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Resumo 

Introdução: A rede de atenção à saúde maternoinfantil foi instituída em 2011 com a 

finalidade de promover melhorias na eficiência da gestão dos serviços, porém ainda se 

apresenta como um grande desafio para os gestores. Objetivo: Analisar a rede regional de 

atenção à saúde da gestante no SUS. Método: Trata-se de pesquisa de caráter transversal, 

quanti-qualitativa, tipo inquérito. Foram realizadas entrevistas com gestores de 28 municípios, 

do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) e do Departamento Regional de Saúde 

(DRS) II do estado de SP, totalizando 86 entrevistados. As variáveis pesquisadas foram: 

realização de atividade educativa no pré-natal, existência de protocolo de atendimento e 

encaminhamento, organização da atenção à saúde bucal e geral à gestante, pactuação das 

referências e funcionalidade do sistema de referência e contrarreferência. Realizou-se análise 

de conteúdo para as questões discursivas e triangulação entre as respostas obtidas nos 

municípios, AME e DRS. Resultado: Observou-se que 78,57% dos municípios realizam 

atividade educativa com gestantes; 42,86% não possuíam protocolo de atendimento 

implantado e em 57,14% não havia critérios de encaminhamento estabelecidos. Do total de 

gestores municipais, 53,57% afirmaram realizar testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e 

Hepatite B e C; 46,43% teste rápido de gravidez e 39,28% relataram avaliar a situação 

vacinal. Quanto à atenção odontológica primária, não havia protocolo instituído em 71,43% 

dos municípios e 32,14% não incluíam a gestante no grupo prioritário de atendimento. Há 

pouca compreensão quanto aos documentos de pactuação, deficiências no sistema de 

referência e contrarreferências e insuficiência de referências odontológicas. Conclusão: 

Conclui-se que a rede de atenção à saúde maternoinfantil tem garantido atividades educativas, 

porém encontra-se pouco articulada entre seus componentes, apresentando deficiências 

relacionadas ao processo de trabalho e à gestão dos serviços, decorrentes, em sua maioria, da 

inexistência de protocolos assistenciais e organizacionais.  

Palavras-Chave: Cuidado Pré-Natal, Atenção Primária à Saúde, Sistema Único de Saúde, 

Gestantes, Saúde Pública, Encaminhamento e Consulta. 
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Abstract 

Introduction: The maternal and child health care network was established in 2011 with the 

purpose of promoting improvements in the efficiency of service management, but still 

presents a great challenge for managers. Objective: To analyze the regional health care 

network of pregnant women in SUS. Method: This is a cross-sectional, quantitative-

qualitative research type survey. Interviews were carried out with managers from 28 

municipalities, from the Ambulatory of Medical Specialties (AME) and from the Regional 

Department of Health (DRS) II of the state of São Paulo, totaling 86 interviewees. The 

variables studied were: performance of prenatal educational activity, existence of a referral 

protocol, organization of oral and general health care for the pregnant woman, agreement of 

references and functionality of the referral and counter-referral system. Content analysis was 

performed for the discursive questions and triangulation between the responses obtained in 

the municipalities, AME and DRS. Result: It was observed that 78.57% of the municipalities 

carry out educational activities with pregnant women; 42.86% did not have an implanted care 

protocol and in 57.14% there were no established referral criteria. Of the total of municipal 

managers, 53.57% affirmed to carry out rapid tests for the detection of HIV, Syphilis and 

Hepatitis B and C; 46.43% rapid pregnancy test and 39.28% reported evaluating the vaccine 

situation. Regarding primary dental care, there was no protocol established in 71.43% of the 

municipalities and 32.14% did not include the pregnant woman in the priority care group. 

There is little understanding of compromise documents, deficiencies in the referral system 

and counter-referrals, and insufficiency of dental referrals. Conclusion: It is concluded that 

the network of maternal and child health care has guaranteed educational activities, but it is 

little articulated among its components, presenting deficiencies related to the work process 

and to the management of services, due, for the most part, to the inexistence of assistance and 

organizational protocols. 

 Keywords: Prenatal Care, Primary Health Care, Single Health System, Pregnant Women, 

Public Health, Referral and Consultation. 
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*Lista de Referências no ANEXO A. 

Introdução Geral* 

 

A população brasileira passou por uma rápida transição demográfica, nos últimos anos, 

consequentemente houve um aumento da prevalência das doenças crônicas, em detrimento das doenças de 

cunho agudo
1,2,3

. Este novo perfil epidemiológico provocou a necessidade de mudanças na demanda dos 

serviços, exigindo do sistema uma resposta contínua e integrada aos seus usuários
4,3

. A emergência das 

doenças crônicas instaura uma nova realidade no sistema, exigindo uma articulação efetiva dos níveis de 

atenção em saúde
1,2

.   

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) constatou, em 2009, através da realização de um 

levantamento, a fragmentação do sistema, devido a uma assistência em saúde condicionada a atuar em 

afecções de curto curso
5
. As dificuldades de acesso do usuário, o uso inadequado dos recursos disponíveis, e 

o desacordo na urgência de atenção e nos serviços ofertados, caracterizam o fracionamento da atenção, bem 

como a necessidade impreterível de integralizar a assistência em saúde
6
.   

A mudança na gestão em saúde no Brasil precisa, assim, fornecer a articulação dos recursos e 

serviços, em uma rede capaz de integrar o sistema e executar, na prática, os princípios doutrinários do 

Sistema Único de Saúde (SUS)
1,7,3,8

.  

O conceito de redes de atenção à saúde surge a fim de compor um conjunto de diferentes serviços, 

com distintas funções, de atuação conjunta e coordenada em um território, objetivando o atendimento 

contínuo e integral das demandas de saúde da população, fundamentada na atenção primária
2
. As redes 

propõem solucionar o problema da fragmentação existente no sistema 
1,9,3

, bem como da qualificação do 

cuidado em saúde, incentivando a definição e implantação de protocolos clínicos, linhas de cuidado e 

processos de capacitação profissional.  

Os fundamentos que norteiam as redes surgiram, em 2001, com a publicação da Norma Operacional 

da Assistência à Saúde
10

. A importância da NOAS para este processo encontra-se na descentralização, por 

meio da articulação intermunicipal
11

, promovendo acesso da população às ações de saúde e alocação 

adequada dos recursos, colaborando assim, na regionalização e na integração da atenção
9
. No entanto, foi 

apenas com a regulamentação e aprovação do Pacto pela Saúde
12

, em 2006, que a regionalização tornou-se 

mais flexível, para a contribuição efetiva no aperfeiçoamento das redes
9
. 

Em 2010, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, estipulou como grande 

meta a inovação do processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e serviços no 

desenvolvimento da Rede de Atenção à Saúde
13

 (RAS), definidas como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado
13

.  
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As redes temáticas, Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas; e Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência integram as RAS e foram priorizadas pelo Ministério da Saúde.  

Anteriormente à instituição das RAS, especificamente a Rede de Atenção à Saúde Maternoinfantil, 

programas foram implantados na tentativa de reduzir os déficits encontrados no sistema. Em 1984, o 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM)
14

 foi criado com a intenção de não somente 

fomentar o acesso integral aos serviços de saúde, mas também assegurar à atenção permanente no sistema, 

por meio da valorização da situação socioeconômica e cultural da usuária, e do atendimento às demandas 

mais amplas em saúde
14,15,16,17

, contudo, os índices de morbidade e mortalidade maternoinfantil 

permaneciam altos. Dessa maneira, foi implementado, em 2000, pelo Ministério da Saúde, o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN)
18

, com a finalidade de materializar a articulação dos 

serviços de saúde no parto e a assistência durante o pré-natal, normatizando as ações em saúde
18,19

. 

Conduzido pelo PHPN, surgi, ainda, o Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (SIS-PRENATAL), permitindo aos gestores identificar as usuárias atendidas nos 

serviços de saúde e garantir desde a oferta de práticas educativas, medicações, exames laboratoriais ao 

tratamento odontológico
18,20

. 

A Rede Cegonha é considerada a estratégia para a melhoria da situação epidemiológica 

maternoinfantil no Brasil, orientando a organização das ações e serviços de saúde através de uma rede 

regionalizada
21

. Foi instituída em 2011, por meio da Portaria nº 1.459 e visa à garantia do acolhimento com 

avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-

natal; vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas práticas e 

segurança na atenção ao parto e nascimento; atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses 

com qualidade e resolutividade; e acesso às ações do planejamento reprodutivo
21

. 

Para a organização da atenção à saúde na gestação de alto risco, algumas diretrizes foram 

estabelecidas na perspectiva da atenção integral, baseadas na articulação entre os três níveis de assistência. 

A Atenção Básica tem como atribuição no pré-natal de alto risco a captação precoce com busca ativa das 

gestantes de alto risco; a estratificação de risco; visitas domiciliares às gestantes de sua população adscrita; 

acolhimento e encaminhamento responsável a unidade de referência para o pré-natal de alto risco e em 

situações de urgências e emergências obstétricas e neonatais; vínculo, coordenação e continuidade do 

cuidado; e acompanhamento do plano de cuidados elaborado pela equipe multiprofissional do 

estabelecimento que realiza o pré-natal de alto risco
22

. 

A implantação efetiva da Rede Cegonha ainda não é total. Embora constitucionalmente instituída, 

muitos municípios e regiões de saúde não possuem a certificação do Ministério da Saúde para a habilitação 

da RAS. A heterogeneidade na organização dos serviços advém das disparidades econômicas, políticas e 
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sociais que permeiam o país, interferindo no acesso e na qualidade da atenção, assim como, nos indicadores 

de saúde. 

Estudos demonstram que prevalecem as mortes maternas e perinatais por intercorrências que 

poderiam ser prevenidas através do acesso com qualidade à assistência pré-natal
23,24,25 

e ressaltam a 

persistência de elevadas taxas de mortalidade devido a complicações durante a gravidez e/ou parto
26

. 

Neste contexto, a atenção à saúde maternoinfantil, continua a ser um desafio para os gestores do 

sistema brasileiro de saúde, especialmente devido aos traços remanescentes de uma visão hospitalocêntrica 

dos modelos de atenção
27,28

. 

A prevenção das mortes maternas está altamente relacionada com a qualidade e acesso a assistência à 

saúde, perfazendo a gestação, pré-parto, parto e puerpério
23

. A humanização e qualificação da atenção 

oferecida no pré-natal inicia-se por meio de acolhimento da usuária e sua família, com a integração de todos 

os níveis de atenção, bem como o fácil acesso ao serviço de saúde.  

Conhecer regionalmente essas características, na busca pela redução da morbimortalidade 

maternoinfantil, implica em ter informações geográficas, político administrativas, demográficas, 

epidemiológicas, assistenciais, entre outras.  

O estado de São Paulo está dividido geograficamente em 17 Redes de Regionais de Atenção à Saúde 

(RRAS), dentre estas está a RRAS 12, composta por municípios integrantes do Departamento Regional de 

Saúde de Araçatuba (DRS II) e São José do Rio Preto (DRS XV), os quais se localizam ao noroeste do 

estado. O DRS II de Araçatuba está organizado em três regiões, denominadas: Comissões Intergestores 

Regionais (CIR) dos Lagos, Central e dos Consórcios, e abrange 40 municípios e o DRS XV de São José do 

Rio Preto integra sete regiões, sendo: CIR Bonifácio, Catanduva, Fernandópolis, Jales, São José do Rio 

Preto, Santa Fé do Sul e Votuporanga, que representam 102 municípios. 

Epidemiologicamente, a mortalidade materna é inaceitavelmente alta. Cerca de 830 mulheres 

morrem todos os dias por complicações relacionadas à gravidez ou ao parto em todo o mundo e a maioria 

delas poderia ter sido evitada
25

. No Brasil, 92% das mortes maternas são por causas evitáveis e ocorrem, 

principalmente, por hipertensão, hemorragia ou infecções
 25,29

.  

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria do Estado da Saúde de Saúde de São Paulo, 

observa-se, que o número de casos de sífilis congênita teve um aumento de quase três vezes na região de 

saúde “Central” e “Consórcios” do DRS II de Araçatuba no período de 2012 a 2017
30

.  

Outro importante dado público refere-se à totalidade de óbitos maternos ocorridos nas regiões, 

Central e Consórcios do DRS II, no período de 2012 a 2016, terem causas evitáveis
31

 e ainda elevado 

número de morbidade hospitalar relacionada à gravidez, parto e puerpério nas regiões Central e Consórcios 

do DRS II
31

, quando são considerados os números de nascidos vivos. 
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Problemas como nascimentos prematuros e de crianças com baixo peso não são raros. Infecções 

bacterianas intrauterinas e urogenitais da mãe são reconhecidas como fatores de risco e infecções distantes, 

como as periodontais, também podem resultar nestas complicações perinatais
32

. 

Cuidados e orientações em saúde bucal contribuem para a prevenção e tratamento oportuno das 

infecções periodontais durante a gestação e ainda, favorecem o desenvolvimento de práticas de promoção da 

saúde através do estímulo ao aleitamento materno, que é praticado por grande parte da população mundial, 

porém ainda está distante da situação desejada para se garantirem melhores níveis nutricionais das crianças e 

consequentemente diminuir a mortalidade infantil em todo o mundo
33

. 

Ao analisar, por meio do DataSUS
31

, o número de atendimentos odontológicos às gestantes nas CIR 

Central e Consórcios do DRS II de Araçatuba, no período de 2011 a 2015, foi detectado um quantitativo, em 

2015, três vezes maior quando comparado a 2011 na CIR Central, entretanto nos Consórcios houve grande 

variação no atendimento durante a série a histórica, ocorrendo uma queda maior que a metade de 2014 a 

2015.  

Considerando que os indicadores de saúde são reflexos da estrutura, organização e oferta de serviços 

e ainda, tendo em vista a evitabilidade de grande parte dos problemas, acende a necessidade de qualificação 

do acompanhamento pré-natal, visto que a realidade situacional pode ser prontamente enfrentada se houver 

atendimento por pessoal de saúde capacitado, que tenha à sua disposição medicamentos, equipamentos e 

instalações de referência
34

. 

A gestação é um período de extrema importância no ciclo de vida da mulher, exigindo desta, 

cuidados específicos em saúde. Estudos demonstram que as gestantes se encontram mais abertas às novas 

informações e mudanças de hábitos, que possam melhorar a qualidade de vida dela e do bebê
35,36,37,38,39,40

. O 

período gestacional é o momento oportuno para aplicação de práticas de promoção e prevenção em saúde, a 

fim de incitar novos hábitos saudáveis
37,39

. As ações preventivas são essenciais para estimular a saúde do 

binômio mãe-filho e propagar comportamentos saudáveis no âmbito familiar
37,41,42,43,44,45,46

. 

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia Preventiva e Social da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba-FOA/UNESP, criado em 1993, implantou desde 1998, o Programa de Atenção Odontológica à 

Gestante visando à promoção, prevenção e tratamento de problemas bucais em gestantes integrando a 

universidade aos serviços públicos de saúde. O Programa realizou parceria com o município de Araçatuba 

com o objetivo de promover saúde bucal das gestantes matriculadas nos serviço pré-natal nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), por meio de ações educativo-preventivas, visando à divulgação e manutenção da 

saúde bucal das gestantes e de seus bebês, proporcionando, ainda, o tratamento odontológico a essas 

gestantes. Em 2010 ocorreu a expansão do Programa de Atenção Odontológica à gestante com o 

atendimento de gestantes de alto risco através de parceria realizada com o Ambulatório Médico de 

Especialidades (AME). O Programa baseia-se em 4 dimensões: Ensino, formação profissional e 
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Multidisciplinaridade; Extensão Universitária; Pesquisa e geração de produtos e Qualificação e capacitação 

de recursos humanos.  

