certeza, a descentralização – defesa dos municípios como 

atores no cenário setorial; a defesa das conferências estaduais e municipais 

como preparatórias à nacional, fortalecendo os mecanismos de participação 

social no SUS; mobilização nacional em torno da questão do financiamento; e a 

proposta de extinção do Inamps – que ocorreu no ano seguinte (Brasil, 2009; 

Brasil, 1992). 

A Décima Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 1996 com os 

temas: a saúde, cidadania e políticas públicas; a gestão e organização dos 

serviços de saúde; o controle social na saúde; o financiamento da saúde; os 

recursos humanos para a saúde e a atenção integral à saúde (Brasil, 2009; 

Brasil, 1998). 

A Décima Primeira Conferência Nacional de Saúde foi realizada em 2000, 

efetivando o SUS com temas de acesso, qualidade e humanização na atenção 

à saúde com controle social; financiamento da atenção à saúde no Brasil; modelo 

assistencial e de gestão para garantir acesso, qualidade e humanização na 

atenção à saúde com controle social (Brasil, 2009; Brasil, 2001). 

A Décima Segunda Conferência Nacional de Saúde Nacional foi realizada 

em 2003 com o tema central “Saúde direito de todos e dever do Estado, o SUS 

que temos e o SUS que queremos”, com dez eixos temáticos específicos: direito 

à saúde;  a Seguridade Social e a saúde; a intersetorialidade das ações de 
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saúde; as três esferas de governo e a construção do SUS; a organização da 

atenção à saúde; controle social e gestão participativa; o trabalho na saúde; 

Ciência e tecnologia e a saúde; o financiamento da saúde; comunicação e 

informação em saúde (Brasil, 2009; Brasil, 2004a). 

A Décima Terceira Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007, 

teve como tema central “Saúde e qualidade de vida: políticas de estado e 

desenvolvimento” e seus debates foram organizados em torno dos seguintes 

eixos temáticos: desafios para a Efetivação do Direito Humano à Saúde no 

Século XXI: Estado, Sociedade e Padrões de Desenvolvimento; políticas 

Públicas para a Saúde e Qualidade de Vida: o SUS na Seguridade Social e o 

Pacto pela Saúde; e a participação da Sociedade na Efetivação do Direito 

Humano à Saúde.  

O regimento da conferência tinha os seguintes objetivos: avaliar a 

situação da saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do SUS previstos 

na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde; definir diretrizes para a 

plena garantia da saúde como direito fundamental do ser humano e como política 

de Estado, condicionada e condicionante do desenvolvimento humano, 

econômico e social; e definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da 

participação social na perspectiva da plena garantia da implementação do SUS 

(Brasil, 2009; Brasil, 2008). 

A Décima Quarta Conferência Nacional de Saúde aconteceu na cidade 

de Brasília, em 2011, sob o tema “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade 

Social, Política Pública e Patrimônio do Povo Brasileiro”. Mais de quatro mil 

participantes, entre delegados e convidados, debateram o tema para contribuir 

na construção das políticas públicas na área da saúde (Brasil, 2012a). 
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Em 2015, aconteceu a Décima Quinta Conferência Nacional de Saúde 

com o tema “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito 

do povo brasileiro”, temática que incorpora diferentes significados: saúde pública 

como direito de cidadania, em contraposição à mercantilização e privatização;  

saúde pública de qualidade, visando à superação das desigualdades, à 

organização e à humanização nos serviços de saúde de modo a atender as 

necessidades dos usuários e ampliar o acesso; a superação de iniquidades que 

afetam de forma diferenciada a população brasileira, a exemplo do racismo, 

sexismo e intolerância às diversidades; e, reafirmando, assim, a saúde como 

direito fundamental do povo brasileiro, pilar estruturante da cidadania e do 

desenvolvimento da nação (Brasil, 2016). 

Até 2015, foram realizadas quinze Conferências Nacionais de Saúde. 

Entidades ligadas à área, gestores e prestadores de serviços do setor, sociedade 

civil organizada e usuários ganham legitimidade para ocupar esses espaços com 

o esforço no sentido de fazer valer a democracia popular e a gestão participativa 

no SUS (Cortes, 2002). 

 Ainda, Cortes em 2002 nos apresenta que as deliberações discutidas nas 

Conferências Nacionais de Saúde são resultantes dos debates ocorridos nos 

estados, por meio das Conferências Estaduais, que, por sua vez, resultam das 

propostas decorrentes das Conferências Municipais. É esta representatividade 

local que garante a legitimidade do evento como instância colegiada dos vários 

segmentos representados. As Conferências proporcionaram transformações 

históricas para a gestão da saúde no Brasil.  
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1.3 Transformações históricas das políticas públicas de atenção à 

saúde da mulher  

 

As transformações históricas das políticas públicas de atenção à saúde 

da mulher sofreram influências microssociais e micropolíticas que alteraram a 

cena política em âmbito nacional e internacional (Aquino et al., 2012). 

A revolução francesa iniciou as transformações históricas no século XVIII, 

sendo o marco histórico fundamental para as mulheres desmistificarem o 

conceito de fragilidade e se envolverem no movimento revolucionário em luta 

pelos direitos ao exercício cívico (Galvão, 1999; Aquino et al., 2012). 

Desde meados do século XIX e metade do século XX, o movimento de 

mulheres reivindicou, no campo da política pública, o direito por igualdade nas 

leis com ênfase aos direitos à educação e ao voto (Galvão, Díaz, 1999; Aquino 

et al., 2012). 

Nas décadas de 1930 a 1970, as políticas públicas internacionais 

enfatizavam os programas de planejamento familiar com foco no controle de 

natalidade. Ainda, o feminismo contemporâneo surgiu de muitos grupos 

informais com iniciativas voltadas para as questões de saúde da mulher com a 

palavra de ordem “our bodies, ourselves” - nosso corpo nos pertence -, afirmação 

cujo vínculo traz as dimensões simbólicas da existência biológica e psicossocial, 

bem como o interesse e o questionamento acerca do autoconhecimento e das 

escolhas de compartilhar e participar nos processos preventivos e terapêuticos 

(Galvão, Díaz, 1999; Aquino et al., 2012). 

Instrumentos internacionais como a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem, aprovada em 1948, e a Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos, aprovada seis meses depois, apresentam a mulher no contexto de 

promotora da saúde da população, promovendo ações fundamentais na situação 

e dos direitos da mulher em todo o mundo, desde a promoção do debate à 

negociação de instrumentos juridicamente vinculantes com importância nas 

políticas públicas em proteção à saúde (Trindade, 1993; Brasil, 2002). 

Uma nova perspectiva na saúde ocorreu no Canadá em 1974, a partir do 

Relatório Lalonde, que contribuiu com a desvinculação do conceito biológico de 

saúde para ampliação do biopsicossocial e determinantes de saúde (WHO, 

2003). 

Em 1978, a Conferência de Alma-Ata e a Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde (1986) fortaleceram o relatório de 

Lalonde com a promulgação da Carta de Ottawa, desenvolvendo o conceito de 

saúde para todos e da importância da hierarquização nos sistemas de saúde 

com estratégias de Atenção Primária de Saúde, além da importância da 

educação em saúde como processo de mudança individual e coletiva e também  

na educação em saúde continuada (WHO, 2003, Brasil, 2002). 

A criação de espaços de diálogo, a visibilidade de temas como igualdade 

de direitos no matrimônio, saúde reprodutiva e a conscientização sobre a 

situação de discriminação, igualdade de direitos e inferioridade em que se 

encontram mulheres em várias esferas da vida social, em quase todos os países, 

foram destaques em diversas esferas políticas pelo mundo (Trindade, 1993; 

ONU, 1995). 

