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RESUMO
Introdução – As políticas públicas e programas do Ministério da Saúde brasileiro tiveram
como princípio ampliar o acesso aos serviços primários de saúde, tais como ao
acompanhamento pré-natal, o qual deveria ser prioritariamente orientado por equipes de
estratégia de saúde da família, atuando segundo modelos alternativos de atenção à saúde,
entretanto, de acordo com os indicadores de saúde, sugere-se não ter ocorrido
aincorporaçãode tais modelos alternativos de atenção ao seu processo de trabalho. É
necessário ancorar a prática de serviços longitudinais de cuidado em saúde, como estímulo à
superação efetiva do tão indesejado modelo hospitalocêntrico. Objetivo – Avaliar o
acompanhamento pré-natal em serviços de Atenção Primária em Saúde.Metodologia –
Estudo avaliativo, composto por três recortes orientado pelas premissas da Rede Cegonha. A
primeira avaliação deu-se por meio do estudo ecológico de séries temporais, o qual objetivou
identificar o comportamento de indicadores relacionados à atenção pré-natal no decorrer de
uma década (2007 a 2017). Um rol de indicadores foi listado (matriz diagnóstica da Rede
Cegonha) e os dados foram coletados nos sistemas de informação de saúde do Ministério da
Saúde para todas as capitais brasileiras e no distrito federal. A análise dos dados permitiu
analisar a magnitude e tendência temporais. O segundo recorte avaliativo foi substanciado
pela coleta e análise de dados primários de gestantes em atendimento nos serviços de atenção
especializada com o objetivo de compreender melhor como diferentes modelos de atenção
primária podem influenciar na longitudinalidade do cuidado prestado.Testes de regressão
logística foram executados para analisar as variáveis individuais e de serviços de atenção
primária, associadas à longitudinalidade do acompanhamento pré-natal em diversos modelos
de unidade básica de saúde, a saber: modelo tradicional, estratégia de saúde da família e
modelos mistos. O terceiro recorte teve como meta identificar experiências exitosas que
contribuíram para a qualificação da assistência pré-natal por meio de uma revisão integrativa
de literatura. A revisão literária foi realizada nas bases de dados PubMed e LILACS, e buscou
publicações indexadas a partir de 2006.Resultados – A ampliação do acesso a consultas prénatais em 15 capitais brasileiras foi identificada durante o período de uma década; contudo, tal
expansão não resultou na esperada melhoria de indicadores de morbidade por sífilis congênita
e HIV (em menores de cinco anos) e de mortalidade materna e neonatal. Os aspectos que
favoreceram a longitudinalidade do cuidado prestado a gestantes em diferentes tipos de
unidades básicas de saúde foram: ser gestante negra ou parda em unidades de saúde da família
e a escolaridade (menos de sete anos) nas unidades tradicionais. Os serviços que têm entre seu
rol de práticas a visita domiciliar e a composição das equipes com agentes comunitários de
saúde apresentaram maiores chances de atingir a manutenção da longitudinalidade do
cuidado. Grupos de educação em saúde durante a gestação e a reestruturação dos aspectos
organizacionais dos serviços prestados através da incorporação do uso de tecnologias de
informação e da definição de fluxos assistenciais locais foram definidos como boas práticas e
estratégias a serem adotadas pelas equipes e serviços de saúde. Conclusões – Equipes de
estratégia de saúde da família, serviços de atenção primária e a Rede Cegonha possibilitaram
avanços no acompanhamento pré-natal, com destaque para a ampliação do acesso a ele. A
incorporação de práticas e modelos alternativos de atenção à saúde nos distintos serviços
prestados ainda é incipiente.
Descritores: Avaliação em Saúde; Cuidado Pré-natal; Atenção Primária à Saúde; Estratégia
Saúde da Família; Qualidade da Assistência à Saúde.
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ABSTRACT
Introduction –The Public policies and programs developed by the Brazilian Ministry of
health, such as prenatal care, should be mostly guided by teams trained in family health
strategies, guided by alternative healthcare models, however, according to health indicators, it
is suggested primary care services may not have added the alternative healthcare models to
their work procedures. It is necessary mooring the practices in longitudinality healthcare
services, for encouragement to effectively overcome the unpleasant hospital-centered.
Objective – evaluate prenatal care in Primary care services. Methodology – Evaluation study
divided into three cuts, based by the premises by Rede Cegonha. The first evaluation was
carried out by ecologically assessing temporal series, whose main aim was to identify the
behavior of prenatal care-related indicators within a 10-yeartimeline (2007 to 2017). A group
of indicators was listed (diagnosis matrix of Rede Cegonha); data collection was carried out in
Ministry of Health databases, for all Brazilian state capitals and in the Federal District. Data
analysis allowed analyze temporal magnitude and trend. The second evaluation cut was
substantiated by the collection and analysis of primary data provided by pregnant women
assisted in specialized attention services; it was done in order to better understand how
different primary care models can longitudinality influence the provided. Logistic regression
tests were run to analyze the individual and primary care service variables associated with
longitudinality prenatal care follow-up based on different models adopted in basic healthcare
units, namely: traditional model, family health strategy and mixed models. The aim of the
third cut was to qualify prenatal care through a literature review, which was carried out in
PubMed and LILACS databases to find publications indexed from 2006. Results – The access
to prenatal care consultation in 15 Brazilian capitals within a 10-year timeline was broadened;
however, such an expansion did not result in the expected improvement in mortality indices
linked to congenital syphilis and HIV (in children younger than 5 years) and to maternal and
newborn mortality. Aspects favoring the horizontality and quality of the care provided to
pregnant women in different basic health unit types were: being a black or brown pregnant
woman in family care units and schooling lower than seven years, in traditional units.
Services that have among their list of practices home visits and community health agents in
the team composition have presented greater chances to maintain horizontal care. Teams of
health education during pregnancy and the restructuring of organizational aspects linked to
care provided through the addition of information technologies and the definition of local
assistant flows were defined as good practices and strategies to be adopted by health teams
and services. Conclusions – Family health strategy teams, primary care services and Rede
Cegonha have allowed advancements in prenatal care follow-up, with emphasis on the
broader access to it. The addition of alternative healthcare practices and models in different
provided services remains incipient.

Descriptors: Health Evaluation; Prenatal Care; Primary Health Care; Family Health Strategy;
Quality of Health Care

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................ 10
2 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 12
3 OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 30
3.1 OBJETIVO GERAL ................................................................................................................... 30
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 30
4 METODOLOGIA .............................................................................................................................. 32
4.1 Desenho do estudo .......................................................................................................................... 32
4.2 Etapas das Avaliações ................................................................................................................. 34
4.2.1 Estudo de dados secundários – análise de magnitude e tendência. ...................................... 34
4.2.2 Estudo de dados primários – inquérito em saúde ................................................................. 38
4.2.3 Estudo de revisão – revisão integrativa de literatura ............................................................ 41
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................................... 45
5.1– Avaliação da Atenção ao Pré-Natal nas Capitais Brasileiras: Tendência de Uma Década ....... 45
5.2 - Avaliação do Atributo Longitudinalidade na Atenção Pré-Natal, em Diferentes Serviços de
Atenção Primária à Saúde. .................................................................................................................... 63
5.3 - Estratégias Para Qualificar o Cuidado Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde, Revisão
Integrativa. ............................................................................................................................................ 76
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 96
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 99
ANEXOS............................................................................................................................................. 108
APÊNDICES ....................................................................................................................................... 122
CURRÍCULO LATTES ...................................................................................................................... 152

SIGLAS UTILIZADAS

AB

Atenção Básica

ACS

Agente Comunitário de Saúde

AE

Atenção Especializada

AMA

Assistência Médica Ambulatorial

APS

Atenção Primária À Saúde

CNES

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

COAP

Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde

DATASUS

Departamento de Informática do SUS

DCNT

Doença Crônica Não Transmissível

DST

Doença Sexualmente Transmissível

ESF

Estratégia Saúde da Família

GAR

Gestação de Alto Risco

HIV

Vírus da Imunodeficiência Humana

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

NOAS

Norma Operacional de Assistência à Saúde

NOB

Norma Operacional Básica

NV

Nascidos Vivos

OMS

Organização Mundial da Saúde

OPAS

Organização Pan Americana de Saúde

OR

Razão de Chances

PACS

Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PAISM

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher

PN

Pré-natal

PNAB

Política Nacional de Atenção Básica

PSE

Programa Saúde na Escola

PSF

Programa Saúde da Família

RAS

Redes de Atenção à Saúde

RC

Rede Cegonha

SAMU

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

SIGA

Sistema Integrado de Gestão de Atendimento

SIM

Sistema de Informação de Mortalidade

SINAN

Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SINASC

Sistema de Informação de Nascidos Vivos

SUS

Sistema Único de Saúde

TMI

Taxa de Mortalidade Infantil

UBS

Unidade Básica de Saúde

UFMS

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

USP

Universidade de São Paulo

VD

Visita Domiciliar

APRESENTAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

O presentetrabalho é a consolidação de um caminho quemoldou minha área de atuação
profissional, a partir de oportunidades que foram surgindo ao longo do caminho. Lembro-me
de meu primeirocontato com a temática da saúde pública, durante o período de graduação,
quando participei de uma oficina e de uma palestra durante a semana acadêmica que falava
sobre reforma sanitária e SUS. Até então, não tinha nenhum contato ou conhecimento sobre o
tema;posso dizer que foi amor à primeira vista, talvez pela empolgação transmitida pelo
ministrante. Seu primeiro nome era Felipe, como ainda me recordo. Ele falou de forma
apaixonada e estimulante sobre a saúde pública brasileira, resultante de intensas participações
sociais e sobre o potencial do sistema para melhorar as condições de vida de tantas pessoas.
Após esse encontro, posso dizer que me encontrei e que gostaria de construir experiências e
contribuir, de alguma forma, com a direçãodada à saúde pública. Preciso deixar registrada
minha gratidão para com o Felipe, que, foi, com certeza, determinante para minha construção
pessoal e profissional. Tal processo culminou nessa tese; então, meu muito obrigado! Que eu
possa seguir seu exemplo, empolgar e estimular pessoas por onde eu passar, acreditar e lutar
por um SUS 100% público e universal.
Minha primeira experiência no movimento estudantil foi como tesoureiro; em seguida,
como presidente do centro acadêmico do curso de enfermagem. Elas me proporcionaram a
oportunidade de ser delegado de uma conferência municipal de saúde e, consequentemente,
de tornar-me conselheiro titular do conselho municipal de saúde de Bandeirantes (PR), aos 19
anos. Mas dizia a mim mesmo, meu Deus, o que eu, com tão pouca experiência, estava
fazendo ali? Como poderia contribuir de forma efetiva para o fortalecimento do SUS? Houve
momentos em que fui mais controlado pela pauta dos gestores (direção do conselho) para
apenas ratificar as decisões tomadas, do que ser capaz de fomentar mudanças, contudo,
também foi uma experiência muito rica. Tal experiênciaexigiu que eu estudasse temas sobre
financiamento, planejamento e gestão de sistemas de saúde, na tentativa de compreender
melhor o complexo funcionamento deles, assim como meu papel nesse espaço. Como
resultado, pude constatar a fragilidade, ou incipiência, dos processos de planejamento,
monitoramento e avaliação em saúde. Toda essa caminhada me aproximou mais da temática
em questão.

Aofinal do meu ciclode graduação desenvolvi o Trabalho de Conclusão de Curso
sobre saúde da mulher, intitulado: “Preferência pelo tipo de parto entre gestantes primíparas”.
Dados primários coletados entregestantes em acompanhamento pré-natalapontaram que 61%
delas esperavamter parto pela via vaginal, mas a principal barreirapara tanto, encontrava-se no
medo da dor durante o parto.
Já nessa etapa estudantil, eu tinha a certeza de quegostaria de lecionar em alguma
instituição de ensino superior, pois precisava multiplicar minha paixão pelo SUS e ajudar na
formação de profissionais que acreditassem no papel da atenção primária como espaço
produtor de saúde. Infelizmente, no decorrer do curso de enfermagem, pude ver diversos
colegas de turma, e até profissionais de serviços de saúde, desacreditados com os serviços
primários do SUS. Eles diziam que gostariam de trabalhar em serviços de atenção primária,
pois “não precisava fazer plantões ou trabalhar aos finais de semana”. Que lástima!
Imbuído desse desejo, em março de 2014, dei continuidade àminha formação
acadêmica ao ingressarno Mestrado em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste,
quando tive a oportunidade de debruçar-me sobre o tema avaliação em saúde como subsídio à
tomada de decisões. O interesse pelo temaresultou na pesquisa “Avaliação do SAMU na
atenção às urgências e emergências em Campo Grande, MS”. Essa pesquisa possibilitou a
compreensão da complexidade de pesquisas avaliativas e sua importância para a
implementação de ações e políticas públicas.
Durante ocurso de mestrado, fui estimulado por meu orientador a inscrever-mecomo
docente voluntário no curso de enfermagem da UFMS. Por dois anos, pude vivenciar e
aprender o que significavaser um professor, além deconfirmar meu desejo em seguir carreira
como tal.
Felizmente, em março de 2016,fui aprovado como professor contratado do curso de
medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde trabalhava as segundas,
quartas e quintas-feiras, em período integral. Em maio do mesmo ano, apresenteiminha
dissertação e, quinze dias depois, fui convidadopara trabalhar como apoiador na
Coordenadoria Geral de Planejamento e Orçamento da Secretaria Estadual de Saúde de Mato
Grosso do Sul. Eu teriacomo competência, acompanhar os indicadores de pactuação do
COAP e a produção de relatórios de gestão quadrimestral e anual da secretaria. Aceitei o
desafio de combinar minhas duas paixões: docência e gestão em saúde.
Durante meu período nasecretaria de saúde, pude conhecer o funcionamento do
sistema, a partir da visão do gestor, e estabelecer bons contatos. Contudo, preciso confessar,
essa não foi uma experiência muito prazerosa; primeiro, pela burocracia envolvida em todos

os processos. Por mais que quiséssemos tomar ações que julgávamos boas para a saúde da
população em geral, o sistema impõe entraves aos bons projetos e às boas ações. Segundo, o
fato de ocupar um cargo técnico limitavaminha margem de manobra quanto a que medidas
tomar com os dados coletados, indicadores e informações sobresaúde que tinha em mãos.
Sentia-me muito angustiado ao ver que o setor de planejamento em saúde se restringia a mim
e a mais umapessoa; não éramos procurados para colaborar com o desenvolvimento de ações
a serem tomadas pela secretaria. Essa experiência ajudou-me a refletir sobre o quanto a gestão
do SUS carece de um maior quadro técnico e sobre o quanto a avaliação em saúde ainda não
é, de fato, um instrumento de poder, ao menos nas cidades do Estado de Mato Grosso do Sul.
Os técnicos ainda não sabem aproveitar as oportunidades para contribuir com processos
decisórios políticos; é essencial entrelaçar essas duas perspectivas.
Candidatei-me ao doutorado em Ciências da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (USP) como forma de utilizar as experiências vivenciadas
anteriormente e ampliar minha competência em métodos de pesquisa para avaliação em
saúde. Após a aprovação no processo seletivo do doutorado, veio a dúvida: como conciliar
tudo? Do que abrir mão? O que priorizar? Recordo-me que, nesse período, trabalhava como
docente três vezes por semana, além de desempenhar minhas atividades na secretaria de saúde
e atuar como enfermeiro assistencial em um pronto socorro no período noturno. Já vivia
exausto! Mas, e agora, como conciliariatudo isso com o doutorado?
Com certeza, não há nada tão perfeito quanto os planos de Deus. Em 19 de novembro
de 2016 fui convocado para ser docente efetivo da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS). Assim, seria mais fácil conciliar o trabalho e o doutoramento. O campus para o
qual havia me candidatado e para o qual fui lotado (Coxim-MS), fica a260 km de Campo
Grande. No primeiro ano do doutorado, eu tinha que frequentar as aulas presenciais às
segundas e terças-feiras, em São Paulo e, no final do dia, pegava um vôo para Campo Grande.
Na quarta-feira pela manhã, passava por três horas de estrada até Coxim para ministrar aulas
de quarta à sexta-feira. No final do dia, retornava para Campo Grande e iniciava todo o ciclo
novamente.
Infelizmente, dada a correria da vida profissional, o estudo das disciplinas da pósgraduação e a preparação e atuação nas minhas aulas, não pude me dedicar, como deveria e
queria, ao doutorado. Contudo, a vinculação ao grupo de pesquisa e às suas discussões
permitiram que eu acumulasse conhecimento para desenvolver, e defender a tese de que o

modelo de atenção vigente nos serviços de APS, pela lógica da ESF, ainda são orientados
pelos modelos hegemônicos médicos e que o atributo “longitudinalidade” é a melhor forma de
enfrentar e melhorar a qualidade do acompanhamento pré-natal.
O presente trabalho atende ao eixo temático “Programas e políticas em saúde” da
agenda de prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde, da linha de pesquisa do CNPq
Ciências da Saúde – Saúde Coletiva e inserido na linha de pesquisa “política, gestão e saúde”
do programa de pós-graduação. Os resultados da pesquisa serão divididos e apresentados no
decorrer de três capítulos, que serão escritos no formato artigo.
No primeiro artigo, analiso o comportamento de indicadores relacionados à atenção
pré-natal, a partir de dados secundários. Esses dados foramcolhidos em um período em que
programas e políticas estimularam a incorporação de novos modelos de atenção aos serviços
de atenção primária, assim como a todo o sistema de saúde.
O segundo artigo1:“Avaliação do Atributo Longitudinalidade na Atenção Pré-Natal,
em Diferentes Serviços de Atenção Primária à Saúde” identifica as variáveis individuais e os
distintos tipos de serviços em nível primário relacionados à manutenção do acompanhamento
(longitudinalidade) pré-natal. Mulheres que estavam sob atendimento em serviços de atenção
especializada e que mantiveram acompanhamento nos serviços de atenção primária foram
entrevistadas para que fosse identificado se os serviços orientados pelas equipes de saúde da
família apresentaram maior longitudinalidade se comparados a serviços, teoricamente,
orientados por outros modelos de atenção.
O terceiro2 e último artigo: “Estratégias Para Qualificar o Cuidado Pré-Natal na
Atenção Primária à Saúde, Revisão Integrativa” consolida, a partir da literatura existente, as
estratégias a serem incorporadas, pelas equipes de atenção primária à saúde, para estimular o
atributo longitudinalidade na atenção pré-natal. Embora cada serviço, e suas respectivas
equipes, tenham autonomia e devam adaptar o processo de trabalho à realidade do seu
território, seus resultados podem colaborar com atores em saúde, como planejamento de ações
e com a sistematização do processo de trabalho de forma a alcançar melhores resultados na
atenção pré-natal.
Ao completar mais essa etapa de minha formação acadêmica, tenho a plena convicção
de que alcancei os objetivos propostos inicialmente. Aprofundei-me em métodos e técnicas,
os quais me permitirão apoiar trabalhadores, gestores e estudantes da saúde quanto ao melhor
uso de dados coletados e a concretizar processos avaliativos em prol do avanço do SUS.
Tenho plena ciência da necessidade de continuar debruçado sobre os referenciais
1

Artigo submetido na Revista Ciência e Saúde Coletiva (Anexo I)
Artigo submetido na Revista Brasileira de Enfermagem (Anexo II)

2

teóricos que me aproximaram do conhecimento produzido. Assim, de forma colaborativa e
contínua, poderia contribuir, efetivamente, para o fortalecimento do SUS.
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2 INTRODUÇÃO

Ao analisar a dinâmica do setor de saúde, observamos que há diversos movimentos
que demandam a readequação de práticas e sistemas de saúde. Tal readequação foi
desencadeada, principalmente, pela transição do cenário epidemiológico iniciado na década
de 40, a qual refere-se à mudança nas causas de morbidades ocorridas nos países da América
do Norte e, posteriormente, na América Central e do Sul. Elas mudaram a prevalência do
adoecimento por doenças infecciosas e parasitárias, para aquela de condições crônicas e
degenerativas (MACMAHON e PUGH, 1970).
Para Dever (1976), a mudança nas formas de adoecimento na população dos Estados
Unidos da América, intensificou-se na década de 1970 e passou a exigir novos arranjos nos
serviços e práticas de saúde, para obter maior resolutividade.
Para enfrentaras condições de saúde e adoecimento, Kleczkowskiet al. (1984)
apontaram que modelos assistenciais, formas de organização dos recursos, infraestrutura (a
qual engloba distintos recursos), financiamentos e formas de gestão, são os cinco
componentes fundamentais da estruturação dos sistemas de saúde.
Os sistemas centralizados em serviços hospitalares e na atuação médica prevaleciam
como forma de organização dos sistemas de saúde pelo mundo. Esse modelo foi capaz de
atender as necessidades em saúde, até o inicio do século XX; porém, a partir dos anos 1940,
demonstrou-se limitado para responder ao dinamismo do processo saúde-doença (CEBES,
1985).
O protagonismo da atuação médica resultou do desenvolvimento das ciências básicas,
as quais viram, no advento do cientificismo médico, ancorado no biologicismo, a valorização
da explicação unicausal para doença. O então modelo assistencial biomédico foi, mais tarde,
classificado como reducionista, pois apenas o aspecto biológico era considerado nas
intervenções (CLAVREUL, 1983).
Historicamente, a organização do sistema de saúde no Brasil seguiu duas direções
distintas, a pública e previdenciária. Costa (1985) descreve que ações de saúde foram
orientadas, prioritariamente, para atender a interesses econômicos, controlar condições de
insalubridade nos portos, e atrair e reter a força de trabalho.
Como organização do sistema, o que se viu, a partir de 1923, foi a centralidade do
cuidado na intervenção médica, impulsionado pela organização das Caixas de Aposentadorias
e Pensões (CAP), as quais focavam nos aspectos previdenciários e na oferta de cuidados
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médicos, a trabalhadores com carteira assinada, em consultórios e hospitais (BRAGA e GOES
DE PAULA, 1981).
As intervenções de saúde pública eram orientadas pelo atendimento médico a questões
epidemiológicas, tais como: controle de doenças específicas, a exemplo da malária e varíola; e
por ações de educação sanitária e higiene voltadas à população e desenvolvidas pelos Centros
de Saúde, implementados no início do século XX (BRAGA e GOES DE PAULA, 1981).
A cidade de São Paulo abrigou o primeiro Centro de Saúde Primário, nos anos 1920, o
qual objetivava ações de educação sanitária e promoção da saúde. Sua organização foi
definida, predominantemente, com base na perspectiva da atenção individual, em detrimento
ao coletivo, e focado na prática médica (CANDEIAS, 1984)
Outras intervenções de saúde pública desenvolvidas no período foram as campanhas
sanitárias de limpeza de ambientes e controle de vetores, o modelo sanitarista de campanha,
evidenciou a segregação entre indivíduos com e sem direito ao acesso a cuidados em saúde.
Uma elevada proporção da população brasileira marginalizada da assistência em saúde
mostrou uma limitação a ser superada pelo modelo de sistema de saúde que vinha sendo
praticado (COSTA, 1985).
O desenho organizacional dos sistemas de saúde instituídos até os anos 1950, o qual era
orientado pelo modelo assistencial biomédico, era limitado para responder a fatores
determinantes do adoecimento. Com a transição epidemiológica, o sistema saiu do campo das
necessidades, com ênfase em ações curativas - resultantes do adoecimento biológico - e
adentrava o campo do conceito ampliado de saúde (ALMEIDA FILHO, 1986).
Os pressupostos da Medicina Preventiva, inspirados pelas teorias da medicina social
do século XIX, ganharam espaço e estimularam rearranjos organizacionais nos sistemas de
saúde, os quais tiveram o apoio de modelos assistenciais alternativos (ROSEN, 1980).
No Brasil o debate sobre a Medicina Preventiva iniciou nos anos 60 e teve sua gênese
dentro das Escolas de Medicina, vislumbrando uma nova possibilidade de formação de
recursos humanos tanto em nível de graduação, quanto de pós-graduação, de modo a
estimular a incorporação de práticas - de prevenção e promoção da saúde - e fazeres no
sistema público de saúde, capazes de ampliar a integralidade do cuidado oferecido(AROUCA,
1975).
Como indicadores da assistência que vinha sendo ofertada, a mortalidade infantil atingia
67 crianças para cada mil nascidos vivos nas capitais brasileiras, em 1980 (COSTA et al.,
2003), e a taxa de mortalidade materna era de 68,9 óbitos em cada 100 mil nascidos vivos
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(CASSIANO et al., 2014). Tal cenário sugere uma limitação da assistência que vinha sendo
empregada, apontando um problema a ser enfrentado e incluído na agenda da saúde.
Dada a limitação do sistema de saúde para o enfrentamento da morbimortalidade
relacionada à atenção materno-infantil, a formulação do Programa de Atenção Materna
Infantil (PAISM) é resultado das etapas de formulação de política e tomada de decisões do
ciclo de desenvolvimento de políticas proposto por Howlett e Ramesh (1995), sendo um dos
primeiros programas organizado com base na proposta de modelo assistencial alternativo,
orientado pela técnica de programação em saúdefomentadapela Organização Pan Americana
de Saúde.
O PAIMS foi a primeira política de saúde (1983) apoiada no modelo de programação da
saúde. Ele rompeu com a ideia de atenção à mulher, direcionada às condições reprodutivas
(pré-natal), e passou a reconhecer os direitos sexuais e reprodutivos. O programa caracterizou
a mulher como sujeito, para além do corpo fértil (CORRÊA, 1993).
Embora a proposta de programação tenha avançado em direção à integralidade, ao
propor um conjunto de ações de promoção, prevenção e tratamento, manteve o caráter vertical
das políticas de saúde orientadas por ações normativas do que por necessidades locais. Essas
políticas também focalizaram a organização de ações de controle da tuberculose e,
principalmente, o acompanhamento proposto por grupos de gestante e de puericultura, o que
limitou o acesso universal. (TEIXEIRA e PAIM, 1990).
Na fase de implementação do ciclo de políticas, buscando o atendimento a debates
ocorridos na sétima conferência nacional de saúde do Brasil, o PAISM teve por objetivo
organizar os serviços de saúde de forma a atender à oferta espontânea; contudo, deveria
incorporar ações programadas para determinados grupos e agravos - resultantes da análise
epidemiológica - à sua agenda (TANAKA, 1982; SCHRAIBER, 1990; MATTOS, 1993).
Embora historicamente a garantia a consultas de pré-natal fosse objeto de atenção dos
serviços de saúde, o PAISM reforçou as necessidades de integração entre serviços de saúde,
de forma a incluir ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, em
todos os níveis de atenção além da ampliação de investimentos para melhorar as ações
tomadas e padronização do cuidado, a partir da implantação de normas técnicas e materiais
instrucionais (OSIS, 1998).
Costa e colaboradores (2003) ao estudarem a tendência de mortalidade infantil entre
1980 e 1998 nas capitais brasileiras, identificaram redução de 67,1 para 27,3 mortes a cada
mil nascidos vivos, respectivamente. Entre as medidas que hipoteticamente influenciaram na
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redução da taxa de mortalidade infantil os autores apontaram o PAISM, a Terapia de
Reidratação Oral (TRO), o Programa Nacional de Imunização (PNI) e intervenções sociais.
No trabalho de Cassiano et al., (2014) que buscou descrever a evolução da atenção à
saúde materna e infantil ocorrida no Brasil, a taxa de mortalidade materna relatada, reduziu de
68,9 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos no ano de 1980 para 45 óbitos em 1996. O PAISM
foi referido como uma política bem estruturada, mas que não foi efetivamente implantada em
todo o território brasileiro, resultando em limitados avanços nas condições de saúde das
mulheres.
Outros modelos assistenciais alternativos buscaram reforçar o arsenal de possibilidades
disponíveis para os sistemas de saúde, entre eles: a proposta Cidades Saudáveis, que
estimulou a promoção da cidadania e o fortalecimento da intersetorialidade (WESTPHAL,
1997). O modelo de Promoção da Saúde, por sua vez, fundamentou-se na proposição de
atividades de educação e comunicação em saúde, as quais deveriam estimular a melhoria das
condições e do estilo de vida (FERRAZ, 1998).
A proposta do modelo de vigilância da saúde propunha a articulação de ações
populacionais (promoção), de risco (prevenção) e clínicas (assistência) que resultassem no
equacionamento entre oferta de serviços e demanda dos indivíduos. O foco seria o avanço
para um modelo que fomentasse a interdisciplaridade e a participação social, na assistência à
saúde. O novo modelo propunha a extrapolaçãodo conhecimento e de tecnologias do saber
médico (MENDES, 1993).
A sua organização dá-se a partir do conhecimento da epidemiologia e da lógica da
territorialização, a qual é direcionada a uma localidade geográfica etem definição clara da
população a ser cuidada (TEIXEIRA, 1994).
Todo esse arranjo permitiria a integralidade, a intersetorialidade e a equidade, os quais
são princípios que apareceriam mais à frente entre aqueles do novo sistema de saúde
brasileiro. Por compreender que esse modelo assistencial permitiria atingir os anseios
relativos a um completo estado de bem-estar, ele deveria ser amplamente adotado pelos
serviços do sistema de saúde do Brasil.
O conjunto de modelos assistenciais alternativos abriu espaço paraa qualificação das
práticas em saúde, para novos arranjos organizacionais de serviços de saúde, os quais eram
necessários para viabilizar a incorporação de novas tecnologias assistenciais.
Novas possibilidades de arranjos organizacionais surgiram e fortaleceram-se; elas
resultaram do compromisso “Saúde para Todos no Ano 2000”, assumido pelos governos das
nações, na 30o reunião anual da Assembleia Mundial de Saúde. Essa assembleia teve como
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objetivo melhorar as condições de saúde e garantir, aos cidadãos, uma vida social e
economicamente ativa (OMS, 1978).
As nações reafirmaram, na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de
Saúde realizada em Alma-Ata em 1978, que o compromisso firmado na Assembléia Mundial
só seria possível, mediante a oferta de cuidados primários a todos, o que seria garantido por
meio da formulação de políticas, estratégias e ações de (OMS, 1978)
[...] cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias
práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis,
colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade,
mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país
possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de
autoconfiança e automedicação. [...] (OMS, 1978, p.1).