Esse trabalho é parte de um projeto maior intitulado “Análise da rede de atenção à saúde da mulher, 

com ênfase em saúde bucal de gestantes de alto risco” que objetivou verificar o perfil de saúde bucal das 

gestantes de alto risco atendidas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Araçatuba-SP, bem 

como, analisar a organização da rede regional de atenção à saúde da gestante. O referido projeto contou com 

a participação de uma equipe de pesquisadores e resultou em artigos, trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), dissertações e outras publicações, a saber: Dissertação de Mestrado (1. “Gestantes de alto risco 

fatores associados à doença periodontal”; 2. “Percepção de saúde bucal e o acesso ao serviço odontológico 

de gestantes de alto risco”; 3. “Integração da rede regional na atenção pré-natal”; 4. “Estudo dos protocolos 

de atenção à saúde bucal da gestante de alto risco”); Iniciação Cientifica (1. “Rede de atenção à saúde bucal 

da gestante de alto risco. Analise do sistema de referência e contrarreferência”); Artigo (Aspectos da saúde 

geral e bucal de gestantes de alto risco: revisão da literatura); Apresentação de trabalho (1. Organização da 

atenção odontológica à gestante no SUS; 2. Alterações bucais em gestantes de alto risco; 3. A procura por 

atendimento odontológico por gestantes de alto risco).  

Neste contexto, evidencia-se a importância de uma assistência integral e multiprofissional durante 

todo o período gestacional, especialmente em gestantes de alto risco, remetendo aos princípios ideológicos e 

organizacionais, já previstos na Constituição Federal de 1988
47

.  

As redes de atenção à saúde maternoinfantil são o caminho para o cuidado integral e a avaliação dos 

serviços é essencial para a manutenção da excelência da assistência prestada. Como no Brasil, a instituição e 

consolidação do conceito de redes, nos serviços de saúde, é bastante recente, poucos são os estudos 

relacionados à avaliação das mesmas
1
. 

Considerando as desigualdades regionais e a dinamicidade da saúde, conhecer a organização dos 

serviços primários de saúde e a articulação entre os níveis de atenção é fundamental para responder às 

necessidades da população, garantir acesso, atendimento com qualidade e acompanhamento longitudinal. 

Nesta dissertação, são apresentados os resultados em dois capítulos. O capítulo 1 aborda os serviços 

de referência na atenção à saúde da gestante e o capítulo 2 versa sobre o acompanhamento pré-natal na 

atenção primária do sistema único de saúde. 
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Revisão de Literatura  

Quadro 1- Artigos científicos consultados, relacionados à dissertação. 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Cruz SS, Costa 

MCN, Filho ISG, 

Vianna MIP, 

Santos CT 

2005 Brasil 

Verificar a existência de 

associação entre doença 

periodontal materna e 

baixo peso ao nascer. 

302 

Estudo do tipo caso-controle, 

sendo 102 mães de nascidos 

vivos de baixo peso (grupo 

caso) e 200 mães de nascidos 

vivos com peso normal (grupo 

controle). Utilizou-se modelo 

multivariado de regressão 

logística. 

A doença periodontal foi diagnosticada 

em 57,8% das mães do grupo caso e 

39,0% do grupo controle. A análise de 

regressão logística indicou associação 

positiva entre doença periodontal e 

baixo peso ao nascer, especialmente 

entre as mães com escolaridade menor 

ou igual a quatro anos. 

Majoko F, 

Nystrom L, 

Munjanja SP, 

Lindmark G 

2005 Zimbábue 

Determinar a prevalência 

de encaminhamentos pré-

natais e intra-partos, 

cumprimento de 

aconselhamento e 

resultados perinatais. 

10.

572 

Estudo de coorte em 23 

centros de saúde rurais. 

Registros de gravidez de 

mulheres com 

encaminhamento pré-natal ou 

intraparto foram analisados 

quanto à indicação, adesão e 

resultados perinatais. 

Do total, 30% das mulheres teve 

encaminhamento pré-natal. Entre as 

mulheres em trabalho de parto, 13% 

foram encaminhadas intraparto. O 

cumprimento das enfermeiras às 

recomendações de encaminhamento foi 

baixo, pois 59% das mulheres com 

fatores de risco históricos e 52% com 

pressão arterial elevada não foram 

encaminhadas. Mulheres com 

encaminhamento pré-natal foram mais 

propensas a ter parto hospitalar.  

Pasquier C, et al 2005 França 

Analisar as práticas de 

encaminhamento. 

 
218 Estudo transversal 

As práticas de encaminhamento 

necessitam de adequação quanto à 

demanda e a oferta, assim como, o tipo 

de parto deve ser considerado para a 

realização do encaminhamento. 

Moimaz SAS, 

Rocha NB, Saliba 

O, Garbin CAS 

2007 Brasil 

Verificar se as gestantes 

foram ou não submetidas 

à assistência odontológica 

durante a gravidez e os 

motivos que dificultaram 

o acesso a esse serviço. 

100 

Estudo transversal. Utilizou-se 

formulário contendo questões 

sobre acesso das gestantes ao 

serviço odontológico e os 

motivos pelos quais elas 

procuraram o serviço 

Houve pouca procura das gestantes aos 

serviços odontológicos, em função 

principalmente de crenças e mitos. A 

falta de informação demonstra a 

necessidade de priorização das gestantes 

nos programas de atenção odontológica.  

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Fadel CB, 
Schneider, L, 

Moimaz, SAS, 

Saliba, NA 

2009 Brasil 

Divulgar o Pacto pela 

Saúde, visando subsidiar 

o processo de 

administração pública no 

Brasil. 

 

187 

Análise documental 

NOB SUS/91; 

NOB SUS/93; 

NOB SUS/96; 

NOAS SUS/2001; 

NOAS SUS/2002; 

Pacto pela Saúde/2006. 

O Pacto pela Saúde constitui uma 

realidade única e altamente viável à 

otimização das práticas nacionais em 

saúde, estando o seu cumprimento 

diretamente relacionado à transposição 

de entraves políticos e operacionais 

inerentes a cada nível de gestão. 

Moimaz SAS, 

Garbin CAS, 

Garbin AJI, Zina 

LG, Yarid SD, 

Francisco KMS 

2009 Brasil 

Realizar uma avaliação 

crítica do SIS Pré-natal  
em município paulista, 

comparar suas 

informações com a 

assistência local e 

verificar o cadastro 

210 

Estudo transversal. 

Foram analisados os registros 

de gestantes por meio de 

consulta junto à Regional de 

Saúde e serviço de saúde 

municipal. 

Observaram-se incongruências entre o 

sistema e registro local. As falhas 

estavam relacionadas ao preenchimento 

inadequado das fichas de atendimento, 

além do controle escasso dos 

prontuários e agendamento nos 

estabelecimentos. 

Kuschnir R, 

Chorny AH 
2010 Brasil 

Buscar referências na 

literatura e na experiência 

internacional que possam 

contribuir para o debate 

da constituição de redes 

no SUS 

7 Revisão Bibliográfica 

São referências para contribuição na 

constituição de serviços de saúde "em 

redes", o sistema nacional de saúde 

britânico e o sistema privado americano, 

focalizando especificamente no recorte 

da organização de serviços. 

Moimaz SAS, 
Rocha NB; 

Garbin AJI; 

Saliba O 

2011 Brasil 

Identificar o tipo e o 

período de tempo de 

aleitamento recebido por 

crianças e verificar a 

associação com hábitos de 

sucção não nutritivos. 

330 

Estudo transversal, 

retrospectivo. 

Foi aplicado um questionário 

com responsáveis por crianças 

de 3 a 6 anos matriculadas em 

pré-escolas. 

O aleitamento materno foi praticado, 

porém, por período de tempo inferior ao 

considerado indispensável, existindo 

associação entre tempo e tipo do 

aleitamento e hábitos de sucção não 

nutritivos. 

Silva, LCFP; 

Queiroz, MR; 

Reis, JG; 

Santinon, EP; 

Diniz, CSG; 

Araújo, NM; 

Trintinália, MMJ 

2011 Brasil 

Analisar a legislação que 

apoia a Rede Cegonha e 

as demais resoluções já 

existentes neste campo. 

30 Revisão de Literatura 

Existem diversos aspectos na legislação 

que apoia a Rede Cegonha já presentes 

em normas anteriores, o que 

demonstram que os programas de saúde 

da mulher necessitam de uma efetiva 

implementação e não da criação de 

novas normas. 

Continua 

 



21 
 

 

Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Cecilio LCO, 

Andreazza R, 

Carapinheiro G, 

Araújo EC, 

Oliveira LA, 

Andrade MGG, 

Meneses CS, 

Pinto NRS, Reis 

DO, Santiago S, 

Souza ALM, 

Spedo AM 

2012 Brasil 

Analisar as possibilidades 

da atenção básica atuar 

como  centro de 

comunicação de redes 

temáticas e como 

reguladora do acesso. 

15 

Relato de experiência. Foram 

produzidas narrativas de vida 

de usuários altamente 

utilizadores de serviços de 

saúde. 

A rede básica é vista como lugar de 

coisas simples; há uma impotência 

compartilhada entre usuários e equipes 

quando se trata da rede básica funcionar 

como coordenadora do cuidado, 

indicando como ela não reúne condições 

materiais e simbólicas de deter a posição 

central da coordenação das redes 

temáticas de saúde. 

Tayler-Smith K 

et al 

 

2013 
África do 

Sul 

Analisar a implementação 

do serviço de atendimento 

à saúde das gestantes. 

1.7

48 

Estudo transversal, 

retrospectivo 

É possível implementar o serviço  de 

atendimento à saúde das gestantes de 

forma eficaz e com custo não muito alto. 

Cavalcanti
, 
PCS, 

Gurgel Junior 

GD, Vaconcelos 

ALR, Guerrero 

AVP 

 

2013 Brasil 

Construir um Modelo 

Lógico da "Rede 

Cegonha", lançada pelo 

Ministério da Saúde em 

2011, visando garantir o 

atendimento qualificado a 

gestantes e crianças com 

até dois anos de idade. 

- 

Análise Documental 

Manual Prático da Rede 

Cegonha; 

Portaria nº 1.459; 

Portaria nº 650; 

Nota Técnica: Rede Cegonha; 

Página oficial da internet do 

MS; 

Nota Técnica do CONASS 

Rede Cegonha COSEMS 

O Modelo Lógico mostra-se útil como 

uma ferramenta de gestão, com papel de 

explicitar a Rede Cegonha de forma 

prática e clara e auxiliar o processo de 

comunicação e divulgação, e pode ser 

utilizado na organização dos trabalhos 

de avaliação. 

Silva ML, 

Barbosa AS, 

Queiroga VE, 

Cavalcante FRR 

2014 Brasil 

Proporcionar a 

aproximação de 

estudantes, preceptores e 

profissionais, com ênfase 

na valorização dos 

saberes, estímulo à 

responsabilização, 

esclarecimento de dúvidas 

e fortalecimento de 

vínculos dentro da equipe. 

- Relato de Experiência 

Oportunizou vivenciar experiências 

junto à equipe e comunidade, criando 

um espaço privilegiado de troca de 

saberes na perspectiva multiprofissional, 

melhoria da qualidade de vida dos 

usuários, possibilitando ainda 

experimentação do “fazer” em uma 

unidade de saúde, marcante para a 

compreensão das dimensões sociais e 

culturais do cuidado. 

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Pasche  DF, 

Vilela MEA, 

Giovanni M, 

Almeida PVB, 

Franco Netto TL 

2014 Brasil 

Debater sobre os desafios 

nas práticas obstétricas e 

neonatais. 

112 Revisão de Literatura 

A sustentabilidade da Rede Cegonha 

depende da introdução de boas práticas 

nas organizações por meio de consensos 

entre os diversos sujeitos. Essa produção 

coletiva não se resume apenas à 

construção de uma nova dinâmica nas 

organizações de saúde, mas também na 

produção de novas mentalidades e novos 

modos de gerir a própria política 

pública. 

Gomes, RM 2014 Brasil 

Examinar a organização 

das Redes de Atenção à 

Saúde do SUS. 

17 Revisão Bibliográfica 

As Redes de Atenção à Saúde do SUS 

apresentam amplo e contínuo processo 

de desintegração, fragilização, 

privatização e profunda deformação de 

suas características organizacionais, 

técnicas e funcionais.  

Vause S, 

Clarcke B 
2014 

Estados 

Unidos 

Avaliar a relação de 

mulheres com problemas 

cardíacos e óbitos nos 

partos. 

 

54 Revisão de literatura 

Números crescentes de gestantes com 

doenças cardíacas estão iniciando o 

tratamento e descobrindo a doença 

durante a gestação, estando diretamente 

relacionada ao aumento de óbitos 

durante o parto. 

Santos RAA, 

Melo MCP, 

Cruz DD 

2015 Brasil 

Avaliação do Parto no 

Brasil, com ênfase na 

humanização. 

20 
Revisão Integrativa de 

Literatura 

As práticas do parto humanizado aditam 

valores que perpassam pela 

subjetividade, afetividade, prazer e 

liberdade, possibilitando um retorno ao 

que é natural. Existem situações que 

comprometem a total implementação do 

processo de humanização. 

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Adesse L, Silva 

KS, Bonan C, 

Fonseca VM 

2015 Brasil 

Descrever o perfil 

sociodemográfico, 

obstétrico e assistencial 

de todas as internações de 

abortamento em maio-

agosto/2012, em 

emergência. 

117 Estudo transversal exploratório 

A maioria das estudadas eram adultas, 

48,7% da cor parda e 29,9% era branca. 

As ocupações predominantes eram de 

funções que demandavam baixo/médio 

nível de escolaridade e de proventos. 

Quanto ao histórico reprodutivo, pouco 

mais da metade das mulheres tiveram 

pelo menos um parto anterior ao aborto, 

e 25% delas tinha história anterior de 

abortamento. 

Conceição FOLP, 

Araújo JRA, Dias 

MAC 

2015 Brasil 

Caracterizar os artigos 

publicados sobre Rede 

Cegonha na base de dados 

Lilacs, referente ao 

número de publicações e 

categoria profissional, 

período de 2011 a 2015. 

6 

Pesquisa exploratória, 

descritiva, quantitativa e 

retrospectiva 

Existem poucas publicações para o 

período. A categoria profissional 

enfermeiro vem se destacando, 

juntamente com os médicos, nas 

publicações de artigos científicos. 

Hilde Perdok, 

RM et al 
2015 Holanda 

Analisar o manejo do 

trabalho de parto. 

 
600 Estudo de coorte retrospectivo 

A equipe de saúde juntamente com a 

classe médica estão atuando com 

cautela, atenção e um bom preparo nos 

partos, os quais estão ocorrendo de 

maneira eficaz e humanizada. 

Pereira LACS 2015 Brasil 

Identificar os principais 

pontos na rede que 

promovem melhor 

assistência à mulher desde 

o planejamento da 

gestação até o 

desenvolvimento da 

criança. 

17 Revisão Bibliográfica 

Os pontos encontrados foram 

acolhimento com classificação de risco; 

acesso e qualidade no pré-natal, 

descoberta de agravos que interfiram na 

gestação; vinculação da gestante à 

unidade de referência e ao transporte 

seguro; diminuição do índice de 

cesáreas; humanização do parto; 

segurança na atenção ao parto e 

nascimento; garantia da atenção à saúde 

das crianças de 0 a 24 meses, acesso ao 

planejamento reprodutivo. 

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Arruda, C. 2015 Brasil 

Refletir acerca dos 

princípios que norteiam as 

Redes de Atenção em 

Saúde  (RAS) sob a luz da 

Teoria da Complexidade 

de Edgar Morin. 

- Reflexão teórica 

A conexão existente entre os 

pressupostos das RAS e os princípios da 

Teoria da Complexidade sugere a 

possibilidade de se aprofundar o 

entendimento, tanto das dificuldades, 

como das possibilidades de 

transformação da realidade do serviço 

de saúde, em busca da integralidade. 