O Brasil teve participação ativa na Conferência Mundial sobre a Mulher 

em Beijing na década de 1990, apresentando o empoderamento da mulher como 

um dos objetivos centrais da Plataforma de Ação (Galvão, 1999; Brasil, 2002). 
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O desenvolvimento de políticas públicas em saúde da mulher está 

relacionado às reivindicações sociais, demandas e necessidades de saúde como 

garantia da continuidade de assistência das mulheres nos serviços de saúde. Os 

temas e tópicos em saúde da mulher mais abordados e identificados são: saúde 

materno-infantil, violência, saúde sexual e reprodutiva (Galvão, 1999). 

Nas décadas de 1980 e 1990, o campo da saúde das mulheres 

apresentou grande avanço nas políticas públicas no Brasil, sendo conhecidas 

como as décadas da mulher, com encontros regionais e nacionais que permitiam 

que as mulheres trouxessem suas queixas e demandas, as quais serviram de 

base para o desenvolvimento das políticas de saúde para as mulheres (Galvão, 

1999; Galvão, Díaz, 1999; Ávila et al., 1999). 

O Brasil transformou sua estrutura e dinâmica no atendimento à saúde 

das mulheres na década de 1980, buscando atender metas e diretrizes de saúde, 

conforme conceitos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Sistema 

Único de Saúde criando o primeiro Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (Brasil, 1990; WHO, 1998; Brasil, 2004b). 

As diretrizes do PNAISM visam ações educativas, preventivas, de 

promoção à saúde, diagnóstico, tratamento e recuperação nos âmbitos da 

atenção ginecológica, pré-natal, parto e puerpério, climatério, planejamento 

familiar, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de mama e colo de útero 

(WHO, 2003; Starfield et al., 2005; Rawaf et al., 2008; Macedo, Martin, 2014). 

O PAISM sofreu influência da reforma sanitária e dos modelos de atenção 

à saúde anteriores, caracterizado pelas propostas de descentralização, 

hierarquização e regionalização dos serviços e a integralidade e equidade da 

atenção à saúde, princípios determinantes do sistema único de saúde; deste 
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modo, apresentou forte ênfase na resolução de problemas de ordem reprodutiva 

(Brasil, 1984; WHO, 2003; Starfield et al., 2005). 

No início do século XXI, o Ministério da Saúde elaborou o documento 

PNAISM, refletindo o compromisso da saúde da mulher como prioridade para o 

governo e com implementações de ações de saúde que contribuíssem para a 

garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzissem a morbimortalidade 

por causas preveníveis e evitáveis (Brasil, 2004b; WHO, 2009). 

O PNAISM propõe diretrizes para a humanização, qualidade do 

atendimento e assistência clínica e ginecológica à saúde da mulher baseados na 

integralidade do cuidado garantida na hierarquização do sistema e 

longitudinalidade no cuidado baseada nos ciclos de vida (Brasil, 2004b; WHO, 

2009). 

 

1.4 Sistema de saúde no Brasil e sua hierarquização 

 

No Brasil, em agosto de 1987, o governo federal iniciou o Programa dos 

Sistemas Unificados Descentralizados de Saúde com objetivo de universalizar o 

acesso aos cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, racionalizar custos e o uso 

de recursos, por meio da unificação dos serviços de saúde dos subsetores 

previdenciário e de saúde pública. A proposta era de integração dos serviços de 

saúde da previdência à rede descentralizada de unidades hospitalares e, 

principalmente, ambulatoriais do subsetor de saúde pública, pertencentes aos 

governos estaduais e municipais (Cortes, 2002). 

No Brasil, o sistema de saúde é organizado por níveis de atenção que 

correspondem a um conjunto de serviços assistenciais, de acordo com a 
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complexidade de atendimento, buscando, assim, proporcionar acesso universal, 

equidade e igualdade, categorias determinadas pela OMS para promover, 

restaurar e manter a saúde dos indivíduos (WHO, 2003; Rawaf et al., 2008; 

Spedo et al., 2010; Macedo, Martin, 2014). 

Pode-se entender que o nível de atenção primário é a porta de entrada 

para o SUS, em que estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), organizadas 

pela esfera municipal, as quais desempenham o papel de assistência 

direcionada tanto à prevenção de doenças como à preservação do bem-estar 

nas comunidades (Brasil, 1990). 

Os profissionais que atuam no nível primário de atenção à saúde nas 

UBSs atuam também em outros equipamentos de saúde em espaços da 

comunidade (como centros comunitários e escolas), além de realizar visitas 

domiciliares às famílias. As pacientes que necessitam de assistência de maior 

complexidade, avaliação clínica especializada e os casos de complexidade 

clínica são referenciadas aos demais serviços de níveis de atenção secundário 

ou terciário (Brasil, 1990; Starfield et al., 2005; Brasil, 2007). 

No nível de atenção secundário à saúde, estão as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs), os hospitais e outras unidades de atendimento 

especializado ou de média complexidade. No estado de São Paulo, muitos são 

os hospitais referenciados no nível secundário como, por exemplo, o Hospital 

Universitário do Hospital das Clínicas, localizado na capital paulista. Nesses 

estabelecimentos, podem ser realizados procedimentos de intervenção, 

tratamento de situações crônicas e de doenças agudas por ter disponibilidade 

tecnológica; os profissionais envolvidos, no nível secundário, são de áreas 

especializadas (Starfield et al., 2005). 

http://www.mv.com.br/pt/cases/solucoes-mv-apoiam-a-conquista-de-certificacoes-da-upa-imbiribeira
http://www.mv.com.br/pt/cases/solucoes-mv-apoiam-a-conquista-de-certificacoes-da-upa-imbiribeira
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A expectativa é que os casos recebidos no nível secundário, 

encaminhados pelo nível primário, possam ser atendidos satisfatoriamente por 

meio do trabalho dos profissionais e da utilização dos equipamentos que 

compõem essa etapa de atenção. A organização desse nível é feita com base 

em macro e microrregiões de cada estado (Starfield et al., 2005; Spedo et al., 

2010). 

Os atributos da atenção primária constituem a porta de entrada do serviço 

de saúde, incluindo universalidade, acessibilidade, longitudinalidade, 

intersetorialidade, integralidade, garantindo a continuidade e a coordenação do 

cuidado com ações fundamentadas, abordando necessidades de saúde de 

maior frequência e relevância em seu território, além de oferecer serviços 

direcionados para a prevenção, cura, reabilitação, promoção e manutenção da 

saúde (Starfield, 2004; Brasil, 2012b; Macedo, Martin, 2014). 

A atenção de média e alta complexidade devem definir o diagnóstico e 

prover tratamento específico. No nível terciário de atenção à saúde, estão os 

hospitais de grande porte (alta complexidade) subsidiados pela esfera privada 

ou pelo estado com suportes tecnológicos e profissionais capazes de atender as 

situações que, no nível secundário, não puderam ser tratadas por serem casos 

mais raros ou complexos. O objetivo nesse nível de atenção à saúde é propiciar 

à população acesso a serviços qualificados, garantindo que procedimentos para 

a manutenção dos sinais vitais possam ser realizados, dando suporte mínimo 

para a preservação da vida sempre que preciso, integrando-os aos níveis: 

primário e secundário de atenção à saúde (atenção básica e de média 

complexidade) (Brasil, 2007). 
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O conceito de integralidade do SUS abrange os meios curativos e 

preventivos, visando a assistência à saúde nos níveis de atenção de menor e 

maior complexidades, sendo um conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços preventivos e curativos, como a interação entre assistência e 

recuperação (WHO, 2003, Starfield et al, 2005; Brasil, 2004b; Brasil, 2007). 

Em 2010, o SUS realizou uma reestruturação dos serviços e processos 

de saúde, sob os moldes de redes de atenção, originada na década de 1920, 

mais especificamente no Reino Unido, quando foi elaborado o Relatório Dawson, 

e com outros marcos mais atuais decorrentes da reunião de Alma-Ata (WHO, 

2003; Silva, 2011). 