Os cuidados primários foramdefinidos como:
[...] o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da
comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de
saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas
vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado
processo de assistência à saúde (OMS, 1978, p.1).

O debate sobre serviços primários de saúde tornou-se mais enfático no Brasil durante a
VII Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1980, ocasião em que reconhece-se a
“inexistência, insuficiência ou inadequação de serviços de saúde, com a marginalização de
grandes contingentes populacionais de qualquer assistência”. Esse discurso evidenciou a
capacidade limitada do sistema de saúde nacional nos últimos anos (BRASIL, 1980, p. 19).
O Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE), que tinha por
objetivo expandir o acesso aos serviços primários de saúde ao garantir cobertura universal, foi
instituído em 1980. Entre as propostas do programa, havia o estímulo a formação de recursos
humanos de modo a atender os fundamentos dos serviços primários, com destaque para a
formação médica em áreas de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia e cirurgia
(BRASIL, 1980).
Os serviços primários, estruturalmente organizados entre postos e centros de saúde,
deveriam ser responsáveis por ações de controle de doenças transmissíveis, atenção materno-
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infantil, visitação domiciliar, coleta de exames básicos, vigilância epidemiológica e
atendimento médico e odontológico (BRASIL, 1980).
Equipes compostas por médico clínico, com prática voltada para doenças
transmissíveis; pediatra, para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil;
ginecologista, para acompanhamento pré-natal, formavam a organização básica dos recursos
humanos de serviços primários. Essas equipes também contavam com profissionais da
enfermagem, e eram descritas como equipes tradicionais dos serviços primários (BRASIL,
1976).
A VII CNS foi um marco na busca por romper com a centralidade do cuidado médico
nas instituições hospitalares ao afirmar os anseios de organizar o sistema de saúde através da
lógica de serviços primários orientados pelo princípio da universalidade. Embora o PREVSAÚDE tenha fomentado a ampliação do acesso e a cobertura de serviços primários, há que
se criticar o modelo assistencial que orientou a atuação das equipes, o qual era focado na
prática médica e na programação de grupos específicos.
Os anos 1970 e 1980 concentraram importantes movimentos populares de luta pelos
direitos sociais, pela defesa da universalização da cobertura em saúde e pelo reconhecimento
de um conceito de saúde que considerasse as condições de alimentação, renda, meio
ambiente, trabalho e acesso a serviços de saúde. Esses movimentos consolidaram-se na
reforma sanitária brasileira, que culminaria em profundas mudanças, sendo a maior delas, a
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (CEBES, 1985).
Como desdobramento desses movimentos, houve a promulgação da Constituição
Federal de 1988, a qual reconheceu a assistência à saúde como um direito universal e atribuiu
ao Estado a responsabilidade de promover as condições indispensáveis para seu pleno
exercício (BRASIL, 1988).
Os fatores determinantes e condicionantes de saúde passaram a ser formalmente
reconhecidos depois da instituição do SUS. Entre seus princípios e diretrizes, assumiu-se a
equidade e a universalidade do acesso à saúde, além da integralidade da atenção e assistência,
por intermédio de ações integradas de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL,
1990).
Houve grande influência dos movimentos no setor saúde, impactando fortemente na
formulação dos princípios do SUS: a universalidade resultante dos anseios da conferência de
Alma-Ata, a equidade e integralidade aprofundadas pela medicina social.
Os serviços de saúde existentes e o sistema de saúde a ser implementado foram
norteados

pelos

princípios

organizacionais
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descentralização,
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hierarquização, controle social e complementaridade. Assim, tornou-se necessário repensar a
organização da oferta dos serviços de saúde, de modo a permitir o contínuo/permanente
cuidado da saúde (BRASIL, 1990).
Enquanto defensores do SUS lutavam para torná-lo realidade, novas experiências de
serviços primários, tais como a atenção primária à saúde (APS), estavam sendo
implementadas pelo Brasil. O objetivo era romper com o modelo assistencial hegemônico e
com a estrutura dos postos e centros de saúde.
O primeiro modelo de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) a ser padronizado e
expandido uniformemente para todo o território brasileiro, foi o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS). O Programa foi instituído no Ceará, em 1986, e surgiu como
uma proposta promissora que marcou uma nova forma de organização do sistema, com foco
na melhoria da atenção prestada pelos serviços de APS (MINAYO et al., 1990).
Os bons resultados alcançados pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) no estado do Ceará, entre eles, redução das taxas de mortalidade infantil e materna
por causas preveníveis - atribuída em grande parte à atuação dos profissionais visitadores
(Agentes Comunitários de Saúde – ACS) -, foram essenciais para estimular a expansão do
programa, a partir de 1991, para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, com destaque para
áreas de maior pobreza e vulnerabilidade (BRASIL, 2001; VIANA e POZ, 2005).
Na integração entre membros da comunidade e trabalhadores de saúde, os ACS
deveriam priorizar sua atuação na abordagem de um território pré-definido, buscar
desenvolver ações de promoção de saúde e prevenir doenças, por meio de visitas domiciliares
(VD), sob supervisão de um enfermeiro (ROSA e LABATE, 2005).
Entre suas atribuições, destacavam-se a identificação de situações de risco, o
acompanhamento e monitoramento do estado de saúde das crianças, a identificação das
gestantes e seu encaminhamento ao pré-natal, além de atividades educativas. Questões
relacionadas à redução da mortalidade infantil e materna eram prioritárias (ROSA e
LABATE, 2005).
A organização da APS, inicialmente orientado pelo PACS, permitiu o vislumbre de uma
nova forma de atenção à saúde, na qual os profissionais saem do seu espaço e produzem saúde
no locus dos indivíduos. O ACS e a VD passaram a ser encarados como ferramentas para a
integração entre comunidade e serviços de saúde, eles deram suporte para a tradução das
dinâmicas social e profissional (GUEDES, 2009).
Ainda que o PACS tenha possibilitado importantes avanços no controle e redução de
morbimortalidade, em especial nas populações mais vulneráveis e nos grupos maternos e
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infantis, ele carecia de intervenções que permitissem o cuidado mais integral, que deslocasse
o cuidado das intervenções de educação em saúde e incorporasse a assistência de profissionais
de saúde, de nível superior.
A proposta de aperfeiçoamento da APS ancorou-se nos princípios do SUS. Em 1994, o
Ministério da Saúde, com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
propôs a constituição do Programa Saúde da Família (PSF), como nova possibilidade
organizacional para os serviços de APS. Essa nova organização permitiria o alcance de
atributos propostos pelo Institute os Medicine em 1978 e mais à frente aprofundados por
Barbara Starfield (CAMPOS et al., 2005; VIANA e POZ, 2005).
As equipes de PSF eram compostas por um médico (clínico geral ou com especialização
em saúde da família) e uma equipe de enfermagem. Elas também incorporavam de quatro a
seis ACS. O profissional de odontologia foi agregado, posteriormente, às equipes, como uma
nova possibilidade organizacional - essas equipes foram classificadas como ampliadas
(CAMPOS et al., 2005).
A instituição do SUS, e a organização dos serviços orientados pelas equipes de PSF,
permitiram, pela primeira vez, vislumbrar os atributos, aprofundados por Starfield (2002),
como desejáveis para cuidados médicos de qualidade e resolutivos, em nível primário.
O alcance de melhores resultados em saúde só seria viável através da garantia dos
quatro atributos

da

APS, considerados

essenciais:

acesso

ao

primeiro contato,

longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. Assim como de outros três
atributos derivados: centralidade na família, orientação comunitária e competência cultural
(STARFIELD, 2002).
O acesso ao primeiro contato é fundamental para o rompimento com o modelo anterior
de atenção à saúde, que focava a doença e a busca por serviços de atenção especializados, e
permite reconhecer os serviços de APS como portas de entrada para todo o sistema de saúde
(STARFIELD, 2002).
Compreende-se ainda que a efetivação do acesso por parte dos usuários expressa a
quantidade de serviços e seus recursos existentes e a organização dessa disponibilidade
(TRAVASSOSet al. 2000), há importantes desafios a serem considerados, não apenas em
relação aos aspectos geográficos, mas, também, sócio-organizacionais.
Osaspectos geográficos, como distância entre a residência do usuário e o serviço de
APS, tempo de deslocamento, forma de locomoção e custos com o trajeto, são alguns
exemplos que podem influenciar na escolha do serviço a ser procurado (TRAVASSO e
MARTINS, 2004).
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Ainda no cenário de potencial uso dos serviços de APS e, consequentemente, da
qualidade da atenção prestada, há que se inferir os aspectos sócio-organizacionais dos
serviços, tais como: a quantidade de serviços disponíveis (oferta), a disponibilidade de
recursos humanos, a infraestrutura e logística dos serviços e o horário de funcionamento.
Todas essas dimensões foram descritas por Donabedian, em 1973.
O atributo da Integralidade significa a efetivação do acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de atenção (primário, secundário e terciário), como forma de garantir ações
articuladas de promoção, prevenção e recuperação entre e dentro dos serviços de saúde
(STARFIELD, 2002).
Mattos (2009), autor de destaque no estudo sobre Integralidade, descreve dois tipos
dela: o primeiro, representa o modo de organização e inter-relação entre serviços de saúde,
conhecido como integralidade vertical. De acordo com ele, todos os serviços devem ser
organizados com o objetivode realizar uma apreensão ampliada das necessidades. Eles
também devem estar sempre atentos, de modo a assimilar uma necessidade não contemplada
pelos serviços que haviam sido procurados, anteriormente.
Seguindo essa mesma lógica, o conceito de integração vertical, proposto por Mendes
(2011), procura conceituar a necessidade de estabelecer relações de complementaridade entre
os diversos pontos das redes de atenção à saúde. Isso deveria se dar, a fim de valorizar e
potencializar as especificidades de cada desses pontos, e de fortalecer o princípio de economia
de escala. Os serviços APS deveriam assumir o papel de coordenação do cuidado, com foco
no alcance efetivo do atributo “integralidade”.
O segundo tipo de integralidade proposta por Mattos (2009), denominada integralidade
horizontal, refere-se aos esforços necessários, por parte dos serviços de saúde (intra-equipes),
para atenderem a demanda dos indivíduos por resolutividade; assim, o alcance da
integralidade horizontal retrataria os processos de trabalho das equipes.
Para atender o aspecto mais amplo do conceito de saúde, é preciso a promoção de
atenção integral e integrada. Pode-se considerar, que os atributos “integralidade” e
“coordenação do cuidado” podem ser bons indicadores da qualidade organizacional dos
serviços de APS (OLIVEIRA e PEREIRA, 2013). No entanto, para que os princípios e
objetivos do SUS fossem efetivados, a longitudinalidade do cuidado nos serviços de APS
tinham que tornar-se mais evidente como atributo essencial e serem citado como central no
processo de transição do modelo de atenção à saúde.
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A longitudinalidade refere-se à fonte contínua de atenção, a qual pressupõe o
estabelecimento de boas relações (vínculo), como seu princípio norteador (CUNHA e
GIOVANELLA, 2011).
Esse princípio está relacionado à forma como ocorrem as relações entre serviços de
saúde e usuários. Segundo Feuerwerker (2014, p.41), a valorização das relações sociais, e o
estabelecimento de vínculos entre usuários e profissionais de saúde, “possibilita mais
precisamente captar a singularidade, o contexto, o universo cultural, os modos específicos de
viver determinadas situações por parte do usuário”. Esses pressupostos são desejados pelo
SUS, pois permitem valorizar as singularidades dos indivíduos e a ampliação do significado
de adoecer.
Acolhimento é uma tecnologia de cuidado a ser adotada pela APS que permite valorizar
a longitudinalidade, ele significa a atitude que permite às equipes de saúde desenvolver escuta
qualificada para com as demandas trazidas de forma aampliar o acesso a um conjunto de
tecnologias e cuidados que permitam maior resolutividade (MERHY, 1997).
O acolhimento descrito e esperado é aquele que vai além dos procedimentos técnicos e
burocráticos, que possa ocorrer na recepção ou triagem de usuários que buscam por um
serviço; contudo, tal escuta deve ser permeada por empatia, solidariedade e responsabilização.
O alcance do atributo “longitudinalidade” nos serviços de APS e a incorporação da
tecnologia “acolhimento” só são plenamente possíveis por meio de um trabalho orientado pela
lógica de atuação multiprofissional. Nessa perspectiva, o Programa de Saúde da Família foi
implementado em 1994 como o novo arranjo organizacional para a APS.
O PSF destacou-se como modelo de equipes orientador da APS brasileira, e obteve
lugar de destaque entre as modalidades de serviços primários que foramimplementadas pelo
mundo, justamente, pela composição de equipes multiprofissionais que rompiam com a
supervalorização do atendimento médico (CAMPOS, CHERCHIGLIA, AGUIAR, 2002).
A

atuação

multiprofissional

viabiliza

o

desenvolvimento

compartilhado

e

complementar, ações de promoção de saúde, prevenção e tratamento de doenças e
reabilitação. Tal característica permite que equipes de PSF alcancem os atributos derivados:
centralidade na família, orientação comunitária e competência cultural (STARFIELD, 2002).
O alcance dos atributos derivados tornou-se mais factível a partir da lógica da
organização das equipes de PSF, uma vez que devem considerar as dinâmicas do território de
abrangência, no processo de trabalho previamente definido. Tal processo era resultado do
conhecimento sobre fatores de densidade populacional (adscrição da clientela) e sobre os
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componentes do território, o que viabiliza a ampliação da resolutividade nestes serviços
(BRASIL, 1990).
É importante destacar, que toda a organização, e as expectativas, direcionadas às
equipes de PSF vão ao encontro dos pressupostos descritos no arranjo do modelo assistencial
de vigilância em saúde, sendo o modelo de equipe que permite maior integralidade da atenção
e valorização dos territórios, ao considerar sua singularidade.
Macinko, Guanais e Souza (2006) em estudo avaliativo do impacto do PSF nas taxas de
mortalidade infantil nos estados brasileiros entre 1990 e 2002, encontraram que a cada 10%
de expansão da cobertura do programa, a mortalidade infantil reduziu 4,5%, principalmente
pelo controle das doenças diarréicas.
Os resultados evidentes de melhoria nos indicadores de saúde em locais que
implantaram o PSF favoreceram sua incorporação como estratégia, em nível nacional, e a
efetivação dos atributos derivados. A partir de 1996, o programa passou a ser definido como
Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2003).
A expansão do PSF havia ocorrido de forma mais predominante em municípios de
pequeno porte. Foi lançado, em 2003, o Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da
Família (PROESF) com base na reorientação por meio da ESF e no desafio de tornar o projeto
realidade em municípios com população acima de 100 mil habitantes (BRASIL, 2003).
Entre os componentes do PROESF está a previsão de apoio financeiro para estruturação
física dos serviços e para a incorporação de equipes de ESF, assim como para a capacitação
de profissionais e para o monitoramento de resultados, por meio de pesquisas (PEREIRA et
al., 2006; FACCHINI et al., 2008).
O incentivo à implantação de serviços organizados a partir desse modelo expandiu-se
gradualmente, até atingir cobertura de 64,47%, no país (em 2019). Não é possível negar os
ganhos em acesso resultantes da reorganização da atenção à saúde proposto pela estruturação
dos serviços de APS (LAVRAS, 2011; OLIVEIRA, 2016).
Com a descentralização e expansão da APS, a edição da Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS) de 2002, reforçou na área da assistência pré-natal, as
responsabilidades mínimas a ser ofertada pela APS, como o diagnóstico precoce de gravidez,
cadastramento das gestantes, classificação de risco gestacional, suplementação alimentar,
acompanhamento de pré-natal de baixo risco, entre outras ações (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2002; BRASIL, 2004).
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Embalada pela expansão da APS e na possibilidade de avançar na qualificação da
assistência pré-natal, em 2004 é lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (PNAISM), que teve por objetivos gerais:
“Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras,
mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos
meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em
todo território brasileiro; Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade
feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e
nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie” (Brasil,
2004, p. 67).

Os objetivos da PNAISM sugerem limitados avanços na melhoria dos resultados de
mortalidade materna por causas evitáveis que ocorreram com o modelo de atenção pré-natal
que vinha se desenvolvendo no País, e reforçam a necessidade de mudar para uma prática de
atenção mais integral.
Por objetivos específicos, a PNAISM propunha o fortalecimento da atenção básica no
cuidado com a mulher; qualificar a assistência obstétrica e neonatal; melhorar a informação
sobre a magnitude e tendência da mortalidade materna; prevenir as Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) e a infecção pelo HIV; e oferecer teste anti-HIV e de sífilis (Brasil,
2004);
Após a implementação de diversas políticas e programas de estímulo aexpansão e
consolidação da APS no Brasil, avanços puderam ser constatados. Sanine e colaboradores
(2018) em estudo avaliativo de 81 serviços de APS em cidades do Estado de São Paulo
encontraram que entre 2007 e 2014 ocorreu aumento na realização de testes de gravidez nas
unidades de saúde e encaminhamento para tratamento de sífilis.
A mortalidade infantil manteve em declínio, reduzindo de 49,7 óbitos por 1.000
nascidos vivos (1990) para 28,9 no ano de 2002 (MACINKO, GUANAIS e SOUZA, 2006).
Já a mortalidade materna mostrou-se um desafio maior do que o esperado, apresentando
variações na taxa de mortes que variou entre 77 por 100 mil nascidos vivos (2009) a 65
(2012), valores não muito distintos daqueles já alcançados no decorrer dos anos 80, sugerindo
estagnação e insuficiência das políticas e práticas de saúde em curso (SILVA et al., 2016).
É importante olhar para quanto a expansão dos serviços de APS, no modelo da saúde da
família (PSF e ESF), majoritariamente, seguiu a lógica do incentivo financeiro federal;
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gestores buscaram por recursos do Piso da Atenção Básica (PAB) (SOUSA e HAMANN,
2009; MENDES e MARQUES, 2014).
Os autores Sousa e Hamann (2009) descreveram que a implementação do financiamento
por meio dos PAB e os incentivos do PROESF estimularam a expansão e consolidação das
equipes de ESF, porém foram insuficientes para converter o modelo de atenção praticado.
Castanheira e colaboradores (2015) ao refletirem sobre a necessidade de estudos
avaliativos sobre a APS apontaram entre os desafios a serem explorados e superados os
relacionados às questões processuais das equipes, a exemplo do fomento ao trabalho em
equipe e busca pela qualidade técnica em conjunto à humanização e orientação comunitária,
vislumbrando a redefinição dos modelos de atenção ainda hegemônicos nos serviços de saúde.
A partir de tais reflexões, abre-se espaço para refletir que a expansão da APS pode ter
ocorrido mais pela lógica e interesse financeiro dos municípios, e não pela compreensão de
que o modelo de PSF e ESF permitiria mudar os modelos assistenciais em prática, naquele
momento.
A expansão e fortalecimento da APS ocorreu mediante disputas entre os modelos de
serviços de APS, historicamente existentes e com outras proposições políticas que disputaram
por orçamentos para a expansão e fortalecimento da APS, a exemplo das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA)(KONDER e O’DWEY I, 2015).
Embora o governo federal, nesse movimento, tenha empenhado esforços para direcionar
a reorganização e a expansão do sistema em torno de uma APS vigilante, as constantes
disputas entre formas alternativas de implementação do modelo de atenção, tais como: as
unidades de atendimento médico ambulatorial (AMA) na cidade de São Paulo (PUCCINI,
2008; SANINE et al., 2018), perpetuaram.
Avanços substanciais puderam ser percebidos após o histórico de implantação e
expansão das equipes de ESF; no entanto, relatos sugeriram incremento, ainda tímido, nas
ações de vigilância da saúde no cotidiano dos serviços e substituição dos processos de
trabalho das equipes, as quais passaram a direcionar suas atividades para o estabelecimento de
vínculo e responsabilização com os indivíduos (SILVA e POWELL-JACKSON, 2017).
Todos os esforços empenhados na intenção de organizar e fortalecer o SUS, assim como
ocorreu em outros sistemas de saúde pela América Latina, mostraram-se limitados para
romper a fragmentação/desarticulação histórica nos serviços e sistemas, como descrito em
documento da Organização Pan Americana da Saúde (OPAS):
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Los sistemas de salud de las Américas se caracterizan por altos niveles de
fragmentación de susservicios de salud. La experiencia acumulada demuestra que la
excesiva fragmentación de los servicios de salud genera dificultades em El acceso a
los servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, el uso irracional e
ineficiente de los recursos disponibles, un incremento innecesario de los costos de
producción, y una baja satisfacción de los ciudadanos com los servicios recibidos
(OPAS, 2009, pag. 7).

No campo da saúde materna a fragmentação dos serviços e sistemas locais de saúde,
ainda persistente, refletiu na dificuldade em atingir algumas das metas pactuadas durante a
cúpula do milênio das Nações Unidas, a exemplo do Objetivo do Desenvolvimento do
Milênio número cinco (melhorar a saúde materna) que tinha por meta reduzir até 2015 a
mortalidade materna em 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos. O Brasil manteve sua taxa em
64 por 100 mil nascidos vivos no ano se 2011 (ROMA, 2019).
O Ministério da Saúde preconizou a criação de equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da
Família (NASF) em 2008. Esses núcleos eram compostos por, no mínino, cinco profissionais
de nível superior, com o objetivo de apoiar as equipes de ESF em caráter interdisciplinar e
intersetorial (BRASIL, 2008). Essa foi a forma encontrada para incorporar os princípios e
diretrizes do SUS, enfrentando o modelo assistencial hegemônico, a incorporação de práticas
de autocuidado - com abordagem multiprofissional - e fomentando a continuidade assistencial
provida pelas equipes de APS.
A proposição da organização com base nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), como
estratégia para superar a fragmentação, foi outra estratégia para fortalecer o SUS. O marco
regulatório das RAS, no Brasil, foi instituído por meio da Portaria número 4.279 de
2010(BRASIL, 2010), que fomentou a organização dos serviços de saúde, a partir de relações
- sem sobreposição - entre esses serviços, em distintos níveis de complexidade. Mendes
(2011) definiu as RAS como
“organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si
por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e
interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde” (MENDES,
2011, p.82),

Os serviços de APS, nesse modelo, mais uma vez, foram reforçados como centrais e
determinantes para a efetivação dos princípios, e diretrizes, do sistema de saúde. Seu papel de
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ordenador e coordenador do cuidado deve ser ressaltado, pois ele seria responsável pela
garantia da atenção contínua e integral (BRASIL, 2010).
O papel de coordenação que os serviços de APS deveriam exercer, tinham como
objetivo ampliar a capacidade resolutiva dos serviços que compõem as RAS e ordenar os
fluxos e contra-fluxos de pessoas e informações. Tal processo deveria reforçar a atuação
sincronizada, e voltada a um objetivo comum (OLIVEIRA e PEREIRA, 2013).
Considerando a heterogeneidade das múltiplas necessidades em saúde e para facilitar a
constituição da RAS, foi priorizada a organização de cinco redes temáticas, conforme as
demandas de determinado grupo, ou condição de saúde (MENDES, 2011; MAGALHÃES
JUNIOR, 2014). Dentre elas, priorizou-se nesse trabalho, a Rede Cegonha, a qual foi
instituída no SUS e teve entre seus objetivos:
“I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da
mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento,
ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro
meses;
II – Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta
garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e
III – Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente
neonatal” (BRASIL. 2011a, p.1).

A rede a ser implantada até 2014, nas regiões norte e nordeste, no Vale do
Jequitinhonha e Mucuri, e nas regiões metropolitanas do país, tinha os serviços de APS como
seu eixo estruturante. Embora suas diretrizes propusessem a padronização da organização dos
serviços, em nível nacional, as especificidades de cada local deveriam ser consideradas em
sua organização (MAGALHÃES JUNIOR, 2014).
Segundo a proposta da RC, uma organização qualificada deveria estar dividida em
quatro componentes estratégicos: pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à
saúde da criança e sistemas logísticos (BRASIL, 2011).
No pré-natal, as ações previstas para serviços de APS deveriam ser direcionadas a um
conjunto de ações e procedimentos, tais como: mínimo de seis consultas de pré-natal e um
conjunto de exames diagnósticos (BRASIL, 2011).
Quanto ao componente parto e nascimento, havia orientação para ampliação no número
de leitos obstétricos e neonatais, e para a integração entre serviços de distintas complexidades,
em razão da integralidade (BRASIL, 2011).
Indicadores de morbimortalidade (Incidência de sífilis congênita; Taxa de óbito infantil
- neonatal e pós-neonatal -, Número de óbitos maternos); de atenção (Nascidos vivos de
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gestante com mais de sete consultas de pré-natal, de capacidade hospitalar instalada - número
de leitos obstétricos e cobertura de equipes de ESF -, e de gestão (percentual de investimento
no setor saúde) foram propostos para o monitoramento, e avaliação, do alcance das ações
propostas pela RC (BRASIL, 2011).
Mesmo após a implementação da RC, algumas localidades permanecem com baixos
indicadores relacionados à assistência materna. Barsells et al., (2018) ao avaliarem a
qualidade do cuidado pré-natal a partir da análise de prontuário de 560 gestantes de Fortaleza
– CE, entre 2015 e 2016, encontraram que apenas 42,3% realizaram sete consultas e 26,3%
iniciaram precocemente o pré-natal.
As evidências sugerem haver um hiato entre a qualidade desejada/esperada e a
organização das práticas operacionalizadas nos serviços de APS na atenção pré-natal. Tal
observação, levantou a indagação sobre quais seriam os possíveis fatores influenciando a
atenção ao pré-natal e os avanços possíveis trazidos pela incorporação do novo modelo de
atenção no decorrer desse acompanhamento?
Dentre a produção científica que explora sobre o cuidado pré-natal, identificam-se
aquelas que apoiadas nos resultados do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade
(PMAQ) da Atenção Básica (AB) analisaram o pré-natal e sua qualidade prioritariamente sob
a perspectiva do número de consultas e acesso a exames recomendados, para um contexto
geral de Brasil, a exemplo dos trabalhos de Guimarães et al., (2018), Luz, Aquino e Medina
(2018), Mario e colaboradores (2019), Cunha et al., (2019). Tais trabalhos não permitiram
avançar na análise do conjunto de indicadores de monitoramento e avaliação propostos pela
RC, nem desagregação dos achados que permita pormenorizar as fragilidades e
potencialidades locais.
Outros trabalhos mais desagregados sobre o cuidado pré-natal permitiram analisar o
cuidado pré-natal também a partir dos indicadores de número de consultas, captação e acesso
a exames, prioritariamente, nas cidades de Sergipe (Mendes et al., 2020), Fortaleza (Balsells
et al., 2018), Aracajú (Carvalho et al., 2016) e Rio Grande (Saavedra, Cesar e Linhares,
2019).Há uma lacuna de trabalhos que permitam avaliar o cuidado pré-natal nas e entre as
capitais, localidades que concentram os serviços de distintos níveis de complexidades, a
alocação de recursos e força de trabalho, a partir de um conjunto de resultados (indicadores)
extraídos no mesmo período, com a mesma técnica e que sejam comparáveis.
Quais seriam as tecnológicas que as equipes atuantes nos serviços de APS poderiam e
deveriam seguir para incorporar os pressupostos do modelo de atenção à saúde, orientado
pelos princípios preconizados pelo SUS, na assistência pré-natal?
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Lacunas apontam para a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas de
avaliação de políticas que permitam identificarse a evolução das políticas de APS, e suas
práticas de cuidado pré-natal permitiram alcançar melhores resultados, conforme proposto por
Champagneet al., (2011)
Como possíveis métodosa serem empregados os estudos de avaliação de efetividade
permitem identificar por meio dos indicadores (quantidade) os impactos e efeitos da
organização e reorganização dos serviços de APS na saúde materna, que podem ser
estruturados segundo o modelo donabediano (1990) ou por avaliações de processo
(CHAMPAGNE et al., 2011).
O modelo de avaliação de Donabedian (1990) é estruturado para permitir estabelecer
uma relação causal entre a estrutura, os processos e por fim os resultados, respectivamente,
sendoeste último o indicador central da qualidade do objeto em avaliação.
As avaliações de processos, também partem do uso do tripé estrutura, processo e
resultado, porém enfatizam os processos como determinantes para o alcance desejado ou
indesejado dos resultados e que permitem melhor uso das estruturas existentes (CRUZ, 2015)
Ancorada na avaliação de políticas de saúde faz-se necessário a avaliação crítica, sobre
quais foram os reais efeitos da expansão do acesso e o quanto a mudança no modelo de
atenção vigente nos serviços de APS pela lógica da ESFforam capazes de produzir reflexos na
qualidade da atenção à gestação.