Liu et al. 2015 
África do 

Sul 

Avaliar se as 

complicações do parto 

prematuro são a causa de 

mortes de crianças 

menores de cinco anos. 

12 
Métodos quantitativos e 

qualitativos 

Na maioria dos casos de parto prematuro 

houve ocorrência de nascimento com 

baixo peso, aumentando o índice de 

óbitos nesta situação. 

Vos AA, Leeman 

A, Waelput AJM, 

Steegers EAP, 

Denktaş S 

2015 Holanda 

Observar a prática na 

avaliação de risco da 

gestante. 

 

139 Estudo transversal 

Observou-se pouca utilização de fatores 

não médicos para a avaliação de risco. É 

defendida a implantação de uma prática 

multidisciplinar com a inclusão da 

avaliação de fatores de risco não 

médicos. 

Chernick et al. 2015 
Estados 

Unidos 

Avaliar o resultado da 

utilização de um método 

padronizado de 

encaminhamento. 

 

101 Estudo de intervenção 

A iniciativa da utilização de instrumento 

de encaminhamento padronizado, 

construído com a participação de 

médicos, não diminuiu substancialmente 

os erros durante o processo de 

encaminhamento. 

Fortuna 

CM,  Mesquita 

LP, Matumoto S, 

Monceau G 

2016 Brasil 

Analisar a implicação dos 

pesquisadores durante o 

processo de uma 

pesquisa-intervenção e as 

interferências que esta 

análise provocou. 

50 Estudo qualitativo 

As diferenças entre os pesquisadores, as 

dificuldades em identificar ações 

próprias da gestão da rede e da pesquisa 

foram algumas das interferências 

identificadas. A análise de implicação é 

uma ferramenta potente para pesquisas 

dessa natureza. 

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Oliveira EM, 

Celento DD 
2016 

Brasil 

 

Descrever a Rede 

Cegonha (RC) e analisar o 

papel do enfermeiro nesse 

contexto 

 

65 Revisão Bibliográfica 

A RC busca uma mudança visionária 

valorizando o profissional de 

Enfermagem que participa de todos os 

níveis de assistência, viabilizando o 

acesso, o acolhimento e a resolubilidade, 

de forma a assegurar à mulher seu 

direito de ser protagonista do processo 

parturitivo. 

Pedraza DF 2016 Brasil 

 

Caracterizar a assistência 

ao pré-natal, parto e pós-

parto considerando 

variáveis 

sociodemográficas, em 

Campina Grande, na 

Paraíba. 

 

252 Estudo transversal 

O início do pré-natal antes dos três 

meses, a cesariana e a presença de 

acompanhante no pós-parto foram 

significativamente mais elevados nas 

mulheres com maior escolaridade. O 

parto cesariano ocorreu com menor 

frequência em gestantes de pele negra e 

naquelas inscritas no Programa Bolsa 

Família. Foram detectadas lacunas nos 

serviços, sobretudo na assistência ao 

parto, quanto a não vinculação da 

gestante ao local do parto e a não 

garantia da presença do acompanhante. 

Ntambue AM, 

Malonga FK, 

Dramaix-Wilmet 

M, Ngatu RN, 

Donnen F 

2016 
África do 

Sul 

Avaliar a relação entre os 

serviços de saúde 

materna, neonatal e 

infantil e mortalidade 

perinatal. 

2.8

23 
Estudo de coorte prospectivo 

A mortalidade perinatal foi alta entre os 

bebês de mulheres não atendidas pelos 

serviços de saúde. O atendimento às 

gestantes foi associado a uma redução 

na mortalidade perinatal. 

Nunes JT, 

Gomes KRO, 

Rodrigues MTP, 

Mascarenhas 

MDM 

2016 Brasil 

Investigar a qualidade da 

atenção pré-natal no 

Brasil de 2005 a 2015 em 

relação ao acesso e à 

adequação da assistência. 

 

12 Revisão de literatura 

Verificaram-se baixos índices de 

adequação da atenção pré-natal, 

variando entre 4,5% e 66,1% em várias 

regiões do país, por motivos que vão 

desde a não realização do número ideal 

de consultas e início precoce da 

assistência até, a ausência de promoção 

do conteúdo quantitativo e qualitativo. 

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Sousa LMO, 

Araújo EM, 

Miranda JGV 

2017 Brasil 

Estimar a evolução 

topológica da rede 

intermunicipal de partos 

normais. 

 

184 Estudo transversal 

Houve aumento de partos realizados 

fora do município de residência, além da 

permanência da concentração de partos 

nos municípios sede da Região de 

Saúde, e aumento da distância entre o 

município de residência e o município 

de ocorrência do parto. A organização 

das redes para parto normal ainda é um 

desafio a ser superado.  

Moll MF, Goulart 

MB, Caprio AP, 

Ventura CAA, 

Ogoshi AACM 

2017 Brasil 

Investigar o conhecimento 

de enfermeiros sobre as 

Redes de Atenção à 

Saúde. 

12 
Estudo descritivo-exploratório, 

de abordagem qualitativa 

Existem falhas na compreensão dos 

enfermeiros quanto aos níveis de 

atenção à saúde e aos elementos da rede, 

o que não interfere na comunicação 

entre os serviços. Mas a consolidação da 

rede é dificultada pela ausência de 

contrarreferência. 

Sobral, ESA, 

Lima AKBS, 

Lima CB 

2017 Brasil 

Levantar na literatura os 

desafios à regulação de 

gestantes na Rede de 

Atenção à Saúde. 

13 
Pesquisa bibliográfica, de 

abordagem descritiva 

A literatura apresenta dificuldades de 

acesso das gestantes em trabalho de 

parto aos serviços hospitalares 

referindo-se a problemas que vão desde 

a capacitação e insuficiência de 

profissionais à ampliação dos leitos e 

ambiência inadequada. 

Alves AG, 

Martins CA, 

Silva FL, 

Alexandre MAS, 

Correa CIN, 

Tobias GC 

2017 Brasil 

Analisar na literatura a 

política de humanização 

de assistência ao parto e 

nascimento como base à 

implementação da Rede 

Cegonha. 

18 Revisão integrativa 

Evidenciou-se como desafios a política 

de assistência humanizada no período 

gravídico puerperal: ações de educação 

à gestante, falta orientação quanto aos 

direitos da gestante, ambiência 

inadequada que dificulta a participação 

do acompanhante no processo de 

parturição e a qualidade da assistência e 

funcionamento incipiente da Rede 

Cegonha. 

Continua 
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Continuação 

AUTOR ANO PAÍS OBJETIVO n TIPO DE ESTUDO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Rabelo M, Woll 

LDG, Leal GCG, 

Freire MHS, 

Souza SRRK, 

Peripolli LO 

2017 Brasil 

Analisar estratégias 

adotadas para a 

implantação das 

diretrizes da Rede 

Cegonha, sob a 

perspectiva de gestores. 

3 
Pesquisa exploratória, de 

abordagem quanti-qualitativa 

A proposta da gestão em implantar um 

modelo humanizado, pautado em 

evidências científicas, está em processo 

de construção, com avanços valiosos, 

empenho das equipes e valorização do 

profissional, impulsionando as ações de 

mudança, concretizando a efetivação do 

cuidado e em permanente 

aprimoramento. 

Nascimento JS 2018 Brasil 

Analisar na literatura, a 

assistência prestada à 

mulher no pré-natal, 

parto e nascimento após 

a implantação da Rede 

Cegonha. 

120 Revisão integrativa 

Percebeu-se que essa nova estratégia de 

atenção apresenta alguns avanços 

significativos, porém precisa superar 

vários entraves para conseguir atingir 

seus objetivos. 

Monguilhott JJC, 

Bruggemann 

OM; Freitas PF, 

D'orsi E 

2018 Brasil 

Analisar se a presença 

do acompanhante 

favorece a aplicação das 

boas práticas. 

2.0

70 

Análise transversal do estudo 

longitudinal 

A presença do acompanhante está 

associada a diversas práticas benéficas e 

à redução de algumas intervenções. 

Melotti J, Filho 

CCS, Frigo J 
2018 Brasil 

Refletir acerca do 

modelo de atenção à 

saúde da mulher. 

12 Revisão Bibliográfica 

É necessário intervir no modelo vigente 

de atenção à saúde das mulheres, 

visando garantir um atendimento mais 

humano, eficiente e eficaz, em que a 

integralidade e questões de gênero sejam 

incorporadas como referência na 

formação dos profissionais. 
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*Lista de Referências no ANEXO A. 

 

3 Metodologia Expandida* 

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter transversal, tipo inquérito, com abordagem quanti-qualitativa, 

realizada com representantes da Atenção Básica municipal, técnico da Secretaria de Estado e técnico da 

Unidade de Referência Especializada para a gestação de alto risco. 

 

3.1 Local da Pesquisa 

 

O universo da pesquisa foi composto por: Municípios, considerados nível local, Ambulatório de 

Especialidades Médicas/AME, considerado centro de referência para atenção especializada em saúde 

regional e Departamento Regional de Saúde/DRS, unidade da Secretaria de Estado da Saúde, São Paulo, 

Brasil. Foram incluídos no estudo 28 municípios que são referenciados ao AME de Araçatuba para a 

realização do pré-natal de alto risco. 

Do total de 28 municípios, 11 pertencem à Comissão Intergestora Regional Central e 17 à Comissão 

dos Consórcios do DRS II de Araçatuba.  

 

3.2 Estudo Piloto 

 

Foi realizado estudo piloto em um município não pertencente às regiões de saúde estudadas para 

teste e ajuste do instrumento, treinamento do entrevistador e estudo sobre a análise de dados. O formulário 

de entrevista foi revisado e ajustado, sendo inserida mais uma variável ao estudo, identificada durante relato 

discursivo do entrevistado. A variável inserida foi à ocorrência de encaminhamento inadequado com a 

devolução de casos da referência para a atenção básica. O formulário foi formatado, segundo as dimensões 

temáticas identificadas. 

As informações coletadas no estudo piloto não integraram os resultados do estudo. 

 

3.3  Coleta de Dados 

 

Foram realizadas entrevistas individuais com 86 gestores dos diferentes níveis da estrutura 

organizacional do serviço público de saúde, sendo: Municípios - 28 secretários de saúde, 28 coordenadores 

de atenção básica e 28 coordenadores de saúde bucal; AME - gestor da ginecologia e obstetrícia e DRS 

interlocutora da saúde da gestante.                                    
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Utilizaram-se questionários semiestruturados compostos por questões abertas e fechadas, abordando 

temas relacionados à organização da rede de serviços, de tal forma que fosse possível o confronto das 

respostas obtidas nos diversos pontos da rede.  

 

3.4 Dimensões Estudadas 

 

As questões foram elaboradas, segundo dimensões pré-estabelecidas em estudo piloto. 

 

1. Realização de atividades educativas no pré-natal; 

2. Organização a atenção à saúde da gestante na atenção primária; 

3. Protocolo de atendimento das gestantes;  

4. Pactuação municipal dos serviços de referência; 

5. Organização dos serviços de referência; 

6. Critérios de encaminhamento; 

7. Sistema de referência e contrarreferência; 

8. Atenção odontológica na gestação; 

 

3.5 Análise de Dados 

 

Os dados de natureza quantitativa foram analisados e apresentados, de acordo com a estatística 

descritiva, por meio de frequências absolutas e relativas, em tabelas. Realizou-se análise de conteúdo para as 

questões discursivas e triangulação entre as respostas obtidas nos municípios, AME e DRS. 

A técnica de análise de conteúdo foi realizada por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, envolvendo três fases fundamentais: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados (inferência e interpretação). A técnica possibilitou o aprofundamento e 

a melhoria da qualidade da interpretação, ampliando o entendimento por trás dos fragmentos de mensagens e 

permitindo a obtenção de indicadores sobre o objeto estudado. Na fase de pré-análise foi estabelecida uma 

padronização de trabalho, onde os dados obtidos foram organizados por meio de um primeiro contato com 

os documentos, em seguida, foi realizada a transcrição, leitura flutuante e formulação dos índices. Na 

segunda fase foram escolhidas as unidades de codificação, adotando-se a classificação dos elementos 

comuns e a categorização das características identificadas. Na terceira fase do processo de análise do 

conteúdo foi realizado o tratamento dos resultados
48

. O tratamento quantitativo dos dados discursivos foi 

obtido através da análise categorial, calculando-se frequências de certas características previamente 

agrupadas em categorias significativas
49

. 
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O método de triangulação foi realizado utilizando-se diferentes perspectivas do objeto de estudo com 

o intuito de prevenir possíveis distorções relativas a um único perfil de entrevistados. O uso da triangulação 

garantiu rigor e riqueza ao trabalho, a partir da análise, sobre um mesmo aspecto, através de vários ângulos, 

assegurando uma compreensão em profundidade do fenômeno pesquisado
50

. Procedeu-se à combinação de 

perspectivas considerando o máximo possível de aspectos distintos de um mesmo problema
51

. 

Foi empregada a triangulação entre as respostas obtidas dos gestores de diferentes níveis da estrutura 

organizacional da rede de serviços do SUS: dos municípios, do AME e do DRS. Foi realizada transcrição, 

interpretação e análise dos dados coletados. Na sequência, realizou-se articulação das respostas dos gestores 

municipais com as narrativas do participante do serviço de referência para pré-natal de alto risco (AME). 

Posteriormente, foi feita análise de conjuntura com uma perspectiva ampla da atenção à saúde no Brasil, 

pautada nos relatos obtidos no DRS. 

 

3.6 Aspectos Éticos 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba ‑ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FOA‑UNESP), segundo o Parecer 

Consubstanciado nº 1.914.629 e recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPQ, por meio do processo nº 166289/2017-5. Foi solicitada autorização aos 

gestores das 03 dimensões do estudo, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

realização da pesquisa. 
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*Normalizado de acordo com as normas da Revista Interface – Comunicação, Saúde e Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

SERVIÇOS DE REFERÊNCIA NA ATENÇÃO À SAÚDE 

DA GESTANTE* 
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4.1 RESUMO 

O propósito foi analisar a organização da rede especializada em saúde para gestantes. Trata-se de pesquisa 

quanti-qualitativa, transversal, tipo inquérito. Foram realizadas entrevistas in loco em 28 Municípios, no 

Ambulatório de Especialidades Médicas e no Departamento Regional de Saúde. As variáveis pesquisadas 

foram: pactuação da atenção especializada; existência de protocolos e funcionalidade do sistema de 

referência e contrarreferência. Realizou-se análise de conteúdo e técnica da triangulação. Observou-se pouca 

compreensão e transparência dos documentos de pactuação, ausência de protocolo, devolução de casos em 

28,57% dos municípios, baixo retorno das contrarreferências, deficiências de preenchimento no 

encaminhamento e insuficiência de referências odontológicas. Conclui-se que a rede de serviços em saúde 

para gestantes encontra-se desarticulada e com pouco diálogo entre seus componentes, sendo necessária a 

reorganização e estruturação, especialmente o estabelecimento de protocolos.  

Palavras-chave: Gestantes. Saúde pública. Encaminhamento e consulta. 
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4.2 ABSTRACT 

The aim was to analyze the organization of the health care services for pregnant women. This is a quanti-

qualitative, cross-sectional study using a survey. Interviews in-loco were performed in 28 cities in the 

Ambulatory of Medical Specialties and the Regional Health Department. The variables studied were: 

specialized care pacts; existence of protocols and performance of referral and counter-referral systems. 

Content analysis and triangulation technique were performed. There was little understanding and 

transparency of agreement documents, lack of guidelines, referrals were performed in 28,57% of cities, low 

level of counter-referrals, deficiencies in filling out referral documents and insufficient dental health 

referrals. This study concluded that the Health Service for pregnant women is disjoined and there is little 

dialogue between participants and reorganization and remodeling is necessary specially the establishment of 

guidelines. 