O atendimento à saúde da mulher no SUS tem sido realizado nos 

diferentes níveis de atenção à saúde e o acesso ao atendimento na atenção 

primária é seguido, quando necessário, por outros serviços de maior 

complexidade. Assim, torna-se fundamental identificar as principais queixas e 

patologias em saúde da mulher na atenção primária e na secundária para 

otimizar o atendimento destas pacientes, selecionar temas para capacitar os 

profissionais de saúde que atuam na atenção básica em saúde da mulher e, 

assim, ampliar a resolubilidade dos casos (Brasil, 1990; Starfield et al., 2005, 

Macedo, Martin, 2014). 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS), no Brasil, surgem como uma 

possibilidade para reestruturação dos serviços e processos de saúde, segundo 

o anexo da Portaria nº 4.279 de 30 de novembro de 2010 do Conselho Nacional 

de Saúde. As RAS levaram ao restabelecimento da coerência entre os princípios 

e diretrizes do SUS e à demanda com foco na população brasileira de forma 
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integral, por meio de um serviço contínuo de cuidados que visem prioritariamente 

à promoção da saúde.  

O conjunto de estabelecimentos que compõe a rede de serviços de saúde 

deve atuar de forma articulada, promovendo o desenvolvimento de ações com 

vista a garantir a integralidade do cuidado. A rede de atenção à saúde permite 

prestar uma atenção contínua à população mediante uma relação horizontal dos 

serviços com o centro de comunicação na Atenção Básica (Brasil, 2010; Silva, 

2011). 

A atenção básica representa o centro de comunicação entre a usuária e 

o sistema de saúde, em que encontramos os determinantes e os condicionantes 

em saúde. Aprovado em 2011, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

consolida a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), que visam a reorganização da atenção básica 

no País (Brasil, 1990; Brasil, 2004b). 

Com os preceitos do Sistema Único de Saúde, a ESF é visualizada pelo 

Ministério da Saúde, pelos gestores estaduais e municipais como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma 

reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os 

princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica (Brasil, 1990; Brasil, 

2004b; Solla, Chioro, 2008; Brasil, 2012b). 

O programa Estratégia de Saúde da Família, como forma de 

fortalecimento da Atenção Primária Brasileira (APB), tem aumentado a demanda 

por serviços secundários no momento em que o acesso foi facilitado, assim como 

os diagnósticos e tratamentos precoces, evitando desta forma, agravamento das 

patologias (Brasil, 2012b). 
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Dentro deste contexto nacional de níveis de atenção à saúde e 

importância da estruturação da atenção primária a saúde, surge na cidade de 

São Paulo o “Projeto Região Oeste” (Pivetta, 2009). Este projeto caracteriza-se 

por uma iniciativa de exemplo de integração assistência, ensino e pesquisa, 

promovendo uma assistência de qualidade com a capacidade para resolver os 

problemas de saúde às populações, integrar ações e serviços de atenção 

primária, secundária e terciária, de modo a estabelecer uma rede de referência 

e contra referência de pacientes em conformidade com o SUS (Pivetta, 2009). 

A Zona Oeste foi escolhida como cenário da implantação do projeto por 

um motivo geográfico, estando fixados nesta região a sede da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e o complexo do Hospital das 

Clínicas (HC) (Pivetta, 2009). 

No Distrito de Saúde do Butantã, região oeste da cidade de São Paulo, o 

projeto desenvolve atividades de parceria do município com a universidade, cuja 

área é formada por uma rede de catorze unidades básicas de saúde (UBS), um 

centro de saúde escola, um centro de referência para DST-aids, um CAPS, um 

centro de convivência, um ambulatório de especialidades, um pronto-socorro e 

um hospital municipal (Pivetta, 2009). 

Entre as UBS, três são unidades vinculadas ao Programa de Saúde da 

Família e seis delas desenvolvem atividades junto à graduação da Faculdade de 

Medicina, incluindo Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. As 

unidades básicas, que fazem as parcerias entre assistência (Secretaria 

Municipal de Saúde), ensino e pesquisa (FMUSP), são: Boa Vista, São Jorge, 

Jardim Abril, Vila Dalva, Paulo VI e Jaguaré. Ainda, o programa é 
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interdepartamental (Medicina Preventiva, Clínica Médica, Pediatria e 

Ginecologia-Obstetrícia) e transcurricular na região oeste (Pivetta, 2009). 

A disciplina de Ginecologia da FMUSP atende às necessidades e 

participa do projeto como matriciador da saúde da mulher. Os profissionais de 

saúde obstetras-ginecologistas e os docentes participam do processo de 

capacitação dos residentes na área, em Medicina de Família e Comunidade da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e dos médicos de 

Medicina de Família e Comunidade da rede de saúde municipal (Pierin et al., 

2011). 

O processo de educação continuada visa incrementar e ampliar a 

qualidade dos serviços de saúde na comunidade, por meio de atualização e 

formação dos profissionais com conhecimento abrangente nas áreas específicas 

e interdisciplinares (Pivetta, 2009). 

As pesquisas incentivadas nas UBSs da região oeste da capital paulista 

abrangem avaliação de processos de trabalho, diagnósticos de saúde de uma 

população e intervenções sistematizadas. As publicações estão relacionadas à 

política pública, gestão, inserção de ensino na rede SUS, organização de 

processo de trabalho e atividades específicas da assistência (Pivetta, 2009; 

Pierin et al., 2011; Boletim informativo da FMUSP, 2012). 

 

1.5 O papel da mulher no processo saúde-doença e os diagnósticos 

encontrados nos serviços de saúde de média complexidade 

 

Os processos saúde e doença estão relacionados entre si e envolvem 

vários determinantes dos fatores biopsicossociais, além de fatores culturais e 
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históricos; sofrem, também, variação dos desenvolvimentos regionais e no 

tempo e espaço (Laurell, 1982). 

As mulheres apresentam sobrevida maior do que os homens, adoecem 

com mais frequência, são as principais usuárias do SUS e são maioria da 

população brasileira (51,6%), conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano 2014 (Brasil, 2004b; IBGE, 2010; Dall et al., 2013). 

Dall et al. (2013) realizaram estudo de projeção até 2020, o qual indica 

que a procura por cuidados específicos em saúde da mulher cresça de 6% a 

10% em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Além de buscarem 

atendimento para si, as mulheres são promotoras de saúde para seus filhos, 

familiares e amigos dentro das suas redes sociais (Brasil, 2004b; Dall et al., 

2013; Lynn et al, 2015). 

A saúde da mulher representa um papel importante nas políticas públicas 

de saúde do Brasil e no mundo por estar inter-relacionada com o 

desenvolvimento humano, urbano e social, o que a torna alicerce para 

desenvolvimento sustentável (WHO, 2009; Toni et al., 2014). 

Os estudos que associam diagnósticos ginecológicos e sua distribuição 

em diferentes níveis de complexidade e serviços de saúde são escassos e 

proporcionam benefícios na promoção da saúde, educação médica continuada 

e interdisciplinar bem como racionalização de recursos (Gee, Rosenbaum, 2012; 

Chang et al., 2014; Nicholson et al., 2001; Brasil, 2012b; Hall et al., 2015). 

Em todos os níveis de atenção à saúde, percebe-se a necessidade do 

trabalho multiprofissional a fim de alcançar uma abordagem integral sobre os 

fenômenos que interferem na saúde da população (Gomes, 1997).  
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As conferências de saúde, as mudanças curriculares na formação dos 

profissionais de saúde e a responsabilidade da assistência básica na estratégia 

de saúde da família trouxeram a conscientização da importância da integração 

de diferentes profissionais para a atenção integral e longitudinal do paciente 

(Loch-Neckel et al., 2009). 