OBJETIVOS
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
Avaliar o acompanhamento pré-natal em serviços de Atenção Primária à Saúde

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1 Analisar o comportamento dos indicadores de atenção ao pré-natal no Brasil;
1.2 Identificar variáveis individuais e dos serviços que podem exercer influência na
longitudinalidade do componente pré-natal, em distintos serviços de APS;
1.3 Identificar boas práticas para melhorar a qualidade do atendimento pré-natal.

METODOLOGIA
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4 METODOLOGIA

4.1 Desenho do estudo

Pesquisa do tipo avaliativa, composta por três recortes: dois estudos transversais,
apoiados pelo uso de dados primários e secundários, e revisão de literatura - todos orientados
segundo os pressupostos da Rede Cegonha.
As pesquisas avaliativas em saúde, quando subsidiadas por um bom diagnóstico, têm
por finalidade a tomada de decisões, com base no conhecimento de determinada situação e
dos recursos disponíveis, e/ou necessários, para se fazer os ajustes nos processos e para
alcançar, com maior efetividade, os resultados esperados ou desejados (TANAKA, 2017).
Desse modo, deve dar aos gestores a oportunidade de ter acesso à informação e, em tempo
hábil para melhorar qualitativamenteas decisões tomadas (CONTANDRIOPOULOS, 2006;
TANAKA, 2017).
Ainda que pese a necessidade de estudos de avaliação terem desenhos complexos, com
critérios e teorias consistentes, eles também devem ter como objetivo final ser instrumentos
de uso político para a formulação de políticas públicas (TANAKA, 2017). Sua utilidade,
oportunidade, factibilidade, confiabilidade, objetividade e direcionalidade devem ser
consideradas durante a elaboração de seu desenho, com atenção ao timing de utilização para
tomada de decisões (TANAKA e TAMAKI, 2012).
A Rede Cegonha, aplicada ao modelo de avaliação de serviços (figura 1) - adaptado
por Hartz (2005) (HARTZ e VIEIRA-DA-SILVA 2005) - foi o objeto de estudo do
componente pré-natal nos serviços de APS e serviu como suporte do desenho metodológico
do estudo e para a elaboração do modelo explicativo das análises.
A construção de um modelo explicativo colaborou para exemplificar e sintetizar os
aspectos de uma política pública e de seu funcionamento, o que ajuda a melhor vislumbrar a
comparação entre elementos desejáveis e resultados efetivos resultantes da intervenção
(AMARAL e BOSI, 2017). O modelo explicativo pode resultar, ainda, de um recorte em uma
política de saúde que busqueanalisar os objetivos específicos da avaliação proposta.
O modelo teórico avaliativo de Donabedian (1974), organizado entre as dimensões
avaliativas de estrutura, processo e resultados, deu espaço a uma reorganização das dimensões
no sentido de processo, resultado e estrutura. Estudos de avaliação de serviços de saúde lida
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com processos que são componentes essenciais à interação com os usuários. A tomada de
decisão pode e deve ser realizada no decorrer do processo, de forma dinâmica e oportuna, sem
precisar aguardar pelos bons, ou maus, resultados ao final de um determinado ciclo
(TANAKA, 2011).

Figura 1. Modelo explicativo da avaliação do componente pré-natal, com base nas
premissas da Rede Cegonha, 2012.

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados refletem o alcance de processos que permitirão a emissão de juízo de
valor. O julgamento, na dimensão “estrutura”, reflete a suficiência e adequação das condições
necessárias para a execução dos processos. Considera-se que as condições da estrutura,
quando otimizadas, permitem o melhor alcance dos processos e, consequentemente, o alcance
dos resultados esperados.
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4.2 Etapas das Avaliações

4.2.1 Estudo de dados secundários – análise de magnitude e tendência.
Dados extraídos dos sistemas de informação em saúde gerenciados pelo Departamento
de Informática do SUS (DATASUS) foram usados na análise do comportamento dos
indicadores de atenção ao pré-natal no Brasil. Eles são uma rica fonte de produção de dados,
de fácil e rápido acesso, cuja coleta e análise permitem definir uma linha de base referencial,
capaz de sinalizar os desempenhos (DRUMOND JUNIOR, 2017; FURTADO et al., 2017).
O modelo explicativo da Rede Cegonha (figura 2) serviu para orientar a elaboração da
matriz avaliativa (quadro 1)

e posterior análise do comportamento dos indicadores do

componente atenção pré-natal, objeto de estudo deste trabalho. A matriz objetiva articular a
lógica do estudo e ser capaz de demonstrar os componentes e etapas a serem percorridas.
Além disso, ela apresenta os indicadores, a fonte de extração dos dados e a memória de
cálculo, o que confere coerência técnica aos estudos.
As bases de dados para extração das informações foram: Sistema de Informação de
Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação Hospitalar (SIH),
Sistema de Informação de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES),
Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica (e-gestor) e Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Os indicadores elaborados e eleitos para o processo avaliativo, assim como o modelo
explicativo adotado, trazem consigo o esforço para representar o funcionamento, a condição
ou o desempenho do fragmento (componente pré-natal) da realidade, ampla e complexa, da
Rede Cegonha.
Os indicadores, elencados na matriz avaliativa, foram calculados para todas as 26
capitais brasileiras e o distrito federal. Tal cálculo possibilitou analisar o contexto da oferta do
cuidado pré-natal entre localidades que apresentam características similares, elevada
concentração de recursos tecnológicos e um conjunto de serviços de distintas complexidades.
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Figura 2. Modelo explicativo da Rede Cegonha para análise do comportamento dos
indicadores da atenção ao pré-natal.

Processo

Resultado
Incidência de Sífilis Congênita

Incidência de HIV em menores de 5 anos
Taxa de mortalidade
materna
Taxa de mortalidade
neonatal

Proporção de adequação da quantidade de
Consultas de pré-natal

Taxa de mortalidade infantil por causas
evitáveis
Proporção de nascidos vivos de mães <19
anos
Proporção de nascidos vivos de mãe entre
15 e 19 anos
Proporção de parto normal (eletivo) em
gestação de risco habitual

Capacidade de Cobertura por
equipes de AB/ESF

Índice de Enfermeiro e Médico
Obstetra

Estrutura
Fonte: Elaboração própria.

Índice de equipamentos de
Ultrassonografia
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Quadro 1. Matriz avaliativa para análise do comportamento da atenção ao pré-natal,
elaborado a partir das premissas da Rede Cegonha.
Dimensão

Processo

Resultado

Estrutura

Indicador

Proporção de
adequação da
quantidade de
consultas de
pré-natal
Incidência de
Sífilis
Congênita
Incidência de
HIV em
menores de 5
anos
Taxa de
mortalidade
materna
Taxa de
mortalidade
neonatal
Taxa de
mortalidade
infantil por
causas evitáveis
Proporção de
nascidos vivos
de mães <19
anos
Proporção de
nascidos vivos
entre 15 e 19
anos
Proporção de
parto normal
(eletivo) em
gestação de
risco habitual
Capacidade de
cobertura de
equipes de AB
Capacidade de
cobertura de
equipes de ESF
Índice de
Enfermeiro
Obstetra
Índice de
Médico
Obstetra
Índice de
equipamentos
de
Ultrassonografia

Parâmetro

--

3,3 para
cada 1.00

Cálculo
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑛𝑒𝑛ℎ𝑢𝑚𝑎 𝐶𝑃𝑁 𝑋 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 1 𝑎 3 𝐶𝑃𝑁 𝑋 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 4 𝑎 6 𝐶𝑃𝑁 𝑋 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 7 𝑜𝑢 + 𝐶𝑃𝑁 𝑋 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑠í𝑓𝑖𝑙𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑔ê𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑋 1.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

Fonte
de
dados

SINASC

SINAN
SINASC

6,8 para
cada
100.000

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐼𝑉
𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 5 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑋 100.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SINAN
SINASC

70 para
cada
100.000

𝑁° 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑋 100.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SIM
SINASC

12 para
cada 1.000

𝑁° 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑋 1.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SIM
SINASC

4 para cada
1.000

𝑁° 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑣𝑖𝑡á𝑣𝑒𝑖𝑠
𝑟𝑒𝑑𝑢𝑧í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛çã𝑜 à 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑝
𝑋 1.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SIM
SINASC

--

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚ã𝑒𝑠
< 19 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑋 1.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SINASC

45 para
cada 1.000

𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚ã𝑒𝑠
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑎 19 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑋 1.000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SINASC
IBGE

85%

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠, 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑋 1000
𝑁° 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠

SIH
SINASC

--

-30 para
cada
10.000
25 para
cada
100.000
--

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐵 𝑋 3.000
𝑋100
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑆𝐹 𝑋 3.450
𝑋100
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜
𝑜𝑏𝑠𝑡é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑋 10.000
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑜𝑏𝑠𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑋 100.000
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑋 1.000
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙

E-gestor
AB
E-gestor
AB
CNES
IBGE
CNES
IBGE
CNES
IBGE
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Embora a publicação da portaria da RC date de 24 de junho de 2011, ela foi usada
como referência nas análises aplicadas ao ano de 2012, tendo sido esse o primeiro ano de
exercício integral da rede. Desse modo, a análise de tendência temporal foi aplicada, a dados
relativos ao intervalo temporal de 2007 a 2017, período de cinco anos antes e após, a referida
Portaria, para permitir a investigação acerca da existência de aspectos contraditórios ao
padrão esperado. Tal recurso, permite analisar a magnitude de determinada variável e os
padrões de indicadores através do tempo, assim como seu comportamento (tendência) entre
situações de ascensão, decréscimo ou estabilidade (DRUMOND JUNIOR, 2017).
Para permitir uma análise pormenorizada da possível influência da APS na assistência
pré-natal, foi elaborado um modelo analítico mais sintético (figura 3)
Figura 3. Modelo explicativo da análise do comportamento dos indicadores da atenção ao
pré-natal, elaborado a partir das premissas da Rede Cegonha

Processo

Resultado
Incidência de Sífilis Congênita

Incidência de HIV em menores de 5
anos
Proporção de adequação da
quantidade de consultas de pré-natal
Taxa de mortalidade materna

Taxa de mortalidade neonatal

Fonte: Elaboração própria.
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Os estudos baseados em dados secundários oportunizam a compreensão de uma dada
situação, em sua totalidade, mas não possibilitam desagregação e inferências causais
(MALTAet al., 2008). Estudos do tipo inquérito, resultantes da coleta de dados primários, são
fundamentais para a qualificação de processos avaliativos, uma vez que permitem conhecer o
perfil de saúde, os fatores de risco das populações de interesse, o acesso aos serviços de saúde
e a percepção do usuário sobre os serviços (CESAR e TANAKA, 1996; SZWARCWALD e
DAMACENA, 2008).

4.2.2 Estudo de dados primários – inquérito em saúde
O segundo objetivo: identificação das variáveis individuais e dos serviços que podem
exercer influência sobre a longitudinalidade no componente pré-natal na APS, foi alcançado
por meio dos resultados apresentados no segundo capítulo. Ele é um recorte do estudo
multicêntrico intitulado “inquérito sobre o funcionamento da atenção básica à Saúde e do
acesso à atenção especializada em regiões metropolitanas brasileiras – AcesSUS”,conduzido
no município de São Paulo (AceSUS, 2016).
A condição traçadora foi escolhidapois possibilita avaliar a integralidade da rede de
atenção e, consequentemente, analisar os distintos serviços, conforme o grau de evolução do
processo saúde-doença (KESSNER, 1973; TANAKA 2011). Dessa forma, a condição de
gestação de alto risco (GAR) foi escolhida, pois é recomendado que o cuidado
sejadesenvolvido de forma compartilhada entre APS e Atenção Especializada (AE), e permite
detalhar a atenção prestada,por distintos serviços.
Para dimensionar a população de GAR, foi utilizado o número de consultas médicas
mensais realizadas pelas gestantes encaminhadas pela APS, em 15 serviços de saúde de
atenção especializada para gravidez de risco no Município de São Paulo (tabela 1).
No cálculo da estimativa amostral foi considerado como valor de erro de amostragem
geral de 0,04 e para cada domínio de 0,07, considerando p=0,50 e z=1,96, resultando na
estimativa da amostra final para o estudo em 600 gestantes. Para permitir analisar as possíveis
diferenças entre os tipos de serviços de APS foram definidos três domínios segundo o tipo de
serviço de APS que encaminhou a usuária (Unidade Básica de Saúde tradicional, Estratégia
Saúde da Família e Unidade mista), prevendo frequências iguais para cada domínio, de 200
usuárias.
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Tabela 1. Número estimado de consultas médicas mensais a gestantes em serviços de saúde de atenção
especializada para gravidez de risco em São Paulo, encaminhadas pelas APS.
Serviço de Saúde
Ama/Ubs Integrada Jardim Tiete I
Hora Certa Penha
Hosp Mun Cachoeirinha Mario De Moraes Altenfelder Silva
Hosp Mun Campo Limpo-Fernando Mauro P Da Rocha
Ae Jose BonifacioIv - Ceo Itaquera
Ae Sapopemba - Centro Esp. OdontologicoVpSapopemba
Hospital Dia Da Rede Hora Certa Itaim Paulista
Ama/Ubs Integrada Vila Carmosina
Hospital Dia Da Rede Hora Certa Sao Miguel – Tito Lopes
Amb EspecDr Cesar Antunes Da Rocha
Hosp Sao Luiz Gonzaga
Ubs Jardim Sao Carlos - Ceo Guaianases
Unidade Avancada Cidade Tiradentes
Hosp MunVer Jose Storopolli
Hosp Mun Jabaquara-Arthur Ribeiro De Saboya
Total Geral
Fonte: AcesSUS (2016).

n
86,7
80,4
73,8
52,9
47,0
46,6
46,3
39,2
31,0
29,8
25,4
22,2
13,8
12,3
5,8
613,2

%
14,1
13,1
12,0
8,6
7,7
7,6
7,6
6,4
5,1
4,9
4,1
3,6
2,3
2,0
0,9
100,0

O tamanho da amostra (tabela 2) estimada foi dividido pelo número de pacientes
atendidas semanalmente nos serviços de AE, para determinar o tempo necessário
(cronograma) de coleta de dados, que foi inicialmente estimado em 27 dias. Maiores detalhes,
sobre

o

processo

de

amostragem,

podem

ser

acessados

através

do

portal

AcesSUS

(https://www.fcm.unicamp.br/acessus/metodologia/inquerito-amostragem/plano-deamostragem/gestacao-de-risco).
A população contou com gestantes apresentando algum grau de risco, que foram
entrevistadas enquanto aguardavam, por atendimento médico especializado, em unidades de
saúde de referência para gestação de alto risco do Município de São Paulo. Somente gestantes
que tivessem sido encaminhadas pela APS foram incluídas na amostra.
As entrevistas foram aplicadas entre março e setembro de 2016, por entrevistadores
previamente capacitados, em 14 serviços de AE. Elas foram orientadas por formulário
padronizado (anexo IV), composto por 49 questões fechadas, que versavam sobre as
características sociodemográficas das gestantes e sobre a organização, e dinâmica, dos
serviços de saúde.
O formulário foi elaborado por um conjunto de pesquisadores da área de saúde materna
que, a partir da identificação de questões elencadas como essenciais à Rede Cegonha,
elaboraram as questões. Após a consolidação do formulário, foi realizado seu pré-teste, em
duas regiões metropolitanas, de diferentes estados brasileiros, para acompanhar a capacidade
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de extração de informações de interessee os dados do pré-teste não foram incluídos na
pesquisa final.
Tabela 2. Entrevistas previstas no plano de amostragem, entrevistas realizadas, e peso
amostral atribuídos aos sujeitos nos serviços de atendimento especializado, São Paulo, 2016.
Serviço de Saúde
Ama/Ubs Integrada Jardim Tiete I
Hora Certa Penha
Hosp Mun Cachoeirinha Mario De Moraes Altenfelder
Silva
Hosp Mun Campo Limpo-Fernando Mauro P Da Rocha
Ae Jose BonifacioIv - Ceo Itaquera
Ae Sapopemba - Centro Esp.
OdontologicoVpSapopemba
Hospital Dia Da Rede Hora Certa Itaim Paulista
Ama/Ubs Integrada Vila Carmosina
Hospital Dia Da Rede Hora Certa Sao Miguel – Tito
Lopes
Amb Espec Dr Cesar Antunes Da Rocha
Hosp Sao Luiz Gonzaga
Ubs Jardim Sao Carlos - Ceo Guaianases
Unidade Avancada Cidade Tiradentes
Hosp Mun Ver Jose Storopolli
Hosp Mun Jabaquara-Arthur Ribeiro De Saboya
Hosp Mun Jardim Sarah-Mario Degni
Total Geral
Fonte: AcesSUS (2016).

Entrevistas
previstas
85
78
72

Entrevistas
realizadas
25
71
122

Peso
amostral
5,50000
3,66667
3,14286

52
46
46

14
67
80

4,40000
4,40000
4,40000

45
38
30

56
36

4,40000
4,40000

29
24
22
14
12
6
600

17
37
35
28
18
83
689

4,40000
5,50000
4,40000
4,40000
4,40000
3,14286

Na análise dos resultados foi atribuído peso amostral aos indivíduos, conforme o
serviço onde foram entrevistados com o objetivo de corrigir o tempo de duração da coleta de
dados, pois, não foi viável manter a mesma quantidade de dias, em todos os serviços,
conforme planejamento inicial.
A análise descritiva foi mantida a fim de conhecer-se a distribuição da amostra. As
análises qui-quadrado de Person e regressão logística múltipla foram utilizadas para
determinar as variáveis associadas à longitudinalidade em relação aos serviços de APS. Tais
análises foram aplicadas para responder à pergunta avaliativa: quais são as características das
gestantes e dos serviços que influenciam longitudinalidade na atenção em distintos serviços
de APS?
A resposta “Continuo fazendo pré-natal no posto, centro ou unidade de saúde” foi usada
como variável dependente na análise de serviços para representar a “longitudinalidade dos
serviços de APS”. As variáveis independentes foram: periodicidade das consultas (0 a 15 dias,
de 16 a 30 dias e maior que 30 dias); tempo decorrido entre o encaminhamento e a realização
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da consulta - no atendimento especializado (0 a 30 dias, 31 a 60 dias, mais que 60 dias),
período escolhido dada a periodicidade de abertura do sistema de marcação de consultas do
município pelo SIGA; e período gestacional quando foi iniciado o pré-natal (primeiro,
segundo ou terceiro trimestre).
Segundo as especificidades dos tipos de serviços de APS, outras varáveis foram
incluídas como independentes, tais como: conhecer o Agente Comunitário de Saúde (ACS),
ter recebido visita domiciliar (VD) durante a análise da ESF e quais profissionais, das equipes
tradicionais (médico ginecologista, médico clínico geral ou enfermeiro), realizaram o prénatal.
Com o apoio do programa estatístico Stata versão 14, inicialmente as variáveis foram
submetidas ao teste qui-quadrado para identificar possíveis associações. As variáveis com
valor de significância menor, ou igual, a 0,20 (p), foram incluídas no modelo para o teste de
regressão logística.
Além das variáveis estatisticamente significativas, outras variáveis que permitissem
representar as características pessoais e dos serviços, foram incluídas no modelo de regressão.
Elas podem, direta ou indiretamente, influenciar na longitudinalidade do cuidado, e foram
elencadas a partir do conhecimento das dinâmicas dos modelos de APS.
As variáveis que apresentaram nível de significância menor que 0,05, como resultado da
regressão, foram aceito como tendo associação significante.
O estudo multicêntrico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de Campinas, sob parecer nº 2225109 (AnexoIII).

4.2.3 Estudo de revisão – revisão integrativa de literatura

Os estudos de revisão de literatura permitem sistematizar o vasto mundo das pesquisas
sobre determinados temas, assim como,direcionar a prática assistencial, segundo evidências
científicas (SOUZA et al., 2010). O método de revisão integrativa utiliza um escopo amplo e
permite a inclusão de pesquisas de diversos delineamentos, de experimentais e quaseexperimentais, a observacionais, o que amplia a combinação de dados teóricos a empíricos
(MENDES et al., 2008).
O terceiro recorte buscou identificar as práticas de assistência pré-natal descritas na
literatura como exitosas e que fomentam melhores resultados na qualidade do pré-natal na
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APS. A intenção é apoiar os serviços de APS, e suas respectivas equipes com estratégias que
possam melhorar a qualidade das ações ofertadas, romper com práticas permeadas pelos
modelos tradicionais de atenção à saúde e incorporar a longitudinalidade do cuidado durante o
acompanhamento pré-natal.
As etapas metodológicas seguidas deram-se pela Identificação do problema (etapa um)
a partir da estratégia PVO (População: gestantes em acompanhamento pré-natal na atenção
primária em saúde; Variável de Interesse: práticas que favoreçam a qualidade do cuidado prénatal; Desfecho: a melhoria do cuidado à gestante no pré-natal); Busca na Literatura;
Avaliação dos dados; Coleta e análise dos dados; e Apresentação dos resultados.
Buscas foram realizadas nas bases de dados da PubMed e LILACS, entre os meses de
novembro e dezembro de 2019. Tais bases foram selecionadas por concentrarem maior
número de estudos conduzidos em países da América Latina, que por sua vez, são similares na
forma de atuação dos serviços de APS, suas práticas se aproximam daquelas desejadas pelo
SUS.
A PubMed é mantida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a
qual disponibiliza artigos em fase de indexação, informações sobre publicadores das revistas.
Ela contém mais de 5.400 periódicos da área biomédica da Medline (UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, 2019).
A segunda base de dados investigada, a Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), é especializada em saúde e reúne a produção científica, e
técnica, de 26 países da América Latina e do Caribe. Ela inclui os textos da base Scielo
(LILACS, 2019).
A chave de busca, para ambas as situações, foi baseada em descritores indexados do
Medical Subject Headings (MeSH). Os operadores booleanos AND e OR foram utilizados, e
o cruzando de “PrenatalCare” AND “Primary Health Care” AND (Quality Assurance,
Health Care” OR “Qualityof Health Care”) foi adotado como estratégia de busca.
O critério de inclusão previa que os trabalhos deveriam ser artigos científicos,
disponíveis na íntegra e publicados a partir de 2006. Esse foi o período quando houve
estímulo à expansão da atenção primária em saúde, por meio das equipes de saúde da família
(ESF). Essa estratégia ampliou o acesso na APS e incorporou, de forma mais marcante, as
características dos modelos alternativos de atenção à saúde, no Brasil.
O processo de seleção dos artigos ocorreu após a leitura (dupla) efetuada por dois
pesquisadores independentes. As inclusões deram-se por consenso.
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Na coleta e análise dos dados aorganização da amostra final dos trabalhos e extração
dos dados deu-se pela aplicação da lista de verificação STROBE - adaptada (incluídas como
variáveis de interesse título, ano de publicação, país aonde foi realizado o estudo, objetivo do
estudo, descrição das intervenções realizadas na metodologia e desfechos de interesse. Os
dados analisados foram agrupados por similaridade de conteúdo, após leitura na íntegra.
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5.1– Avaliação da Atenção ao Pré-Natal nas Capitais Brasileiras: Tendência de Uma
Década

AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NAS CAPITAIS BRASILEIRAS:
TENDÊNCIA DE UMA DÉCADA1
RESUMO
Objetivo: Analisar o comportamento de indicadores de atenção pré-natal nas capitais do
Brasil, no decorrer de uma década. Método: Estudo ecológico avaliativo baseado em dados
secundários de nascidos vivos, mortalidade, agravos de notificação e gestão da atenção
coletados nos sistemas de informação. Um modelo lógico e uma matriz de indicadores que
pudessem expressar a magnitude e a evolução da atenção pré-natal foram elaborados a partir
da Rede Cegonha considerando cinco anos antes e após a implementação dessa política. Os
indicadores de todas as capitais brasileiras e do Distrito Federal foram calculados. Os dados
foram analisados pelo teste de regressão linear. Resultados: Foi possível identificar a
ampliação do acesso a consultas pré-natal nas capitais durante o período analisado; as
magnitudes foram superiores à média brasileira para gestantes que fizeram mais de seis
consultas em onze capitais. Houve tendência crescente em 15 capitais; porém, com
iniquidades regionais, melhores indicadores foram registrados para gestantes residentes nas
regiões Sudeste e Sul do Brasil. A expansão de consultas não resultou na melhoria de
indicadores de morbidade para sífilis congênita e HIV (em menores de cinco anos) e de
mortalidade materna e neonatal. A análise estatística mostrou não haver correlação entre a
ampliação da capacidade de cobertura de equipes de atenção primária e melhoria na
assistência pré-natal. Conclusões: Houve ampliação do acesso ao serviço, mas ela ainda
permanece insuficiente para o enfrentamento de morbimortalidades relacionadas ao
atendimento pré-natal
Descritores: Cuidado pré-natal; Qualidade da assistência à saúde; Serviços de Saúde.
Avaliação em Saúde; Atenção Primária em Saúde; Saúde Pública
ABSTRACT
Objective: Assessing the behavior of prenatal care indicators in Brazil state capitals within a
10-year timeline. Method: Ecological evaluation study based on secondary data of newborns,
mortality, grievances of notification and caregiving management collected in different
databases. A logical model and an indicator matrix capable of expressing the magnitude and
evolution of prenatal care were elaborated based on Rede Cegonha information collected five
years before and after its implementation. Indicators of all state capitals and of the Federal
District were calculated. Data were analyzed through linear regression test. Results: It was
possible identifying amplification in the access to prenatal care consultations in the state
capitals throughout the assessed timeline; magnitudes were higher than the Brazilian average
recorded for pregnant women who attended more than six consultations in six of the assessed
state capitals; the best indicators were recorded for women living in Southeastern and
Southern Brazil. The expansion in the number of consultations did not lead to improvements
in morbidities linked to congenital syphilis and HIV (in children younger than 5 years) and to
maternal and newborn mortality. Based on the statistical analysis, there is no correlation
between broadening the coverage capacity of primary care teams and improvements in
prenatal care. Conclusions: There was amplification in the access to the service, but it was
not enough to cope morbidity and mortality factors related to prenatal care.
Descriptors: Prenatal Care; Quality of Health Care; Health Services; Health Evaluation.
Primary Health Care; Public Health.

INTRODUÇÃO

A atenção pré-natal no Brasil é uma prática já consolidada nas diretrizesdos serviços
de saúde, principalmente, naqueles de Atenção Primária à Saúde (APS)1,2. Anterior à
implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) o modelo de atenção à saúde que
orientavam os serviços e suas práticas no cuidado da gravidez, era direcionado à aplicação de
técnicas e procedimentos3.
Vislumbrando uma nova lógica no cuidar a organização dos serviços de APS e das
Redes de Atenção, a exemplo da Rede Cegonha (RC)com o advento do SUS, foi pautadapela
busca de romper com o modelo de atenção à saúde médico centrado e incorporar modelos
assistenciais alternativos, que valorizassem a mulher e o processo de gestação em sua
integralidade e que fosse capaz de resultar de forma mais enfática na melhora dos indicadores
de saúde, tanto nos quantitativos como qualitativos4.
Espera-se que a gestante, ao ter acesso a um conjunto de cuidados preconizado pela
RC - diagnóstico e início precoce do acompanhamento pré-natal, sete ou mais consultas de
pré-natal e exames diagnósticos - tenha como possíveis resultados a diminuição de
nascimentos prematuros e com baixo peso, além do declínio nas taxas de mortalidade materna
e infantil, por causas evitáveis5,6, que até o ano de 2015 deveria atingir valor máximo de 25
óbitos por 100 mil nascidos vivos, segundo o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio7
Ainda que as recomendações à atenção pré-natal sejam amplamente conhecidas pelos
profissionais de saúde, fragilidades persistem ao longo do tempo, como a baixa
disponibilidade de suporte especializado para a atenção pré-natal, quando necessário pelas
equipes de ESF, e acesso limitado ao número de consultas recomendadas - sete ou mais
consultas de pré-natal – sendo os componentes apontados como de maior inadequação8
Ao investigar os aspectos denominados como de qualidade da assistência pré-natal,
destaca a manutenção da baixa qualidade para os indicadores de realização de exames
laboratoriais, procedimentos clínicos, retirada de medicamentos na APS, vinculação com a
unidade de parto e receber visita domiciliar9, reforçando de que à ainda tímida ampliação do
acesso das consultas de pré-natal, não se estendeu para os aspectos qualitativos da assistência
prestada8.
Ao longo do desenvolvimento do sistema de saúde braseiro, assim como da assistência
pré-natal as desigualdades regionais foram condições definidores da qualidade assistencial
ofertada, dividindo o Brasil e as brasileiras entre aquelas que têm acesso a sete ou mais

consultas de pré-natal em maior proporção (Região Sudeste)10 e as que têm menor qualidade
na atenção pré-natal (captação tardia, mínimo de seis consultas de pré-natal, monitoramento
da pressão arterial e peso e acesso a exames diagnósticos) mais concentradas nas regiões
Norte e Nordeste9,11.
Outra variável que se mostrou determinante na qualidade pré-natal é o porte dos
municípios, embora aqueles com até 10.000 habitantes tenham a maior proporção de mulheres
que realizam seis ou mais consultas (90,1%), os municípios com mais de 300.000 habitantes
são os que têm maior proporção (17,7%) de pré-natal com qualidade1.
Assim, múltiplos fatores acabam por impactar em maiores chances de diagnóstico
tardio e transmissão vertical de HIV e sífiliscongênita12,baixo índice de APGAR e baixo peso
ao nascer, malformação congênita13,maiores taxas de mortalidade perinatal e de
prematuridade10.
Passados 14 anos do lançamento da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que
reforçou a expansão da APS por meio de equipes de ESF, e a implementação da RC como
proposta para reorganização da atenção materna, novas pesquisas avaliativas são essenciais,
para identificar se as políticas permitiram a incorporação de novas práticas de cuidado prénatal e o alcance de melhores resultados.
Diante do apresentado e buscando responder à pergunta “como o Brasil tem avançado
nos indicadores relacionados à atenção pré-natal?”, este estudo teve por objetivo avaliar o
acomportamento dos indicadores de atenção ao pré-natal nas capitais do Brasil, no decorrer de
uma década.