Keywords: Pregnant women. Public health. Referral and consultation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

4.3 INTRODUÇÃO 

 

Transcorridas décadas de institucionalização do Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS), verifica-

se grande evolução em suas diretrizes, entretanto, garantir ações e serviços de saúde de forma equânime, 

universal e integral, em um país de dimensões continentais, é um grande desafio.  

A busca para atender aos princípios e diretrizes do SUS consolida seu processo de implementação e, 

para tanto, deve estar respaldada em seu arcabouço jurídico. Dentre os seus preceitos, a regionalização dos 

serviços de saúde foi estruturada em muitos atos normativos, como o Pacto pela Saúde. 

Em 2006, o Pacto pela Saúde “surge no cenário brasileiro após inúmeras tentativas de 

operacionalização do SUS”
1
 (p.446), com a função de “dar respostas concretas às necessidades de saúde da 

população brasileira e tornar a saúde uma política de Estado mais do que uma política de governo”
2
 (p.4). O 

Pacto teve como finalidade “a qualificação da gestão pública do SUS, buscando maior efetividade, eficiência 

e qualidade de suas respostas”
2
 (p.4), utilizando como ferramentas o Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela 

Vida e Pacto de Gestão. 

A elaboração da Programação Pactuada e Integrada (PPI) para saúde foi estabelecida como uma das 

diretrizes para a gestão do SUS, proposta no Pacto de Gestão e apresentada como um instrumento que 

proporciona aos gestores uma “maior autonomia na definição de suas prioridades e nos parâmetros a serem 

adotados de acordo com a necessidade, demanda e disponibilidade de recursos para programação de ações e 

serviços de saúde”
2
 (p.25). 

A PPI no Estado de São Paulo foi aprovada em outubro de 2008, implantada a partir de novembro do 

mesmo ano e incorporou 05 linhas de cuidados, programadas pelos municípios de acordo com os parâmetros 

de necessidade, a partir da atenção básica, com a perspectiva da integralidade, sendo elas: diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, pré-natal, câncer de colo de útero e de mama. 

Decorrente do contínuo processo de implementação do SUS, operacionalização do Pacto pela Saúde, 

PPI e suas linhas de cuidado, em 2010, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, 

estipulou como grande meta inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas 

ações e serviços no desenvolvimento da Rede de Atenção à Saúde (RAS)
3
 (p.3). 

As RAS são “definidas como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 

garantir a integralidade do cuidado”
3
 (p.4). São caracterizadas pela formação de relações horizontais 

organizadas, sistematizadas e reguladas entre a atenção básica e os demais pontos de atenção do sistema de 

saúde. 

As Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) devem ter suficiência na atenção básica, média 

complexidade e parte da alta complexidade e são constituídas por uma ou mais regiões de Saúde. No 

processo de construção do pacto pela saúde do Estado de São Paulo, foram constituídas 64 regiões de saúde 
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representadas pelas Comissões Intergestores Regionais (CIR), as quais foram agrupadas e organizadas em 

redes, compondo 17 RRAS.  

A RRAS 12 é formada por 02 Departamentos Regionais de Saúde (DRS II e DRS XV) que integram 

10 Regiões de Saúde (CIRs de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, 

José Bonifácio, Catanduva do DRS XV e CIRs dos Lagos, Central e dos Consórcios do DRS II). 

As redes temáticas priorizadas pelo Ministério da Saúde foram a Rede Cegonha, Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Atenção às Doenças e Condições 

Crônicas e Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, devendo ser implantadas dentro da configuração das 

RRAS para a organização dos fluxos e integração dos serviços. 

A Rede Cegonha está inserida na Rede Regional de Atenção à Saúde e tem a finalidade de promover 

a integração sistêmica de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de 

qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema em termos de 

acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica.  

Essa Rede Temática consiste em uma rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao 

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o 

direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis
4
 (Art. 1°, Portaria 1459 de 24 

de junho de 2011). 

A discussão do desenho da Rede Cegonha dentro da RRAS 12 ocorreu de forma simultânea entre as 

Regiões de Saúde, sendo pactuadas as referências ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade 

a partir das características geográficas, políticoadministrativa, sócio demográficas, de infraestrutura, 

capacidade instalada e transporte sanitário da área. Especificamente para o DRS II, as demandas para o pré-

natal de alto risco são distribuídas em dois Ambulatórios de Especialidades Médicas (AME) existentes na 

região. As gestantes das comissões intergestores regionais, Central e Consórcios, são atendidas no Ame-

Araçatuba e as demandas da CIR Lagos são direcionadas para o Ame-Andradina. O ambulatório de 

especialidades médicas de Araçatuba foi inaugurado em 2010 com capacidade instalada para atender 

gestantes de Araçatuba e dos 27 municípios que integram sua área de atuação.  

Observada a recente trajetória para a oficialização dos direitos constitucionais à saúde da mulher 

brasileira, associada ao permanente processo de busca para o alcance das diretrizes doutrinárias do SUS, é 

relevante considerar que a efetividade e aplicabilidade da Rede Cegonha devem ser investigadas. 

Não são raras as situações problema observadas no que diz respeito à “cobertura, qualidade e 

continuidade da atenção; na disponibilidade de insumos e no acesso igualitário a serviços de saúde sensíveis 

às especificidades culturais”
5
 (p.9), assim como, são frequentes os apontamentos sobre as dificuldades em 

“desenvolver uma rede regionalizada para atender às demandas das gestantes nos territórios de forma 

universal e equânime”
6
 (p.33), bem como os déficits na avaliação da Rede Cegonha, no que diz respeito à 

“orientação, eficácia e seus limites”
7
 (p.49). 
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Neste contexto, aproximando-se de uma década da oficialização da Rede Cegonha, acompanhar 

como essa rede tem se organizado pode contribuir tanto para o avanço do conhecimento sobre a temática em 

questão quanto para subsidiar o aperfeiçoamento da gestão e das práticas de saúde na área. Para tanto, o 

propósito neste trabalho foi analisar a organização da rede de serviços de saúde especializados para 

gestantes. 

 

4.4 METODOLOGIA 

 

Área de Estudo 

O estudo aborda a organização da rede especializada de serviços de atenção à gestante, para tanto, 03 

diferentes níveis da estrutura organizacional compuseram o universo deste estudo, sendo: 28 municípios do 

estado de São Paulo, considerados nível local; Ambulatório de Especialidades Médicas/AME, considerado 

centro regional de referência para atenção ambulatorial especializada e Departamento Regional de 

Saúde/DRS, unidade da Secretaria de Estado da Saúde. 

A definição dos municípios não foi aleatória. O tamanho amostral foi definido conforme pactuação 

de serviços especializados no processo de regionalização. Adotando-se como critérios de inclusão, os 

municípios das Comissões Intergestores Regionais (CIR), Consórcios e Central do Departamento Regional 

de Saúde (DRS II) que são referenciados ao AME para a realização do pré-natal de alto risco.  

 

Desenho e População de Estudo 

Trata-se de pesquisa de caráter transversal, com abordagem quanti-qualitativa, tipo inquérito. A 

população deste estudo foi composta por gestores da rede de serviços, a saber: a) Municípios: coordenadores 

da atenção básica ou na ausência, os enfermeiros (n=28), coordenadores municipais de saúde bucal (n=28) e 

secretários municipais de saúde (n=28); b) AME: gestor da ginecologia e obstetrícia (n=1); c) DRS: 

interlocutora da saúde da gestante (n=1). Totalizaram 86 gestores entrevistados. Este público foi escolhido 

para a participação na pesquisa por serem atores ativos envolvidos no planejamento e tomada de decisão nos 

processos de gestão em saúde. 

 

Estudo Piloto 

Realizou-se estudo piloto em um município que não integrou a amostra. O formulário de entrevista 

foi revisado e ajustado, sendo inserida mais uma variável ao estudo, identificada durante relato discursivo do 

entrevistado. A variável inserida foi à ocorrência de devolução de casos da referência para a atenção básica. 

Os resultados do estudo piloto não foram considerados para a análise neste trabalho. 
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Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas in loco utilizando formulário semiestruturado 

composto por questões abertas e fechadas, abrangendo a pactuação e a organização dos serviços de 

referência para o pré-natal de alto risco e atenção hospitalar à gestante em casos de urgência, emergência e 

parto, no contexto da saúde bucal e geral. O roteiro utilizado foi elaborado com base nas diretrizes da linha 

de cuidado da gestante e da puérpera constantes no manual técnico do pré-natal, parto e puerpério da 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
8
. 

As variáveis pesquisadas foram: documento formal de pactuação das referências ambulatoriais e 

hospitalares na atenção à saúde da gestante; existência de protocolo de atendimento no serviço de referência 

para o pré-natal de alto risco; acesso aos serviços de saúde especializados, devolução de casos da referência 

para a atenção básica; funcionalidade do sistema de referência e contrarreferência e existência de referência 

odontológica de média e alta complexidade. 

 

Análise Estatística 

Os dados de natureza quantitativa foram analisados e apresentados, de acordo com a estatística 

descritiva, por meio de frequências absolutas e relativas, em tabelas. Realizou-se análise de conteúdo para as 

questões discursivas e triangulação entre as respostas obtidas nos municípios, AME e DRS. 

A análise de conteúdo foi realizada por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

das mensagens. As falas dos entrevistados foram transcritas e posteriormente realizada a leitura criteriosa 

com identificação das palavras-chave. Os diversos conteúdos foram classificados e em seguida agrupados os 

elementos comuns. Foram utilizadas para a realização da análise de conteúdo, três fases fundamentais 

indicadas por Bardin: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados - a inferência e a 

interpretação
9
 (2011, p.15).  

Na pré-análise foi realizada a primeira leitura e a elaboração dos indicadores que orientaram a 

exploração do material. Na segunda fase foram escolhidas as categorias, classificadas e agrupadas. Na 

terceira fase do processo de análise do conteúdo foi realizado o tratamento dos resultados. O tratamento 

quantitativo dos dados discursivos foi obtido através da análise categorial, “calculando-se frequências de 

certas características previamente agrupadas em categorias significativas”
10

 (2005, p.228). 

Foi empregada a triangulação entre as respostas obtidas dos gestores de diferentes níveis da estrutura 

organizacional da rede de serviços do SUS, envolvendo representantes dos municípios, AME e DRS. Para a 

referida análise, foi realizada transcrição, interpretação e avaliação dos dados coletados. Na sequência, 

realizou-se articulação das respostas municipais com as narrativas do serviço de referência para pré-natal de 

alto risco (AME). Posteriormente, foi feita análise de conjuntura com uma perspectiva ampla da atenção à 

saúde no Brasil, pautada nos relatos obtidos no DRS. A triangulação possibilitou a “combinação e 
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cruzamento de múltiplos pontos de vista, assegurando uma compreensão em profundidade do fenômeno em 

questão”
11

(p.29) e garantindo “rigor, riqueza e complexidade ao trabalho”
12

 (p.19).  

 

Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba ‑ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FOA‑UNESP), segundo o Parecer 

Consubstanciado nº 1.914.629 e recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPQ, por meio do processo nº 166289/2017-5.  

 

4.5 RESULTADOS 

 

A tabela 1 apresenta os documentos que formalizam os serviços de atenção especializada 

relacionados ao pré-natal de alto risco, urgência/emergência e parto, informados pelos gestores locais. Nota-

se que Sistema Nacional Informatizado para Registro da Pactuação Nacional de Indicadores e Metas 

(SISPACTO) foi mencionado pelos gestores em todos os serviços pesquisados como documento que 

formaliza o atendimento secundário/terciário. 

Tabela 1: Documentos de pactuação dos serviços de referência, segundo atendimento pré-natal de alto risco, 

urgência/emergência e parto, estado de São Paulo, Brasil, 2019. 

Documentos de Pactuação n % 

Pré-natal de alto risco 21 100,00 

Atas de reuniões no Departamento Regional de Saúde  16 76,20 

Sistema Nacional Informatizado para Registro da Pactuação 

Nacional de Indicadores e Metas - SISPACTO 

03 14,30 

Programação Pactuada e Integrada - PPI  02 9,50 

Urgência e Emergência 23 100,00 

Programação Pactuada e Integrada - PPI 11 47,82 

Atas de reuniões no Departamento Regional de Saúde 05 21,74 

Contratos de Prestação de Serviços 05 21,74 

Sistema Nacional Informatizado para Registro da Pactuação 

Nacional de Indicadores e Meta - SISPACTO 

02   8,70 

Parto  23 100,00 

Programação Pactuada e Integrada - PPI 12 52,17 

Atas de reuniões no Departamento Regional de Saúde 05 21,74 

Contrato de Prestação de Serviços 04 17,39 

Sistema Nacional Informatizado para Registro da Pactuação 

Nacional de Indicadores e Metas - SISPACTO 

02   8,70 

                Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais. 

Observou-se que do total de 28 secretários municipais de saúde entrevistados, 96,42% afirmaram que 

o AME é a referência do município para o atendimento pré-natal de gestantes de alto risco e um declarou ser 



40 
 

 

o Hospital da Mulher do município de Araçatuba. Quanto ao documento formal sobre o pacto do 

atendimento pré-natal de alto risco, 75,00% afirmaram a existência, 17,86% não souberam responder e 

7,14% afirmaram não haver.  

A documentação que formaliza o atendimento de urgência/emergência e a realização do parto foi 

informada por 82,14% dos gestores da saúde, 10,71% não souberam responder e 7,15% afirmaram não 

haver. 

Do total de respondentes do primeiro nível de atenção, 96,42% relataram realizar avaliação de risco 

para fatores sociais e estilo de vida. A tabela 2 exibe as referências informadas pelos gestores locais para o 

encaminhamento de gestantes em risco, classificado por fatores sociais e estilo de vida.  

Tabela 2: Número absoluto e percentual de municípios, segundo referências pactuadas para o atendimento 

em situações de risco gestacional, estado de São Paulo, Brasil, 2019. 

Referências Pactuadas n % 

Centro de Referência de Assistência Social - Cras 27 100,00 

Centro de Atenção Psicossocial/Saúde Mental - Caps 10 37,04 

Ambulatório Médico de Especialidades – Ame 09 33,33 

Núcleo Ampliado de Saúde da Família – Nasf 04 14,81 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas 03 11,11 

Conselho Tutelar 03 11,11 

Polícia 02   7,40 

Casa Abrigo 01   3,70 

Ambulatório de Doença Sexualmente Transmissível 01   3,70 

Centro de Referência da Mulher para casos de violência 01   3,70 

Hospital Psiquiátrico 01   3,70 

Santa Casa 01   3,70 

Hospital da Mulher 01   3,70 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 01   3,70 

                   Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais (n=27). 

 

As informações relacionadas ao acesso, protocolo de atendimento, urgência/emergência e sistema de 

referência e contrarreferência na instituição que realiza o pré-natal alto risco, segundo os gestores dos 

diferentes níveis de atenção à saúde, estão apresentadas no quadro 1. 
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Quadro 1: Organização dos serviços na instituição de referência para o pré-natal alto risco, segundo gestores 

dos municípios, AME e DRS, estado de São Paulo, Brasil, 2019. 

Variável Dimensão 

Municipal Centro de Referência - AME Unidade da Secretaria de 

Estado - DRS 

Acesso 

Segundo 89,29%, o acesso 

ocorre via sistema 

informatizado (Central de 

Regulação de Ofertas de 

Serviços de Saúde - CROSS) e 

10,71% relataram fazer contato 

direto com a instituição. Quanto 

às cotas de agendamento 

mensal, 71,43% afirmaram a 

existência, 21,43% negaram e 

7,14% não sabiam responder. 