Loch-Neckel et al. (2009), em estudo de análise da necessidade de 

inclusão de diferentes profissionais de saúde na atenção básica, demonstraram 

que tanto os integrantes da equipe de saúde das unidades básicas entrevistadas 

quanto os usuários dos serviços de saúde corroboram com esta necessidade. 

Ainda, os mesmos autores, em seus resultados, relataram que os profissionais 

inseridos nestas unidades básicas encaminham seus pacientes para outras 

especialidades e que a presença de pediatras, ginecologistas e dentistas 

supririam esta demanda de atendimento à população. 

Cecilio et al. (2012) citam, em estudo de análise de unidade básica em 

São Paulo, que a UBS apresenta dificuldades de acesso aos serviços de média 

e alta complexidade e o referenciamento para níveis de atenção de maior 

complexidade nem sempre ocorre, ressaltando a comunicação com outros 

centros e redes de atenção fundamental para a qualidade no atendimento.  

O ginecologista surge neste cenário tanto como médico atuante na 

assistência e presente nas unidades básicas quanto capacitador e orientador no 

matriciamento dos médicos de família. Elias et al. (2006) ressaltam que a 

demanda e a área de abrangência apontam a necessidade de médicos de outras 

especialidades, estando o ginecologista-obstetra, como clínicos e pediatras, 

constando como parte integrante das Equipes de Saúde da Família.  
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Ainda, o ginecologista tem sido o médico especialista na prestação de 

cuidados às mulheres, especialmente desde a promoção da saúde na atenção 

básica de média complexidade como capacitador (educador em serviço de 

saúde), a de alta complexidade como os procedimentos cirúrgicos para 

tratamentos específicos (Paim et al., 2011; Stormo et al., 2014). 

Em estudo, em Minas Gerais, Caldeira et al. (2010) citaram que os 

indicadores de processo da assistência à saúde da mulher são relacionados à 

temática do atendimento ao pré-natal, orientações sobre aleitamento materno 

durante o pré-natal e orientações nutricionais para a gestante. Os autores 

referem à atuação das equipes de saúde da família na realização de exame de 

prevenção do câncer de colo uterino (PCCU), bem como orientações para o 

autoexame e rastreamento de mamas. E, ainda, incluem o ginecologista-obstetra 

como atuante destas atividades prioritárias de Atenção Primária na atenção à 

gestante e promoção da saúde da mulher. 

Os problemas de saúde em ginecologia têm influência negativa na saúde 

e na qualidade de vida das mulheres em seus diversos períodos da vida (Solla, 

Chioro, 2008; Casas et al., 2017). 

Côté et al. (2003) e Koo et al. (2015) descrevem distúrbios relacionados 

ao ciclo menstrual como menarca, menopausa e a presença de disfunções 

sexuais. 

Distúrbios não inflamatórios do trato genital feminino, incluindo 

sangramento uterino anormal, têm prevalência de 40-60% no período 

reprodutivo; também aparecem como diagnósticos importantes na saúde das 

mulheres, apresentando piora no período reprodutivo tardio devido à disfunção 

progressiva do ovário (Foreman et al., 2015; Roman et al., 2009). 
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Diagnósticos ginecológicos não oncológicos, descritos como doenças não 

inflamatórias do trato genital feminino, foram referidos por Lynn et al. (2015) no 

setor terciário, apresentando impacto sobre a saúde da mulher tanto na atividade 

sexual quanto na atividade laboral, o que causa desequilíbrio de saúde no 

conceito psicológico e social (Côté et al., 2003; Lynn et al., 2015). 

Historicamente, Donabedian (1966) e (1968) cita em seus estudos a 

importância da avaliação dos serviços de saúde em níveis das demandas de 

saúde de um serviço, a análise dos procedimentos entre servidor e consumidor 

(usuários e referenciamento), e avaliação de resultado situação final de saúde 

(individual ou coletiva) como resultante da complexa interação entre servidor e 

consumidor das ações de saúde (Donabedian, 1966; 1968).  

A caracterização da população assistida nos diferentes níveis de serviços 

de saúde contribui na qualidade assistencial, trazendo como consequência 

temas pertinentes à saúde da mulher em treinamentos interdisciplinares 

ambulatoriais, pontos fundamentais na hierarquização dos serviços de saúde em 

que medidas de promoção e tratamento continuam incipientes.  

Solla e Chioro (2008), Casas et al. (2017) e Foremam et al. (2015) em 

seus estudos mencionam que as mulheres referenciadas aos serviços de média 

complexidade são mulheres adultas com diagnósticos ginecológicos não 

oncológicos e de manejo clínico inadequado na atenção primária. 

A avaliação de serviço de saúde de média complexidade é importante 

para garantir boa assistência, orientação e capacitação aos profissionais das 

redes de atenção primária e manutenção do equilíbrio dos níveis de atenção à 

saúde (Starfield, 2004). Ainda, os objetos de desenvolvimento de projetos que 
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avaliem o fluxo de referenciamento e a assistência dos principais diagnósticos 

em saúde da mulher pressupõem melhora na qualidade da assistência.  

Na saúde da mulher, estudos que associam diagnósticos ginecológicos e 

distribuição nos diferentes níveis de complexidade e serviços de saúde são 

escassos, porém proporcionam benefícios no campo da promoção em saúde, na 

educação médica e interdisciplinar, além de racionalização do atendimento, de 

acordo com o nível de complexidade assistencial (Chang et al., 2014; Nicholson 

et al., 2001; Koo et al., 2015; Dias-da-Costa et al., 2008). 

Assim, analisar as características clínico-demográficas, descrever os 

principais diagnósticos não oncológicos e sua distribuição nos níveis de atenção 

em serviços de saúde, caracterizando o perfil sociodemográfico e clínico de 

mulheres atendidas em serviço de referência  em saúde da mulher, constituem-

se importante contribuição aos diversos campos de atuação da equipe multi e 

interdisciplinar com especial desfecho ao campo da Saúde Pública com 

benefício direto à saúde da Mulher.



 

2 OBJETIVOS 
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2 OBJETIVO 

2.1 Geral 

 

 

Avaliar os diagnósticos não oncológicos em saúde de mulheres 

referenciadas e sua distribuição nos níveis de atenção à saúde. 

 

2.2 Específicos 

 

Descrever o perfil sociodemográfico e clínico de mulheres em serviço de 

referência de saúde da mulher e os diagnósticos de doenças ginecológicas não 

oncológicas de mulheres em serviço de referência de saúde da mulher. 

 

Analisar a distribuição dos diagnósticos de doenças ginecológicas não 

oncológicas nos níveis de assistência à saúde.



 

3 MÉTODO 
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3 MÉTODO 

3.1 Desenho do estudo 

Trata-se de estudo transversal e analítico.  

 

3.2 Local e período 

Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo, serviço de ensino e aprendizagem em ginecologia 

para residentes de Medicina de Família e Comunidade no período de janeiro de 

2012 a dezembro de 2014. 

O ambulatório recebe pacientes do sexo feminino de manejo clínico 

insatisfatório ou não esperado, provenientes de sete Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) que contêm Estratégia de Saúde da Família do Sistema Único de Saúde 

(SUS) - região oeste da cidade de São Paulo, Brasil.  

 

3.3 Fonte de dados  

Dados secundários de prontuários de mulheres atendidas em primeira 

consulta junto ao Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo. 

 

3.4 Amostra 

Os dados foram selecionados a partir de um cálculo amostral com 428 

prontuários de primeira visita médica. Utilizou-se o cálculo do poder de teste da 

amostra, considerando um nível de confiança de 95%, um erro máximo desejado 

de 5% e uma população de mulheres com mais de quinze anos, que visitam o 
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ambulatório de ginecologia a cada ano, com amostra esperada de 227 casos 

(Brett; Burt, 2001). 