MÉTODO

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais que explorou dados
epidemiológicos extraídos dos sistemas de informação do SUS (E-gestor Atenção Básica,
Sistema de Informação de Nascidos Vivos, Sistema de Informação de Agravos de Notificação
e Sistema de Informação de Mortalidade), por meio do TabNet, no mês de janeiro de 2020.
Considerando como premissa a Rede Cegonha (RC) que trouxe uma proposta para
reorganização da atenção à saúde da mulher e da criança, pautado pelo apoio financeiro,
estímulo à articulação entre os serviços e monitoramento de um conjunto de indicadores, a
análise procurou explorar dados cinco anos antes e após o ano de 2012. Embora a publicação
da portaria da RC seja datada de 24 de junho de 2011, optou-se por usar como referência para
as análises o ano de 2012, por considerar que foi o primeiro ano de exercício integral da rede.

A partir da construção de um modelo lógico (figura 1), orientando pelas diretrizes e
termos da RC, as dimensões avaliativas de Dobanedian14(estrutura, processo e resultado)
foram reordenadas em processo, resultado e estrutura para a execução deste estudo, pois se
compreende que em estudos de avaliação de serviços de saúde os processos são componentes
essenciais que dizem sobre a interação do usuário, e a tomada de decisão podem e devem ser
realizados no decorrer do processo, de forma dinâmica e oportuna, sem precisar aguardar
pelos bons ou maus resultados ao final de um determinado ciclo15 (quadro 1).
Para a coleta de dados, em todos os indicadores foram utilizados como filtros os
respectivos dados para as 26 capitais brasileiras e distrito federal, por ano de ocorrência e
segundo o local de residência. A opção de investigar as capitais se deu pelo interesse de
buscar analisar contextos de oferta entre localidades que apresentam características similares
para a organização dos seus sistemas de saúde - elevada concentração de recursos
tecnológicos e um conjunto de serviços de distintas complexidades
A tendência de 10 anos foi considerada como variável dependente (Y),a fim de evitar
a colinearidade. O ano de 2012 serviu como ponto médio para centralização da variável.
Considerou-se os indicadores como variável independente (X) e, para suavização das
séries, foi utilizado à média móvel centrada em três médias sucessivas.
Utilizando do software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0,
a análise dos dados foi realizada pelo teste de regressão linear simples (Y= β0 + β1 X),
aplicado à todos os indicadores, e a tendência foi considerada significativa quando o modelo
estimado obteve valor de p<0,05, e foi utilizado ainda como medida de precisão do modelo o
coeficiente de determinação (r2).

Figura 1 Modelo lógico dos indicadores da atenção pré-natal.

Processo

Resultado
Incidência de Sífilis Congênita

Incidência de HIV em menores de 5
anos
Proporção de adequação da
quantidade de consultas de pré-natal
Taxa de mortalidade materna

Taxa de mortalidade neonatal

Fonte: Elaboração própria

Quadro 1. Matriz de indicadores da atenção pré-natal

Dimensão

Indicador

Cálculo

Fonte de dados

№ de mulheres sem nenhuma CPN × 100
№ nascidos vivos

Processo

Proporção de
adequação da
quantidade de
Consulta de PréNatal

№ de mulheres com 1 a 3 CPN × 100
№ nascidos vivos

SINASC

№ de mulheres com 4 a 6 CPN × 100
№ nascidos vivos
№ de mulheres com 7 ou + CPN × 100
№ nascidos vivos

Incidência de
Sífilis Congênita

Resultado

Incidência de HIV
em menores de 5
anos
Taxa de óbitos
maternos

Taxa de
mortalidade
neonatal
Capacidade de
cobertura de
equipes de AB
Estrutura
Capacidade de
cobertura de
equipes de ESF
Fonte: Elaboração própria

№ de casos confirmados de
sífilis congênita × 1.000
№ nascidos vivos

SINAN
SINASC

№ de casos confirmados de
HIV em menores de 5 anos × 100.000
população < 5 𝑎𝑛𝑜𝑠

SINAN
IBGE

№ 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 × 100.000
№ nascidos vivos

SIM
SINASC

№ 𝑑𝑒 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑖𝑠 × 1.000
№ nascidos vivos

SIM
SINASC

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝐵 𝑋 3.000
𝑋100
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑆𝐹 𝑋 3.450
𝑋100
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

E-gestor AB

E-gestor AB

CPN= Consulta pré-natal / NV= Nascidos Vivos / SIM= Sistema de Informação de Mortalidade /
SINASC= Sistema de Informação de Nascidos Vivos

RESULTADOS

Na análise de magnitudedo número de consultas de pré-natal (tabela 1), observa-se
que em 13 capitais mais de 60% das gestantes realizaram sete ou mais consultas, com
concentração dessas capitais nas regiões Sudeste e Sul do Brasil.
Todas as capitais das regiões Norte e Nordeste apresentaram magnitude menor do que
a média brasileira na proporção de gestantes que realizaram sete ou mais consultas de prénatal, enquanto as capitais das demais regiões apresentaram valores superiores à média do
Brasil.

A tendência entre os anos de 2007 e 2017 permitiu observar uma melhora do
desempenho em algumas capitais do país, com tendência de acréscimo do número de
gestantes que fizeram sete ou mais consultas, acompanhando a média geral nacional. Destacase Campo Grande e Goiânia por apresentarem redução significativa no período da proporção
de gestantes que realizaram sete ou mais consultas, lógica inversa da desejado.

R
Tabela 1. Análise de magnitude e tendência do número de consultas de pré-natal realizado no decorrer da gestação, capitais brasileiras, 2007 a 2017.

Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte

β0
14,32
2,46
4,64
2,93
3,23
4,42
0,89
2,93
4,41
5,59
2,31
1,78
1,05
2,83
1,32
4,78
0,75

0
β1
0,73
-0,64
-0,41
-0,56
0,81
-0,85
-0,18
0,03
0,50
0,45
-0,36
-0,44
-0,30
-0,22
-0,33
-0,96
-0,99

Tendência
−
−
−
−
−
↓*
−
−
−
−
−
−
−
−
−
↓*
↓*

β0
9,51
11,82
13,03
12,37
7,81
21,63
6,35
12,08
7,98
7,97
9,55
7,22
8,26
9,86
10,15
9,20
4,23

Número de Consultas pré-natal1
1-3
4-6
β1
Tendência
β0
β1
Tendência
-0,95
↓*
30,02 -0,87
↓*
-0,98
↓*
37,16 -1,00
↓*
-0,93
↓*
38,77 -0,94
↓*
-0,07
−
34,74 -0,89
↓*
0,80
−
28,99 -0,85
↓*
0,75
−
37,72 -0,93
↓*
-0,66
−
28,06 -0,98
↓*
-0,17
−
40,80 -0,98
↓*
-0,19
−
29,60 -0,84
↓*
-0,94
↓*
35,52 -0,99
↓*
-0,94
↓*
30,57 -0,97
↓*
0,77
−
26,09 -0,95
↓*
-0,82
−
30,67 -0,90
↓*
0,93
↑*
36,25
0,44
−
0,89
↑*
31,93 -0,38
−
-0,84
↓*
34,12 -0,81
−
-0,97
↓*
18,63 -0,88
↓*

Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

1,07
1,96
1,18
0,47
1,24
2,24
1,17
0,62
5,83
3,22
2,62

-0,31
-0,95
-0,94
0,11
-0,95
-0,97
-0,34
-0,88
0,98
0,48
0,22

−
↓*
↓*
−
↓*
↓*
−
↓*
↑*
−
−

3,47
5,12
4,34
2,10
4,50
6,32
6,76
4,87
3,41
5,85
6,73

0,98
-0,93
-0,13
0,47
-0,91
-0,97
0,95
0,73
0,99
-0,75
-0,80

Capitais

↑*
↓*
−
−
↓*
↓*
↑*
−
↑*
−
−

16,76
19,78
18,14
8,81
20,88
18,49
22,73
24,49
18,15
21,26
24,58

-0,97
-089
-0,80
-0,21
-0,76
-0,95
0,96
-0,95
0,38
-0,99
-0,99

↓*
↓*
−
−
−
↓*
↑*
↓*
−
↓*
↓*

β0
44,89
47,54
40,50
49,93
59,90
35,79
64,09
43,58
56,21
48,81
56,01
61,88
57,94
49,75
56,50
51,05
75,92

7+
β1
0,76
1,00
0,76
0,63
0,78
0,83
0,98
0,94
0,56
0,90
0,98
0,98
0,88
-0,49
-0,50
0,86
0,96

Tendência
−
↑*
−
−
−
↑*
↑*
↑*
−
↑*
↑*
↑*
↑*
−
−
↑*
↑*

77,46
70,80
76,10
87,99
70,99
72,85
69,10
69,40
71,57
68,46
64,96

0,94
0,91
0,75
0,02
0,80
0,98
-0,96
0,97
-0,94
-0,94
0,91

↑*
↑*
−
−
−
↑*
↓*
↑*
↓*
↑*
↑*

Fonte: Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC); 1 As somatórias da porcentagem nas linhas podem ser inferior a 100, pois há a possibilidade do preenchimento
do campo número de consultas de pré-natal como não informado; * significância estatística p<0,05 / β0 – coeficiente médio no período / β1 – Taxa de incremento anual;

Resultados e Discussão | 53

R e s u l t a d o s e D i s c u s s ã o | 54

Na análise dos indicadores de resultado do acompanhamento pré-natal (tabela 2), a
magnitude das taxas de sífilis congênita foi muito variável, sendo Goiânia a capital com
menor taxa média no período (2,25/1000) e Porto Alegre (20,72/1000) com maior taxa. Em
20 capitais ocorreu tendência crescente significativa dos casos de sífilis congênita, além do
aumento também na média geral do Brasil, com intensidade similar em todas as situações.
Para a infecção por HIV em menores de cinco anos, a magnitude de todas as capitais é
superior à média brasileira, destacando-se Goiânia com a menor taxa (1,44/100.000) e Boa
Vista com a maior (24,78/100.000). Em 16 capitais a prevalênciade HIV em menores de cinco
anosapresentaram tendência estável.
Quanto à magnitude da taxa de mortalidade materna, 17 capitais apresentaram taxa
inferior à média nacional (54,64//100.000) e 10 capitais apresentaram magnitude superior,
sendo quatro da região Norte, cinco da região Nordeste e uma da Sudeste. A tendência
manteve-se estável em 23 capitais.
Na análise de mortalidade neonatal, todas as capitais da região Sudeste e Sul, além de
Campo Grande e Brasília, tiveram a magnitude média para o período analisado inferior a
média do Brasil (6,35/1000). Observou-setendência de redução de casos, principalmente, nas
capitais das regiões Norte e Nordeste.
Os indicadores de estrutura (tabela 3) evidenciaram que 16 das capitais brasileiras
(59%) têm cobertura de equipes de atenção básica (eAB) inferior à média brasileira (70,45%),
e em apenas três capitais (Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre) ocorreu tendência de
expansão na capacidade de cobertura por eAB. Contabiliza-se na cobertura de eAB a
somatória de equipes da Estratégia Saúde da Família e equipes de Atenção Básica tradicional
equivalentes e parametrizadas.
Na análise do modelo organizacional dos serviços de atenção primária constatou-se
tendência crescente na cobertura por equipes do tipo ESFno Brasil de modo geral,com
concentração nas capitais do Nordeste, Sudeste e Sul.
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Tabela 2. Análise de magnitude e tendência de indicadores de resultado da atenção pré-natal nas capitais brasileiras, 2007 a 2017.
Capitais
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

β0
4,78
4,70
5,66
3,41
3,92
6,54
7,00
6,12
7,55
15,95
12,00
6,20
17,83
11,84
8,44
9,66
6,26
9,44
15,52
5,31
4,63
6,24
20,72
6,33
4,92
2,25
3,78
8,39

Sífilis congênita
β1
Tendência
0,99
↑*
-0,15
−
0,75
−
-0,59
−
0,83
↑*
-0,78
−
0,91
↑*
0,91
↑*
0,95
↑*
0,97
↑*
0,90
↑*
0,95
↑*
0,97
↑*
0,81
−
0,75
−
0,99
↑*
0,98
↑*
0,97
↑*
0,83
−
0,94
↑*
0,99
↑*
0,96
↑*
0,99
↑*
0,98
↑*
0,86
↑*
0,95
↑*
0,97
↑*
0,99
↑*

β0
5,66
2,27
10,25
24,78
8,73
5,65
1,81
7,00
2,74
3,78
4,70
2,13
8,75
6,65
6,23
5,86
2,08
3,73
6,29
2,64
2,41
8,76
19,01
6,48
4,17
1,44
1,70
1,08

Variáveis de resultado
HIV <5 anos
Mortalidade materna
β1
Tendência
β0
β1
Tendência
-0,95
↓*
79,57
0,03
−
-0,77
↓*
52,15
-0,08
−
-0,91
↓*
66,68
-0,61
−
0,12
39,13
-0,48
−
-0,62
71,19
0,80
−
0,40
52,24
0,71
−
0,21
60,35
0,23
−
-0,70
80,24
-0,86
↓*
-0,80
↓*
53,10
-0,49
−
0,05
50,37
0,27
−
0,14
48,78
0,77
−
-0,70
↓*
57,45
0,90
↑*
-0,79
↓*
59,63
0,78
−
-0,76
↓*
49,40
0,44
−
0,54
60,38
-0,86
↓*
0,03
69,57
-0,70
−
-0,32
38,25
-0,72
−
0,20
53,44
-0,71
−
-0,83
↓*
73,06
0,23
−
-0,71
↓*
48,56
-0,72
−
-0,97
↓*
32,73
-0,80
−
-0,59
28,65
0,74
−
-0,92
↓*
33,68
-0,70
−
0,25
45,36
0,00
−
-0,12
53,41
-0,03
−
0,17
42,98
-0,86
↓*
-0,64
46,46
-0,73
−
-0,89
↓*
54,64
-0,87
↓*

Mortalidade neonatal
β0
β1
Tendência
7,25
-0,75
−
6,89
-0,97
↓*
6,51
-0,85
↓*
6,65
-0,55
−
8,18
-0,93
↓*
10,21
-0,88
↓*
5,19
0,18
−
9,28
0,61
−
8,28
-0,83
↓*
6,78
-0,87
↓*
6,97
-0,19
−
6,60
-0,26
−
6,40
-0,98
↓*
8,33
-0,88
↓*
9,21
-0,78
−
9,26
-0,90
↓*
5,29
-0,58
−
4,45
-0,24
−
5,92
-0,93
↓*
5,33
-0,90
↓*
4,96
-0,44
−
4,44
-0,31
−
4,19
-0,59
−
4,94
-0,82
−
6,56
-0,69
−
6,55
-0,83
−
6,29
0,35
−
6,35
-0,94
↓*

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINASC) e Sistema de Informação de Mortalidade (SIM); * significância estatística p<0,05 / β0 – coeficiente
médio no período / β1 – Taxa de incremento anual; Prevalência de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos; Prevalência de HIV em menores de 5 anos, na população de até
5 anos a cada 100.000crianças na faixa etária; Taxa de mortalidade materna por 100 mil nascidos vivos; Taxa de mortalidade neonatal por 1.000 nascidos vivos;
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Tabela 3. Análise de magnitude e tendência dos indicadores de estrutura da atenção pré-natal nas capitais brasileiras, 2007 a 2017.
Capitais

Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

Capacidade de cobertura de equipes de AB
β0
71,76
74,15
52,04
71,69
45,17
83,95
88,79
44,13
100,00
54,97
58,25
92,98
61,14
44,11
86,52
33,68
99,22
97,61
50,10
57,85
58,32
99,95
61,74
39,74
48,63
68,94
56,40
70,45

β1
-0,69
0,81
-0,97
-0,88
0,68
0,02
0,75
0,82
0,00
0,46
0,03
-0,43
0,78
0,83
-1,00
0,94
0,79
-0,79
0,98
0,63
0,11
0,55
0,98
0,71
0,35
-0,96
-,97
0,99

Tendência
−
−
↓*
↓*
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
↓*
↑*
−
−
↑*
−
−
−
↑*
−
−
↓*
↓*
↑*

Capacidade de cobertura de equipes de ESF
β0
56,92
48,19
31,23
58,89
21,94
55,36
83,82
32,65
98,68
40,93
39,04
83,30
53,53
29,31
77,97
21,71
76,43
77,23
38,04
31,59
38,90
91,51
34,88
33,94
37,51
43,28
24,20
58,19

β1
0,19
0,82
-0,51
-0,78
0,49
0,31
0,62
0,88
0,73
0,90
0,54
-0,63
0,95
0,69
-0,96
0,99
0,96
-0,42
0,99
0,99
0,91
0,97
0,97
0,90
0,75
0,69
0,99
1,00

Tendência
−
−
−
−
−
−
−
↑
−
↑
−
−
↑
−
↓
↑
↑
−
↑
↑
↑
↑
↑
↑
−
−
↑
↑
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DISCUSSÃO

Em 11 (40,74%) das capitais aproporção de mulheres que fizeram sete ou mais
consultas de pré-natal foramsuperiores à média brasileira. Em trabalho que investigou a
cobertura de consultas em 4.059 municípios brasileiros, com vasta diversidade de porte
populacional e estrutura de serviços de saúde disponíveis,em apenas 4,6% deles as mulheres
fizeram mais que seis consultas8. Dessa forma os achados sugerem que nas capitais há maior
acesso a consultas de pré-natal em relação ao conjunto de municípios brasileiros, ressaltando
a elevada prevalência da inadequação de atenção pré-natal no Brasil16, marcada pela
iniquidade do acesso.
As diferenças regionais encontradas neste estudo, com prevalência de gestantes que
realizaram sete ou mais consultas nas capitais das regiões Sudeste e Sul perpetuou-se ao longo
de mais uma década no Brasil e foram de encontro aos resultados de pesquisa com coleta de
dados primários com 23.894 puérperas17, que teve por objetivo analisar a assistência pré-natal
em todas as regiões do Brasil. Enquanto 57,3% das puérperas da região Norte realizaram mais
de seis consultas, 79,7% das residentes na região Sudeste tiverem o mesmo acesso às
consultas pré-natais.
Autores hipotetizaram que entre as características relacionadas ao acesso a consultas
pré-natais, os aspectos socioeconômicos se destacaram, uma vez que quanto maior o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da capital, maior é a proporção de adequação dos cuidados
pré-natais18. Florianópolis, Vitória, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte foram as cinco capitais
com melhor IDH em 2010 respectivamente, e Maceió, Rio Branco, Macapá, Porto Velho e
Manaus estão entre as de menor IDH, dessa forma, as capitais das regiões Sudeste e Sul
concentram as melhores condições socioeconômicas, corroborando com a hipótese de relação
entre o valor de IDH e o acesso ao número de consultas de pré-natal.
Entre as dimensões que compõe o IDH está o índice de educação - desfecho
considerado como significante no acesso a consulta pré-natal17 - segundo dados da pesquisa
nacional por amostra de domicílios contínua (PNAD Contínua)19 a taxa de analfabetismo na
população com 15 anos ou mais foi de 13,87% para a população da região Nordeste, 7,98%
no Norte, 5,40% no Centro-Oeste, 3,63% no Sul, e 3,47% para o Sudeste, no ano de 2018.
Para o grupo de mulheres analfabetas, pouco mais de 30% fazem mais se seis consultas,
enquanto nas com 12 ou mais anos de estudo, 80% fazem as consultas recomendadas20.
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Desse modo, a distribuição da taxa de analfabetismo pelas regiões do Brasil, reforçam
a hipótese de relação com o acesso a sete ou maisconsultas de pré-natal nas capitais das
regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste respectivamente.
A taxa de analfabetismo e o número de consultas de pré-natal divergem do esperado
para as regiões Norte e Nordeste, a hipótese que pode explicar o pior desempenho nas capitais
dessas regiões é a composição racial/cor da pele, apontado como outra característica
determinante do número de consultas recomendadas. Apenas 19,3% dos indivíduos da região
Norte se declaram como de cor da pele branca, enquanto na região Nordeste esta proporção
foi de 24,6%19, as mulheres com maior acesso são as de cor branca, seguido das amarelas,
pardas e pretas respectivamente17,20.
Outro desfecho que pode estar associado aos resultados encontrados é quanto às
barreiras de acesso18 (dificuldade para o agendamento da consulta, problemas com horário de
atendimento e com os profissionais do serviço e dificuldade de transporte) que se mostrou
como variável significante para a não realização do pré-natal em maior proporção para as
puérperas residentes nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul
respectivamente. Assim, sugerem-se discrepâncias na organização do acesso à saúde nas
capitais, segundo as regiões brasileiras.
Diante dos indicadores de morbimortalidade relacionados à assistência pré-natal, a
qualidade desta deve-se ser questionada, das 15 capitais que apresentaram tendência crescente
para sete ou mais consultas de pré-natal, em 12 delas também ocorreu ascensão na incidência
de sífilis congênita, inverso da relação desejada entre a expansão do número de consultas e
redução da transmissão vertical da sífilis.
Tomando o caso de Porto Alegre quanto ao indicador de sífilis congênita, embora seja
a capital com uma das maiores proporções de mulheres que realizam a quantidade de
consultas pré-natais recomendadas, por sua vez apresenta também amaior incidência de sífilis
congênita (20,72/1000 NV), 2,5 vezes maior que a média brasileira (8,39 NV).
Em estudo de dados secundários que buscou analisar a ocorrência e associação de
sífilis congênita e pré-natal em Porto Alegre, entre 2006 e 2015, identificou-se ausência ou
inadequação do tratamento da gestante durante o acompanhamento pré-natal, em 80% dos
casos confirmados de sífilis congênita21.
Em outro estudo também de dados secundários conduzido sobre adequação pré-natal,
diagnóstico e tratamento de sífilis gestacional nas capitais brasileiras18, em apenas 27,3% das
equipes de saúde havia disponibilidade de testes rápidos para sífilis e em 86,7%
administravam o tratamento medicamentoso (penicilina benzatina).
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Ao analisar um conjunto maior de municípios – com população a partir de 20.000
habitantes e com cobertura de atenção básica superior a 50% - foi identificado uma situação
inversa das capitais22, 41,9% dos municípios administraram penicilina e 67,1% realizaram
testagens rápidas.
A redução da transmissão vertical da sífilis esteve relacionada principalmente com a
oferta de testes rápidos, que por sua vez, permitiu aumentar a capacidade de detecção.
Municípios com mais testagens, tiveram mediana de incidência de sífilis gestacional de 6,24
enquanto nos com menor oferta a mediana da taxa de detecção ficou em 3,82 22. Outro desafio
no enfrentamento da sífilis congênita é a inclusão do tratamento dos parceiros das gestantes,
uma vez que até 82% não realizam o tratamento recomendado23.
Na análise do indicador de infecção por HIV em menores de cinco anos, todas as
capitais apresentaram magnitude superior à média brasileira (1,07/100.000). Há contradições
entre a cobertura do número de consultas e a infecção por HIV, de 11 capitais que tiverem
tendência decrescente da taxa de infecção por HIV, em apenas cinco delas houve tendência
crescente de mais de seis consultas de pré-natal, nas outras seis capitais com decréscimo de
infecção por HIV as consultas de pré-natal mantiveram-se estáveis, sugerindo que não houve
relação ente a quantidade de consultas e a melhora da morbidade por HIV. A melhoria dos
indicadores de morbidade, a exemplo da sífilis congênita e infecção por HIV, está diretamente
relacionada à forma como a atenção pré-natal é desenvolvida pelas equipes de saúde, com
destaque para a captação precoce e capacidade de diagnóstico precoce das infecções24.
Nos indicadores de mortalidade materna 17 capitais apresentaram magnitude inferior à
média nacional (54,64/1.000 NV). Ao analisar a mortalidade materna nas cinco regiões
brasileiras entre 2001 e 201225, o ano de 2009 se destacou como aquele em que ocorreu a
maior taxa de mortalidade nacional (77/100.000 NV) e ao final do período as maiores taxas
ficaram concentradas nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul
respectivamente. Identifica-se que ao investigar apenas as capitais, o cenário é diferente do
encontrado para o conjunto das regiões brasileiras, sendo as com piores desempenhos aquelas
das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, respectivamente.
Quando à tendência destaca-se a predominância de estagnação na redução da
mortalidade materna nas capitais, com aumento apenas para João Pessoa. Para o conjunto das
regiões brasileiras houve tendência estatisticamente significativamente de decréscimo das
taxas nas regiões Nordeste e Sul26, contrapondo ao encontrado para as capitais, uma vez que
apenas São Luís, Aracajú e Goiânia apresentaram tendência decrescente das suas taxas.
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A magnitude no decorrer da década analisada manteve-se distante daquela pactuada no
Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, que estabeleceu 35 óbitos por 100 mil nascidos
vivos7. A tendência estacionária na maioria das capitais reforça a necessidade de esforços e de
modificação das práticas em saúde, capazes de enfrentar e reduzir as fragilidades assistenciais
que resultam em mortalidade materna.
A institucionalização do SUS e expansão da APS podem ser elencadas como
intervenções que foram historicamente determinantes para a redução da mortalidade materna,
mas que em longo prazo estão se mostrando incapazes de avançar na qualidade da assistência
à saúde prestada, uma vez que grande parte dos óbitos maternos (20,7%) são decorrentes de
causas classificadas como preveníveis no pré-natal10.
Não foi possível identificar relação entre a expansão do número de consultas prénatais e redução da mortalidade materna, uma vez que mesmo nas capitais aonde ocorreu
expansão de mulheres que fizeram sete ou mais consultas pré-natais, a tendência da
mortalidade materna manteve-se estável.
Quanto à taxa de mortalidade neonatal (TMN) 17capitais tiverem magnitude superior
à média nacional (6,35/1.000 NV) no período estudado, sendo seis da região Norte, todas as
da região Nordeste e três do Centro-Oeste. Em 11 capitais ocorreu tendência decrescente na
TMN, sendo a maioria naquelas que apresentaram magnitudesuperior à média nacional.
Os resultados apontam que de modo geral as capitais que apresentaram maior
proporção de consultas, também foram as com menores TMN, analisando o inverso, a capital
Macapá foi a que apresentou menor proporção de gestantes que realizaram sete ou mais
consultas de pré-natal (35,79%) e foi também a capital com maior TMN (10,21/1.000 NV),
apontando a importância da consulta pré-natal e sua relação com a redução da TMN
Tomando Cuiabá como um caso de estudo, que apresentou magnitude (6,56/1.000
NV) ligeiramente superior à média nacional e tendência estável no período. Foi possível
identificar outros estudos que analisaram 81 óbitos em recém nascidos com até 27 dias de
vida entre 2010 e 201126 e concluir que entre as principais causas esteve realizar menos que
seis consultas de pré-natal, baixo peso ao nascer e prematuridade. Em investigação ainda em
Cuiabá sobre as principais causas dos óbitosneonatais se deram por causas evitáveis, sendo
47,3% classificados por inadequação da atenção ao recém-nascido e 21,6% por inadequação
da atenção à mulher durante a gestação27.
A ampliação da cobertura de Atenção Primária em Saúdeé apontada como uma das
principais razões para redução da TMN27assim como a expansão dos leitos hospitalares de
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alta complexidade, unidades de terapia intensiva neonatal, vinculadas à Rede Cegonha – que
permitiu a ampliação e maior articulação da rede de alto risco28.
Na análise dos indicadores de estrutura apenas 11 capitais apresentaram capacidade de
cobertura populacional por equipes de Atenção Básica (eAB) superior à média do Brasil
(70,45%), e em apenas três (Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre) houve tendência de
expansão da cobertura. Preocupa o fato de Manaus, Goiânia e Brasília estarem entre as
capitais com capacidade de cobertura inferior a media nacional e com tendência de
decréscimo no período.
Ao fazer uma especificação apenas para a capacidade de cobertura populacional por
equipes do tipo ESF, 19 capitais apresentaram magnitude inferior à média nacional (58,19%),
e destas, em 10 houve tendência crescente de oferta de equipes do tipo ESF. Os resultados
sugerem ainda que uma vez que há estagnação na ampliação da cobertura de eAB e expansão
nas equipes do tipo ESF na maioria das capitais analisadas. Há em curso um processo de
transição de equipes tradicionais para de saúde da família, principalmente nas regiões Sul e
Sudeste do Brasil.
Não foi possível confirmar correlações entre os indicadores de processo, resultados e
estrutura, a exemplo de João Pessoa, que apresenta proporção de mulheres que fazem sete ou
mais consultas de pré-natal próxima a 61%, mas está com indicadores de HIV e mortalidade
superior a média brasileira e tem uma capacidade de cobertura de eAB ligeiramente superior à
92%. Enquanto em Curitiba 87,99% das gestantes tiveram acesso a mais de seis consultas,
com exceção da infecção por HIV os demais indicadores de morbimortalidade foram inferior
a média nacional, e a capital contava com uma das menores capacidades de cobertura de eAB
(58,32) e de ESF (38,90).
Acobertura das equipes de ESF não vem se mostrando determinante para garantir
adequação dopré-natal18, a ampliação da cobertura de atenção básica (AB), com priorização
para equipes de ESF, deve induzir que os processos de trabalho sejam pautados por modelos
assistenciais de atenção alternativos, capazes de atender à integralidade e os determinantes de
saúde e desse modo que possam favorecer ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças, ampliação do número de consultas de pré-natal9 e fortalecimento das práticas de
cuidado e vínculo com os usuários10.
Por fim, destaca-se que esse trabalho teve por esforço analisar os efeitos da APS no
comportamento dos indicadores de pré-natal e apontar possíveis fragilidades ainda existentes
para as políticas e serviços de saúde, embora o método escolhido - uso de dados secundários –
possa ser apontado como uma das limitações do estudo, uma vez que os bancos de dados
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oficiais estão sujeitos a inconformidades ou subnotificações. Os dados secundários são dados
disponíveis e temporalmente passíveis de análise e sua exploração é potente, no sentido de
servirem como base oficial para a análise de indicadores e tomada de decisão pelos gestores.
A expansão do seu uso em estudos científicos passa a exigir qualificação da coleta e
processamento destes dados, melhorando as informações em saúde.
Há ainda a limitação de elencar o indicador números de consultas pré-natais como
único indicador de qualidade para avaliar a dimensão processo, reduzindo a assistência prénatal e toda sua complexidade a uma perspectiva mais reduzida. O uso do SINASC como base
para avaliar o número de consultas e o desempenho da assistência da APS deve ser
relativizado, pois inclui dados de gestantes que tiveram seu acompanhamento pré-natal na
rede privada ou complementar, passando a exigir maior criticidade nas associações
encontradas