Há ocorrência de intermediação 

do DRS na ausência de cotas. 

Via sistema informatizado (CROSS). 

Foram definidas cotas de agendamento 

mensal pelo DRS, conforme estimativa 

per capita. No caso das cotas não serem 

totalmente utilizadas, estas, são 

disponibilizadas a todos os municípios 

através do sistema online. Esgotadas estas 

possibilidades, é possível realizar 

agendamento, diretamente, via contato 

telefônico ou e-mail e, indiretamente, por 

intermédio do DRS. 

Via sistema informatizado 

(CROSS). Há cotas para 

agendamento mensal que 

normalmente atendem à 

demanda. Existe a 

intermediação do DRS entre 

os municípios e o centro de 

referência para o pré-natal 

de alto risco, caso ocorram 

dificuldades no 

agendamento. 

Protocolo de 

atendimento 

no AME 

Do total, 82,15% afirmaram a 

existência de protocolo de 

atendimento na instituição de 

referência para o pré-natal de 

alto risco, 14,28% negaram e 

3,57% não souberam responder. 

Não há protocolo instituído no AME. 

Está sendo utilizado protocolo do 

Ministério da Saúde, que é muito 

extenso. Houve processo de criação que 

não foi oficializado. Situações foram 

observadas em que gestantes tardias 

acessam o serviço sem exames 

laboratoriais e de imagem, específicos do 

início da gestação. 

Há protocolo estabelecido 

entre o AME e os 

municípios para os quais é 

referência. 

Urgência/ 

emergência 

Em situações de urgência e 

emergência, 10,71% dos 

gestores locais informaram 

encaminhar à gestante ao AME. 

 

O AME orienta o encaminhamento das 

gestantes à referência hospitalar. 

Somente em situações de urgência 

ambulatorial que o atendimento é 

oportunizado via e-mail ou contato 

telefônico. 

O atendimento é assegurado 

nas referências hospitalares 

primárias. 

Sistema de 

referência e 

contrarrefe 

rência 

Quanto às guias de referência 

para o encaminhamento das 

gestantes, 64,28% afirmaram a 

utilização. E 85,71% relataram 

que as guias de 

contrarreferência não retornam à 

atenção básica. 

Foram apontados casos em que gestantes 

chegam ao serviço especializado com a 

guia de referência apresentando 

deficiência no preenchimento das 

informações ou sem o documento de 

encaminhamento. Os instrumentos 

utilizados para comunicação com a 

atenção básica são a caderneta de 

gestante e o Relatório Médico de 

Especialidade (RME) originado a partir 

da consulta de puerpério. 

Relato de grandes 

deficiências no 

funcionamento do sistema 

de referência e 

contrarreferência, 

especificamente, o baixo 

retorno dos instrumentos de 

contrarreferência ao 

primeiro nível de atenção à 

saúde. 

 

Outros dados sobre a referência para o pré-natal de alto risco na perspectiva dos gestores do nível 

local foram: média de 17,9 dias, com grande variabilidade (01 a 40 dias) de tempo decorrido desde a 

solicitação de agendamento até a realização da consulta; retorno assegurado em 100,00% dos municípios; 

garantia de exames complementares laboratoriais e de imagem e procedimentos diagnósticos em 96,42% das 

respostas; falta de padronização da caderneta da gestante entre os níveis de atenção com existência de 

cadernetas distintas e orientação a gestante a portar sempre as duas; devolução de casos para a atenção 

básica em 28,57% das respostas e os motivos justificados foram o não atendimento dos critérios de 
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classificação de risco para o encaminhamento à atenção especializada e garantia de transporte sanitário em 

96,42% das localidades. 

No que diz respeito à atenção hospitalar em casos de urgência/emergência e parto, 100,00% dos 

gestores locais afirmaram que o acesso é garantido através de livre demanda na referência primária e 

50,00% mencionaram encaminhamento, via sistema informatizado (CROSS), a partir da referência primária, 

se necessário, para hospital de maior complexidade. Foi relatada ainda a mediação do DRS e do AME para o 

agendamento do parto em hospital de maior complexidade. A garantia do transporte sanitário à gestante foi 

informada por 96,42% e 85,71% relataram que o sistema de referência e contrarreferência não atende às 

necessidades do município para a organização e garantia da qualidade dos serviços, justificando que as guias 

de contrarreferência não voltam à atenção básica. 

As referências para a atenção odontológica também foram investigadas e estão apresentadas na 

tabela 3. 

Tabela 3: Unidades de serviços de referência odontológica, segundo gestores locais, estado de São Paulo, 

Brasil, 2019. 

Referências Odontológicas n % 

Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Odontologia de Araçatuba 28 100,00 

Apenas Universidade Estadual Paulista/Faculdade de Odontologia de Araçatuba 18   64,28 

Hospitalar 07   25,00 

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 05   17,86 

Ambulatório Médico de Especialidades (AME) 01    3,57 

Consultório Particular 01    3,57 

       Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais (n=28). 

 

Outros resultados relativos aos cuidados especializados em saúde bucal informados pelos gestores 

locais foram: 96,42% afirmaram que o sistema de referência e contrarreferência não funciona, com a 

alegação de que as guias de contrarreferência não voltam à atenção básica; 14,28% tinham conhecimento 

sobre os documentos de pactuação dos serviços de referência, onde um referia-se à PPI e três ao pacto 

regional via DRS. 

Quanto às respostas obtidas no centro de referência para atenção especializada em saúde, identificou-

se que AME realiza o pré-natal de alto risco sendo referência para os 28 municípios pesquisados.  

O representante da instituição declarou que são oferecidos exames laboratoriais, ultrassom, consultas 

médicas e não médicas, nas especialidades de cardiologia, obstetrícia, terapia ocupacional, nutrição, 

enfermagem e psicologia. Os retornos são garantidos para as diversas especialidades, conforme a 

necessidade. O atendimento odontológico é oportunizado através de parceria com a Faculdade de 

Odontologia da Universidade Estadual Paulista. Informou também que a caderneta da gestante é utilizada 

para comunicação com atenção básica, sendo que para cada nível de atenção há uma carteira.  
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A devolução de casos para a atenção básica foi apontada pelo técnico do AME e justificada pela 

frequência de casos que não se enquadram à lógica do serviço. Foi informado também que a instituição 

realiza agendamento do parto na referência hospitalar de alto risco e que a consulta de puerpério é 

assegurada a todas as gestantes, a partir da qual, origina-se um Relatório Médico de Especialidade (RME) 

que corresponde à contrarreferência aos municípios. Caso haja necessidade de permanência da gestante na 

instituição para o acompanhamento com alguma especialidade, este é garantido.  

O gestor da ginecologia e obstetrícia de alto risco relatou que as dificuldades vivenciadas na rotina 

do trabalho devem-se, em grande parte, à falta de protocolo nas Unidades Básicas de Saúde, falta de médico 

ginecologista para realizar o pré-natal e ausência de linha de cuidado validada e fortalecida, para atender às 

gestantes nos municípios. 

No Departamento Regional de Saúde verificou-se que existem diferentes documentos que garantem 

as referências ambulatoriais e hospitalares, de média e alta complexidade, na atenção à saúde das gestantes, 

como pode ser observado no quadro 2. 

Quadro 2: Descrição dos documentos de pactuação das referências dos serviços especializados, estado de 

São Paulo, Brasil, 2019. 

Documento Descrição 

Plano Operativo do Departamento 

Regional de Saúde (DRS) 

Assegura, independentemente da linha de cuidado, o acesso 

às referências hospitalares primária, secundária e terciária. 

Mapa da Saúde Descreve os serviços existentes em uma região de saúde e 

estabelece as referências de média e alta complexidade aos 

municípios. 

Programação Pactuada e Integrada (PPI) Garante aos municípios referências ambulatoriais e 

hospitalares através de cotas estabelecidas em prestadores 

regionais. O financiamento do atendimento é estadual e 

realizado mediante repasse direto aos prestadores de 

serviços, conforme a programação. Informou-se ainda, que 

a PPI foi constituída em 2008, sendo necessária a revisão 

pelos municípios. 

Plano da Rede Cegonha Construída conjuntamente entre  municípios e o DRS, 

aprovada pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e 

integrada à Rede Regional de Atenção à Saúde (RRAS) 12. 

Enfatizado pelo técnico do DRS que todas as referências 

para a gestação de alto risco, parto e assistência à criança 

estão descritas no Plano da Rede Cegonha. 

Nota: Informações fornecidas pela interlocutora da saúde da gestante do DRS. 

A interlocutora estadual da saúde das gestantes informou que o atendimento especializado em saúde 

bucal está normatizado na Linha de Cuidado do Estado e na Rede Cegonha, entretanto ressaltou que sua 

garantia depende da organização municipal. Relatou ainda que as redes de urgência e emergência (RUE) e 

atenção psicossocial (RAPS) estão em momentos de discussão entre os municípios e DRS. Nas reuniões, as 
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pactuações das referências são construídas, fortalecidas, registradas e validadas em atas de reuniões do DRS 

e Planos de cada rede temática. 

A principal dificuldade relatada no DRS para a estruturação e organização da Rede Cegonha foi à 

falta de vinculação e repasse de recursos financeiros ao programa. 

 

4.6 DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa sobre os serviços de referência na rede de atenção à saúde das gestantes, observou-se 

garantia de referências ambulatoriais e hospitalares, entretanto há desconhecimento dos documentos formais 

sobre os pactos no SUS. 

A falta de compreensão sobre os documentos que garantem o atendimento de referência dificulta a 

consolidação e o fortalecimento da rede, visto que as necessidades de saúde são dinâmicas e implicam em 

revisão periódica dos pactos dos serviços. Saber o valor do recurso, o tipo e a quantidade de serviço alocado, 

são informações essenciais para a gestão municipal, através das quais é possível avaliar a eficiência da rede 

e solicitar realocação do recurso, de modo que atenda às necessidades locorregionais. 

O entendimento dos pactos e fluxos de serviços estabelecidos dentro da região de saúde é favorecido 

pelo diálogo entre as três esferas de governo, o qual segundo Carvalho encontra-se comprometido, sendo 

necessária maior precisão quanto ao papel de cada ente federativo na organização do SUS, “particularmente 

o papel do estado na coordenação da conformação de redes e na identificação da oferta de serviços e 

necessidades de saúde, bem como na cooperação com os seus municípios”
13

 (p. 1162).  

Neste trabalho, menos da metade dos gestores citou a PPI como um instrumento de controle e 

garantia das ações de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, apesar destas ações e serviços de 

saúde estarem definidas e quantificadas em linha específica de cuidado na referida programação.  

Outro dado preocupante é a menção ao SISPACTO (Sistema Nacional Informatizado para Registro 

da Pactuação Nacional de Indicadores e Metas) como um documento que garante acesso a serviços de 

referência. Anualmente, através do Sispacto, estados, municípios e regiões de saúde pactuam metas com 

vistas à melhoria do desempenho do serviço. A partir desse registro e da alimentação da produção dos 

serviços no sistema e-SUS, os gestores possuem uma série histórica de metas e resultados dos indicadores de 

saúde, que possibilitam a análise situacional e desenvolvimento de estratégias prioritárias para minimizar as 

deficiências no sistema de saúde. Ressalta-se, portanto, que o Sispacto é um sistema de informação e não um 

contrato de serviço. 

Os resultados deste estudo corroboram as evidências de Barbosa, as quais destacam que “muitos 

gestores de saúde não utilizam alguns instrumentos básicos da gestão do SUS, entre eles: a PPI, apontando 

assim fragilidades na gestão, principalmente no que diz respeito a orçamento público e descentralização de 

recursos”
14

 (p.61). As situações evidenciadas contrariam as instruções normativas que recomendam aos 
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representantes municipais a pactuação “do acesso a ações e serviços de atenção especializada [...] e o 

acompanhamento da referência da atenção que ocorre fora do seu território com base na PPI”
15

 (Portaria 

399/2006 - anexo 2). 

A regulação e controle das ações de saúde devem estar a cargo da gestão municipal 

independentemente do acesso ter sido viabilizado através da articulação interfederativa ou pela compra de 

serviços privados. 

Na gestão pública deve haver transparência, entretanto a obtenção dos documentos ainda é um 

desafio. Neste sentido, deve haver na gestão municipal um arquivo para a garantia da transmissão de 

informações em caso de trocas de gestão, aposentadorias e licenças, assim como, nas transições de governo 

deve haver ritual padronizado para a garantia da obtenção da informação qualificada. 

Observa-se a necessidade de realização de novas pesquisas para se investigar formas de divulgação 

eficaz dos documentos de pactuação das referências. 

Alguns municípios possuem contratos de prestação de serviços para assegurarem a assistência ao 

parto e às urgências/emergências. Destaca-se que a necessidade de execução dos contratos faz-se, em grande 

parte, ao valor insuficiente repassado pelo Estado às instituições de referência, sendo necessária a 

complementação financeira pelos municípios aos prestadores de serviços para garantir o atendimento a toda 

demanda. Em revisão de literatura foram apontados como entraves para a descentralização, “o 

descumprimento do repasse financeiro por parte da União e dos Estados de acordo com percentuais 

denominados em lei, o que acaba fazendo com que os municípios tenham que aportar um percentual além do 

que está estabelecido”
16 

(p.1519). 

Destarte, conforme regulamentado pelo Decreto nº 7.508, toda região de saúde deve oferecer, 

minimamente, “ações e serviços de atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar; e vigilância em saúde”
17 

(Art.5º). Neste sentido, é necessário maior 

envolvimento e participação dos gestores nos processos de planejamento e decisão do SUS a fim de garantir 

atenção integral como um direito constitucional de responsabilidade solidária dos entes federados. Nota-se 

que ainda há muito a se fazer para que os órgãos públicos adquiram “a capacidade gestora almejada”
18 

(p.1528). 

As ações e serviços ofertados em uma região de saúde estão organizados em redes de atenção, às 

quais devem estar interligadas devido à pluralidade de práticas que as envolvem. O “aumento no número de 

mulheres com consumo abusivo de álcool no decorrer dos anos”
19

 é uma situação que “traz, 

reconhecidamente, inúmeras repercussões negativas sobre a saúde física, psíquica e social da mulher”
20 

(p.61), implicando assim, na necessidade de efetiva articulação entre as redes cegonha e psicossocial, 

considerados os efeitos maléficos do álcool na gestação.  É importante ressaltar que, neste trabalho, menos 

da metade dos gestores identificaram os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como instituição de 
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referência para atenção básica, o que pode comprometer a continuidade do cuidado e a qualidade da 

assistência pré-natal. 

“Adequar o financiamento, amadurecer o modelo de gestão, superar a fragmentação das ações e 

serviços de saúde e qualificar as práticas clínicas constituem os desafios”
21

 (p.918) que precisam ser 

enfrentados para a garantia da oferta qualificada do cuidado em rede. 

A fragilidade do trabalho em rede também foi evidenciada na área de saúde bucal, dada à deficiência 

de referências pactuadas. Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOS) foram instituídos pelo 

“Programa Brasil Sorridente para oferecer serviços especializados, como tratamento endodôntico, 

atendimento a pacientes com necessidades especiais, cirurgia oral menor, periodontia e diagnóstico bucal. 

Os Ceos servem de referência para as equipes de saúde bucal, que encaminham os casos que necessitam de 

tratamento especializado”
22 

(p.4), entretanto, nota-se que o número e a distribuição geográfica dos CEOS 

não contemplam as necessidades municipais, prejudicando a garantia da integralidade da atenção. 

As redes de atenção à saúde estão em permanente processo de construção e discussão nas reuniões de 

CIR, entretanto nota-se falta de articulação entre elas, havendo ainda, o entendimento de que os programas 

são verticalizados.  