 

3.5 Análise dos dados 

Foram descritas características clínico-demográficas e diagnósticos 

ginecológicos não oncológicos e, em seguida, identificar o tipo de tratamento 

recebido pelas pacientes em tratamento clínico e cirúrgico. Foram considerados 

os diagnósticos clínicos e o estado reprodutivo (presença de ciclos menstruais) 

e não reprodutivo (ausência de ciclos menstruais superior a doze meses e 

pacientes histerectomizadas acima de quarenta anos). 

Todas as informações clínico-demográficas, ginecológicas, tipo de 

tratamento, seguimento e encaminhamento foram extraídas de ficha 

padronizada em serviço e, posteriormente, foi elaborado banco de dados no 

formato .xls. Logo após a coleta, os dados foram checados quanto à consistência 

da informação e, quando apresentadas discrepâncias entre si, o prontuário foi 

relido.  

As variáveis foram agrupadas pelas características: demográficas (idade, 

etnia, atividade econômica), clínicas (diagnóstico clínico-ginecológico, doenças 

concomitantes, idade da menarca e da menopausa, início da atividade sexual, 

paridade e tabagismo).  

Os dados dos diagnósticos ginecológicos coletados foram padronizados 

de acordo com Classificação Internacional das Doenças na sua décima revisão 

(OMS, 1997). 

Foram agrupados em cinco categorias de doenças descritas em:  
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1) Doenças do Aparelho Urinário (N30-N39) – incontinência urinária, 

cistite, disfunções neuromusculares da bexiga, outros transtornos do 

trato urinário, uretrite e síndrome uretral, estenose da uretra, outros 

transtornos uretrais, transtornos da bexiga;  

2) Doenças da Mama (N60-N64) - displasias mamárias benignas, 

transtornos inflamatórios da mama, hipertrofia da mama, nódulo 

mamário não especificado, fissura e fístula do mamilo, necrose 

gordurosa da mama, atrofia da mama, galactorréia não-associada ao 

parto, mastodinia, cisto solitário da mama; 

3) Doenças Inflamatórias dos Órgãos Pélvicos Femininos (N70-N77) –

infecção do trato genital inferior (herpes, gonorreia, chlamydia, 

Trichomonas, Candida, vulvo-vaginite, sífilis), lesões vulvares 

infecciosas doença inflamatória do trato genital superior como doença 

do útero, ovários, trompas de Falópio, incluindo cervicite, salpingite, 

endometrite e abscesso tubo-ovariano, doenças da glândula de 

Bartholin, ulceração e inflamação vulvovaginais;  

4) Transtornos Não Inflamatórios do Trato Genital Feminino (N80-N99) - 

displasia genital (lesões pré-cancerosas da vulva, vagina e cérvix), 

distúrbios da menopausa, distúrbios menstruais e disfunção hormonal 

(sangramento uterino disfuncional, hiperestrogenismo ovariano, 

disfunção ovariana ou ciclos menstruais irregulares), endometriose, 

carcinoma in situ e doença invasiva do trato genital, distúrbios 

benignos do útero e dos ovários (cistos ovarianos benignos ou 

tumores, leiomiomas, pólipos endometriais ou hiperplasia), 
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infertilidade, pessoas em contato com os serviços de saúde para 

exame e em circunstâncias relacionadas com a reprodução (Z00-31). 

5) Exame Geral e Investigação de Pessoas sem Queixas, 

Anticoncepção, Aconselhamento Geral sobre Contracepção, Inserção 

de Dispositivo Anticoncepcional (intrauterino), Esterilização e 

Medidas de Procriação. 

O agrupamento foi baseado nas semelhanças nos sintomas clínicos, as 

semelhanças na avaliação diagnóstica ou de gestão. Nos casos em que uma 

paciente possuiu dois ou mais diagnósticos, cada um deles foi descrito 

separadamente. Foram excluídos prontuários com relatos de diagnósticos de 

gravidez, parto, puerpério e oncológicos, bem como aqueles cujas informações 

estavam incompletas. Foram também excluídos gravidez ectópica e diagnósticos 

oncológicos. 

Definição de local de atendimento e níveis de assistência à saúde. São 

caracterizados os serviços de saúde pelo tipo de assistência prestada e estrutura 

de complexidade: Setor Primário ou Baixa Complexidade (UBS e centro de 

saúde escola), Setor Secundário ou Média Complexidade (HU, hospital de média 

complexidade e ambulatórios de especialidades) e Setor Terciário ou Alta 

Complexidade (hospital de alta complexidade, hospital com suporte oncológico). 

O fluxo de distribuição dos serviços de saúde se deu a partir do setor de 

origem (referenciamento) e do setor de destino - para onde a paciente recebeu 

o tratamento ou retornou ao local de origem (contra referenciamento). 

Esse projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de acordo com o 

parecer do protocolo 228/13. 
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3.6 Análise estatística 

 

Na análise estatística, foi realizado agrupamento de variáveis que, em 

seguida, foram descritas em tabelas medidas de tendência central e dispersão. 

Utilizamos a frequência da ocorrência dos diagnósticos de saúde em ginecologia 

categorizados entre mulheres agrupadas no período reprodutivo ou não 

reprodutivo.  

O teste Qui-quadrado foi utilizado para variáveis qualitativas e Risco 

Relativo Bruto para a proporção de diagnóstico de ginecologia em relação à 

distribuição de setores de saúde e intervalo de confiança de 95. Um valor de 

p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Os dados provenientes de prontuários não completos em sua plenitude 

foram considerados nulos na planilha do excel. 

 



 

4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

 

Entre os 428 prontuários médicos de mulheres em sua primeira visita 

utilizados neste estudo, de acordo com fatores clínicos e ginecológicos, são 

apresentadas mulheres entre 13 e 94 anos, com grupo de maior prevalência 

entre 35 e 44 anos e a mediana de idade de 45 anos (intervalo interquartil 35,5 

anos a 55 anos), conforme apresentado na Tabela 1. 

A mediana etária da menarca foi de treze anos (intervalo interquartil: 12 a 

14 anos), a mediana de idade do início da atividade sexual foi de dezoito anos 

(intervalo interquartil: 16 a 20 anos) e a de menopausa foi de cinquenta anos 

(intervalo interquartil: 45 a 53 anos). Quanto à atividade sexual, 70,47% (n = 253) 

apresentaram vida sexual ativa; à paridade, 45,72% (n = 187) tiveram três ou 

mais filhos. Em relação à presença de doenças concomitantes, 17,78% (n = 72) 

apresentaram duas ou mais morbidades associadas e 79,48% (n = 275) não 

fumavam. Quanto aos fatores demográficos analisados, 56,64% (n = 251) eram 

declaradas brancas e, em relação à atividade remunerada, 57,42% (n = 236) 

eram economicamente ativas.  

A UBS que mais encaminhou mulheres para o serviço foi a de São Jorge 

- 39,72% (n = 170) -, seguida da Unidade de Boa Vista - 16,12% (n = 69). Em 

relação à dispareunia, 42,06% (n = 180) responderam que sentiam dor durante 

o ato sexual. Ainda em relação à anamnese das pacientes, 56,07% (n = 240) 

responderam que não apresentam história de Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST); 21,23% (n = 90) têm citologia oncótica sem alteração nos 

resultados; 10,05% (n = 43) haviam realizado o exame de mamografia. Em 
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relação ao tipo de tratamento realizado no serviço de saúde, 66,59% (n = 285) 

das mulheres foram para tratamento clínico. 

Tabela 1 - Característica clínico-demográfica, ginecológica e história obstétrica de 
pacientes atendidas no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (2012-2014). 

(continua) 

Características Mediana 
(p25;p75) 

N % 

Anos de Idade 44 ( 35,5; 55)   

    

Etnia    

Branco  251 56.64 

Não Branco  177 41.36 

    

Profissão    

Empregado  236 57.42 

Não empregado  175 42.58 

    

Hábito de fumar    

 Sim  71 20.52 

 Não  275 79.48 

    

Multimorbidade (>= 2)    

Sim  72 17.78 

Não   333 82.22 

    

Idade da menopausa (em anos) 50 ( 45; 53)   

    

Coitarca 18 (16; 20)   

< 15  32 10.13 

15 – 20  221 69.94 

 20  63 19.94 
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Tabela 1 - Característica clínico-demográfica, ginecológica e história obstétrica de 
pacientes atendidas no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (2012-2014). 