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Houve aumento da proporção de gestantes que tiveram acesso a sete ou mais consultas
de pré-natal, na década estudada indicando melhora do acesso na maioria das capitais
brasileiras. Não foi possível estabelecer relação entre a melhora dos processos (número de
consultas) e a melhoria dos indicadores de morbimortalidade, uma vez que houve capitais
com elevada proporção de consultas, mas também com elevada taxa de sífilis congênita, taxa
de infecção por HIV superior à média nacional a manutenção das taxas de mortalidade, desse
modo, as consultas pré-natais não estiveram relacionadas diretamente com a melhoria da
assistência prestada.
A expansão da atenção básica manteve-se praticamente estagnada na maioria das
capitais durante a década analisada e a estrutura/capacidade instalada existente não foi capaz
de determinar melhoras nos processos e resultados da atenção pré-natal, uma vez que houve
capitais com alta cobertura (superior a 80%), apresentando resultados muito similares
daquelas capitais com capacidade de cobertura inferior a 50%.
Faz-se necessária uma reflexão das equipes de APS sobre seu processo de trabalho, e a
persecução de práticas capazes de incorporar modelos assistenciais mais integrais. A
educação permanente sobre o cuidado pré-natal, é um exemplo de ferramenta a ser
amplamente difundida implementada pelas equipes de APS, como caminho para qualificação
da assistência prestada.
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5.2 - Avaliação do Atributo Longitudinalidade na Atenção Pré-Natal, em Diferentes
Serviços de Atenção Primária à Saúde.
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AVALIAÇÃO DO ATRIBUTO LONGITUDINALIDADENA ATENÇÃO PRÉ-NATAL,
EM DIFERENTES SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE1,
Nathan Aratani
Oswaldo Yoshimi Tanaka
RESUMO
Objetivo: Avaliar o atributo longitudinalidade no cuidado prestado à gestação em diferentes
modelos de unidades de atenção primária à saúde. Estudo avaliativo de diferentes tipos de
serviços de atenção básica, baseado na coleta de dados primários de entrevistas com gestantes
sob acompanhamento compartilhado entre serviços primários e especializados. O plano de
analise definiu “estar realizando cuidado pré-natal na atenção primária, mesmo após o
encaminhamento para serviço de gestação de alto risco” como variável dependente; variáveis
independentes foram: aspectos sociodemográficos e organização dos serviços. A análise
estatística foi realizada por regressão logística. A longitudinalidade do cuidado fornecido
favoreceu mulheres negras ou pardas atendidas em unidades de saúde da família. As unidades
tradicionais têm fortalecido a longitudinalidade as gestantes de baixa escolaridade (menos de
sete anos). A visita domiciliar e a inclusão do profissional agente comunitário de saúde são
ferramentas que fomentam a longitudinalidade. Conclui-se que não houve um modelo de
serviço específico que apresentasse melhor longitudinalidade.
Palavras-chave: Cuidado pré-natal; Atenção Primária em Saúde; Qualidade da assistência à
saúde; Serviços de Saúde. Avaliação em Saúde
ABSTRACT
Objective Assessing the attribute longitudinality in care provided to pregnant women based
on different primary care unit models. Evaluation study applied to different basic healthcare
types, based on primary data collection carried out through interviews with pregnant women
subjected to followed-up shared by primary care and specialized services. Analysis plan
defined “being under prenatal care in primary care, even after referral to high-risk pregnancy
service” as dependent variable; independent variables were sociodemographic aspects and
service organization. Statistical analysis was carried out through logistic regression.
longitudinality in the provided care favored black and brown women assisted in family care
units. Traditional units have reinforced longitudinality in the assistance provided to lowschooling pregnant women (less than 7 years). Home visits and community health agent
knowledge are tools boosting longitudinality. In conclusion, there was no specific service
model capable of presenting better longitudinality.
Key words: Prenatal Care; Primary Health Care; Quality of Health Care; Health Services;
Health Evaluation
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1. INTRODUÇÃO
Diversos modelos de serviços primários de saúde foram implementados pelo mundo
desde a primeira década dos vinte e o protagonismo desses serviços se deua partir da
Declaração de Alma-Ata em 1978, que debateu e fomentou a proposta “saúde para todos nos
anos 2000”, por meio da garantia de acesso universal a cuidados de qualidade e com
protagonismo para organização dos sistemas de saúde orientados e coordenados pelos
serviços de atenção primária à saúde1.
Embora tenham ocorrido à organização e implementação de algumas experiências
locais de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) ainda em 1920, os primeiros serviços
padronizados e amplamente difundidos pelo Brasil se deu após a realização da VII
conferência nacional de saúde (1980), que propôs a organização de postos e centros de saúde
para o controle de doenças de interesse da saúde pública e atenção materno-infantil2.
Com a instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) a expansão da Atenção Primária
à Saúde (APS) passa a ser orientada prioritariamente pela implementação de Unidades
Básicas de Saúde (UBS) com Equipes de Saúde da Família (ESF). Espera-se que as equipes
de APS, com destaque para as do tipo ESF possam atuar segundo os atributos aprofundados
por Barbara Starfield, sendo eles, acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade
e coordenação do cuidado (essenciais) e orientação comunitária e familiar (derivados) na
assistência prestada3.
Entre os atributos esperados dos serviços de APS a longitudinalidade destaca-se como
aquele que permite melhor acompanhamento da gestação e refere-se à capacidade dos
serviços serem reconhecidos como um local de cuidado permanente, e tal percepção por parte
dos usuários pode estar relacionada conforme o tipo de agravo ou característica da população
presente no território4. O modo de organização e oferta de serviços e procedimentos
disponíveis nos serviços é outro elemento que pode refletir na longitudinalidade.
Diversas cidades brasileiras têm uma coexistência de distintas unidades e equipes de
APS em seus sistemas locais de saúde, que foram resultantes do processo de construção do
SUS. No município de São Paulo coexistem as UBS denominadas como tradicionais
(centrada no profissional médico e de prontidão par receber as demandas que chegam até a
porta das unidades e desenvolvem programas médico sanitários a exemplo do controle da
tuberculose e hanseníase); As UBS com ESF que deveriam atuar a partir de um território
adscrito e pautados pelo modelo de vigilância da saúde capaz de reconhecer e acolher as
vulnerabilidades e necessidades dos territórios; E as UBS mistas, que contêm em sua estrutura
a coexistência de equipes tradicionais e de ESF5,6.
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Não há consenso sobre qual modelo de UBS é a mais indicada para o SUS, ainda que
tenha maior prevalência de estudos apontando a ESF como modelo capaz de produzir
melhores resultados de forma geral, principalmente em municípios de pequeno porte (com
atributos de APS 50% maior para ESF)7, com resultados de melhora das taxas de adequação
do pré-natal8, há ainda trabalhos que apontam não haver diferença entre os atributos da APS
para as unidades tradicionais em comparação aos de ESF,9,10.
Em estudo realizado em 14 municípios de Mato Grosso do Sul, englobando UBS tradicionais
foi encontrado maior facilidade de acesso no primeiro contato aos portadores de hipertensão arterial.
Essa situação poderia ser decorrente de uma maior capacidade de absorção da demanda espontânea
11

.
Buscando melhoria da qualidade clínica, dos resultados sanitários e na eficiência dos

gastos em saúde, o Brasil passou a implantar a partir de 2010 a organização do SUS segundo
o modelo de Redes de Atenção à Saúde (RAS), que por meio de organizações poliárquicas
dos seus cinco componentes (APS, Atenção Especializada, Sistemas de Apoio, Sistemas
Logísticos e Governança) objetiva garantia da oferta de atenção de forma contínua e integral
mediante coordenação e protagonismo da APS1-3.
Esse trabalho tem por objetivo responder a pergunta: “de que forma as características
sociodemográficas das gestantes e os modelos de serviços influenciam na longitudinalidade
do cuidado nos distintos modelos de APS?

2. MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de avaliação de serviços, transversal, sendo um recorte do
estudo multicêntrico intitulado “inquérito sobre o funcionamento da atenção básica à saúde e
do acesso à atenção especializada em regiões metropolitanas brasileiras – AcesSUS”12 que
teve como local de estudo o município de São Paulo e por objetivo avaliar uma dimensão da
longitudinalidade do cuidado na atenção à gestação de alto risco nos distintos modelos de
unidades básicas de saúde.A pesquisa de avaliação de serviços de saúde tem por objetivo
municiar os gestores de dados e informação em saúde, em tempo oportuno, para a tomada de
decisão nos processos de gestão13.
2.1 OBJETO DE ESTUDO

A seleção do objeto de estudo se deu a partir do uso do conceito de condição
traçadora, apontada como uma estratégia efetiva14para avaliar a qualidade dos serviços de
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saúde frente as situações complexas do sistema, mediante a escolha de investigação de um
problema de saúde que apresente alta prevalência, com diagnóstico claro/definido e que o
processo saúde doença e seu manejo tenham padrões conhecidos.
A condição traçadora escolhida foi a Gestação de Alto Risco (GAR). Esta condição é
apresentada em 15% de todas as gestações15, que tem elencado de forma clara e objetiva
diversas características e fatores de risco que pré-dispõe a gestante, tais como idade menor
que 15 anos ou maior que 35 anos, situação conjugal insegura, baixa escolaridade, exposição
a riscos ocupacionais, histórico reprodutivo anterior de aborto, parto pré-termo, diabetes
gestacional e condições clínicas pré-existente de hipertensão arterial, cardiopatias,
ginecopatias entre outras.
Diante da constatação de existência de alguma das características ou fatores de risco,
recomenda-se que seja avaliada a estratificação de risco gestacional dessas mulheres e na
confirmação do risco encaminhada para acompanhamento compartilhado entre a APS e o
serviço especializado de pré-natal de alto risco. Baseado nesta estratificação os recursos
diagnósticos e procedimentos de intervenção seguem recomendações normatizadas por meio
de protocolos pré-definidos. Por ser tratar de uma condição de saúde complexa, o sistema de
saúde se vê desafiado a ofertar cuidado de forma articulada entre distintos níveis de
complexidade e passa a exigir da APS maior capacidade para ser reconhecida como local de
cuidado permanente, mantendo então a longitudinalidade do cuidado.

2.2 POPULAÇÃO DE INTERESSE

O dimensionamento da população considerou-se o número estimado de consultas
médicas para gestantes de alto risco realizadas em cada um dos 15 serviços de atenção
especializada, utilizando como fonte de dados o Sistema Integrado de Gestão de Atendimento
(SIGA) do município de São Paulo, no período de janeiro a outubro de 2015, totalizando
como média mensal 613,2 atendimentos em todo o município.

2.3 SELEÇÃO DA AMOSTRA

Para o cálculo do tamanho da amostra optou-se pela estimativa de proporções,
assumindo nível de confiança de 95% (z=1,96), erro de amostragem geral de 0,004. Para
permitir a análise dos três tipos de UBS existentes na cidade de São Paulo (unidades de saúde
da família, tradicionais e mistas) o modelo amostral foi definido a fim de permitir desagregar
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os dados segundo os três modelos (estrato), considerando erro de amostragem para cada
modelo de APS de 0,07, totalizando como amostra mínima esperada 600 gestantes, prevendo
frequências iguais de 200 em cada um dos modelos.
No município de São Paulo, as gestantes são vinculadas a unidades de saúde com
diversas características organizacionais, as UBS tradicionais, são unidades que contam com
equipes de médico clínico geral, pediatra e ginecologista obstetra, além de equipe de
enfermagem. As unidades do tipo ESF têm equipes compostas por médicos clínicos geral,
equipe de enfermagem e agentes comunitários de saúde. As unidades do tipo mistas têm em
sua estrutura as duas formas de equipes de saúde, que atuam de forma concomitante e
complementar
Baseado no número de mulheres que deveriam integrar a amostra e da média de
mulheres atendidas semanalmente em cada serviço (estrato), estimou-se o tempo total de
coleta de dados de 27 dias, compreendendo os 14 serviços da amostra. Considerando a
dinâmica da etapa de coleta de dados, foi atribuído peso amostral que variou de 3,14286 a
5,50000, para cada um dos serviços especializados da amostra.

2.4 INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS

A coleta de dados primários, aplicado em usuárias do serviço de nível especializado,
foi realizada por meio da aplicação de formulário composto por 49 questões semi-estruturadas
(anexo IV), elaborado e validado por especialistas. O questionário versava sobre as condições
sociodemográficas (idade, anos de estudo, cor autodeclarado entre outros), uso dos serviços
de atenção primária (início do pré-natal [PN], profissionais que mantinha contato no decorrer
da gestação), atenção especializada e acesso a sistemas de apoio (diagnóstico laboratorial e de
imagem).
A aplicação do inquérito foi conduzida por entrevistadores previamente treinados, e
cobriu 14 serviços de AE para gestação de alto risco do município de São Paulo de todas as
regiões de saúde, que são referência para o sistema municipal de saúde.
Durante a coleta de dados a população do estudo foi composta por gestantes que foram
captadas na sala de espera dos ambulatórios de atendimento especializado (AE) do município
de São Paulo, durante o mês de setembro de 2016 e que tenham sido obrigatoriamente
encaminhadas pela Atenção Primária em Saúde (APS). A opção por entrevistar gestantes de
alto risco, se deu pelo fato destas estarem em atendimento em serviço especializado, e assim,
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possibilitar compreender quais são os fatores que favoreçam a manutenção do
acompanhamento pré-natal na AE e na APS.

2.5 ANÁLISE DOS DADOS
Das 49 questões do inquérito, a variável dependente foi extraída da questão “A sra. fez
o acompanhamento do pré-natal no posto, centro ou unidade de saúde, antes de vir para este
serviço?”, selecionando como variável dependente a resposta “Continuo fazendo pré-natal no
posto, centro ou unidade de saúde”, denominando para o estudo como representação da
longitudinalidade do cuidado entre os serviços de APS e AE.
As variáveis independentes foram subdividas sob duas perspectivas, a primeira versou
sobre as características sociodemográficas das gestantes, assumindo que as menores de 15
anos e com idade superior a 35 anos são vulneráveis para o desenvolvimento de gestação de
risco, assim como aquelas com menos de sete anos de estudo e de cor preta/parda.
O segundo conjunto de variáveis independentes foi selecionado com vista a identificar
as características de atenção dos serviços de APS, utilizando para análise as variáveis:
“conhece o ACS”, “recebeu VD”, “Idade Gestacional que iniciou o PN” e o tempo decorrido
entre o “encaminhamento e a primeira consulta na AE”.
Os dados foram tabulados em planilha Excel e com o apoio do programa Stata versão
14.0 (StataCorp LP, CollegeStation, Estados Unidos) foi realizado realizada preliminarmente
análise descritiva das variáveis. Posteriormente as variáveis foram submetidas ao teste quiquadrado para identificar possíveis associações; as que deram valor de significância menor ou
igual a 0,20 (p) foram incluídas no modelo para o teste de regressão logística.
Além das variáveis estatisticamente significativas, foram incluídas no modelo de
regressão outras variáveis que permitissem representar as características pessoais e dos
serviços, que podem, de forma direta ou indireta, influenciar na longitudinalidade do cuidado
- elencadas a partir conhecimento das dinâmicas dos modelos de APS.
Como resultado da regressão foi aceita como com associação significante as variáveis
que apresentaram nível de significância menor que 0,05 e para avaliar a qualidade do ajuste
optou-se por considerar o valor do Qui-quadrado de Person.

2.6 ASPECTOS ÉTICOS
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Quanto aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade de Campinas sob o parecer nº 2225109 (Anexo III). Antes da aplicação de
cada questionário, foi realizada a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), assinado por todas as mulheres que concordaram em participar do estudo, conforme
resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

3. RESULTADOS

A partir dos resultados obtidos do total de 688 gestantes entrevistadas, para as
variáveis sociodemográficas pode-se identificar prevalência e distribuição semelhante entre os
três tipos de serviço, degestantes com idade entre 16 a 35 anos e grau de escolaridade de até
segundo grau completo (61,22%), assemelhando-se com a média geral (tabela 1).
Quanto à variável cor, houve predomínio para a cor parda seguido da cor branca nos
serviços do tipo ESF e mista, situação oposta nas unidades tradicionais, onde houve
predomínio de mulheres de cor branca seguido de pardas.
Na análise das variáveis das características dos serviços de saúde, as gestantes
vinculadas às unidades do tipo ESF foram as que mais relataram terem recebido visita
domiciliar (72,01%), seguido de unidades mistas (47,40%) e com porcentagem bem abaixo da
média geral da amostra (43,40%) apareceram às unidades do tipo tradicional (6,22%).
Para a figura do ACS, 92,15% (tabela 1) das gestantes vinculadas às unidades ESF
relataram conhecê-los, seguido das unidades mistas (65,33%) e das unidades tradicionais
(12,93%). Ressalta-se que no ato da aplicação do inquérito, a VD era considerada como
existente independente do profissional que a realizou e na análise dos dados, identifica-se que
a proporção de VD é inferior ao número de gestantes que apontaram conhecer o ACS do seu
território, sendo assim, a atuação do profissional ACS no território deve ser debatido.
A captação precoce, aquela que ocorre antes da 120 semana gestacional, ocorreu de
forma prevalente em todos os modelos de UBS, com destaque para as unidades do tipo ESF
(85,32%) seguida das mistas (81,17%) e ficando abaixo da média geral as unidades
tradicionais (76,35%).
O intervalo decorrido entre o encaminhamento pela APS e a primeira consulta da AE
em todos os tipos de unidade, foram inferior a 30 dias, com destaque para as unidades mistas
(92,05%), seguidos das ESF (91,10%) e tradicionais (89,58%).
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Tabela 1. Análise descritiva das variáveis sociodemográficas e de atenção dos serviços de
APS, segundo os distintos modelos de UBS, no município de São Paulo, 2016.
Variáveis

ESF (293)
N
%

Faixa etária
12 a 15 anos
26
16 a 35 anos
184
36 anos ou +
83
Escolaridade
1 grau
74
2 grau
185
Superior
33
Cor
Branca
103
Preta
54
Parda
134
Indígena
1
Recebeu VD
Sim
211
Não
82
Conhece ACS
Sim
270
Não
23
Captação PN
Até 12 semanas
250
> 12 semanas
43
Tempo Enc.
≤ 30 dias
266
> 30 dias
26
Continua
acompanhando
na UBS
Sim
242
Não
49
Fonte: Autoria própria

Tradicional (241)
N
%

Mista (154)
N

Total (688)
N
%

8,87
62,80
28,33

8
167
66

3,32
69,29
27,39

7
107
40

4,55
69,48
25,97

41
458
189

5,96
66,57
27,47

25,34
63,36
11,30

65
148
26

27,20
61,92
10,88

54
86
14

35,07
55,84
9,09

193
420
73

28,13
61,22
10,64

35,27
18,49
45,89
0,34

100
40
92
6

42,02
16,81
38,66
2,52

53
27
71
3

34,42
17,53
46,10
1,96

256
121
298
10

37,37
17,66
43,50
146

72,01
27,99

15
226

6,22
93,78

73
81

47,40
52,60

299
389

43,46
56,54

92,15
7,85

30
202

12,93
87,07

98
52

65,33
34,67

398
278

58,88
41,12

85,32
14,68

184
57

76,35
23,65

125
29

81,17
18,83

559
129

81,25
18,75

91,10
8,90

215
25

89,58
10,42

139
12

92,05
7,95

620
63

90,12
9,88

83,16
16,84

156
83

65,27
34,73

103
51

66,88
33,12

501
183

73,40
26,60

%

Para as gestantes em faixa etária de vulnerabilidade, houve menores chances de
continuidade do cuidado entre os serviços, nas UBS do tipo ESF (OR 0,622 IC9 0,32-1,18),
situação inversa das demais UBS (tabela 2).
Os anos de estudo alcançados pelas gestantes refletiram de forma distinta na
longitudinalidade do cuidado nos tipos de UBS, aquelas em estado de vulnerabilidade, por ter
menos de sete anos, tiveram menores chances de longitudinalidade do cuidado nas unidades
mistas (OR 0,661 IC0,17-2,47) e na ESF (OR 0,766 IC 0,29-2,00), já para as vinculadas às
unidades tradicionais, o baixo nível de escolaridade fortalece a longitudinalidade.
Mulheres de cor preta ou pardas comparadas com as de cor branca apresentaram
maiores chances de longitudinalidade, quando vinculadas a unidades do tipo ESF (OR 1,997
IC 1,04-3,81) e mista (1,256 IC 0,17-2,47).
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Tabela 2. Análise de regressão logística da variável dependente “longitudinalidade do
cuidado” e características sociodemográficas e dos serviços de saúde, segundo os modelos de
UBS, São Paulo, 2016.
Variáveis

OR1

ESF (293)
IC2

Tradicional (241)
OR1
IC2

Faixa etária
15 a 35 anos
1
1
< 15 e >35 anos
0,622
0,327-1,185
1,015
0,548-1,877
Escolaridade
>7 anos
1
1
≤ 7 anos
0,766
0,293-2,003
1,225
0,548-1,877
Cor
Branca
1
1
Preta/Parda
1,997
1,044-3,817
0,811
0,451-1,458
Recebeu VD
Sim
1
1
Não
0,687
0,331-1,425
0,478
0,834-2,740
Conhece ACS
Sim
1
1
Não
0,618
0,209-1,822
1,195
0,393-3,634
Captação PN
≤ 12 semanas
1
1
> 12 semanas
1,593
0,563-4,502
0,851
0,432-1,676
Tempo Enc.
≤ 30 dias
1
1
> 30 dias
0,906
0,321-2,559
1,069
0,418-2,736
Fonte: Autoria própria
1
Teste de regressão logística. Razão de chances2 Intervalo de Confiança 95%

Mista (154)
OR1

IC2

1
1,014

0,456-2,254

1
0,661

0,177-2,472

1
1,256

0,586-2,691

1
0,539

0,206-1,410

1
0,730

0,261-2,042

1
2,214

0,791-6,194

1
0,348

0,851-1,428

Na análise das características dos serviços de saúde, a ausência da visita domiciliar sob
responsabilidade da APS, se mostrou como uma variável que reduz as chances de
longitudinalidade do cuidado em todos os modelos de UBS, com maior intensidade para as
UBS ESF, seguido da mista e tradicional.
As mulheres que relataram não conhecer o agente comunitário de saúde do seu
território, tiveram menores chances de se efetivar a longitudinalidade, tanto para as vinculadas
às UBS do tipo ESF (OR 0,618 IC 0,20-1,82) quanto para as mistas (OR 0,730 IC 0,26-2,04).
A figura do profissional ACS não é prevista nas unidades do tipo tradicional, desse modo, a
ausência desse profissional não se mostrou como uma variável que diminui a
longitudinalidade.
A captação tardia para o pré-natal aumentou as chances de longitudinalidade do
cuidado nas unidades mistas (OR 2,214 IC 0,79-6,19) e ESF (OR 1,593 IC 0,56-4,50) e
reduziu nas tradicionais (OR 0,851 IC 0,43-1,67), comparado às gestantes que iniciam o prénatal até a 12o semana gestacional. A maior chance se efetivar a longitudinalidade nas
unidades mistas e ESF nas gestantes captada tardiamente, pode estar relacionado à sua
atuação pautada em territórios com população em número limitado e adscrita, que lhes
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permite desenvolver ações de forma mais ativa no território, principalmente para a população
com maiores riscos e vulnerabilidade, como no caso da GAR.
O tempo decorrido entre a solicitação de encaminhando pela APS e a realização da
consulta da AE quando superior a 30 dias, reduz as chances de longitudinalidade, tanto nas
unidades mistas (OR 0,348 IC 0,85-1,42) quanto nas de ESF (OR 0,906 IC 0,32-2,55). Para as
unidades tradicionais, quase não há diferença entre os períodos de encaminhamento.