Além da pouca articulação entre as redes de atenção à saúde, observaram-se dificuldades inerentes à 

rede de saúde das gestantes, como o elevado percentual de casos referenciados para a Atenção Especializada 

(AE) e devolvidos à Atenção Básica (AB). Outro ponto é à entrada de gestantes tardias no serviço de 

referência, sem terem realizado os exames necessários, situação que compromete e limita a qualidade da 

assistência e as possibilidades de tratamento, visto que existem períodos ideais para a realização de exames 

como é o caso do ultrassom morfológico. 

O encaminhamento incorreto ou inadequado são ocorrências que provocam perda de tempo e 

desperdício de recursos. 

Os entraves evidenciados na atenção à saúde da gestante provêm, em grande parte, da falta de 

entrosamento, deficiências na comunicação, ausência de protocolos e padronização de condutas entre as 

equipes dos diferentes níveis de atenção, gerando desconforto às gestantes, atritos entre as equipes e perda 

de recurso público. As deficiências de comunicação ocorrem entre os gestores das três esferas de governo e 

até mesmo entre os componentes da ponta da rede, na assistência direta. 

“A insuficiência de comunicação entre AB e AE é vista como causa e consequência de problemas 

que dificultam a coordenação da gestão clínica nas dimensões do seguimento, acessibilidade e coerência da 

atenção.”
23

 (p.423) 

Os protocolos assistenciais fazem parte das responsabilidades da gestão na organização do cuidado 

em saúde e para o seu funcionamento em rede são necessárias capacitações, esclarecimentos e boa 

comunicação entre as equipes.  
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Somadas às deficiências no funcionamento da rede, evidenciam-se os problemas do sistema de 

referência e contrarreferência, visto que, a falta de retorno da contrarreferência à atenção básica foi apontada 

com veemência neste estudo. Situação semelhante foi observada por Kahl que identificou em seu estudo a 

“ausência de um processo formal de contrarreferência”
24 

(p.2505). A inexistência da contrarreferência 

implica em descontinuidade do cuidado, e consequentemente, baixa resolubilidade dos casos”
25 

(p.1047), 

situação que “parece estar consolidada nos meios dos serviços públicos de saúde”
25 

(p.1047).  

Destaca-se que para a efetividade das redes de atenção à saúde é necessário integração, diálogo e 

articulação entre seus componentes, fatores atingíveis através de um sistema de referência e 

contrarreferência funcional e atuante. 

As fragilidades internas e externas identificadas podem ser minimizadas por meio do 

desenvolvimento de estratégias para a reorganização e estruturação do serviço, especialmente pelo 

estabelecimento de protocolos e melhoria da interlocução entre os sujeitos da rede. 

Para tanto, como sugestão de intervenção, propõe-se a realização de oficinas periódicas envolvendo, 

concomitantemente, atenção básica, serviços de referência e DRS, onde serão discutidos e elaborados 

conjuntamente, com base nas diretrizes nacionais, protocolos de cuidados assistenciais e organizacionais. A 

elaboração conjunta permite adequação segundo visão ampliada do processo, realidade, necessidade 

locorregional e capacidade instalada do serviço.  

O panorama regional retrata, fielmente, quais são os problemas da rede de atenção à saúde das 

gestantes, identificando a necessidade da qualificação continuada dos gestores, regulação, monitoramento, 

auditoria e avaliação dos serviços. 

 

4.7 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a rede de serviços especializados em saúde para gestantes encontra-se desarticulada, 

com pouco diálogo entre seus componentes e com os demais programas de saúde, apresentando como 

principais problemas, a ausência de protocolo e padronização de condutas entre as equipes dos diferentes 

níveis de atenção e pouca transparência nos documentos de pactuação. 
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*Normalizado de acordo com as normas da Revista Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada (PBOCI). 
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5.1 RESUMO 

Objetivo: Analisar o acompanhamento pré-natal na atenção primária do Sistema Único de Saúde. Material 

e Métodos: Trata-se de pesquisa de caráter transversal com abordagem quanti-qualitativa, tipo inquérito. A 

coleta de dados foi realizada em 28 municípios do estado de São Paulo, por meio de entrevistas in loco com 

secretários de saúde, coordenadores da atenção básica e da saúde bucal. Foram analisados: Os serviços de 

atenção primária à saúde da gestante como atividades educativas, existência de protocolo de atendimento e 

encaminhamento e organização da atenção à saúde bucal. Realizou-se análise de conteúdo para as respostas 

das questões abertas e o tratamento quantitativo dos dados discursivos foi obtido através da análise 

categorial. Para as respostas das questões fechadas foi realizada análise descritiva. Resultados: O total de 

participantes entrevistados foi de 84 gestores. Observou-se que 78,57% dos municípios realizam atividade 

educativa; 42,86% não possuem protocolo de atendimento implantado e 57,14% não têm critérios formais de 

encaminhamento para a gestação de alto risco. A realização de testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis, 

Hepatite B e C foi afirmada por 53,57% dos gestores e apenas 39,28% relataram avaliar a situação vacinal. 

Quanto à atenção odontológica, 71,43% dos municípios não possuem protocolo instituído; 46,43% 

informaram que o acesso ocorre por demanda espontânea; 32,14% não consideram a gestante como grupo 

prioritário de atendimento e 67,86% tem instituído o pré-natal odontológico. Conclusão: O cuidado pré-

natal tem garantido atividades educativas, porém apresenta deficiências relacionadas ao processo de trabalho 

e à gestão dos serviços, decorrentes, em sua maioria, da inexistência de protocolos assistenciais e 

organizacionais.  

DESCRITORES: Cuidado Pré-Natal, Atenção Primária à Saúde, Sistema Único de Saúde. 
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5.2 ABSTRACT 

Objective: To analyze prenatal care in the primary care of the Brazilian Unified Health System. Material 

and Methods: This is a survey cross sectional research with inquiry-type quantitative-qualitative approach. 

Data collection was performed in 28 cities of the São Paulo state, through on- site observations and 

interviews with health secretaries, coordinators of primary and oral health care. The following variables 

were analyzed: Primary health care services for pregnant woman as educational activities, presence of care 

and referral protocol and the organization of oral health care. Content analysis was performed for the 

answers of the open questions and the quantitative treatment of the discursive data was obtained through the 

categorial analysis. For the answers of the closed questions a descriptive analysis was performed. Results: 

The total number of participants interviewed was 84 managers. It was observed that 78,57% of cities carried 

out educational activities; 42,86% do not have an active care protocol and 57,14% do not have formal 

referral guidelines to high-risk pregnancies. The rapid tests for HIV, Syphilis, Hepatitis B and C were 

confirmed by 53,57% of managers and only 39,28% reported evaluating the vaccine situation. As to dental 

care, 71,43% of the municipalities do not have an established guideline; 46,43% reported that access occurs 

through spontaneous demand; 32,14% do not consider pregnant woman a priority care group and 67,86% 

have instituted prenatal dental care. Conclusion: Prenatal care has guaranteed educational activities, but it 

has deficiencies related to the work process and to the management of services, due, for the most part, to the 

inexistence of assistance and organizational protocols. 

Keywords: Prenatal Care, Primary Health Care, Unified Health System. 
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5.3 INTRODUÇÃO 

 

O atendimento pré-natal tem o objetivo de assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o 

parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos 

psicossociais e as atividades educativas e preventivas [1]. 

O Ministério da Saúde do Brasil instituiu em 2000, o Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN) [2] com a finalidade de promover a articulação dos serviços de saúde no parto e a 

assistência durante o pré-natal, normatizando as ações em saúde [2], [3]. Em 2011, por meio da Portaria 

1.459, foi instituída a Rede Cegonha com o intuito de proporcionar às mulheres atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério através da garantia do acesso ao pré-natal de qualidade, do acolhimento 

com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, da vinculação da gestante à unidade de referência, 

do transporte seguro e da segurança na atenção ao parto [4]. 

A atenção primária é a principal porta de entrada para o acompanhamento da gestante no Sistema 

Único de Saúde Brasileiro (SUS). Neste nível de atenção as equipes de saúde têm a responsabilidade de 

absorver toda a demanda espontânea e programada, para as quais devem ofertar grande variedade de ações 

como: busca ativa no território, diagnóstico, classificação de risco gestacional, exames complementares, 

atendimento odontológico, imunização, realização de atividades educativas, avaliação do estado nutricional 

e do ganho de peso gestacional, controle da pressão arterial, atenção aos aspectos psicoafetivos e às queixas 

comuns na gravidez, acesso ao pré-natal de alto risco, conforme necessidade, além de muitos outros 

serviços. 

Este elevado número de ações que integram o pré-natal tem influência direta nos indicadores de 

morbimortalidade maternoinfantil. Neste contexto, a realização de pesquisas nos serviços é fundamental 

para a compreensão da realidade situacional e o direcionamento de estratégias de intervenção para a 

efetividade da atenção à saúde. 

As contribuições da literatura [5,6,7,8,9] a respeito do acompanhamento das gestantes na atenção 

primária reforçam a necessidade do planejamento em saúde baseado em evidências. Em estudo realizado 

com gestantes, observou-se que apenas 15% das entrevistadas receberam atenção pré-natal adequada, 

considerando-se todas as ações preconizadas nacionalmente [5]. 

Constataram-se, ainda, em revisão da literatura, baixos índices de adequação da atenção pré-natal no 

Brasil no período de 2005 a 2015, variando entre 4,5% e 66,1% em várias regiões do país, por motivos que 

vão desde a não realização do número ideal de consultas e início precoce da assistência até, principalmente, 

a ausência de promoção do conteúdo quantitativo e qualitativo preconizado para essas consultas [6]. 

Em estudo realizado para comparar a qualidade da assistência pré-natal às recomendações do 

Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento foi observado que o cuidado oferecido às gestantes 

do SUS mostrou-se inadequado com início tardio de gestantes no programa, número insuficiente de 
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consultas, cobertura insatisfatória dos exames padronizados e poucas orientações [7], inclusive sobre a 

maternidade de referência para o parto; peregrinação no anteparto; falta de priorização das gestantes de 

maior risco e problemas na articulação com outros serviços de saúde maternoinfantil [8]. 

Sob a ótica dos profissionais atuantes nas equipes de Estratégias de Saúde da Família identificou-se a 

necessidade de qualificar os processos de trabalho na assistência pré-natal, a fim de evitar práticas 

fragmentadas que provocam distanciamento entre serviços/profissional-gestante [9]. 

Considerando os objetivos da Rede Cegonha e o contexto histórico e científico da atenção à saúde 

das gestantes, o propósito nesse trabalho foi analisar o acompanhamento pré-natal na atenção primária do 

SUS. 

 

5.4 METODOLOGIA 

 

Área de Estudo 

A pesquisa foi realizada em 28 municípios da região oeste do estado de São Paulo, Brasil. 

 

Desenho e População de Estudo 

Trata-se de pesquisa de caráter transversal, com abordagem quanti-qualitativa, tipo inquérito. A 

população deste estudo foi composta por secretários locais de saúde, coordenadores de atenção básica e 

coordenadores municipais de saúde bucal. Caso não houvesse coordenador de atenção básica, os 

profissionais responsáveis pelo serviço foram entrevistados.  

Como critério de inclusão, foram consideradas as cidades incluídas nas Comissões Intergestores 

Regionais (CIR), Consórcios e Central do Departamento Regional de Saúde (DRS II).  

 

Estudo Piloto 

Realizou-se estudo piloto em município não integrante ao critério de inclusão da pesquisa. O 

formulário de entrevista foi revisado e ajustado, sendo inserida mais uma variável ao estudo, identificada 

durante relato discursivo do entrevistado. Os resultados do estudo piloto não foram considerados para a 

análise neste trabalho. 

 

Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas in loco utilizando formulário semiestruturado 

composto por questões abertas e fechadas. As seguintes variáveis foram pesquisadas: existência de programa 

educativo; realização de busca ativa e visita domiciliar; existência de protocolo de atendimento e 

encaminhamento; realização de triagem de risco para fatores sociais e estilo de vida; realização de 1ª 

consulta odontológica no pré-natal; inclusão da gestante no grupo prioritário de atendimento em saúde bucal 
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e existência de protocolo de atendimento odontológico à gestante. Para essas variáveis foram consideradas 

as opções de respostas: sim, não e não sei. O tempo de atuação na função foi verificado e teve como opções 

de resposta: Menos de 6 meses, 6 meses a 2 anos, 2 a 4 anos e mais de 4 anos. As questões discursivas 

contemplavam: organização da atenção à saúde da gestante; funcionamento de programa educativo, 

categorias profissionais que realizam a visita domiciliar à puérpera e à gestante; fatores sociais e de estilo 

vida considerados durante a avaliação de risco, critérios adotados para o encaminhamento ao pré-natal de 

alto risco e acesso à atenção em saúde bucal. 

 

Análise Estatística 

Foi realizada análise de conteúdo para as respostas das questões abertas, por meio de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição [10] das mensagens. As respostas qualitativas foram transcritas, de 

acordo com a fala do entrevistado e posteriormente analisadas criteriosamente para a identificação dos 

conteúdos. Em seguida foi procedida à classificação dos elementos em categorias distintas às quais foram 

agrupados os conteúdos comuns. 

O tratamento quantitativo dos dados discursivos foi obtido através da análise categorial, calculando-

se frequências de certas características previamente agrupadas em categorias significativas [11]. 

As respostas dos gestores para a questão aberta relacionada à organização da atenção à saúde da 

gestante revelaram diversas dimensões, para as quais foram verificadas categorias específicas e realizada 

estatística descritiva segundo a quantidade de municípios para as categorias observadas. 

Realizou-se análise descritiva para as respostas das questões fechadas. 

 

Aspectos Éticos 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Araçatuba ‑ Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FOA‑UNESP), segundo o Parecer 

Consubstanciado nº 1.914.629 e recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPQ, por meio do processo nº 166289/2017-5. 

 

5.5 RESULTADOS 

 

Nesta pesquisa sobre os cuidados primários à saúde das gestantes foram entrevistados 84 gestores, 

sendo: 28 secretários locais de saúde, 28 coordenadores de atenção básica e 28 coordenadores municipais de 

saúde bucal. Do total de secretários municipais de saúde participantes, 57,14% exercem a função há menos 

de 6 meses, 3,57% atuam entre 6 meses a 2 anos e 39,29% há mais de 4 anos. Dentre os coordenadores de 

atenção básica, 21,43% executam a função há menos de 6 meses, 7,14% entre 6 meses a 2 anos, 3,57% entre 

2 a 4 anos e 67,86% atuam há mais de 4 anos. Quanto aos coordenadores de saúde bucal, 42,86% 
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desempenham a função há menos de 6 meses, 14,28% entre 2 a 4 anos e 42,86% estão na coordenação há 

mais de 4 anos. 

Segundo os respondentes, foi observada a realização de programas educativos em 78,58% (n=22) dos 

municípios. Nas demais cidades, houve ações ocasionais, como grupos de discussão e palestras.  

A consolidação dos dados declarados pelos gestores locais sobre a realização de visita domiciliar, 

triagem de risco para fatores sociais e estilo de vida, existência de protocolo de atendimento e 

encaminhamento e garantia de transporte sanitário estão apresentados na tabela 1. 

Tabela 1: Percentual de municípios, segundo a realização de ações de atenção básica, estado de São Paulo, 

2019. 

Variável 
Sim 

% 

Não 

% 

Total 

% 

Realização de visita domiciliar. 96,40 3,60 100,00 

Triagem de risco para fatores sociais e estilo de vida. 96,40 3,60 100,00 

Protocolo de atendimento implantado. 57,10 42,90 100,00 

Critérios de encaminhamento estabelecidos. 42,90 57,10 100,00 

Garantia de transporte sanitário. 96,40   3,60 100,00 

                 Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais (n=28). 