(continuação) 

Características Mediana 
(p25;p75) 

N % 

Vida Sexual Ativa    

Sim  253 70.47 

Não  106 29.53 

    

Paridade    

Nulípara  70 17.11 

1 – 2  152 37.16 

 ≥ 3  187 45.72 

    

Idade da Menarca (anos de idade) 13 (12; 14)   

8 – 12  160 44.08 

13 – 16  181 49.86 

> 16  22 6.06 

    

Procedência UBS    

Jardim Boa Vista  69 16,12 

Butantã  31 7,24 

Jardim D'abril  18 4,21 

Jardim São Jorge  170 39,72 

Vila Dalva  41 9,58 

Jardim Jaqueline  55 12,85 

Vila Sônia  3 0,70 

Outros (Funcionários do Hospital Universitário e outros 
centros de saúde) 

 41 9,58 
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Tabela 1 - Característica clínico-demográfica, ginecológica e história obstétrica de 
pacientes atendidas no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (2012-2014). 

(continuação) 

Características Mediana 
(p25;p75) 

N % 

Dispareunia    

Sim  112 26,17 

Não  180 42,06 

    

História de IST    

Sim  24 5,61 

Não  240 56,07 

    

Citologia Oncótica alterada    

Sim  47 11,08 

Não  90 21,23 

    

Realizou Mamografia    

Sim  43 10,05 

Não  15 3,50 

Não se aplica*  370 86,45 

    

Duração da queixa (em meses) 32.5 ± 47.2   

    

Tipo de Tratamento    

Clínico  285 66,59 

Cirúrgico  143 33,41 

    

(conclusão) 

Na figura 2, apresentamos a procedência das pacientes atendidas nos 

serviços de saúde no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo e observamos que as maiorias da demanda são 



Resultados 40 

provenientes da UBS Jardim São Jorge (39,72%, n=170), seguido por Jardim 

Boa Vista (16,12%, n= 69), Jardim Jaqueline (12,85%, n=55), enquanto que 

funcionários do Hospital Universitários e de outros centros de saúde (9,58%, 

n=41) e Vila Dalva (9,58%, n=41) apresentaram a mesma proporção de 

demanda, seguidos por Butantã (7,24%, n=31) e Jardim D’abril (4,21%, n=18), 

finalizando com Vila Sônia (0,70%, n=3) que apresenta uma demanda mínima 

de encaminhamentos. 

 

Figura 2 - Unidades Básicas de Saúde de referência das pacientes atendidas do 
Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital Universitário da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, Brasil (20012-2014). 

 

Na tabela 2, apresentamos os principais diagnósticos não oncológicos 

observados na população total do estudo, sendo os transtornos não inflamatórios 
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do trato genital feminino (70,10%, n = 300) e as doenças do aparelho urinário 

(18,22%, n= 78) os mais predominantes. 

 

Tabela 2 - Distribuição de pacientes com diagnósticos não oncológicos atendidas no 
Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital Universitário da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, Brasil (2012-2014). 

Tipos de diagnósticos (CID-10) Pacientes 

 N % 

Doenças do aparelho urinário (N30-N39) 78 18,22 

Doenças da mama (N60-N64) 15 3,50 
Doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos (N70-
N77) 20 4,68 
Transtornos não inflamatórios do trato genital feminino 
(N80-N99) 300 70,10 

Exame geral, anticoncepção e procriação (Z00-31) 15 3,50 
Total:  
 428 100,00 

Fonte: Da Silva ATM et al., (2018). 

 

Considerando a distribuição dos diagnósticos não oncológicos em 

pacientes com idade reprodutiva e não reprodutiva, conforme observamos na 

tabela 3, verificamos que os transtornos não inflamatórios do trato genital 

feminino apresentam 81,07% ou n = 347 da população do estudo, e as doenças 

do aparelho urinário com 22,66% ou n = 97 da amostra. Além disso, as chances 

de ter doenças da mama e transtornos não inflamatórios do trato genital feminino 

durante o período reprodutivo corresponde a 3,61 (IC 1,00–16,29) e 2,56 vezes 

(IC 1,00–4,16) maior, respectivamente, do que a chance de ter essa doença no 

período não reprodutivo (p <0,001). 

Os transtornos não inflamatórios do trato genital feminino foram de  

71,52% (n = 236); das doenças do aparelho urinário, 13,33% (n = 44); das 

doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos, 6,67% (n = 22);  exame 

físico geral, contracepção e procriação, 4,85% (n = 16); e doenças da mama, 
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3,64% (n = 12); Estes são os diagnósticos ginecológicos não oncológicos mais 

frequentes durante o período reprodutivo nas visitas dessas mulheres. 

Houve maior proporção de distúrbios não inflamatórios do trato genital 

feminino (62,36%, n = 111) e doenças do sistema urinário (29,78%, n = 53) em 

período não reprodutivo. As chances de diagnóstico de distúrbios não 

inflamatórios do trato genital feminino e exame físico geral, contracepção e 

procriação são significativamente diferentes (p <0,05) durante o período não 

reprodutivo. 

 

Tabela 3 - Distribuição de pacientes com diagnósticos não oncológicos em relação ao 
período reprodutivo e não reprodutivo atendidas no Ambulatório de Saúde 
da Mulher do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, Brasil (2012-2014).  

Tipos de 
diagnósticos (CID-

10) 

Período 
Reprodutiv

o 
 

Período Não 
Reprodutivo 

    

 N % N % p* RR** (95% CI) 
Doenças do aparelho 

urinário (N30-N39) 
 

44 13.33 53 29.78 referência 1.00 

Doenças da mama 
(N60-N64) 

 
12 3.64 4 2.25 0.03 3.61 (1.00; 16.29) 

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 

femininos (N70-N77) 
 

22 6.67 9 5.06 0.01 2.94 (1.15; 7.98) 

Transtornos não 
inflamatórios do trato 

genital feminino 
(N80-N99) 

 

236 71.52 111 62.36 <0.001 2.56 (1.58; 4.16) 

Exame geral, 
anticoncepção e 

procriação (Z00-31) 
 

16 4.85 1 0.56 <0.001 19.27 (2.73; +∞) 

Total 330 100 178 100 - - 

Fonte: Da Silva ATM et al., (2018). 
* Teste qui-quadrado para variáveis qualitativas (p) 
** Risco Relativo Bruto (RR) com intervalo de confiança de 95%. 

 

Estes documentos mostram a relação entre os principais diagnósticos 
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ginecológicos não oncológicos e a distribuição de serviços de saúde (Tabela 4 e 

Figura 3).  

Os diagnósticos ginecológicos referem-se principalmente ao setor 

primário, e os transtornos não inflamatórios do trato genital feminino (93,3%). 

Doenças do aparelho urinário, exame geral, contracepção e procriação foram os 

diagnósticos que permanecem entre os setores primário e secundário. 

 

Tabela 4 - Proporção de diagnósticos ginecológicos não oncológicos em relação à 
distribuição dos setores de saúde de mulheres atendidas no Ambulatório de 
Saúde da Mulher do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, Brasil (2012-2014). 