4. DISCUSSÃO

Os resultados apontam que mulheres de cor preta e parda têm maiores chances de
estabelecer a longitudinalidade do cuidado entre a APS e AE nas unidades do tipo ESF (OR
1,99) e nas mistas (OR 1,25). Mulheres não brancas nos Estados Unidos da América tiveram
maiores chances para receber orientações em saúde geral, sobre teste para HIV, aleitamento
materno e uso de álcool e tabaco, em relação às de cor da pele branca16,17.
Ainda que os resultados sugiram que as unidades ESF e mista têm maiores
oportunidade de se efetivar o cuidado para com as gestantes de cor parta ou negra, apontase18,19que são estes grupos de gestantes que não conseguem realizar os exames de rotina
preconizados durante a gravidez, que mais peregrinam na hora do parto, que realizam número
reduzido de consultas de pré-natal20e que de forma global, as que apresentam maiores índices
de inadequação para o pré-natal21,22.Tal situação reforça as discussões apresentadas, de que a
ampliação do acesso aos cuidados de pré-natal não foi suficiente e indutor de qualidade no
cuidado23, ainda que as unidades de ESF e mistas sejam capazes de fortalecer a
longitudinalidade, podem não ser capazes de se efetivar a cuidado à gestante.
As ações de saúde nos serviços de APS, com destaque aqui para as unidades do tipo
ESF, precisam ter um cuidado maior para serem pautadas considerando as condições de
vulnerabilidade social dos territórios, de modo a reduzir as iniquidades em saúde.
Entre as características referentes aos serviços de saúde, a ausência da visita domiciliar
(VD) se mostrou como fator redutor das chances de longitudinalidade do cuidado. A VD
oportuniza a ampliação do conhecimento do contexto de vida dos usuários24, e durante o
período gravídico e puerperal, tem a capacidade de reduzir a prevalência de baixo peso ao
nascer e aumentar a prevalência de aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses25.
A VD se mostra como uma ação bem sucedida no cuidado à saúde materno e infantil,
porém alguns desafios devem ser colocados em pauta, na busca pelo aperfeiçoamento. As
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visitas têm duração inferior a cinco minutos26, período relativamente curto para o
desenvolvimento de ações de promoção de saúde e prevenção de agravos; As VD têm como
foco doenças ou estado de saúde do usuário, com baixo enfoque para as questões de educação
em saúde26.
A VD deve ser realizada por todos os profissionais que compõem as equipes de APS,
porém, há protagonismo para a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde. Após a
reformulação da Política Nacional de Atenção Básica brasileira27, o ACS não configura como
membro obrigatório das equipes, fragilizando assim, uma potente modalidade de cuidado da
APS. A inclusão dos ACS nas equipes é essencial, para o fortalecimento dos cuidados
primários e seus atributos.
Os resultados apontam para prevalência de captação precoce para o pré-natal nos três
tipos de UBS, porém, há maiores chances de efetivar a longitudinalidade na ESF e unidades
mistas quando a captação ocorre de forma tardia. A captação tardia para o pré-natal reduz as
chances de identificação de riscos e intervenção em tempo oportuno das complicações19,
acionando o estado de alarme nas equipes de saúde e movendo diversos recursos, tais como a
VD e ACS para a manutenção da vigilância contínua, tal situação, pode ser a hipótese
explicativa para os achados apresentados.
O atendimento dos encaminhamentos feitos pela APS para a AE em tempo oportuno é
um desafio para as redes de atenção à saúde, quando superior a 30 dias, se mostrou uma
variável capaz de diminuir as chances de longitudinalidade do cuidado na gestação de alto
risco. Estratégia como a utilização de protocolos de prática clínica e de regulação, de amplo
conhecimento dos profissionais de saúde, e o fortalecimento de estratégias como apoio
matricial e uso de tecnologias em saúde, podem reduzir a demanda e o longo tempo de espera
pela atenção especializada28,29.
Para as características dos serviços, as unidades de ESF e do tipo mista apresentaram
resultados próximos, porém há avanços necessários nas três modalidades de UBS, como
fortalecimento da VD, manutenção e ampliação do ACS nas equipes de saúde e melhora da
resolutividade da APS,30 de forma a reduzir os encaminhamentos e o tempo decorrido até o
efetivo atendimento pelo serviço especializado.
Limitações:
Como limitação do estudo, o modelo analítico estatístico adotado não seguiu o
consenso na literatura e a seleção das variáveis independentes para o teste de regressão
logística foram incluídas de modo a permitir a representação das características pessoais e dos
serviços que podem de forma direta ou indireta influenciar na longitudinalidade do cuidado e

R e s u l t a d o s e D i s c u s s ã o | 73

não baseado apenas no uso de variáveis com significância de pré-testes (teste de quiquadrado). Destaca-se que tal estratégia foi adotada por se tratar de um estudo avaliativo de
serviços de saúde.
Os resultados, por mais que seja de uma amostra representativa, não puderam ser
estendidos para o universo, uma vez que as significâncias estatísticas para aferir relações não
se confirmaram, mas colaboram no sentido de evidenciar fragilidades na atenção à saúde da
amostra estudada.

5. CONCLUSÃO
Para o conjunto das variáveis sociodemográficas (faixa etária, escolaridade e cor) as
unidades do tipo tradicional apresentam ter mais chances de fomentar a longitudinalidade do
cuidado na população com baixa escolaridade. Por outro lado as ESF são mais acolhedoras
para a população de cor preta/parda.
Trabalhar o território, em todos os tipos de UBS, segundo as suas vulnerabilidades é
essencial, considerando o maior número de variáveis possível, na tentativa de reduzir a
ofertaseletiva da continuidade do cuidado.
No conjunto das variáveis dos serviços se destacam a efetividade da visita domiciliar e
o conhecer o agente comunitário de saúde em aumentar as chances de longitudinalidade do
cuidado em saúde, os quais deveriam ser fortalecidas nos distintos modelos de UBS, de modo
a potencializar a atuação dos serviços de APS.
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5.3 - Estratégias Para Qualificar o Cuidado Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde,
Revisão Integrativa.
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ARTIGO DE REVISÃO

ESTRATÉGIAS PARA QUALIFICAR O CUIDADO PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE, REVISÃO INTEGRATIVA1.
Strategiestoqualifyprenatal care in primary health care, integrative review
Estrategias para calificarlaatenciónprenatal em atención primaria de salud, revisión
integrativa

RESUMO

Objetivo:Identificar na literatura boas práticas para melhoria da qualidade do cuidado prénatal. Método: Revisão integrativa da literatura a partir das cinco etapas metodológicas de
Whittemore e Knafl, realizada nas bases de dadosPubMed e LILCAS,com produções a partir
do ano de 2006 e que trouxessem experiências capazes de fortalecer os modelos alternativos
de atenção à saúde. Resultados: Foram identificadas duas categorias de análise, a primeira
refere-se à prática de grupos de edução em saúde e a segunda categoria de aspectos
organizacionais dos serviços, incluindo o uso de tecnologias em saúde, protocolos
assistenciais e a sistematização do trabalho em equipe. Considerações finais:Grupos de
educação em saúde durante a gestação é uma estratégia para qualificação do cuidado, pois
oportuniza fortalecimento do vínculo e valorização das experiências entre os múltiplos atores
envolvidos no cuidar. A reestruturação dos aspectos organizacionais dos serviços prestados
através da incorporação do uso de tecnologias de informação e da definição de fluxos
assistenciais locais são essencial para qualificação da assistência pré-natal
Descritores:Cuidado Pré-natal; Atenção Primária à Saúde; Garantia da Qualidade dos
Cuidados de Saúde; Qualidade da Assistência à Saúde; Enfermagem; Serviços de Saúde.
Descriptors:Prenatal Care; Primary Health Care; Quality Assurance, Health Care; Quality of
Health Care; Health Service

1

Artigo submetido no periódico Revista Brasileira de Enfermagem
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INTRODUÇÃO
A garantia do acesso adequado ao cuidado pré-natal e com qualidade é apontado como
uma estratégia eficaz na garantia da redução das taxas de mortalidade maternal e infantil(1,2),
pois proporcionam a identificação e intervenção em tempo oportuno de alterações clínicas e
epidemiológicas(3).
Entre as diretrizes para a atenção ao pré-natal no Brasil, deve-se garantir a oferta de no
mínimo seis consultas pré-natal(4). A expansão da atenção primária à saúde (APS), ocorrido
principalmente por meio das equipes de estratégia saúde da família (ESF) possibilitou
ampliação da proporção de gestantes que tiveram acesso a consultas de pré-natal, sendo
apontadas por 84% das mulheres que ficaram grávidas entre 2011 e 2013 que foi viável
realizarem seis ou mais consultas no decorrer da gestação e 92,6% referiram ainda, terem
iniciado o acompanhamento com 20 semanas de gravidez ou menos(5).
Ao investigar os aspectos denominados como de qualidade da assistência pré-natal,
destaca a manutenção da baixa qualidade para os indicadores de realização de exames
laboratoriais, retirada de medicamentos na APS, vinculação com a unidade de parto e receber
visita domiciliar(6). Quando a qualidade do pré-natal é mensurada através do indicador de
acesso a procedimentos clínicos, um pouco mais das gestantes (55%) tiveram acesso aos
procedimentos básicos recomendados, com redução do acesso no decorrer da gestação (7).
A expansão do número de consultas e a baixa qualidade da assistência pré-natal
apontada não permitiram alcançar de fato os resultados esperados, evidenciado pela ainda
elevada razão de mortalidade materna no Brasil, que no ano de 2018 ficou em 59,1 óbitos
para cada 100 mil nascidos vivos(8), longe de atingir a meta pactuada para atingir até 2015, de
35 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Além da manutenção da elevada razão de mortalidade
materna no Brasil, preocupa as iniquidades regionais ainda marcantes, variando de razões de
80 por 100 mil nascidos vivos na região Nordeste a próximo de 40 óbitos por 100 mil
nascidos vivos na região Sul(8), sugerindo que os caminhos que estamos percorrendo na
assistência a saúde reprodutiva precisam de novas estratégias de enfrentamento, de modo a
qualificar o cuidado, melhorar os indicadores relacionados ao pré-natal e incorporar de fato
um novo modelo de atenção à saúde na prática das equipes(2,5).
Um dos enfrentamentos para melhoria da assistência pré-natal e seus respectivos
indicadores se deu por parte da Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a partir
dos 2016 a realização de no mínimo oito consultas de pré-natal(9), mas que a ampliação do
número de consultas não fosse direcionada às intervenções clínicas e procedimentais, mas que
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pudesse acolher a gestante em sua integralidade, principalmente no seu sofrimento e
adoecimento mental27.
O maior número de consultas de pré-natal deveria propiciar uma experiência positiva
na gravidez, que pudesse ampliar os atributos de integralidade e longitudinalidade do cuidado
no decorrer da gestação e que fosse capaz de melhorar os aspectos de qualidade no cuidado
prestado(9). Investigar experiências exitosas na assistência pré-natal é essencial, para permitir
maior alcance e replicabilidade por equipes da atenção primária, de modo a permitir melhores
resultados.
Desse modo, este estudo teve por objetivo identificar na literatura, experiências
elencadas por seus autores como exitosas, que permitiram dar aspecto de qualidade no
cuidado pré-natal.

MÉTODOS
Aspectos éticos
Trabalho do tipo revisão de literatura que dispensa a necessidade de apreciação pelo
comitê de ética em pesquisa com seres humanos.

Tipo de estudo e referencial teórico-metodológico
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que por meio das cinco etapas
metodológicas de Whittemore e Knafl (2005)(10) buscou identificar a produção científica a
cerca das boas práticas no cuidado ao pré-natal.


Etapa um - Identificação do problema

A elaboração da questão norteadora se deu a partir da estratégia PVO(12) (participantes,
variáveis e desfecho) adaptadada técnica PICO, sendo a população de estudo as gestantes em
acompanhamento pré-natal na atenção primária em saúde, a variável de interesse são as
práticas que favoreçam a qualidade do cuidado pré-natal e o desfecho é a melhoria do cuidado
à gestante no pré-natal, resultando na seguinte questão norteadora: “Quais as boas práticas em
saúde que fortalecem o cuidado pré-natal?”. Como entendimento de “boas práticas” optou-se
por acolher aquelas produções que foram elencadas por seus autores como intervenções que
permitiram melhorar a qualidade assistencial.
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Etapa dois – Busca na literatura

A busca dos estudos ocorreu no período de novembro a dezembro de 2019 na base de
dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS) e
PubMed, utilizando o Proxy da Universidade de São Paulo. A LILACS apresenta em sua
indexação materiais de outra basea de dados (Medline) e foi selecionada por apresentar maior
concentração de estudos de sistemas de saúde da região da América Latina. A PubMed tem
também na sua indexação materiais publicados na base da Scielo e é composta por extenso
material internacional.
A chave de busca teve como base os descritores indexados do Medical
SubjectHeadings (MeSH), utilizando os operadores booleanos AND e OR. Para a busca na
base de dados da LILACS utilizou como estratégia de busca o seguinte cruzamento de termo:
"Prenatal Care" AND "Primary Health Care" AND "Quality Assurance, Health Care" OR
"Quality of Health Care". Para a base de dados PubMed a chave de buscaaplicadafoi:
“Prenatal Care” AND “Primary Health Care” AND (Quality Assurance, Health Cara” OR
“Quality of Health Care”).
Como critérios de inclusão, os trabalhos previamente selecionados deveriam
ser artigos científicos, disponíveis na íntegra e publicados a partir de 2006, tal recorte
temporal se deu por ser o período onde no Brasil houve o estímulo a expansão da atenção
primária em saúde por meio das equipes de saúde da família (ESF), estratégia que ampliou o
acesso ao cuidado pré-natal no país.


Etapa três – Avaliação dos dados

Na etapa de seleção de elegibilidade dos trabalhos, todos os artigos foram analisados
por meio de leitura dupla independente, realizada por dois pesquisadores em locais distintos e
nas eventuais discordâncias de inclusão foi aplicado o consenso.
Por se tratar de um estudo de revisão integrativa de literatura, que tem por objetivo
compreender o contexto ao invés da força da evidência, a avaliação dos estudos se deu de
forma simplificada, através da análise da qualidade da fonte, devendo os artigos incluídos na
amostra final estar publicados em revistas com revisão dos pares.


Etapa quatro - Coleta e análise dos dados
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Para a coleta de dados utilizou a lista de verificação STROBE para estudos
transversais adaptada14, identificando em cada trabalho os itens título, objetivos, método
(desenho do estudo, contexto, participantes e fontes de dados) e resultados (participantes,
dados descritivos e desfecho). A escolha por tais itens se justifica pelo fato deste trabalho ter
como objetivo identificar e descrever as estratégias que possam ser replicadas e não no intuito
de avaliar a qualidade dos estudos incluídos.


Etapa cinco – apresentação dos resultados

Para a apresentação dos dados, os resultados foram categorizados em dois eixos
temáticos identificados após leitura na íntegra dos artigos. Para identificação dos artigos foi
aplicada uma codificação de A1 a A6.

RESULTADOS
O processo de seleção final apresentou como resultado seis artigos (quadro 1), sendo
cinco indexados na base LILACS e apenas um na base da PubMed (figura 1), com
publicações a partir do ano de 2013.

Figura 1 - Fluxograma de busca, 2019. Fonte: Elaboração do autor
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Para a análise os trabalhos foram divididos em duas categorias temáticas identificadas
após a leitura, sendo a primeira categoria de trabalhos que abordaram sobre a
operacionalização de grupos de gestantes como forma de fortalecer o cuidado pré-natal e a
segunda categoria de trabalhos que abordaram aspectos organizacionais dos serviços (quadro
2).
Quadro 1 -Artigos incluídos na análise final, 2019.
Título

Ano
País
A1 O pré-natal psicológico 2014
como
programa
de Brasil
prevenção à depressão
pós-parto(11).

A2 Educação em saúde no 2017
pré-natal a partir do Brasil
referencial teórico de
paulo freire(12).

Objetivo
Avaliar a presença dos
fatores de risco e de
proteção para a Depressão
Pós-parto em gestantes que
participaram em grupo de
pré-natal psicológico

Discutir o processo de
construção de uma proposta
de educação em saúde para
o pré-natal por gestantes e
profissionais de saúde com
base no referencial teórico
de Paulo Freire.

Delineamento
Intervenções
Pesquisa-ação com
10 gestantes em
acompanhamento
pré-natal
no
segundo e terceiro
trimestre
gestacional,
em
um
serviço
hospitalar
de
Brasília.
Cinco
gestantes
fizeram parte do
grupo intervenção,
com participação
de oito encontros
semanais de grupo
de
pré-natal
psicológico,
durante três meses
e com duração
média de duas
horas
cada
encontro.
Pesquisa-ação com
seis gestantes em
acompanhamento
pré-natal
de
distintos períodos
gestacional e com
19 profissionais de
duas equipes de
saúde da família
de Vitória – ES.
Entre os meses de
abril a dezembro
de 2014 foram
realizadas
três
oficinas (duas com
profissionais
e
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A3 Educação em saúde para 2019
gestantes: a busca pelo Brasil
empoderamento materno
no
ciclo
gravídico(13)
puerperal .

Descrever
o
desenvolvimento
de
estratégias
educativas
utilizadas em um grupo
educativo para gestantes.

A4 “Qualityofprenataland
maternal care: bridging
the
know-do
gap”
(QUALMAT study): na
electronic
clinical
decision support system
for rural Sub-Saharan
Africa(14).

Descrever a aplicação do
software QUALMAT em
busca da melhora do
desempenho e a motivação
dos trabalhadores rurais da
saúde e qualificação dos
serviços
de
atenção
primária à saúde materna
em três países africanos
Burkina Faso, Gana e
Tanzânia

2013
Burkina
Faso,
Gana e
Tanzânia

uma
com
as
usuárias)
com
duração entre uma
e uma hora e meia,
para
identificar
palavras e temas
geradores
de
oficinas,
que
resultaram
na
elaboração
de
cinco oficinas para
gestantes.
Estudo descritivo
sobre um grupo
educativo
composto por 18
gestantes
do
município
de
Acarape – CE e
que.
Foram
realizados
oito
encontros
semanais,
no
período de janeiro
a março de 2015 e
cada encontro teve
duração
de
aproximadamente
três horas.
Pesquisa
intervenção
aplicada em seis
centros de saúde
rural da Burkina
Faso,
Gana
e
Tanzânia e as
etapas
de
planejamento,
teste
piloto
e
implementação da
versão
final
ocorreu
entre
junho de 2009 e
maio de 2014.
O
software
desenvolvido tem
por objetivo apoiar
a
tomada
de
decisão com base
nas diretrizes da
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A5 Fatores que possibilitam 2017
a atuação do enfermeiro Brasil
na atenção pré-natal(15).

Conhecer os fatores que
possibilitam a atuação do
enfermeiro, no âmbito da
atenção básica, na atenção
pré-natal.

A6 Programa Mais Médicos: 2017
qualificação da atenção Brasil
ao pré-natal e puerpério
no âmbito da Estratégia
Saúde da Família (16).

Descrever estratégias de
ampliação da cobertura e
qualificação do pré-natal
em uma equipe de saúde da
família.

Organização
Mundial da Saúde
para o cuidado
pré-natal e parto.
Estudo descritivo,
realizado em seis
UBS
de
um
município
da
região Sudeste do
Paraná, com sete
profissionais
de
enfermagem, com
coleta de dados
entre março a
agosto de 2015.
Coleta de dados
por
meio
de
observação
participante
e
entrevista
semiestruturada
com
os
informantes.
Pesquisa
intervenção
desenvolvida no
período de março a
junho de 2015 em
uma
UBS
na
cidade de Boa
Vista - RR.
A intervenção foi
composta
por
quatro eixos de
atuação:
Organização
e
gestão do serviço
(readequação da
oferta);
Qualificação
da
prática
clínica;
Engajamento
público;
Monitoramento e
Avaliação.
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Quadro 2 - Principais resultados dos artigos incluídos na análise final, 2019.
Título

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Desfechos
a.
Os temas abordados durante os grupos educativos foram sobre: as
mudanças proporcionadas pela maternidade e paternidade; desmistificação da
maternidade; o bebê imaginário x bebê real; gestação/puerpério x sexualidade;
planos de parto; estados emocionais do pós-parto; cobranças sociais.
b. Fatores de risco para depressão pós-parto identificado na amostra: ser
primípara; rede de apoio social e familiar empobrecida; relacionamento
conjugal insatisfatório; idealização da maternidade; ser mãe solteira; gravidez
não planejada; gravidez não desejada; depressão gestacional; relação
conflituosa com a mãe; condições socioeconômicas desfavoráveis; falta de
apoio do pai do bebê; transtornos de humor, parto traumático e prematuridade.
c.
Nenhuma das gestantes que participaram do grupo intervenção
apresentou evidências de depressão pós-parto e no grupo controle duas
apresentaram.
a.
Aplicada cinco oficinas com as gestantes para tratar dos temas
levantados, sendo eles: Desafio para a educação em saúde; Cuidados com o
bebê e amamentação; Alimentação e atividades físicas no pré-natal; Saúde
reprodutiva, sexual e uso de drogas na gravidez; Cuidados com a boca na
gravidez.
b. Apontado a falta de participação do homem durante o período pré-natal
e sobre a necessidade de que a consciência masculina se tornasse reflexiva
a.
Os oito encontros abordaram temas de interesse das gestantes, sendo:
Importância do pré-natal; Mudanças gestacionais; Alimentação e exercício
físico; Saúde bucal da gestante e do recém-nascido; Aleitamento materno;
Parto; Puerpério; Cuidado com o recém-nascido
a.
A partir da digitação da anamnese completa, exame físico e testes
laboratoriais básicos, o algoritmo aponta possíveis situações de preocupação no
decorrer da gestação e fornecem sugestões de diagnósticos, aconselhamento a
serem dados e medidas preventivas serem tomados durante o atendimento,
assim como alertas para serem abordados durante a visita domiciliar.
b. O software favorece o cuidado em locais remotos, de difícil acesso ao
profissional médico, e potencializa as chances de ofertar uma consulta mais
qualificada, pois ele aponta o passo a passo que deve ser seguido no decorrer
da consulta.
a.
O cuidado da enfermagem na consulta pré-natal é orientado por
protocolos que foram elaborados a partir da realidade local do município de
estudo, e além de respaldar a solicitação de exames e prescrição de
medicamentos, prevê o encaminhamento para serviços de outro nível de
complexidade, mediante a identificação de riscos, pelo profissional enfermeiro.
b. O protocolo e a previsão de encaminhamento a outros serviços pelo
profissional enfermeiro oportunizou otimizar o atendimento e aumentar a
resolutividade dos casos, em tempo oportuno.
a.
Os eixos de organização e gestão do serviço, qualificação da prática
clínica e monitoramento e avaliação foram fortalecidos a partir da
implementação do planejamento estratégia da equipe. Todos os membros da
equipe de saúde tinham atribuições e metas individuais registradas e pactuadas
na reunião de equipe, com revisão mensal.
b. O planejamento estratégico possibilitou a ampliação da captação
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precoce no território e fortalecer a atividade busca ativa dos Agentes
Comunitários de Saúde.
DISCUSSÃO

Grupos de gestantes como forma de fortalecer o cuidado pré-natal

Os grupos de educação em saúde para gestantes se mostraram uma estratégia
potencializadora do cuidar, variando entre cinco a oito encontros para se ter resultados
positivos no estado de saúde. Embora os grupos de educação em saúde sejam descritos e
recomendados nos materiais orientadores da assistência, a oferta dos grupos não é uma
unanimidade entre as equipes de atenção primária, em estudo de abrangência nacional(17) que
incluiu a avaliação de 17.202 equipes de saúde de atenção primária em 2012, apenas 51,7%
delas referiram realizar o agendamento e/ou oferta de ações de promoção de saúde para
gestantes, a exemplo dos grupos de educação em saúde. As equipes com maior oferta de ações
de promoção de saúde foram as instaladas na região sudestes, onde 57,2% responderam
positivos. Evidencia-se assim a urgência de levar boas práticas e possíveis modelos de grupos
de pré-natal, para ser replicado Brasil afora.
Quanto à temática dos encontros dos grupos, há prevalência para os de uso e abuso de
substâncias e os direcionados aos usuários com doença cardiovascular, já os dedicados ao
cuidado pré-natal aparecem em 5,3% dos casos levantados(18).
Entre os temas abordados nos grupos dos estudos, há semelhanças para as abordagens
sobre o processo gestacional (mudanças gestacionais, desmistificação da maternidade e a
consulta de pré-natal), parto, período do puerpério (bebê imaginário versus o real,
aleitamento) e de hábitos e qualidade de vida materna (sexualidade, alimentação, prática de
atividade física, uso de substâncias e saúde bucal). A estratégia em forma de grupo
potencializa o processo de educação em saúde, oportunizando a produção de novos
conhecimentos e transformação da forma de cuidar de si e do outro, a partir do diálogo e troca
de saberes entre distintos atores e permitindo o participação ativa tanto dos profissionais
quanto das próprias mulheres(19).
Participar de atividades em grupo não está associado a menores taxas de partos
prematuros ou ao período de início da amamentação(20), mas oportuniza as mulheres
ampliação no nível de satisfação com o cuidado oferecido(21) pelos serviços de saúde, sendo

R e s u l t a d o s e D i s c u s s ã o | 87

identificado como uma forma de cuidar que educa e prepara melhor para os desafios da
gestação e puerpério(22).
Apenas um estudo abordou sobre os aspectos psicológicos (estado emocional pósparto e cobranças sociais) na atividade em grupo. Em estudos conduzidos com 912 puérperas
japonesas(23) para avaliar o desenvolvimento de depressão, demonstrou que quanto maior a
quantidade de pessoas com que a mulher pode contar como apoio social durante a gestação,
seja membro da família, amigos ou de outras pessoas, é uma variável significativa que esteve
associada com a diminuição dos sintomas depressivos pós-parto. Assim, o estímulo para
atividade em grupo durante a gestação permite ganhos diretos para aspectos da saúde mental
das mães.
Cuidar do período gravídico em sua integralidade pressupõe então incorporar no
decorrer da assistência prestada e no desenvolvimento dos grupos, sobre os critérios de
estratificação de risco gestacional, fatores como idealização da maternidade, rede de apoio,
condições socioeconômicas, estado conjugal e relacionamento conjugal insatisfatório, como
fatores de risco para adoecimento no transcorrer da gestação ou pós-parto(11), inclusive
mulheres que pontuam insatisfação com o parceiro apresentam quatro vezes mais chances de
estresse e ansiedade no período perinatal(24).
A presença paterna no transcorrer da gestação deve ser estimulada, tanto nos
atendimentos individuais quanto coletivos e a oferta nos serviços de saúde devem ser
repensadas(13), tais como horário de atendimento, espaço físico, ambientação, para fomentar
maior participação por parte dos homens.

Aspectos organizacionais dos serviços

A organização dos processos de trabalho nos serviços de saúde deve ser orientada em
busca da qualificação do cuidado ofertado aos usuários e quando apoiada pelo uso de recursos
tecnológicos informatizados no cotidiano dos profissionais de saúde, permite aprimorar a
atenção prestada, dando maior automatização aos processos gerenciais e assistenciais e
qualificar a gestão da informação(25).
O uso dos softwares nos atendimentos oportuniza ampliar o acesso aos cuidados
médicos, principalmente em regiões onde há ausência deste profissional, pois por meio do
cruzamento de dados da anamnese, exame físico e testes laboratoriais, oferece possíveis
diagnósticos e emitem alertas de complicação do estado de saúde, viabilizando a identificação
de riscos e intervenção em tempo oportuno(14).
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Destaca-se ainda que o uso dos softwares durante os atendimentos diminui as chances
do profissional de saúde esquecer etapas e orientações que fazem parte do protocolo de
cuidado do usuário(14) e sistematiza a forma de coleta de dados por todos os profissionais de
saúde(26). A produção de dados é importante para qualificar o processo de monitoramento das
ações e serviços de saúde e viabilizar a mudança de rumos e definição de novas ações ou
prioridades que os profissionais, serviços e gestão devem tomar para melhorar os resultados
de saúde(27).
Como desafios para o uso efetivo das tecnologias em saúde no sistema de saúde
brasileiro apontam-se a limitação da infraestrutura (equipamentos e internet), deficiência na
educação continuada para a usabilidade dos recursos e resistência profissional(27). Os gestores
e profissionais de saúde precisam compreender que a incorporação tecnológica é necessária
para o fortalecimento do sistema de saúde e qualificação do processo de trabalho,
oportunizando ampliação do acesso e melhora dos indicadores de saúde.
O uso das tecnologias em saúde tais como aplicativos, também deve ser estimulado
aos usuários, pois os empodera com conhecimento e tomada de decisão sobre condutas a
serem adotas para melhorar a condição de saúde(14,28).
Outra estratégia apontada para qualificadora do pré-natal é a implementação de
protocolos assistenciais, que retratem os arranjos organizacionais de cada sistema local de
saúde, de modo a otimizar o atendimento e ampliar a resolutividade em tempo oportuno(29).
Embora o cuidado não deva ser pautado estritamente em fluxos e recomendações prépadronizadas, os protolocos oportunizam maior autonomia, descentralizando a demanda para
médicos e ampliando a capacidade resolutiva dos profissionais não médicos e das equipes de
saúde.
Na atenção a gestação de alto risco a necessidade de encaminhamento para
procedimentos e referência a outros níveis de complexidade é constante, porém a ausência de
protocolos e normativas faz que se tenha como resultado a fragmentação do acesso, por
desconhecimento da rotina de encaminhamentos pelos profissionais de saúde, desencontro de
informações, burocracia e fragilidade dos mecanismos de referência e contra-referência(34,35).
A organização e sistematização do processo de trabalho das equipes são apontadas
como intervenção que permite qualificar a assistência pré-natal ofertada(15). Entende-se por
processo de trabalho(30) o modo de atuação dos profissionais, que é permeado pela sua
compreensão sobre o conceito de qualidade e como isso reflete nas ações desenvolvidas por
ele.
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O trabalho identificado aponta como sistematização do processo de trabalho o fato de
atribuir metas individuais aos profissionais, que devem ser resultantes de pactuações coletivas
entre a equipes, que permitem fortalecer a atuação de cada membro, a partir da sua
atribuição(15).
Deve-se retomar aos pilares fundamentais do modelo de atenção primária adotado no
Brasil, que invoca práticas e organizações das equipes orientadas por ações multiprofissionais
e interdisciplinares, que permitam o estabelecimento de relações acolhedoras e que resultem
em vínculo, com corresponsabilização entre profissionais e usuários. Para alcançar na
plenitude tais pressupostos, espera-se que as equipes possam ir além das pactuações de metas
individuais, e que façam uso de um conjunto variado de métodos de cuidado (ferramentas)
que de fato, fomentem a atuação multiprofissional colaborativa e que tenha o usuário na
centralidade do cuidar.
A gestão de casos é uma ferramenta que pode apoiar a sistematização mencionada,
pois, a partir da discussão dos casos ou situações complexas entre um profissional gestor de
caso e a rede de suporte social do usuário, que exige maior articulação entre a equipe para
planejar, monitorar e avaliar as opções de cuidado e de coordenação da atenção à saúde
prestada36. A gestão de casos quando aplicada no cuidado à gestação de alto risco permitiu
compreender melhor a realidade multifacetada das gestantes, ampliando o debate sobre os
fatores sociais, econômicos, habitacionais e ambientais e suas influências durante a gravidez
de cada mulher, além de ampliar a resolutividade para as queixas apresentadas(31).
Implementar mecanismos de gestão da clínica é a forma dos serviços garantirem
orientação às necessidade de saúde e à integralidade do cuidado, articular e valorizar os
diferentes saberes e práticas em saúde, ofertar qualidade e segurança no cuidado, compartilhar
poder e corresponsabilização entre os diversos atores envolvidos entre outros princípios(32).