De acordo com os informantes, as visitas domiciliares às puérperas e às gestantes são realizadas em 

quase a totalidade dos municípios (n=27) e o enfermeiro é o profissional que mais frequentemente realiza 

esta atividade. O agente comunitário de saúde (ACS), o auxiliar ou técnico de enfermagem e os médicos 

foram mencionados, respectivamente por 85,18% (n=23), 66,66% (n=18) e 62,96% (n=17) dos gestores.  

Informações obtidas sobre a triagem de risco revelaram que 96,42% das cidades consideram fatores 

sociais e estilo de vida para a realização da classificação de risco gestacional. Os fatores considerados estão 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2: Número absoluto e percentual de municípios, segundo fatores relacionados ao estilo de vida e 

risco social, considerados para a triagem de risco, estado de São Paulo, 2019. 

Fator n % 

Álcool 22 81,48 

Drogas 22 81,48 

Tabaco 06 22,22 

Baixa renda 26 96,29 

Violência 21 77,77 

Famílias desestruturadas 01 3,70 

                 Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais (n=27). 

A partir dos relatos dos gestores sobre a organização municipal da atenção à saúde da gestante foram 

identificadas 3 dimensões, sendo elas: acesso, teste de gravidez e atividades realizadas no acompanhamento 

pré-natal. Na dimensão acesso verificaram-se as categorias: livre demanda e busca ativa. Quanto à 
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modalidade testes de gravidez observaram-se os grupos: teste rápido de gravidez (TRG), beta HCG e teste 

rápido e/ou beta HCG. Para as Atividades realizadas no acompanhamento pré-natal detectaram-se as 

categorias: situação vacinal, classificação de risco, testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatite B e C, 

solicitação dos exames laboratoriais e ultrassom; periodicidade de consultas de acompanhamento médico, 

acompanhamento multiprofissional para gestantes em situação de vulnerabilidade social e encaminhamento. 

As categorias identificadas foram quantificadas e encontram-se na tabela 3.  

Tabela 3: Número absoluto e percentual de municípios, segundo a organização municipal da atenção à saúde 

da gestante, estado de São Paulo, 2019. 

Dimensões Variável n % 

Acesso 
Livre demanda.   28 100,00 

Busca ativa.  24   85,71 

Testes de 

gravidez 

Teste rápido de gravidez.  13 46,43 

Beta HCG.  06 21,43 

Teste rápido e/ou Beta HCG  09 32,14 

Atividades 

realizadas no 

acompanhamento 

pré-natal 

 

Situação vacinal.  11 39,28 

Classificação de risco.  27 96,42 

Testes rápidos para HIV, 

Sífilis e Hepatite B e C. 
 

15 53,57 

Solicitação dos exames 

laboratoriais e ultrassom. 

Enfermeiro 09 32,14 

Médico 19 67,86 

Periodicidade de consultas de 

acompanhamento médico. 

Mensal 16 57,14 

Mensal e 

posteriormente 

quinzenal 

04 14,29 

Mensal, 

quinzenal e 

posteriormente 

semanal 

08 28,57 

Acompanhamento 

multiprofissional para 

gestantes em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

02 7,14 

Encaminhamento. Nutrição. 01 3,57 

Saúde Bucal 19   67,86 

              Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais (n=28). 

Abaixo estão transcritos trechos das respostas dos gestores para cada dimensão observada. 

Acesso 

“[...] A mulher chega à Unidade Básica de Saúde com suspeita de gravidez...” 

“[...] O município intensifica a busca ativa e consegui cumprir quase 100% de 7 consultas ou mais 

de pré-natal...” 

“[...] Os Agentes Comunitários de Saúde realizam visita domiciliar, quando há relato de atraso 

menstrual, as mulheres são orientadas a procurarem a Unidade Básica de Saúde...” 

“[...] A mulher chega com a suspeita...” 
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Teste de Gravidez 

 

“[...] A mulher passa por consulta médica, na suspeita encaminha para ginecologista que solicita 

exame laboratorial e teste rápido de gravidez...” 

“[...] Com a suspeita é feito o teste rápido, se positivo é realizada consulta de enfermagem...” 

“[...] A mulher chega com a suspeita e é solicitado Beta HCG, se positivo, é iniciado o pré-natal...” 

 

Atividades realizadas no acompanhamento pré-natal 

 

“[...] Na primeira consulta com a enfermeira é feito teste rápido para detecção de HIV, Sífilis e 

Hepatite B e C, avaliação da carteira vacinal, pedido dos exames laboratoriais e ultrassom e classificação 

de risco. Quando os exames estão prontos é realizada a primeira consulta com médico. As consultas são 

intercaladas uma com o médico e outra com a enfermeira. Consulta mensal até 27 semanas, depois 

consultas quinzenais até 36 semanal e de 37 até 40 semanas, as consultas são semanais (mais que 40 

semanas a cada 3 dias)...” 

“[...] A mulher com atraso passo no médico que solicita o teste rápido, se positivo, é feito 

agendamento com o médico ginecologista e no grupo educativo. Na primeira consulta médica são pedidos 

todos os exames laboratoriais, ultrassom, teste rápido HIV, Sífilis, hepatite B e C. É realizada a primeira 

consulta de enfermagem, onde é feita a classificação de risco, encaminhamento para o agendamento com o 

dentista e avaliação da situação vacinal. Mensalmente a gestante tem consulta médica, no final da gestação 

é quinzenalmente e semanalmente. Entre as consultas médicas a gestante passa por consulta de 

enfermagem.” 

“[...] A mulher com suspeita chega a Unidade Básica de Saúde da área competente e é realizado 

teste rápido de urina pela enfermeira, se positivo é realizada a primeira consulta de enfermagem com 

solicitação de exames de sangue, ultrassom, realização de classificação de risco, calculado índice de massa 

corporal, se elevado a gestante é encaminhada para nutricionista, realizado encaminhamento para área 

odontológica, teste rápido para detecção de HIV, Sífilis e Hepatite B, avaliação da situação vacinal e 

agendamento da primeira consulta médica. Até 30 semanas é agendada mensalmente, depois é 

quinzenalmente e a partir da 34ª é semanal.” 

“[...] Na consulta médica são solicitados o teste rápido para detecção de HIV, Sífilis, Hepatite B e 

C, exames laboratoriais e ultrassom. A gestante passa mensalmente pelo médico e se necessário são 

realizadas outras consultas. O município usa escala de coelho para classificar risco familiar de 

vulnerabilidade que vai determinar o cuidado de uma forma geral. O município garante atendimento 

multiprofissional a gestante e a família.” 

 

Observou-se ainda, que a maioria (n=16) dos municípios não possui protocolo de encaminhamento 

para a gestação de alto risco, adotando como critério, a avaliação médica (n=11), Protocolos da Atenção 

Básica – Saúde das Mulheres elaborado pelo Ministério da Saúde (n=6) e orientações do serviço de 

referência ao pré-natal de alto risco (n=3).  

Do total de municípios (n=12) que possuem protocolo de encaminhamento instituído, 75,00% (n=9) 

foram estabelecidos através de construção conjunta entre equipe multiprofissional no município, 66,66% 

(n=8) foram elaborados de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde e um utilizou a Linha de 

Cuidado da Gestante do estado de São Paulo como embasamento teórico. Os protocolos foram divulgados e 

reconhecidos pela equipe de saúde em 58,33% (n=7) dos municípios. Apenas 01 município teve o protocolo 

de atenção pré-natal aprovado no Conselho Municipal de Saúde. 
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Especificamente quanto ao acesso da gestante à atenção em saúde bucal foram identificadas 02 

categorias nas respostas dos gestores locais, sendo elas: encaminhamento pela equipe de saúde (67,86%) e 

demanda espontânea (46,43%). A seguir estão apresentados trechos das falas dos gestores conforme as 

categorias identificadas. 

Encaminhamento 

 

“[...] O ginecologista, a enfermeira e os agentes comunitários de saúde orientam as gestantes a 

agendarem consulta odontológica...” 

“[...] A gestante na primeira consulta médica ou de enfermagem é encaminhada à atenção 

odontológica...” 

 

Demanda Espontânea 

 

“[...] O acesso da gestante ao atendimento odontológico é feito por livre demanda. A busca ativa 

para o atendimento odontológico está estabelecida no protocolo de enfermagem, mas não está acontecendo. 

O atendimento não está sendo monitorado, não é padronizado no município...” 

“[...] A assistência à gestante é garantida e é realizada de forma imediata mediante a procura...” 

 

Outras informações obtidas sobre o pré-natal odontológico encontram-se na tabela 4. 

Tabela 4: Número absoluto e percentual de municípios, segundo realização de ações de saúde bucal às 

gestantes, estado de São Paulo, 2019. 

Variável n % 

Realização da 1ª consulta odontológica no pré-natal. 21 75,00 

Inclusão da gestante em grupo prioritário de atendimento. 19 67,86 

Protocolo de atendimento odontológico à gestante instituído. 08 28,57 

              Nota: Informações fornecidas pelos gestores locais (n=28). 

 

5.6 DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa sobre a organização da atenção primária no cuidado pré-natal destacou-se, como 

principal e relevante deficiência, a baixa padronização de condutas assistenciais e organizacionais instituídas 

nos municípios. 

O Ministério da Saúde do Brasil (MS) e a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo (SES/SP) 

implantaram programas e políticas públicas voltadas à saúde da gestante [1,2,4,12] que orientam o 

estabelecimento de rotinas internas nas unidades básicas de saúde abordando ações de promoção, prevenção, 

cura e reabilitação dos agravos e doenças, fundamentadas no conhecimento das condições de vida e de saúde 
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da população. A linha de cuidado municipal da gestante deve ser melhorada continuamente e ter um roteiro 

de atividades baseadas na realidade local e em indicadores que demonstrem o rendimento do serviço. 

Nota-se, a partir dos achados neste estudo, que há um grande caminho a percorrer para o alcance das 

prerrogativas nacionais e estaduais, visto o déficit na padronização de condutas em elevado número de 

municípios. 

A inexistência de protocolos de atendimento possibilita a adoção de diferentes opções terapêuticas 

por profissionais de uma mesma equipe, além de diminuir o rigor na execução de ações relevantes para a 

saúde maternoinfantil, situações que podem comprometer a eficácia do acompanhamento pré-natal e o 

vínculo da paciente com a equipe de saúde. 

O estabelecimento de protocolos possibilita a reorganização do processo de trabalho, favorecendo 

que este tenha como foco central uma equipe multiprofissional [13]. A interdisciplinaridade permite a troca 

de conhecimentos, enriquecimento dos profissionais, possibilitando uma visão mais ampla da paciente para 

a qual é possível oferecer uma assistência mais qualificada e eficaz [14]. 

A atuação multiprofissional no acompanhamento da gestante inclui normatizações sobre 

procedimento de busca ativa; visitas domiciliares; educação em saúde; acolhimento da gestante e seus 

familiares, recepção e registro; convocação de pacientes; dispensação de medicamentos; fornecimento de 

laudos e atestados médicos; verificação de dados físicos; rotina das consultas e da solicitação de exames, 

assim como a atuação em casos de urgência, considerando a assistência preliminar e o acionamento do 

serviço de remoção [12]. 

A seguir, as respostas dos gestores sobre a organização municipal para a atenção à saúde da gestante, 

sugerem escassez e divergências de ações entre os municípios e as normativas vigentes [1,2,4,12]. 

 

“[...] A mulher com suspeita chega a Unidade Básica de Saúde da área competente e é realizado 

teste rápido de urina pela enfermeira. Caso o resultado seja positivo, é realizada a primeira consulta de 

enfermagem com solicitação de exames de sangue, ultrassom, receitado ácido fólico, feita orientação 

educativa, preenchimento do SIS pré-natal, calculado o índice de massa corporal (IMC), se elevado é 

encaminhada para nutricionista. A enfermeira realiza encaminhamento para área odontológica, orientando 

a marcar consulta odontológica, faz teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B, encaminhamento para sala 

de vacina, encaminhamento para grupo educativo e agendamento da primeira consulta médica...” 

“[...] A mulher com atraso menstrual procura a Unidade Básica de Saúde e passa com o 

ginecologista que solicita o Beta HCG, se positivo, volta com o médico que dá inicio ao pré-natal 

solicitando exames laboratoriais e ultrassom...” 

“[...] Na suspeita, a mulher passa por consulta com a médica da Estratégia Saúde da Família que 

solicita o Beta HCG, se positivo, é agendada ao ginecologista que solicita os exames e ultrassom. Nesta 

primeira consulta com o ginecologista são solicitados os testes rápidos de algumas Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) que são realizados pela enfermeira...” 

“[...] O Pré-Natal é centralizado em uma única Unidade de Saúde. A mulher chega com a suspeita 

de gravidez em qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde e é encaminhada à Casa de Saúde Municipal 

que é a referência para realizar o diagnóstico, se positivo, no mesmo momento já é agendado o pré-natal 

(primeira consulta com o médico). O pré-natal é realizado apenas por profissional médico e dentista. Não 

há equipe de Estratégia Saúde da Família implantada e existem Agentes Comunitários de Saúde. Na 
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primeira consulta são solicitados pelo médico os exames de pré-natal. Os exames de algumas Doenças 

Sexualmente Transmissíveis são realizados no centro de saúde e os outros são colhidos e analisados no 

laboratório do SUS. O município não realiza nenhum teste rápido, nem o de gravidez...” 

“[...] A mulher chega com a suspeita de outro município ou pelo Agente Comunitário de Saúde. 

Confirmada a gestação por teste rápido ou laboratorial é iniciado o pré-natal com médico e enfermeira. É 

feito teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, cadastro no Sis-pré-natal, avaliação da situação 

vacinal. No decorrer da gestação, o médico prescreve as vacinas necessárias. O grupo educativo é aberto 

para todas as gestantes, entretanto as que participam são, na grande maioria, de baixa renda...” 

 

As diferenças estruturais, sociais e econômicas nas regiões brasileiras são refletidas nos serviços de 

saúde, contudo ações essenciais como testes rápidos, busca ativa, atendimento multiprofissional e 

acompanhamento pré-natal de risco habitual nas Unidades de Saúde devem ser garantidos. O 

estabelecimento de uma programação mínima de ações assegura o acesso, estabelecimento de vínculo e 

continuidade do cuidado, devendo estar inseridas permanentemente na agenda da unidade de saúde. 

A atenção em saúde deve considerar a demanda espontânea de urgência e emergência, entretanto a 

agenda programática deve ser cada vez mais enfatizada por ser um recurso-chave para otimizar o tempo, 

priorizar e programar a atenção com base na análise das necessidades de saúde [15]. 

A mortalidade materna é inaceitavelmente alta. Cerca de 830 mulheres morrem todos os dias por 

complicações relacionadas à gravidez ou ao parto em todo o mundo e a maioria delas poderia ter sido 

evitada [16]. No Brasil, 92% das mortes maternas são por causas evitáveis e ocorrem, principalmente, por 

hipertensão, hemorragia ou infecções [17]. 

Os fatores relacionados à mortalidade materna podem ser reduzidos por meio dos cuidados 

adequados durante o pré-natal, identificando precocemente as complicações (prevenção secundária) ou 

evitando que as complicações evoluam para situações graves, com risco de vida ou morte (prevenção 

terciária). É necessário potencializar o uso dos recursos humanos e materiais existentes para um melhor 

enfrentamento da mortalidade materna [12]. 

As atividades educativas em grupo são medidas potencialmente eficazes para a melhoria do cuidado 

à gestante, pois muitas vezes são nestes espaços onde se compartilham dúvidas e experiências que 

normalmente não são discutidas em consultas formais, dentro dos consultórios dos médicos, enfermeiros ou 

dentistas [1]. Neste aspecto, os resultados desta pesquisa revelam avanços nas diretrizes nacionais 

comprovados pelo elevado percentual de municípios que desenvolvem a educação popular.  