Tipos de 
Diagnósticos 

(CID10) 
Primário   Secundário   Terciário**   

 N % p* N % p* N % p* 
Doenças do 

aparelho urinário 
(N30-N39) 

56 18.36  22 23.66  - -  

Doenças da mama 
(N60-N64) 

10 3.28  3 3.23  2 6.67  

Doenças 
inflamatórias dos 
órgãos pélvicos 
femininos (N70-

N77) 

13 4.26  7 7.53  - -  

Transtornos não 
inflamatórios do 

trato genital 
feminino (N80-N99) 

213 69.84  59 63.44  28 93.33  

Exame geral, 
anticoncepção e 

procriação (Z00-31) 
13 4.26  2 2.15  - -  

   0.68   0.25   0.02 
Total 305 100  111 100  31 100  

Fonte: Da Silva ATM et al., (2018). 
* Teste qui-quadrado para variáveis qualitativas  
** Risco Relativo Bruto (RR) para p <0.05 
Considerando p <0.05 o risco relativo bruto calculado.  
RR = 5.97 (1.45: 24.70) [Transtornos não inflamatórios do trato genital feminino (N80-
N99)];  
RR = 1.97 (0.52: 7.50) p = 0.33 [Doenças da mama (N60-N64)]. 
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Figura 3 - Proporção dos diagnósticos ginecológicos em relação à distribuição nos 

serviços de saúde no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (20012-
2014). 

Fonte: Da Silva ATM et al., (2018). 
 

No que diz respeito ao destino das pacientes, seguindo a distribuição da 

utilização dos serviços de saúde no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital 

Universitário de São Paulo (Figura 4), 71,2% (n = 305) retornou ao setor primário, 

21,7% (n = 93) permaneceram no setor secundário, e 7,0% (n = 30) foram 

encaminhadas para o setor terciário. 
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Figura 4 - Fluxo de distribuição em proporção das pacientes nos níveis de atenção à 

saúde após atendimento no Ambulatório de Saúde da Mulher do Hospital 
Universitário da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (20012-
2014). 

Fonte: Da Silva ATM et al., (2018). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

Em nosso estudo, a UBS Jardim São Jorge foi a principal unidade de 

procedência das pacientes, principalmente, por se tratar de uma unidade 

encarregada de prestar serviço médico de baixa complexidade a uma população 

de aproximadamente quarenta mil pessoas. Esta mesma UBS tem sua estrutura 

anexada ao Ambulatório Médico de Especialidade (AME) Jardim São Jorge.  

As dificuldades de acesso do usuário aos serviços de média e alta 

complexidade foi descrita por Cecílio et al. 2012, que apresentaram o importante 

papel das UBSs como observatório para ser o ponto de apoio quando se trata 

de alcançar os outros níveis do SUS (Cecilio et al., 2012).  

Em nosso estudo, observou-se dificuldade de acesso decorrente do 

transporte territorial. O referenciamento de pacientes provenientes de outras 

UBSs em menor quantidade ocorre por deficiência de transporte público e por 

se tratar de uma região da periferia da megalópole São Paulo, localizada às 

margens da rodovia Raposo Tavares. 

Um estudo avaliou a qualidade assistencial do Programa de Saúde da 

Família (PSF) e das Unidade Básica de Saúde (UBS) em municípios do Estado 

de São Paulo, e as dimensões de porta de entrada, vínculo, serviços, 

coordenação e profissionais de saúde foram os pontos mais bem avaliados. De 

modo geral, a comparação entre as opiniões dos usuários, gestores e 

profissionais revela uma situação de concordância, o que torna relevante a 

atuação das UBSs para o planejamento da intervenção na rede, pois revela 

significativo grau de convergência na identificação das situações mais e menos 
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favoráveis referentes ao conjunto das dimensões da atenção básica no 

município (Elias et al., 2006). 

O vínculo do Projeto Região Oeste, em conjunto com a Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, promove um serviço de qualidade entre 

as UBSs e a população atendida, promovendo um ambiente de ensino e 

pesquisa para os alunos de diversas áreas da saúde, inclusive os residentes do 

programa Medicina de Saúde da Família e Comunidade (Pivetta, 2009; Pierin, 

2011; Boletim informativo da FMUSP, 2012). 

Considerando a utilização dos serviços de saúde ambulatoriais como 

condição de acesso ao serviço especializado por meio da rede básica, como em 

nosso estudo, revelaram-se os principais diagnósticos na saúde das mulheres 

que resultam desses serviços, os quais contribuem para o planejamento da 

saúde e a programação de atividades que melhor refletem a realidade. 

As características clínicas, sociodemográficas, bem como antecedentes 

ginecológicos e obstétricos das mulheres em nosso Ambulatório de Saúde da 

Mulher se assemelham aos descritos por Roman et al. (2009), Fernandes (2005) 

e Bagnoli et al. (2014) em estudos realizados nas regiões de São Paulo e Sul do 

Brasil. 

A idade da menarca, idade da menopausa, etnia branca, atividade sexual 

e as disfunções sexuais, como dispareunia, estiveram presentes em estudos de 

Abdo et al. (Abdo et al., 2004; Fernandes et al., 2005; Roman et al., 2009; Bagnoli 

et al., 2014). 

As informações do sistema de saúde tradicional são limitados devido à 

falta de conhecimento das características da população que não buscam os 

serviços de saúde, portanto estudos de prevalência baseados na população, 
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quando representativos, demonstram a vantagem em permitir estimativas 

realizadas sobre o comportamento epidemiológico para toda a comunidade 

(Dias-da-Costa et al., 2008). 

Os principais diagnósticos de saúde em ginecologia têm influência 

negativa na saúde e na qualidade de vida das mulheres em período tardio e não 

reprodutivo. Essas pacientes são sexualmente e economicamente ativas, 

trazendo consequências psicológicas e sociais (Côté et al., 2002; Jha et al., 

2007). 

Avaliação entre as mudanças no sistema de saúde do Brasil, as 

tendências e diretrizes observadas referentes à política pública na saúde das 

mulheres não podem ser avaliadas, pois várias orientações sobre o rastreio da 

saúde das mulheres foram modificadas no decorrer dos anos e ainda podem 

sofrer modificações, conforme a demanda (Brasil, 1984; Brasil, 2004b). 

Mustard et al. (1998) destacaram a importância de equidade na 

distribuição de cuidados de saúde. Os autores destacam que existem diferenças 

de custos de saúde entre os sexos feminino e masculino, afetando o uso de 

serviços de saúde e trazendo a importância de estudos em saúde da mulher e 

seus cuidados específicos à saúde.  

Nicholson et al. (2001), em um estudo transversal nos EUA, concluíram 

que mulheres no período reprodutivo, abaixo de 45 anos, com nível 

socioeconômico de menor remuneração estão associadas ao maior uso de 

serviços de emergência. Estudos descrevem o uso de serviços de saúde por 

mulheres durante o período reprodutivo (Verbrugge, 1986; Gijsbers van Wijk et 

al.1992; Schappert, 1994). 
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Nedel et al. (2008) descreveram que as condições de internação da 

atenção básica e o principal diagnóstico de internação são devido a uma das 

seguintes condições: ser do sexo feminino, escolaridade, tempo de 

funcionamento da unidade de saúde, residente em família área de saúde e 

utilização de cuidados gratuitos e de consulta médica. 

A importância do conhecimento sobre os níveis de sistema e diagnósticos 

de saúde podem melhorar o apoio para um sistema de saúde unificado no Brasil. 

A redução do encaminhamento do nível terciário ou de alta complexidade é 

consistente com cobertura de atenção primária de saúde (Rodriguez, et al. 

2016). 

O futuro do sistema de saúde unificado no Brasil, sua expansão 

sustentada para os demais centros urbanos e sua integração efetiva nos 

cuidados secundários e terciários exigem o envolvimento contínuo dos 

prestadores de saúde com investimentos financeiros, técnicos e intelectuais 

contínuos (Macinko, Harris, 2015). 

Esforços para garantir que as mulheres recebam atendimento de 

qualidade nos diferentes níveis de atenção à saúde são realizados por modelos 

assistenciais. Ruiz-Rodriguez et al. (2016), em estudo realizado na Colômbia, 

relataram que mudanças na estrutura de cuidados preventivos prestados, bem 

como serviços especializados têm efeito significativo sobre o desempenho da 

saúde das mulheres nos programas de prevenção oferecidos pelos centros de 

atenção primária à saúde (Ruiz-Rodriguez et al., 2016). 