Limitação do estudo

Como limitação do estudo aponta-se o número escasso de trabalhos que compuseram a
amostra final, que pode estar relacionado com a escolha dos descritores, ou ainda com a
lacuna existente na produção e divulgação de trabalhos que atendam ao objetivo proposto.

Contribuições para a área da Enfermagem, Saúde ou Política Pública
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Primeiro se destaca a necessidade dos profissionais enfermeiros ou não enfermeiros de
produzir e divulgar publicações científicas sobre a sua prática profissional, uma vez que os
resultados deste estudo apontam haver uma lacuna na produção científica sobre estratégias
para qualificação da assistência pré-natal, reduzindo o alcance e replicação das boas práticas
em saúde que podem estar em curso. Por seguinte amplia a discussão sobre a necessidade de
fortalecer o atendimento em grupo, o profissional de enfermagem precisa se instrumentalizar
de técnicas de condução de grupo como mecanismo de ampliação do acesso e valorização da
sua atuação profissional como educador que é.
Por último, os achados ampliam a discussão sobre a necessidade das políticas públicas
em saúde pautarem sobre a informatização do cuidado em saúde, com previsão de recursos
estruturais, mas também de educação continuada, de modo a tornar os profissionais de saúde
habilitados para o uso adequado dos sistemas e softwares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As dinâmicas grupais de pré-natal se mostram potente, pois oportuniza a troca de
saberes entre profissionais e mulheres, valorizando as experiências pessoais e ampliando a
rede de apoio com que a gestante pode contar no momento de sofrimento.
Para o planejamento dos grupos, os estudos apontam a média de oito encontros com
duração entre uma a três horas, a depender do tema e dinâmica a ser abordada. Assim, os
grupos educativos não podem ser apenas para cumprir meta, mas precisa ser planejado e ter
dedicação de um espaço suficiente na agenda do profissional, que permita que o grupo
aconteça no seu tempo e não no tempo de quem o conduz.
Para qualificar o cuidado pré-natal é necessário que o profissional se aproprie e faça
uso dos recursos tecnológicos de informática existentes no seu cotidiano. Fomentar a prática
no uso de tecnologias que apóiem na tomada de decisão é urgente, além de estimular que os
usuários façam uso de aplicativos para acesso a informações de cuidado em saúde, além de
redes sociais que permitam o compartilhamento de experiências e apoio social, são essenciais
para a qualificação do cuidado.
O trabalho das equipes de saúde pautadas em protocolos que retratem a realidade dos
sistemas locais e permitam maior autonomia aos membros das equipes de saúde são
estratégias apontadas a serem amplamente discutidas e efetivamente implementadas para o
cuidado pré-natal. As ferramentas de gestão da clinica, tais como gestão de caso e projeto
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terapêutico singular é amplamente empregado no âmbito hospitalar e no cuidado à saúde
mental, mas precisam também ser considerados para o cuidado pré-natal.
Este trabalho permite apoiar os trabalhadores em saúde na organização da assistência
pré-natal com vista à qualificação do cuidado e contribuir nos processos formativos
vislumbrando e apontando possibilidades de atividades de promoção da saúde e prevenção de
doenças relacionadas ao período gravídico.
Quando ao aspecto de produção de conhecimento, diversas pesquisas que foram
exploradas, descreviam resultados positivos de intervenções, porém não trouxeram no método
informações que permitissem replicação das intervenções. É necessáriorever e enriquecer a
descrição dos métodos das pesquisas, para permitir replicação da intervenção e não apenas do
estudo.
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Há grandes desafios a serem enfrentando na atenção ao pré-natal, aconsolidação do
Sistema Único de Saúde e suas políticas, programas e ações de saúde permitiram avanços e
melhoria na qualidade da saúde das gestantes e dos recém-nascidos, como redução das
elevadas taxas de mortalidade infantil e baixo número de consultas de pré-natal, mas ainda
permanecem como desafios o aumento das taxas de sífilis congênita, estagnação na redução
das taxas de mortalidade materna, iniquidades regionais no Brasil e a necessidade de
fortalecer a expansão dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS).
Unidades de APS com ESF quando comparadas com outros modelos, de forma geral,
foram os serviços que apresentaram melhores resultados para efetivar a longitudinalidade com
gestantes mais vulneráveis, porém ainda é necessário repensar as práticas das equipes, para
potencializarem seus atributos. Práticas colaborativas e com participação multiprofissional
são essenciais para qualificar a atenção pré-natal, necessitando reforçar a implementação de
grupos de gestantes, uso de recursos tecnológicos no processo de cuidado e sistematização
dos processos de trabalho.
A tese aqui apresentada não representa apenas o resultado de mais uma pesquisa, mas
representa um processo de transformação pessoal e profissional. O caminho da pesquisa
científica é minado por dificuldades e diversidades que surgem no seu decorrer, mas que me
permitiu crescer profissionalmente. É solitário e requer compromisso com aquilo proposto,
mas quando se está à frente de todos aqueles pesquisadores que durante tanto tempo você leu
e alimentou uma admiração, o caminho se torna mais empolgante, mas ao mesmo tempo, me
fez sentir mais exigido, em busca de “estar à altura” para dar orgulho àqueles que fizeram
parte dessa formação.
Pensar e fazer avaliação em saúde, sob orientação de um dos maiores pesquisadores da
área, é um desafio hercúeo e me fez sentir prestigiado em ter a oportunidade de ter que rever
tudo aquilo que já havia acumulado teoricamente e empiricamente, para avançar no campo da
avaliação. Pude refletir sobre o que é avaliação, sobre a necessidade de fazer uso de distintas
metodologias em busca de uma maior robustez, de como é essencial escolher “bons”
indicadores que possam refletir de forma mais fidedigna a pergunta da pesquisa, de como o
ambiente político é determinante nos processos e resultados e tantos outros aprendizados
foram construídos nesse caminho.
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Primeiro que definir um objeto de pesquisa não é a coisa mais fácil, hipotetizar e
elaborar uma questão norteadora necessitam de boas horas de paciência e perseverança.
Precisei de muitos dias, semanas e até meses para finalmente traçar um caminho que fosse
sustentável cientificamente e que me permitisse evoluir no conhecimento. Procurei trazer no
trabalho final todo o avanço que me ocorreu nos quatro anos, destacando aqui a aproximação
e oportunidade de trabalhar distintas metodologias de pesquisa, desde a revisão de literatura,
passando pela pesquisa com uso de dados primários e secundários, me municiando hoje ao
final dessa trajetória, de um conhecimento que servirá como base para outros futuros projetos
de pesquisa e orientações acadêmicas, seja ela de trabalhos de conclusão de curso ou em
participação de bancas.
Outro deslocamento que o doutorado me permitiu foi o aprendizado de parte do
mundo da estatística. Ao iniciar o curso, limitava-me às análises descritivas e no seu decorrer,
aprendi a fazer uso de diversos pacotes estatísticos, executar os testes e mais do que isso, hoje
saio com segurança para interpretar os achados, mas também reconheço que há muito a
aprender ainda.
O aprendizado da escrita científica é outro avanço que foi possível no decorrer dessa
formação. Participar do grupo de pesquisa e ter a oportunidade de colaborar nas publicações
científicas me oportunizou conhecer as técnicas, exigências e processo de publicação. Os
resultados desta tese em forma de artigo foram possíveis a partir desse aprendizado, e
reafirmam o compromisso da publicação dos dados aqui consolidados para colaborar com os
profissionais e gestores no processo de tomada de decisão e na atuação profissional cotidiana.
Saiomais bem preparado e mais confiante para conduzir e colaborar em outras
pesquisas científicas, orientar alunos da graduação e pós-graduação e produzir novas
evidências que possam colaborar no fortalecimento do Sistema Único de Saúde e mostrar o
quão importante as Universidades Públicas são para a área da ciência e tecnologia.
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INQUÉRITO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
GRAVIDEZ DE RISCO
Entrevistador: ____________________________ __ __

ID: __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

1.

Poderia responder a um
questionário de uma pesquisa feita pela
Universidade sobre o acompanhamento prénatal?

2.

A Sra. reside nesta cidade?

2A. A Sra. veio para este serviço
encaminhada por uma unidade básica de saúde,
posto de saúde ou centro de saúde?

2B. O serviço que lhe encaminhou
localiza-se nestemesmo município?

(1)Não(agradeça e encerre o questionário)
(2) Sim (vá para questão 2)

(1) Não (Se o questionário estiver sendo
aplicado no MUNICÍPIO DE CAMPINAS,
PORTO ALEGRE OU FORTALEZA,(agradeça
e encerre o questionário). Se estiver sendo
aplicado no MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
(vá para questão 2A)
(2) Sim (vá para questão 2A)
(1)Não(agradeça e encerre o questionário)
(2) Sim (vá para questão 2B)
(1)Não(Se o questionário estiver sendo
aplicado no MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,
(agradeça e encerre o questionário). Se
estiver sendo aplicado em outro
MUNICÍPIO, (vá para questão 3)
(2) Sim (vá para questão 3)
(1)Não(agradeça e encerre o questionário)

3. A Sra. está fazendo o
acompanhamento pré-natal aqui neste serviço?

4A. A Sra. já fez alguma consulta nesse
serviço?

(2) Sim
(1)Não(vá para questão 4B)
(2) Sim (vá para questão 5)

4B. É possível realizar a aplicação do
questionário após a consulta de hoje?

(1)Não(agradeça e encerre o questionário)
(2) Sim (vá para questão 5)
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Pedir para o(a) participante ler e assinar o termo de consentimento. Anotar:
Data: __ __/__ __/__ __ __ __Horário: _________Unidade:
_________________________________
IDENTIFICAÇÃO
A Sra. poderia nos fornecer alguns dados pessoais, caso seja preciso entrar em contato?

5. Qual seu nome completo?
__________________________________

6. Qual seu endereço?
__________________________________
(888) Não sabe/Não respondeu

7. CEP?

__ __ __ __ __ - __ __ __
(888) Não sabe/Não respondeu

8. Telefone?

__ __ __ __ __ - __ __ __ __
(888) Não sabe/ Não respondeu

9. Número Cartão SUS?
__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(888) Não sabe/ Não respondeu

10. Qual sua data de nascimento?
__ __/__ __/__ __ __ __
(888) Não sabe/ Não respondeu

11. Qual a sua cor? Vou ler algumas
opções:

(1)Branca
(2)Preta/Negra
(3)Parda
(4)Amarela
(5)Indígena
(888)Não declarado/ Não sabe

Anexo IV. Questionário para coleta de dados do inquérito em
s a ú d e | 113

12. Até que ano a Sra. estudou?

(1) Sem escolaridade/analfabeto
(2)1º grau - 1º ano
(3)1º grau - 2º ano
(4)1º grau - 3º ano
(5)1º grau - 4º ano
(6)1º grau - 5º ano
(7)1º grau - 6º ano
(8)1º grau - 7º ano
(9)1º grau - 8º ano
(10)1º grau - 9º ano
(11)2º grau - 1º ano
(12)2º grau - 2º ano
(13)2º grau - 3º ano
(14)Superior incompleto
(15)Superior completo
(888) Não sabe / Não respondeu

13. A Sra. tem algum convênio ou plano
de saúde, incluindo planos de funcionários
públicos?

14. A Sra. já utilizou o convênio ou plano
para algum atendimento de sua gravidez de
risco?

15. A Sra. já pagou uma consulta
particular para atendimento desta gravidez?

16. A Sra. já pagou ultrassonografia
particular nesta gravidez (ou algum outro
exame relacionado à gravidez de risco)?

(1) Não (vá para questão 15)
(2) Sim
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 15)
(1)
Não
(2)
Sim
(888) Não sabe / Não respondeu
(1)
Não
(2)
Sim
(888) Não sabe / Não respondeu
(1) Não
(2) Sim
(888) Não sabe / Não respondeu

INFORMAÇÕES SOBRE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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17. A Sra. está com quanto tempo de
gestação?

(1) Primeiro trimestre (1 – 13 semanas)
(2) Segundo trimestre (14 – 27 semanas)
(3) Terceiro trimestre (28 – 40 semanas)
(888) Não sabe / Não respondeu

18. Por que a Sra. está no serviço de
pré-natal de risco? Vou ler algumas opções:

(1) Estou fazendo acompanhamento
especializado de gestação de risco
(2) Estou fazendo diagnóstico do risco da
gestação
(3) Outros motivos:
(18A)_________________________
(4) Não me disseram por que teria de vir ao
serviço de pré-natal de risco
(888) Não sabe / Não respondeu

19. De que local a Sra. foi encaminhada
para o serviço de pré-natal de risco? Vou ler
algumas opções:

(1) Posto, centro ou unidade de saúde
(2) Pronto Socorro (PS) / UPA / PA (Pronto
atendimento) / serviço de urgência /
serviço de emergência
(3) Consultório privado / serviço de saúde
privado ou convênio
(4) Outro local: (19A)
____________________________
(888) Não sabe / Não respondeu

20. Qual o nome do serviço de saúde
que encaminhou a Sra. para cá?

Nome:
___________________________________
20A. Outro serviço:
__________________________________
(888) Não sabe / Não respondeu

21. Quanto tempo de gravidez a Sra.
tinha quando iniciou o pré-natal NA OUTRA
UNIDADE que lhe encaminhou para cá?

(1) Primeiro trimestre (1 – 13 semanas)
(2) Segundo trimestre (14 – 27 semanas)
(3) Terceiro trimestre (28 – 40 semanas)
(888) Não sabe / Não respondeu
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22. Qual foi o profissional que
encaminhou a Sra. para o serviço de pré-natal
de risco. Vou ler algumas opções:

23. Quanto tempo de gestação a Sra.
tinha QUANDO FOI ENCAMINHADA para cá?

(1)Médico generalista ou médico de saúde
da família (se responder “médico do
posto/unidade básica”, perguntar se era
ginecologista-obstetra ou generalista)
(2)Ginecologista-obstetra
(3)Enfermeiro
(4)Médico de consultório privado/serviço
de saúde privado ou convênio
(5)Outro
profissional:
(22A)_______________________
(888) Não sabe / Não respondeu
(1) Primeiro trimestre (1 – 13 semanas)
(2) Segundo trimestre (14 – 27 semanas)
(3) Terceiro trimestre (28 – 40 semanas)
(888) Não sabe / Não respondeu

24. Como a Sra. ficou sabendo da
marcação da consulta do pré-natal de risco?
Vou ler algumas opções:

25. Quanto tempo demorou entre o
ENCAMINHAMENTO para cá e sua
PRIMEIRA CONSULTA AQUI? Considere o
tempo entre a solicitação do outro serviço e sua
primeira consulta aqui.

(1)Por telefone
(2)Pelo Agente Comunitário de Saúde
(ACS)
(3)Na recepção do posto de saúde
(4)No próprio serviço de pré-natal de risco
(5)Outra forma: (24A)
___________________________
(888) Não sabe / Não respondeu

___ ___
dias
(888) Não sabe / Não respondeu

26. A Sra. já fez quantas consultas de
pré-natal aqui? (considerar também a consulta
de hoje)

___ ___consultas
(se for a 1ª consulta, ir para a questão 28)
(888) Não sabe / Não respondeu

27. Há quanto tempo a Sra. passou pela
última vez por uma consulta nesse serviço?

___ ___dias

(777) Essa é a minha primeira consulta
(888) Não sabe / Não respondeu
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28. A Sra. já saiu da PRIMEIRA
CONSULTA do pré-natal de risco com a consulta
seguinte (de retorno) agendada?

29. Já foi escolhida a forma de parto?

(1) Não
(2) Sim
(3) Não lembro
(888) Não sabe / Não respondeu

(1) Não (vá para questão 32)
(2) Sim, parto normal(vá para questão 31)
(3) Sim, parto cesárea (vá para questão 30)
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 31)

30. A Sra. sabe qual foi o motivo da
escolha da cesárea? Vou ler algumas opções,
pode escolher mais de uma.

(1)
barriga

Por causa da posição do bebê na

(2)
O bebê é muito grande para o
tamanho da Sra.
(3)A Sra. já fez parto cesárea antes deste
(4)O líquido da gestação se apresentou com
fezes do bebê
(5)Para poder escolher a data do parto
(6)Outro motivo:
(30A)___________________________
(888) Não sabe / Não lembra

31. A Sra. teve a possibilidade de
negociar, rejeitar,escolher ou decidir junto com
o médico a forma de parto?

(1) Sim
(2) Não, o médico escolheu sozinho
(3) Não, eu escolhi sozinha
(888) Não respondeu

32. A Sra. já sabe em qual maternidade
será o parto?

33.

A Sra. teve a possibilidade de
negociar, rejeitar,escolher ou decidir junto com o
médico a maternidade onde será o parto?

34.
indicada?

A Sra. já visitou a maternidade

(1) Não (vá para questão 35)
(2) Sim
(888) Não respondeu (vá para questão 35)

(1) Não
(2) Sim
(888) Não sabe / Não respondeu
(1) Não
(2) Sim
(888) Não sabe / Não respondeu
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INFORMAÇÕES SOBRE ATENÇÃO BÁSICA

35.

A Sra. fez o acompanhamento do
pré-natal no posto, centro ou unidade de saúde,
antes de vir para este serviço?
(se a entrevistada responder que não sabe se irá
retornar porque foi sua PRIMEIRA
CONSULTA no pré-natal de risco, perguntar
se ela pretende voltar ao posto de saúde para
alguma consulta de pré-natal).

(1)Nunca fiz pré-natal em posto, centro ou
unidade de saúde (vá para questão 39)
(2)Fazia pré-natal no posto, centro ou
unidade de saúde, mas parei quando
comecei o acompanhamento no serviço de
pré-natal de risco (vá para questão 38)
(3) Continuo fazendo pré-natal no posto,
centro ou unidade de saúde(vá para
questão 36)
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 39)

36.
De quanto em quanto tempo a Sra.
tem consulta de pré-natal no posto, centro ou
unidade de saúde?

37. Após a consulta AQUI, a Sra. leva
alguma informação de volta para os
profissionais do seu posto, centro ou unidade
de saúde? Vou ler algumas opções, pode
escolher mais de uma.

______________________________
dias
meses
anos
(888) Não sabe / Não respondeu
(1)

Levo a carteira de gestante

(2)

Levo um papel escrito

(3)Apenas conto o que o médico do prénatal de risco me disse
(4)O médico do pré-natal de risco registra
no prontuário eletrônico
(5)Não levo nenhuma informação
(6)Outra forma de troca de informação
entre o posto de saúde e o serviço
especializado: (37A)
___________________________________
(888) Não sabe / Não respondeu

38. Com quais profissionais a Sra. já fez
pré-natal no posto, centro ou unidade de
saúde? Vou ler algumas opções, pode escolher
mais de uma.

(1)Médico de família / generalista / clínico
(2)Enfermeiro
(3)Ginecologista-obstetra
(4)Outro profissional:
(38A)_______________________
(888) Não sabe / Não respondeu
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39. A Sra. conhece o agente comunitário
de saúde (ACS) da área em que a Sra. mora?

(1) Sim, conheço
(2) Não, não conheço
(3) Não, não tem ACS na área em que
moro
(888) Não sabe / Não respondeu

40. Durante a gestação a Sra. recebeu
visita domiciliar de alguém do posto, centro ou
unidade de saúde?

(1) Não
(2) Sim
(888) Não sabe / Não respondeu

MEDICAÇÃO, EXAMES COMPLEMENTARES E ORIENTAÇÕES

41. A Sra. tomou algum medicamento
durante a gestação? Considere vitaminas
prescritas pelos profissionais de saúde como
medicamentos.

42. A Sra. pega esses remédios no seu
posto de saúde?

(1) Não (vá para questão 43)
(2) Sim (vá para questão 42)
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 43)
(1) Sim, todos
(2) Sim, alguns
(3) Não, nenhum
(888) Não sabe / Não respondeu

43. Foi solicitado algum exame no
serviço de pré-natal de risco?

(1)Não(vá para questão 48)
(2)Sim(vá para questão 44)
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 48)

44. A Sra.conseguiu realizar no SUS
todos os exames solicitados no pré-natal de
risco?

(1)Não(vá para questão 45)
(2)Sim(vá para questão 48)
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 48)
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45. Qual ou quais exames foram
solicitados neste serviço e a Sra. não conseguiu
fazer no SUS? Vou ler algumas opções, pode
escolher mais de uma.

(1)Ultrassonografia
(Exame em que o profissional passa um
gel na barriga da gestante, e em seguida,
passa um aparelhinho em cima do gel)
(2) Cardiotocografia
(Exame em que, com a gestante sentada
ou deitada - em repouso -, são colocados
dois cintos elásticos com sensores na
barriga: um para captar os batimentos
cardíacos de bebê e outro para captar a
frequência e a intensidade das contrações
uterinas. Os dados dos sensores são
transmitidos a um papel ou a um monitor
de computador, que registram a
informação captada em forma de gráfico)
(3) Outros:
(45A)_______________________________
(888) Não sabe / Não respondeu

46. A Sra. utilizou convênio para algum
desses exames?

(1)Não
(2)Sim
(888) Não sabe / Não respondeu

47. A Sra. pagou, sem usar o convênio,
por algum desses exames?

(1)Não
(2)Sim
(888) Não sabe / Não respondeu

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

48. Alguma vez a Sra. passou mal nesta
gestação e precisou procurar um serviço de
saúde?

(1)Não(vá para questão 49)
(2)Sim(vá para questão 48A)
(888) Não sabe / Não respondeu (vá para
questão 49)
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48A. Que serviços a Sra. já procurou
quando

(1)

Procurei o Posto de Saúde

(2)Procurei o serviço de pré-natal de risco

passou mal durante esta gestação? Vou
ler
algumas opções, pode escolher mais de
uma

(3)Procurei o Pronto Socorro(PS) / UPA /
Pronto atendimento(PA) / Serviço de
Urgência / Serviço de Emergência
(4)Procurei o Hospital Geral

opção.

(5)Procurei a Maternidade
(888) Não sabe / Não respondeu

49. A Sra. foi internada alguma vez por
causa desta gestação?

(1)Não
(2)Sim
(888) Não sabe / Não respondeu

Agradeça e encerre o questionário
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APÊNDICES

Tabela 1. Disponibilidade de aparelho de US por mil nascidos vivos nas capitais brasileiras, Brasil,
2007-2017
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

β0
3,95 (3,84-4,06)
2,34 (2,25-2,43)
1,42 (1,38-1,46)
4,47 (4,02-4,92)
5,05 (4,91-5,20)
0,96 (0,78-1,13)
3,14 (2,91-3,37)
1,93 (1,87-2,00)
1,29 (1,23-1,26)
5,42 (5,27-5,57)
2,85 (2,64-3,06)
3,72 (3,50-3,94)
4,89 (4,66-5,12)
2,77 (2,66-2,88)
5,93 (5,72-6,14)
6,23 (5,80-6,66)
5,39 (5,33-5,45)
5,58 (5,44-5,72)
5,77 (5,55-5,99)
4,62 (4,55-4,70)
3,60 (3,34-3,85)
7,30 (7,09-7,51)
1,43 (1,39-1,48)
3,90 (3,65-4,16)
1,72 (1,51-1,94)
3,29 (3,16-3,42)
3,69 (3,50-3,88)
4,23 (4,17-4,28)

β1
1,00
0,98
0,99
0,14
0,99
-0,47
0,96
0,99
0,98
0,99
0,88
0,98
0,84
0,98
0,96
-0,07
1,00
-0,65
0,96
0,99
0,90
1,00
0,96
0,96
0,90
0,96
0,92
1,00

p-valor
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,715
< 0,001
0,206
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,002
< 0,001
0,005
< 0,001
< 0,001
0,856
< 0,001
0,059
< 0,001
< 0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
< 0,001
0,001
< 0,001

r2
0,99
0,97
0,97
0,02
0,98
0,22
0,92
0,99
0,97
0,97
0,78
0,97
0,70
0,96
0,92
0,00
0,99
0,42
0,92
0,99
0,82
0,99
0,93
0,92
0,81
0,92
0,84
0,99

Tendência
↑
↑
↑
−
↑
−
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
−
↑
−
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
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Tabela 2. Relação de enfermeiro obstetra a cada 10.000 habitantes nas capitais brasileiras, Brasil,
2007-2017*
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá

β0
0,23 (0,21-0,25)
0,46 (0,38-0,55)
0,14 (0,09-0,18)
0,45 (0,28-0,63)
0,49 (0,47-0,51)
0,31 (0,27-0,34)

β1
-0,98
-0,72
0,86
0,26
-0,09
-0,87

p-valor
< 0,001
0,029
0,003
0,491
0,815
0,002

r2
0,95
0,52
0,74
0,07
0,00
0,75

Tendência
↓
−
↑
−
−
↓

Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

0,23 (0,10-0,35)
0,23 (0,20-0.27)
0,18 (0,16-0,20)
0,05 (0,04-0,07)
0,30 (0,28-0,33)
0,11 (0,07-0,15)
0,26 (0,24-0,28)
0,27 (0,26-0,27)
0,26 (0,23-0,29)
0,16 (0,15-0,17)
0,19 (0,14-0,23)
0,19 (0,17-0,21)
0,21 (0,20-0,21)
0,27 (0,25-0,28)
0,06 (0,04-0,08)
0,26 (0,25-0,28)
0,14 (0,13-0,14)
0,05 (0,03-0,06)
0,10 (0,07-0,13)
0,10 (0,07-0,14)
0,17 (0,16-0,17)
0,05 (0,04-0,05)

0,79
0,95
0,93
0,11
-0,50
0,85
0,71
-0,96
0,95
0,93
0,77
-0,75
0,89
0,95
0,84
-0,99
-0,87
0,73
0,47
0,65
-0,90
0,88

0,012
< 0,001
< 0,001
0,767
0,169
0,004
0,033
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,014
0,021
0,001
< 0,001
0,004
< 0,001
0,002
0,025
0,204
0,059
0,001
0,002

0,62
0,91
0,87
0,01
0,25
0,72
0,50
0,93
0,90
0,87
0,50
0,56
0,79
0,91
0,71
0,98
0,76
0,53
0,22
0,42
0,82
0,77

−
↑
↑
−
−
↑
−
↓
↑
↑
−
−
↑
↑
↑
↓
↓
−
−
−
↓
↑
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Tabela 3. Relação de médico ginecologista-obstetra para cada 100 mil habitantes nas capitais
brasileiras, Brasil, 2007-2017*
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

β0
13,50 (13,13-13,88)
2,37 (1,31-3,43)
14,42 (14,15-14,68)
11,35 (9,63-13,06)
14,19 (13,74-14,63)
10,66 (10,41-10,91)
9,59 (8,21-10,98)
10,26 (9,89-10,63)
14,94 (14,42-15,45)
36,81 (35,68-37,93)
18,75 (18,46-19,04)
23,84 (22,99-24,69)
22,70 (22,35-23,06)
17,87 (17,29-18,45)
22,01 (20,94-23,08)
16,70 (16,34-17,06)
32,37 (31,84-32,90)
30,04 (28,86-31,22)
17,29 (16,50-18,09)
19,28 (18,52-20,03)
19,88 (19,30-20,47)
27,33 (24,74-29,93)
29,77 (29,41-30,13)
12,96 (11,93-14,00)
20,29 (19,56-21,03)
24,50 (23,73-25,27)
27,93 (27,12-28,75)
4,39 (4,01-4,78)

β1
0,59
-0,25
0,18
-0,75
0,035
-0,03
0,81
0,96
0,98
0,97
0,99
0,70
0,98
0,74
0,90
0,96
0,93
-0,12
-0,90
-0,45
-0,30
0,28
0,98
0,70
0,92
0,88
-0,72
-0,37

p-valor
0,092
0,520
0,646
0,019
0,353
0,946
0,008
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,035
< 0,001
0,024
0,001
< 0,001
< 0,001
0,748
0,001
0,227
0,435
0,460
< 0,001
0,037
< 0,001
0,002
0,029
0,327

r2
0,35
0,06
0,03
0,56
0,12
0,00
0,66
0,93
0,97
0,94
0,99
0,49
0,97
0,54
0,81
0,92
0,86
0,02
0,80
0,20
0,89
0,08
0,95
0,49
0,85
0,77
0,52
0,14

Tendência
−
−
−
−
−
−
−
↑
↑
↑
↑
−
↑
−
↑
↑
↑
−
↓
−
−
−
↑
−
↑
↑
−
−
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Tabela 4. Cobertura de Atenção Básica nas capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017*
Capital

β0

β1

p-valor

r2

Tendência

Porto Velho

71,76 (66,65-76,87)

-0,69

0,041

0,47

−

Rio Branco

74,15 (67,94-80,35)

0,81

0,008

0,65

−

Manaus

52,04 (50,96-53,12)

-0,97

< 0,001

0,95

↓

Boa Vista

71,69 (69,43-73,96)

-0,88

0,002

0,77

↓

Belém

45,17 (43,71-46,63)

0,68

0,041

0,47

−

Macapá

83,95 (78,46-89,43)

0,02

0,966

0,000

−

Palmas

88,79 (84,77-92,81)

0,75

0,020

0,56

−

São Luís

44,13 (42,48-45,78)

0,82

0,007

0,67

−

Teresina

100,00 (100,00-100,00)

0,00

*

0,00

−

Fortaleza

54,97 (50,45-59,49)

0,46

0,212

0,21

−

Natal

58,25 (52,59-63,91)

0,03

0,935

0,00

−

João Pessoa

92,98 (89,52-96,44)

-0,43

0,243

0,19

−

Recife

61,14 (60,33-61,96)

0,78

0,012

0,61

−

Maceió

44,11 (42,40-45,82)

0,83

0,006

0,68

−

Aracaju

86,52 (85,94-87,10)

-1,00

< 0,001

0,99

↓

Salvador

33,68 (32,59-34,77)

0,94

< 0,001

0,88

↑

Belo Horizonte

99,22 (97,78-100,65)

0,79

0,011

0,62

−

Vitória

97,61 (96,07-99,15)

-0,79

0,011

0,63

−

Rio de Janeiro

50,10 (47,68-52,52)

0,98

< 0,001

0,97

↑

São Paulo

57,85 (56,43-59,27)

0,63

0,071

0,39

−

Curitiba

58,32 (55,81-60,83)

0,11

0,770

0,01

−

Florianópolis

99,95 (99,64-100,25)

0,55

0,127

0,30

−

Porto Alegre

61,74 (60,60-62,89)

0,98

< 0,001

0,96

↑

Campo Grande

39,74 (37,24-42,23)

0,71

0,031

0,51

−

Cuiabá

48,63 (45,86-51,39)

0,35

0,351

0,12

−

Goiânia

68,94 (63,90-73,98)

-0,96

0,003

0,73

↓

Brasília

56,40 (54,69-58,11)

-,97

< 0,001

0,94

↓

Brasil

70,45 (70,09-70,82)

0,99

< 0,001

0,99

↑
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Tabela 5. Cobertura de Estratégia de Saúde da Família nas capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017*
Capital

β0

β1

p-valor

r2

Tendência

Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador

56,92 (51,16-62,69)
48,19 (42,93-53,45)
31,23 (29,87-32,59)
58,89 (55,75-62,03)
21,94 (20,18-23,70)
55,36 (50,75-59,96)
83,82 (79,76-87,89)
32,65 (31,44-33,86)
98,68 (98,08-99,27)
40,93 (38,52-43,33)
39,04 (34,29-43,80)
83,30 (80,70-85,91)
53,53 (53,21-53,85)
29,31 (28,44-30,18)
77,97 (76,54-79,10)
21,71 (20,86-22,55)

0,19
0,82
-0,51
-0,78
0,49
0,31
0,62
0,88
0,73
0,90
0,54
-0,63
0,95
0,69
-0,96
0,99

0,618
0,007
0,161
0,015
0,175
0,416
0,015
0,002
0,024
0,001
0,134
0,068
< 0,001
0,041
< 0,001
< 0,001

0,04
0,67
0,26
0,61
0,24
0,10
0,59
0,78
0,54
0,81
0,29
0,40
0,91
0,47
0,93
0,97

−
−
−
−
−
−
−
↑
−
↑
−
−
↑
−
↓
↑

Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande

76,43 (75,71-77,15)
77,23 (74,46-80,00)
38,04 (35,88-40,20)
31,59 (31,31-31,87)
38,90 (31,11-40,68)
91,51 (90,06-92,97)
34,88 (33,00-36,76)
33,94 (32,61-33,27)

0,96
-0,42
0,99
0,99
0,91
0,97
0,97
0,90

< 0,001
0,265
< 0,001
< 0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
0,001

0,92
0,17
0,98
0,97
0,82
0,94
0,94
0,81

↑
−
↑
↑
↑
↑
↑
↑

Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

37,51 (34,51-40,52)
43,28 (39,93-46,62)
24,20 (22,89-25,50)
58,19 (57,81-58,57)

0,75
0,69
0,99
1,00

0,019
0,038
< 0,001
< 0,001

0,57
0,48
0,97
0,99

−
−
↑
↑
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Tabela 6. Proporção de gestantes que não realizaram nenhuma consulta de pré-natal nas capitais
brasileiras, Brasil, 2007-2017
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina

β0
14,32 (9,72-18,91)
2,46 (2,23-2,69)
4,64 (4,18-5,10)
2,93 (2,77-3,10)
3,23 (2,81-3,64)
4,42 (3,70-5,13)
0,89 (0,57-1,21)
2,93 (2,24-3,62)
4,41 (3,14-5,68)

β1
0,73
-0,64
-0,41
-0,56
0,81
-0,85
-0,18
0,03
0,50

p-valor
0,025
0,063
0,270
0,115
0,008
0,004
0,635
0,944
0,170

r2
0,54
0,41
0,17
0,32
0,66
0,72
0,03
0,00
0,25

Tendência
−
−
−
−
−
↓
−
−
−

Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília

5,59 (4,03-7,15)
2,31 (1,91-2,70)
1,78 (1,68-1,88)
1,05 (0,86-1,25)
2,83 (2,38-3,28)
1,32 (1,09-1,55)
4,78 (4,63-4,93)
0,75 (0,72-0,78)
1,07 (0,80-1,34)
1,96 (1,78-2,14)
1,18 (1,14-1,21)
0,47 (0,36-0,57)
1,24 (1,13-1,34)
2,24 (2,15-2,32)
1,17 (1,10-1,25)
0,62 (0,53-0,71)
5,83 (5,41-6,24)
3,22 (2,36-4,08)

0,45
-0,36
-0,44
-0,30
-0,22
-0,33
-0,96
-0,99
-0,31
-0,95
-0,94
0,11
-0,95
-0,97
-0,34
-0,88
0,98
0,48

0,223
0,341
0,230
0,436
0,568
0,379
< 0,001
< 0,001
0,414
< 0,001
< 0,001
0,785
< 0,001
< 0,001
0,364
0,002
< 0,001
0,194

0,20
0,13
0,20
0,09
0,05
0,11
0,93
0,98
0,10
0,91
0,88
0,01
0,91
0,94
0,12
0,78
0,97
0,23

−
−
−
−
−
−
↓
↓
−
↓
↓
−
↓
↓
−
↓
↑
−

Brasil

2,62 (2,36-2,87)

0,22

0,565

0,05

−
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Tabela 7. Proporção de gestantes que realizaram entre uma a três consultas de pré-natal nas capitais
brasileiras, Brasil, 2007-2017
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém

β0
9,51 (8,60-10,41)
11,82 (11,55-12,10)
13,03 (12,48-13,57)
12,37 (11,18-13,55)
7,81 (7,34-8,27)

β1
-0,95
-0,98
-0,93
-0,07
0,80

p-valor
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,855
0,010

r2
0,90
0,97
0,86
0,00
0,64

Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza

21,63 (20,53-22,73)
6,35 (5,60-7,10)
12,08 (11,58-12,58)
7,98 (7,35-8,60)
7,97 (7,68-8,27)

0,75
-0,66
-0,17
-0,19
-0,94

0,019
0,053
0,669
0,618
< 0,001

0,57
0,44
0,03
0,04
0,88

−
−
−
−
↓

Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju

9,55 (9,32-9,79)
7,22 (7,10-7,34)
8,26 (8,06-8,45)
9,86 (9,65-10,08)
10,15 (9,82-10,48)

-0,94
0,77
-0,82
0,93
0,89

< 0,001
0,014
0,007
< 0,001
0,001

0,89
0,60
0,67
0,87
0,80

↓
−
−
↑
↑

Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo

9,20 (8,78-9,62)
4,23 (4,11-4,36)
3,47 (3,29-3,66)
5,12 (4,85-5,39)
4,34 (4,10-4,59)

-0,84
-0,97
0,98
-0,93
-0,13

0,004
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,741

0,71
0,95
0,86
0,87
0,02

↓
↓
↑
↓
−

Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

2,10 (1,98-2,23)
4,50 (4,31-4,68)
6,32 (6,17-6,47)
6,76 (6,33-7,20)
4,87 (4,63-5,10)
3,41 (3,32-3,50)
5,85 (5,58-6,11)
6,73 (6,53-6,92)

0,47
-0,91
-0,97
0,95
0,73
0,99
-0,75
-0,80

0,202
0,001
< 0,001
< 0,001
0,026
< 0,001
0,021
0,010

0,22
0,83
0,95
0,90
0,53
0,98
0,56
0,63

−
↓
↓
↑
−
↑
−
−

Tendência
↓
↓
↓
−
−
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Tabela 8 Proporção de gestantes que realizaram entre quatro a seis consultas de pré-natal nas capitais
brasileiras, Brasil, 2007-2017
Capital

β0

β1

p-valor

r2

Tendência

Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador

30,02 (28,32-31,72)
37,16 (37,04-37,28)
38,77 (38,20-39,33)
34,74 (34,01-35,47)
28,99 (26,31-31,67)
37,72 (37,06-38,38)
28,06 (27,21-28,91)
40,80 (40,32-41,27)
29,60 (27,73-31,47)
35,52 (34,65-36,39)
30,57 (30,17-30,98)
26,09 (25,10-27,08)
30,67 (30,06-31,27)
36,25 (33,81-38,68)
31,93 (31,53-32,33)
34,12 (32,97-35,27)

-0,87
-1,00
-0,94
-0,89
-0,85
-0,93
-0,98
-0,98
-0,84
-0,99
-0,97
-0,95
-0,90
0,44
-0,38
-0,81

0,002
< 0,001
< 0,001
0,001
0,004
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
0,236
0,312
0,008

0,75
1,00
0,88
0,80
0,72
0,86
0,95
0,95
0,71
0,98
0,95
0,90
0,80
0,19
0,14
0,66

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
−
−
−

Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

18,63 (18,30-18,96)
16,76 (16,37-17,15)
19,78 (18,73-20,83)
18,14 (17,62-18,67)
8,81 (8,24-9,39)
20,88 (20,05-21,71)
18,49 (18,30-18,68)
22,73 (22,16-23,29)
24,49 (23,60-25,37)
18,15 (17,20-19,11)
21,26 (20,94-21,58)
24,58 (24,32-24,84)

-0,88
-0,97
-089
-0,80
-0,21
-0,76
-0,95
0,96
-0,95
0,38
-0,99
-0,99

0,001
< 0,001
0,001
0,010
0,595
0,017
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,316
< 0,001
< 0,001

0,78
0,95
0,79
0,64
0,04
0,58
0,91
0,92
0,91
0,14
0,98
0,97

↓
↓
↓
−
−
−
↓
↑
↓
−
↓
↓
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Tabela 9 Proporção de gestantes que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal nas capitais
brasileiras, Brasil, 2007-2017
Capital

β0

β1

p-valor

r2

Tendência

Porto Velho

44,89 (42,65-47,13)

0,76

0,016

0,58

−

Rio Branco

47,54 (47,26-47,82)

1,00

< 0,001

1,00

↑

Manaus
Boa Vista

40,50 (37,68-43,32)
49,93 (47,86-51,99)

0,76
0,63

0,018
0,071

0,58
0,39

−
−

Belém

59,90 (57,36-62,43)

0,78

0,013

0,61

−

Macapá

35,79 (34,64-36,94)

0,83

0,005

0,70

↑

Palmas

64,09 (63,18-65,01)

0,98

< 0,001

0,97

↑

São Luís

43,58 (42,65-44,51)

0,94

< 0,001

0,88

↑

Teresina

56,21 (53,03-59,39)

0,56

0,113

0,32

−

Fortaleza

48,81 (45,79-51,83)

0,90

0,001

0,80

↑

Natal
João Pessoa
Recife

56,01 (55,60-56,42)
61,88 (61,48-62,27)
57,94 (57,15-58,73)

0,98
0,98
0,88

< 0,001
< 0,001
0,002

0,96
0,97
0,78

↑
↑
↑

Maceió

49,75 (46,48-53,03)

-0,49

0,185

0,24

−

Aracaju
Salvador
Belo Horizonte

56,50 (55,90-57,10)
51,05 (49,44-52,67)
75,92 (75,48-76,36)

-0,50
0,86
0,96

0,171
0,003
< 0,001

0,50
0,75
0,93

−
↑
↑

Vitória

77,46 (76,85-78,06)

0,94

< 0,001

0,89

↑

Rio de Janeiro
São Paulo

70,80 (69,26-72,35)
76,10 (75,29-76,91)

0,91
0,75

0,001
0,019

0,83
0,57

↑
−

Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre

87,99 (87,01-88,98)
70,99 (69,87-72,10)
72,85 (72,48-73,22)

0,02
0,80
0,98

0,951
0,010
< 0,001

0,00
0,64
0,95

−
−
↑

Campo Grande

69,10 (68,11-70,08)

-0,96

< 0,001

0,92

↓

Cuiabá

69,40 (68,70-70,10)

0,97

< 0,001

0,93

↑

Goiânia

71,57 (70,74-72,41)

-0,94

< 0,001

0,88

↓

Brasília

68,46 (67,49-69,42)

-0,94

< 0,001

0,88

↑

Brasil

64,96 (64,11-65,82)

0,91

0,001

0,84

↑
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Tabela 10 Taxa de Nascidos Vivos de mulheres com idade menor ou igual a 19 anos por mil
nascidos vivos nas capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

β0
21,50 (21,18-21,83)
22,90 (22,68-23,12)
22,12 (21,51-22,72)
22,08 (21,68-22,48)
19,39 (19,03-19,76)
23,77 (23,38-24,16)
15,55 (15,32-15,77)
17,19 (16,86-17,53)
15,93 (15,43-16,43)
17,06 (16,75-17,37)
16,72 (16,35-17,08)
15,91 (15,72-16,09)
16,81 (16,55-17,06)
22,96 (22,38-23,53)
15,98 (15,61-16,30)
14,51 (14,24-14,79)
11,40 (11,23-11,57)
13,43 (13,08-13,78)
15,87 (15,62-16,12)
13,02 (12,77-13,28)
12,41 (12,08-12,73)
11,48 (11,26-11,69)
14,20 (13,84-14,56)
17,10 (16,71-17,49)
16,32 (16,08-16,56)
13,09 (12,77-13,40)
12,99 (12,75-13,23)
15,51 (15,23-15,79)

β1
-0,96
-0,98
-0,62
-0,84
-0,91
-0,78
-0,98
-0,93
-0,83
-0,91
-0,90
-0,98
-0,96
0,47
0,09
-0,92
-0,97
-0,88
-0,91
-0,82
-0,97
-0,99
-0,88
-0,95
-0,98
-0,93
-0,93
-0,91

p-valor
< 0,001
< 0,001
0,077
0,005
0,001
0,013
< 0,001
< 0,001
0,005
0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
0,206
0,819
< 0,001
< 0,001
0,002
0,001
0,007
< 0,001
< 0,001
0,002
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,001

r2
0,92
0,97
0,38
0,70
0,83
0,61
0,96
0,87
0,69
0,82
0,81
0,97
0,93
0,22
0,001
0,85
0,95
0,77
0,82
0,67
0,94
0,98
0,78
0,89
0,97
0,86
0,87
0,83

Tendência
↓
↓
−
↓
↓
−
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
−
−
↓
↓
↓
↓
−
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
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Tabela 11 Taxa de nascidos vivos em meninas de 15 a 19 anos por 1.000 meninas entre de 15 a 19
anos nas capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017*
Capital
Porto Velho
Rio Branco

β0
85,66 (83,21-88,12)
85,44 (82,20-88,69(

β1
-0,68
-0,91

p-valor
0,042
0,001

r2
0,47
0,83

Tendência
−
↓

Manaus

95,26 (91,63-98,89)

-0,35

0,354

0,12

−

Boa Vista

91,98 (87,26-96,69)

-0,67

0,047

0,45

−

Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

60,19 (57,68-62,69)
98,80 (95,17-102-44)
70,79 (56,22-65,36)
54,46 (52,57-56,35)
53,46 (52,81-54,10)
52,71 (51,42-53,99)
52,13 (49,85-54,42)
55,57 (55,03-56,12)
56,68 (54,56-58,81)
76,08 (73,98-78,18)
55,92 (54,03-57,81)
44,52 (41,32-47,72)
36,66 (34,50-38,81)
44,66 (41-83-47,50)
56,26 (53,88-58,64)
50,83 (48,17-53,49)
42,09 (39,59-44,58)
38,23 (37,51-38,94)
49,45 (46,22-52,69)
63,32 (61,23-65,41)
63,04 (60,95-65,14)
47,53 (45,27-49,78)
49,30 (48,19-50,41)
12,39 (12,01-12,78)

-0,67
-0,85
-0,84
-0,75
0,29
-0,53
-0,34
-0,96
0,08
0,30
0,43
0,22
-0,08
0,26
0,28
0,34
-0,83
-0,93
0,29
-0,54
-0,14
0,19
-0,75
-0,49

0,047
0,004
0,005
0,019
0,445
0,142
0,371
< 0,001
0,828
0,433
0,253
0,560
0,833
0,501
0,462
0,374
0,005
< 0,001
0,455
0,137
0,716
0,623
0,020
0,18

0,45
0,71
0,70
0,57
0,09
0,28
0,11
0,92
0,01
0,09
0,18
0,05
0,001
0,07
0,08
0,11
0,70
0,86
0,08
0,29
0,02
0,04
0,56
0,24

−
↓
↓
−
−
−
−
↓
−
−
−
−
−
−
−
−
↓
↓
−
−
−
−
−
−
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Tabela 12 Prevalência do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em menores de cinco anos, a cada
100 mil crianças na faixa etária entre zero a cinco anos nas capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017.
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal

β0
5,59 (4,83-6,33)
2,24 (1,72-2,76)
10,28 (9,64-10,93)
8,24 (5,59-10,90)
8,67 (6,52-10,83)
5,72 (4,93-6,51)
1,83 (-0,12-3,77)
7,01 (5,24-8,77)
2,74 (2,01-3,47)
3,78 (3,32-4,25)
4,64 (4,11-5,17)

β1
-0,95
-0,78
-0,91
0,12
-0,62
0,40
0,21
-0,70
-0,79
0,07
0,14

p-valor
< 0,001
0,013
0,001
0,763
0,072
0,286
0,593
0,036
0,011
0,865
0,712

r2
0,91
0,61
0,83
0,01
0,39
0,16
0,04
0,49
0,63
0,00
0,02

Tendência
↓
↓
-

João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

2,12 (1,42-2,83)
8,65 (7,85-9,45)
6,59 (5,36-7,83)
6,26 (3,96-8,55)
5,83 (5,21-6,44)
2,07 (1,69-2,46)
3,74 (1,98-5,51)
6,23 (5,82-6,63)
2,62 (2,28-2,96)
2,41 (1,99-2,83)
8,78 (4,24-13,31)
19,01 (17,14-20,87)
6,52 (4,55-8,49)
3,01 (0,89-5,13)
1,44 (0,71-2,18)
1,69 (1,22-2,15)
1,07 (1,00-1,14)

-0,69
-0,79
-0,76
0,54
0,03
-0,32
0,19
-0,84
-0,71
-0,97
-0,58
-0,92
0,27
-0,54
0,17
-0,65
-0,90

0,039
0,010
0,018
0,134
0,938
0,393
0,614
0,005
0,031
< 0,001
0,100
< 0,001
0,484
0,137
0,664
0,060
0,001

0,48
0,63
0,57
0,29
0,00
0,11
0,04
0,71
0,51
0,93
0,34
0,84
0,07
0,29
0,03
0,41
0,81

↓
↓
↓
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Tabela 13 Prevalência de casos confirmados de sífilis congênita para cada 1.000 Nascidos Vivos nas
capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017*
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

β0
4,78 (4,38-5,19)
4,70 (2,74-6,66)
5,66 (3,91-7,42)
3,41 (2,38-4,43)
3,92 (2,86-4,98)
6,54 (5,57-7,51)
7,00 (6,31-7,69)
6,12 (5,14-7,09)
7,55 (6,00-9,10)
15,95 (15,11-16,80)
12,00 (10,68-13,31)
6,20 (5,48-6,92)
17,83 (16,54-19,13)
11,84 (9,75-13,93)
8,44 (6,80-10,08)
9,66 (8,99-10,32)
6,26 (5,75-6,76)
9,44 (8,64-10,23)
15,52 (12,91-18,13)
5,31 (4,82-5,81)
4,63 (4,40-4,86)
6,24 (5,37-7,12)
20,72 (19,66-21,79)
6,33 (5,98-6,69)
4,92 (4,02-5,83)
2,25 (1,82-2,67)
3,78 (3,55-4,01)
8,39 (8,02-8,75)

β1
0,99
-0,15
0,75
-0,59
0,83
-0,78
0,91
0,91
0,95
0,97
0,90
0,95
0,97
0,81
0,75
0,99
0,98
0,97
0,83
0,94
0,99
0,96
0,99
0,98
0,86
0,95
0,97
0,99

p-valor
< 0,001
0,706
0,019
0,092
0,005
0,013
0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
0,001
< 0,001
< 0,001
0,009
0,020
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,006
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,003
< 0,001
< 0,001
< 0,001

r2
0,98
0,02
0,57
0,35
0,69
0,61
0,83
0,83
0,90
0,93
0,80
0,90
0,94
0,65
0,56
0,98
0,97
0,95
0,69
0,88
0,98
0,93
0,98
0,97
0,73
0,91
0,95
0,98

Tendência
↑
−
−
−
↑
−
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
−
−
↑
↑
↑
−
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
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Tabela 14 Taxa de Mortalidade Materna para cada 100 mil nascidos vivos nas capitais brasileiras,
Brasil, 2007-2017*
Capital
Porto Velho

β0
79,57 (69,18-89,97)

β1
0,03

p-valor
0,930

r2
0,00

Tendência
−

Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém
Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju
Salvador
Belo Horizonte

52,15 (41,07-63,23)
66,68 (59,68-73,68)
39,13 (28,31-49,96)
71,19 (59,17-83,21)
52,24 (42,72-61,77)
60,35 (48,19-72,52)
80,24 (72,46-88,02)
53,10 (43,59-62,62)
50,37 (42,59-58,16)
48,78 (44,10-53,46)
57,45 (51,52-63,38)
59,63 (56,32-62,94)
49,40 (40,87-57,93)
60,38 (47,24-73,51)
69,57 (63,78-75,36)
38,25 (33,95-42,54)

-0,08
-0,61
-0,48
0,80
0,71
0,23
-0,86
-0,49
0,27
0,77
0,90
0,78
0,44
-0,86
-0,70
-0,72

0,828
0,078
0,192
0,009
0,031
0,554
0,003
0,182
0,484
0,015
0,001
0,013
0,240
0,003
0,035
0,030

0,01
0,38
0,23
0,64
0,51
0,05
0,74
0,24
0,07
0,59
0,81
0,61
0,19
0,75
0,49
0,51

−
−
−
−
−
−
↓
−
−
−
↑
−
−
↓
−
−

Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

53,44 (39,05-67,82)
73,06 (71,46-74,66)
48,56 (43,59-53,54)
32,73 (27,90-37,56)
28,65 (22,61-34,70)
33,68 (30,06-37,30)
45,36 (39,67-51,04)
53,41 (46,00-60,82)
42,98 (40,80-45,16)
46,46 (44,66-48,26)
54,64 (53,44-55,84)

-0,71
0,23
-0,72
-0,80
0,74
-0,70
0,00
-0,03
-0,86
-0,73
-0,87

0,033
0,553
0,028
0,010
0,023
0,034
0,993
0,933
0,003
0,024
0,002

0,50
0,05
0,52
0,63
0,55
0,50
0,00
0,00
0,73
0,54
0,76

−
−
−
−
−
−
−
−
↓
−
↓
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Tabela 15 Taxa de Mortalidade Infantil por causas evitáveis no pré-natal para cada 1.000 Nascidos
Vivos nas capitais brasileiras, Brasil, 2007-2017*
Capital
Porto Velho
Rio Branco
Manaus
Boa Vista
Belém

β0
2,88 (2,54-3,22)
2,59 (2,2502,94)
3,28 (3,17-3,40)
3,59 (3,32-3,86)
4,43 (4,14-4,73)

β1
-0,80
-0,59
0,94
-0,77
0,85

p-valor
0,009
0,092
< 0,001
0,015
0,004

r2
0,64
0,35
0,89
0,59
0,72

Tendência
−
−
↑
−
↑

Macapá
Palmas
São Luís
Teresina
Fortaleza

4,62 (4,16-5,08)
3,72 (2,96-4,48)
5,32 (5,03-5,61)
6,24 (5,83-6,65)
3,30 (3,16-3,43)

-0,27
0,42
-0,21
-0,69
-0,85

0,480
0,265
0,581
0,041
0,004

0,07
0,17
0,05
0,47
0,72

−
−
−
−
↓

Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracaju

3,75 (3,31-4,18)
2,94 (2,7503,13)
5,59 (5,43-5,76)
4,13 (3,79-4,47)
5,30 (5,03-5,58)

0,15
-0,74
-0,96
-0,87
-0,13

0,701
0,022
< 0,001
0,002
0,745

0,02
0,55
0,93
0,75
0,02

−
−
↓
↓
−

Salvador
Belo Horizonte
Vitória
Rio de Janeiro
São Paulo

5,04 (4,90-5,19)
3,20 (3,04-3,36)
3,56 (3,18-3,94)
3,99 (3,86-4,12)
3,27 (3,13-3,40)

-0,09
-0,27
-0,73
-0,48
0,86

0,814
0,484
0,025
0,187
0,003

0,01
0,07
0,53
0,23
0,73

−
−
−
−
↑

Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

3,96 (3,81-4,11)
2,24 (2,05-2,43)
3,52 (3,27-3,76)
2,12 (1,98-2,25)
3,75 (3,44-4,07)
4,30 (4,14-4,46)
4,31 (4,18-4,43)
3,83 (3,78-3,88)

-0,54
0,37
-0,35
-0,29
-0,43
0,89
0,84
0,29

0,130
0,332
0,352
0,441
0,242
0,001
0,004
0,455

0,29
0,12
0,12
0,09
0,19
0,79
0,71
0,08

−
−
−
−
−
↑
↑
−
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Tabela 16 Taxa de Mortalidade Neonatal (até seis dias) por 1.000 nascidos vivos nas capitais
brasileiras, Brasil, 2007-2017*.
Capital
Porto Velho

β0
7,25 (6,45-8,06)

β1
-0,75

p-valor
0,019

r2
0,57

Tendência
−

Rio Branco
Manaus

6,89 (6,69-7,10)
6,51 (6,25-6,77)

-0,97
-0,85

< 0,001
0,003

0,95
0,73

↓
↓

Boa Vista
Belém

6,65 (6,30-7,00)
8,18 (7,91-8,46)

-0,55
-0,93

0,124
< 0,001

0,30
0,86

−
↓

Macapá
Palmas

10,21 (9,50-10,91)
5,19 (4,40-6,00)

-0,88
0,18

0,002
0,646

0,78
0,03

↓
−

São Luís
Teresina
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife

9,28 (9,12-9,44)
8,28 (7,96-8,60)
6,78 (6,44-7,11)
6,97 (6,26-7,68)
6,60 (6,23-6,98)
6,40 (6,31-6,49)

0,61
-0,83
-0,87
-0,19
-0,26
-0,98

0,082
0,005
0,002
0,624
0,494
< 0,001

0,37
0,70
0,76
0,04
0,07
0,95

−
↓
↓
−
−
↓

Maceió
Aracaju

8,33 (8,07-8,60)
9,21 (8,99-9,42)

-0,88
-0,78

0,002
0,013

0,78
0,61

↓
−

Salvador
Belo Horizonte

9,26 (9,09-9,44)
5,29 (5,02-5,57)

-0,90
-0,58

0,001
0,100

0,81
0,34

↓
−

Vitória
Rio de Janeiro

4,45 (4,28-4,62)
5,92 (5,84-6,00)

-0,24
-0,93

0,526
< 0,001

0,06
0,87

−
↓

São Paulo
Curitiba
Florianópolis
Porto Alegre
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Brasília
Brasil

5,33 (5,28-5,37)
4,96 (4,87-5,06)
4,44 (4,09-4,78)
4,19 (3,97-4,42)
4,94 (4,60-5,27)
6,56 (6,26-6,85)
6,55 (6,31-6,78)
6,29 (6,17-6,41)
6,35 (6,25-6,45)

-0,90
-0,44
-0,31
-0,59
-0,82
-0,69
-0,83
0,35
-0,94

0,001
0,240
0,423
0,092
0,006
0,038
0,006
0,353
< 0,001

0,80
0,19
0,09
0,35
0,68
0,48
0,69
0,12
0,88

↓
−
−
−
−
−
−
−
↓
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