Simon e Uddin (2017) afirmaram que a porcentagem de mulheres que 

visitam serviços especializados diminuiu na última década e que, a fim de 

garantir alta qualidade e cuidados coordenados, médicos especializados, entre 
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outros, estes serviços devem oferecer todas as recomendações possíveis, 

independentemente o nível de cuidados de saúde (Simon, Uddin, 2017). 

Em estudo brasileiro sobre auditoria médica no programa de cuidados no 

pré-natal na região Sul do país, foi observado que o uso dos métodos 

epidemiológicos para organizar os serviços de saúde são importantes para a 

qualidade do atendimento (Dias-da-Costa et al., 2000). 

Os principais diagnósticos de saúde em ginecologia encontrados em 

nosso estudo foram os transtornos não inflamatórios do trato genital feminino 

(N80-N99) e as doenças do aparelho urinário (N30-N39), pois apresentam 

informações em um contexto empírico para a investigação em curso e 

influenciam tanto na saúde como na qualidade de vida das mulheres em um 

período tardio e não reprodutivo (Côté et al., 2002; Jha et al., 2007). 

Os transtornos não inflamatórios do trato genital feminino (N80-N99), 

incluindo a hemorragia uterina anormal, têm uma prevalência de 40 a 60% no 

período reprodutivo e pode piorar no período reprodutivo tardio devido à 

disfunção ovariana progressiva (Côté et al., 2003; Shapley, et al. 2007). 

Sintomas relacionados às mudanças no ciclo menstrual podem levar a 

anemia (Wang et al., 2011) e o sangramento uterino anormal é fator de risco 

para hemorragia aguda, o que implica morbidade e mortalidade (Talbott, 2016). 

Os transtornos não inflamatórios do trato genital feminino (N80-N99) 

foram os principais diagnósticos ginecológicos não oncológicos, os quais podem 

afetar a saúde das mulheres em conceitos sociais e também provocar 

desiquilíbrios em sua atividade sexual (Shapley et al. 2007; Côté et al., 2016). 

Uma gestão clínica adequada na atenção primária torna-se relevante para 

evitar agravos à saúde das mulheres (Solomon et al. 2002; Tsai, Goldstein, 
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2012). Além disso, os transtornos não inflamatórios do trato genital feminino 

(N80-N99) são os diagnósticos não oncológicos mais referidos no setor terciário, 

demonstrando um importante impacto financeiro no sistema de saúde (de Vries 

et al., 2008; Cheon; Maher, 2013). 

Assim, o controle clínico dessas pacientes por meio da incorporação de 

terapia medicamentosa pode ser realizado em setores primários e terciários, pois 

são fundamentais para evitar altos custos e reduzir morbidades.  

Reclamações relativas às doenças do sistema urinário, comuns em 

ginecologia, têm efeitos negativos em diferentes aspectos da vida das mulheres 

e foram assistidos por níveis primário e secundário em nossa amostra (Jha et 

al., 2007; de Vries et al., 2008). 

Os profissionais de saúde que trabalham com a saúde da mulher na baixa 

complexidade devem estar cientes e capacitados para o atendimento de 

mulheres com diagnósticos ginecológicos não oncológicos para adequado 

manejo clínico para trazer benefícios para a saúde reprodutiva e sexual 

(Starfield, et al. 2005; Fernandes et al., 2005). 

Além disso, a capacitação de profissionais de saúde em relação a esses 

temas e oportunidades prioritárias permanecem limitadas para cuidados de 

saúde em serviços interdisciplinares (Foreman et al., 2015; Casas et al., 2017). 

Nosso estudo foi conduzido em programa de treinamento com ênfase na saúde 

da mulher e, portanto, os resultados encontrados dos principais diagnósticos em 

saúde podem ser temas de educação continuada.  

As doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos, os distúrbios da 

mama, o exame físico geral, a contracepção e a reprodução foram os 

diagnósticos ginecológicos mais frequentes no período reprodutivo das 
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pacientes deste estudo, correspondendo às demandas relacionadas ao ciclo 

menstrual e à atividade sexual presente no período reprodutivo (Foreman et al., 

2015; Fernandes et al., 2005). 

As doenças benignas da mama são mais susceptíveis de serem 

diagnosticadas durante o período reprodutivo, mas o seu manejo clínico foi 

realizado principalmente nos cuidados de saúde de média e alta complexidade, 

demonstrados em nosso estudo como secundário e terciário. Isso pode 

corroborar com a especificidade desta entidade e a importância do médico 

especialista no atendimento assistencial dessa entidade (Worsham et al., 2007). 

O levantamento de nossas pacientes identifica os principais temas que 

necessitam de investimentos, como a educação em saúde para os profissionais 

e o estímulo ao trabalho multiprofissional.  

Em nosso estudo, 66,5% dos casos encaminhados à média complexidade 

receberam tratamento clínico, reforçando a importância da formação de 

profissionais de saúde no tratamento e acompanhamento dos principais 

diagnósticos na saúde da mulher. 

A distribuição da utilização dos serviços de saúde foi considerada 

adequada de acordo com a literatura nos países que adotam hierarquização dos 

níveis de assistência à saúde e acesso universal, como por exemplo a Inglaterra 

e o Canadá (Shi, 2012). O destino final dos pacientes, em sua maioria para o 

setor primário, é considerado satisfatório e esperado no sistema de saúde 

hierárquico. No entanto, é dada especial atenção à necessidade de otimizar os 

serviços e o fluxo de referência nos diferentes níveis de atenção no sistema de 

saúde para a qualidade dos cuidados de saúde, especialmente na saúde das 

mulheres (Nicholson et al,. 2001; Chang et al., 2014). 
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Estudos descritivos e retrospectivos têm suas próprias limitações quando 

os dados de prontuários são analisados, especialmente considerando a 

qualidade do registro de informações sociodemográficas e a indeterminação da 

classificação racial no Brasil, refletindo critérios não homogêneos. 

A intensidade da utilização dos serviços de saúde no atendimento às 

mulheres pode não representar a demanda no sistema unificado de saúde, uma 

vez que trata de uma clínica ambulatorial credenciada à unidade de ensino e 

aprendizagem. 

A novidade deste estudo correlaciona os principais diagnósticos na saúde 

da mulher e a hierarquia dos níveis de serviços de saúde, associando as 

demandas das mulheres e a necessidade de saúde, abordada nos diferentes 

níveis de atenção à saúde. Este fato traz benefícios no campo da promoção da 

saúde da mulher, do ensino médico e interdisciplinar, destacando as questões 

atuais no cotidiano das mulheres e na saúde pública, possibilitando o raciocínio 

do recurso de acordo com a complexidade da saúde. 

 



 

6 CONCLUSÕES 



Conclusões 56 

6 CONCLUSÕES 

 

 

Os principais diagnósticos não oncológicos em ginecologia são 

transtornos não inflamatórios do trato genital feminino (N80-99) e doenças do 

aparelho urinário (N30-N39).  

O principal diagnóstico ginecológico não oncológico no período 

reprodutivo e não reprodutivo foi o grupo de doenças dos transtornos não 

inflamatórios do trato genital feminino (N80-99) e sua distribuição nos níveis de 

atenção à saúde se apresentou na baixa, média e alta complexidade. 

Doenças do aparelho urinário (N30-N39), exame geral, contracepção e 

procriação (Z00-31) foram os diagnósticos que permaneceram entre os setores 

primário e secundário. 

As mulheres referenciadas para o Ambulatório de Saúde da Mulher do 

Hospital Universitário de São Paulo, em sua maioria, receberam tratamento 

clínico e retornaram à assistência de baixa complexidade. 
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