A realização de grupos educativos na atenção primária em saúde é uma importante ferramenta de 

trabalho prevista na Política Nacional de Atenção Básica [18] e sua consolidação traduz o distanciamento de 

metodologias centradas no modelo médico-assistencial. Estratégias para educação continuada e 

aprimoramento do processo de trabalho devem ser mantidas e fortalecidas pelas secretarias de saúde para a 

superação dos serviços curativistas [19]. 

Na atenção primária em saúde um conjunto de ações individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos 
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e vigilância em saúde [20] devem ser desenvolvidas buscando produzir atenção integral, entretanto, nada do 

que se discute no âmbito da saúde brasileira continua mais atual do que o desafio que se coloca para a 

presente e as futuras gerações: tornar concreto, no quotidiano da vida dos cidadãos, os princípios que 

motivaram a Reforma Sanitária e o Sistema Único de Saúde [21]. 

Neste estudo, deficiências na execução de ações básicas e essenciais como classificação de risco 

gestacional, avaliação da situação vacinal, realização de teste rápido de gravidez, testes rápidos para 

detecção de HIV, sífilis e hepatites virais e pré-natal odontológico foram identificadas podendo trazer 

prejuízos à integralidade da atenção à saúde da gestante, corroborando o trabalho de Campos [21].  

A avaliação e classificação de risco gestacional é uma estratégia para estabelecer o plano de ação 

terapêutica no pré-natal, incluindo a regularidade dos retornos e seu nível de complexidade [12], utilizando 

como base condições potenciais de risco que vão desde características pessoais, demográficas, antecedentes 

obstétricos às complicações clínicas concomitantes à gravidez e complicações da gestação diagnosticadas. 

O Ministério da Saúde recomenda para a avaliação da gestante, a verificação da presença de sintomas 

e queixas; planejamento reprodutivo; rede familiar e social; condições de moradia, de trabalho e exposições 

ambientais; atividade física; história nutricional; tabagismo e exposição à fumaça do cigarro; álcool e outras 

substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas); antecedentes clínicos, ginecológicos e de aleitamento materno; 

saúde sexual; imunização; saúde bucal e antecedentes familiares [22]. 

Neste estudo, a avaliação de fatores sociais e estilo de vida das gestantes apresentaram fragilidades, 

especificamente o tabagismo e a rede familiar e social foram pouco considerados para a realização da 

classificação de risco. Outros aspectos relevantes como a violência, álcool e outras drogas não são 

verificados pela totalidade dos municípios, além de outros fatores não citados por nenhum município e que 

deveriam ser considerados durante a avaliação do risco gestacional.  

Em estudo realizado na Holanda evidenciou-se, semelhantemente, que os fatores de risco não 

médicos continuam sendo pouco avaliados na triagem de risco pré-natal [23]. É necessário investir em 

políticas de educação continuada e permanente a fim de qualificar rotinas de trabalho por meio da 

capacitação profissional.  

Ressalta-se ainda, nesta pesquisa, o pequeno percentual de gestores que afirmaram realizar a 

avaliação da situação vacinal no período gestacional, ocorrência preocupante visto que a imunização durante 

a gestação protege não somente mãe, mas também o bebê. Corroborando os achados neste trabalho, dados 

do Ministério da Saúde do Brasil apontam queda na cobertura vacinal para este público. A adesão à vacina 

dTpa (difteria, tétano e coqueluche), por exemplo, exclusiva para gestantes, foi de 38,5%, em 2017, 

enquanto a meta era atingir 95% do público-alvo. Outras vacinas para gestantes com coberturas abaixo do 

esperado são a dT (difteria e tétano), que imunizou 59% das mulheres em idade fértil de 2013 a 2017; a 

Hepatite B, com 56% das mulheres protegidas em 2017; e a influenza, com 79% das gestantes vacinadas na 

campanha do ano passado. [24]. 
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Durante a gestação o binômio mãe-filho está suscetível a doenças que podem ser evitadas com a 

adesão à vacinação. A infecção de doenças como tétano, coqueluche, hepatite B, difteria e influenza na 

gestação pode ocasionar graves problemas de saúde e inclusive o óbito. A gestante imunizada transfere os 

anticorpos obtidos com a vacinação para o bebê através da placenta e do leite materno. Nos primeiros meses 

de vida da criança o sistema imunológico ainda está se desenvolvendo, sendo esta proteção fundamental 

para o bebê. 

Outra situação que merece destaque é a não utilização, por muitos municípios, do teste rápido de 

gravidez para a realização do diagnóstico. O TRG é uma das ações preconizadas pela Rede Cegonha e tem o 

objetivo de oferecer o acesso à detecção precoce da gestação, com acolhimento da equipe de atenção básica 

e orientações baseadas nas necessidades singulares de cada usuária [25].  

O diagnóstico imediato possibilita o início do pré-natal no momento da procura da mulher ao serviço 

de saúde quando há a suspeita, evitando a perda da gestante e acompanhamento tardio. 

O Manual Técnico do Pré-Natal, Parto e Puerpério recomenda às unidades de saúde a criação de um 

fluxo de atendimento ágil, buscando não postergar o diagnóstico e oferendo acolhimento precoce para 

orientação e atenção pré-natal. Para o diagnóstico, o teste rápido de gravidez na urina é uma excelente 

opção. Seu resultado positivo é confirmatório e não se recomenda confirmar com exame laboratorial (β-

HCG sérico) [12]. Nos trechos abaixo, é possível observar situações que podem prejudicar a captação 

precoce da gestante. 

 

“[...] Na suspeita, a mulher passa por consulta com a médica da Estratégia Saúde da Família que 

solicita o Beta HCG, se positivo, é realizado agendamento com o ginecologista...” 

“[...] O município não realiza nenhum teste rápido, nem o de gravidez....” 

 

Além da realização do teste rápido de gravidez, compete às equipes de atenção básica realizar testes 

rápidos para o diagnóstico de HIV e detecção da sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no 

âmbito da atenção ao pré-natal para as gestantes e suas parcerias sexuais [26]. Apesar da vigente normativa, 

os resultados deste trabalho evidenciam pouca adesão dos municípios a este serviço e ainda revelam práticas 

entre os municípios executantes que inviabilizam o acesso e promovem a peregrinação das gestantes nas 

unidades de saúde, como pode ser visualizado abaixo. 

 

“[...] Na primeira consulta médica são pedido todos os exames laboratoriais, ultrassom, teste rápido 

HIV, Sifilis, hepatite B e C...” 

 

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo orienta que idealmente a gestante deve ter um 

atendimento inicial de acolhimento na unidade de saúde quando será realizada a primeira consulta de 

enfermagem, serão solicitados os exames de rotina pré-natal, agendando-se posteriormente a primeira 

consulta médica. A realização de teste rápido para o diagnóstico de HIV e detecção da sífilis deve ser na 
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primeira consulta e é atribuição do enfermeiro [12], para tanto, na primeira consulta médica de pré-natal os 

resultados dos exames estarão prontos, sendo possível estabelecer as condutas recomendadas o mais rápido 

possível. 

Outra situação observada foi à falta de articulação entre a saúde bucal e os cuidados na gestação, 

destacada pelo elevado percentual de acesso ao atendimento odontológico através de demanda espontânea e 

pelo considerável número de municípios que não incluem as gestantes em grupos prioritários de 

atendimento. As diretrizes públicas regulamentam o atendimento à gestante como prioridade, atendendo-a 

toda vez que houver necessidade, seja para orientação nutricional, atendimento odontológico, 

monitoramento de pressão arterial ou presença de sintomatologia da doença para aquelas com maior risco de 

pré-eclâmpsia, vacinação ou avaliação clínica por queixa [12]. Adicionalmente, estudo aponta que a doença 

periodontal é um possível fator de risco para o baixo peso ao nascer [27], evidências que reforçam a 

importância do acesso programado e priorizado em saúde bucal. 

Os problemas relacionados à atenção odontológica na gestação observados neste trabalho ratificam 

os achados de Madruga et al [28] e Carnut et al [29] que apontam falhas no acesso fornecido às famílias 

cobertas pela Estratégia Saúde da Família, destacando que o acesso não ocorre como o recomendado nos 

princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde Brasileiro.  

Recentemente, o Ministério da Saúde elaborou um Plano de Ação para o enfrentamento da 

mortalidade materna e na infância devido a repiques das taxas de mortalidade. Foram estabelecidas 6 

diretrizes de trabalho, sendo elas: Fortalecimento da implementação das Redes de Atenção à Saúde; 

Fortalecimento da Atenção Básica; Atenção ao Parto e Nascimento; Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva; 

Vigilância em Saúde: Sistemas de informação em saúde/Comunicação e Educação Permanente [30]. 

Ressalta-se que o diagnóstico situacional obtido neste estudo pode direcionar a adoção de estratégias de 

intervenção para o fortalecimento da atenção básica e melhora dos indicadores maternoinfantil.  

Quanto às limitações deste estudo consideraram-se as inerentes ao estudo transversal e o tempo de 

atuação no cargo pelos participantes da pesquisa. Participaram do estudo os gestores dos serviços, muitos 

deles ingressantes recentes na função e com diferentes tempos de atuação no cargo, situação decorrente da 

troca de pessoal nos cargos de gestão a cada 04 anos na política municipal. A diferença no tempo de atuação 

pode interferir na organização e qualidade do cuidado em saúde. 

Considerando o diagnóstico situacional do cuidado pré-natal, é necessária a adoção de mudanças 

significativas no processo de gestão e trabalho da atenção primária a fim de evitar prejuízos à saúde 

maternoinfantil. Como proposta de intervenção propõe-se a realização de oficinas periódicas envolvendo a 

equipe multiprofissional atuante na atenção básica, onde serão discutidos e elaborados, conjuntamente, 

protocolos de cuidados assistenciais e organizacionais, com base nas diretrizes nacionais e estaduais e na 

realidade locorregional. A elaboração conjunta permite adequação segundo visão ampliada do processo, 

necessidade e capacidade instalada do serviço. É necessário ampliar o investimento em programas de 
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educação continuada e permanente direcionados aos profissionais de saúde para a padronização de condutas 

e consequente reestruturação dos serviços. 

 

5.7 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o acompanhamento pré-natal na atenção primária do SUS tem garantido atividades 

educativas às gestantes, porém apresenta deficiências relacionadas ao processo de trabalho e à gestão dos 

serviços, decorrentes, em sua maioria, da inexistência de protocolos assistenciais e organizacionais.  
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6.2 ANEXO B - ROTEIRO DA ENTREVISTA MUNICIPAL 

IDENTIFICAÇÃO: 

0.Município:____________________1.Iniciais:______2.Função desempenhada:______ 

3. Tempo de atuação na função: (   ) 1- Menos de 6 meses; 2- 6 meses a 2 anos; 3- 2 a 4 anos, 4- Mais de 4 

anos 

 

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DAS GESTANTES 

4. Existe algum programa/projeto educativo voltado à atenção a saúde da gestante?(  ) 1-Não; 2-Sim; 3- Não 

sei 

5. Em caso afirmativo, qual? 

6. O município realiza busca ativa de gestantes no território? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

7. O município realiza Visita Domiciliar para mulheres durante a gestação e no puerpério? (   )1-Não; 2-Sim; 

3-Não sei 

8. Em caso afirmativo, qual(s) profissional(s) de saúde realiza(m) a Visita Domiciliar? 

9. O município tem fluxograma de atendimento da gestante implantado? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

10. Como está organizada a atenção à saúde da gestante no município? 

11. O município realiza triagem das gestantes para fatores de risco relacionados ao estilo de vida (ex. uso de 

álcool e drogas)? (   ) 1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

12. Em caso afirmativo, quais são os fatores considerados? 

13. O município realiza triagem das gestantes para fatores de risco relacionados a fatores sociais (ex. 

violência doméstica e baixa renda)? (   ) 1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

14. Em caso afirmativo, quais são os fatores considerados? 

 

PACTUAÇÃO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

15. O município tem referências pactuadas para garantia da atenção à saúde de média e alta complexidade às 

gestantes? (   ) 1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

16. Qual(s) é(são) a(s) referência(s) para o atendimento pré-natal de gestantes de alto risco? 

17. Existe algum documento que formalizou a pactuação do atendimento pré-natal de alto risco? (   )1-Não; 

2-Sim; 3-Não sei 

18. Em caso afirmativo, qual documento formalizou a pactuação do atendimento pré-natal de alto risco?  

19. Quais são as referências hospitalares para atendimentos de urgência/emergência para gestantes de risco 

habitual e alto risco? 

20. Existe algum documento que formalizou a pactuação do atendimento de urgência/emergência para 

gestações de risco habitual e alto risco? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

21. Em caso afirmativo, qual documento formalizou a pactuação do atendimento de urgência/emergência 

para gestantes de risco habitual e alto risco?  

22. Quais são as referências hospitalares para o parto para gestações de risco habitual e alto risco? 

23. Existe algum documento que formalizou a pactuação do atendimento para a realização do parto de 

gestantes com risco habitual e alto risco? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

24. Em caso afirmativo, qual documento formalizou a pactuação do atendimento para a realização do parto 

de gestantes com risco habitual e alto risco? 

25. Existem referências regionais e/ou municipais pactuadas para o encaminhamento de gestantes em risco 

para fatores relacionados ao estilo de vida (ex. uso de álcool e drogas)? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

26. Em caso afirmativo, quais? 

27. Existem referências regionais e/ou municipais pactuadas para o encaminhamento de gestantes em risco 

relacionados a fatores sociais (ex. violência doméstica e baixa renda)? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

28. Em caso afirmativo, quais?  

 

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO 
29. O município tem protocolo de encaminhamento para a gestação de alto risco instituído? (   )1-Não; 2-

Sim; 3-Não sei 

30. Em caso negativo, quais são os critérios adotados para o encaminhamento da gestante de alto risco? 
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31. Como e onde estes critérios foram estabelecidos? 

 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

32. O serviço de referência para o pré-natal de alto risco tem protocolo com critérios para o atendimento? (   

)1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

33. Como é o acesso ao pré-natal de alto risco no serviço referência? 

34. Quanto tempo, em dias, a consulta de pré-natal de alto risco é realizada no serviço de referência desde a 

solicitação de agendamento? 

35. Há cotas de agendamento mensal para o município no serviço de referência para pré-natal de alto risco? 

(   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

36. Em caso afirmativo, são suficientes? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

37. A gestante de alto risco sai da consulta de pré-natal no serviço de referência com retorno agendado? (   

)1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

38. O serviço de referência para o pré-natal de alto risco já devolveu casos sem atendimento para a atenção 

básica municipal? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

39. Em caso afirmativo, quais casos e por quê? 

40. No serviço de referência de pré-natal de alto risco são garantidos exames complementares (laboratoriais 

e/ou de imagem) e procedimentos diagnósticos, de acordo com a necessidade clínica de cada gestante? (   )1-

Não; 2-Sim; 3-Não sei 

41. Como é o acesso ao atendimento hospitalar à gestante de risco habitual e alto risco em casos de urgência 

e emergência? 

42. Como é o acesso ao atendimento hospitalar à gestante de risco habitual e alto risco para o parto? 

 

TRANSPORTE SANITÁRIO 

43. O município garante o transporte das gestantes aos serviços de pré-natal de alto risco e à assistência ao 

parto?  

(   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

 

SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

44. O fluxo das guias de referência e contra referência atende às necessidades do município para a 

organização e garantia da qualidade dos serviços? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

45. Em caso negativo, por quê? 

46. A Caderneta da Gestante é preenchida na atenção básica municipal e na instituição de referência ao pré-

natal de alto risco? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NA GESTAÇÃO 

47. O município realiza, na área odontológica, atividades de educação em saúde com as gestantes? (   )1-

Não; 2-Sim; 3-Não sei 

48. O município realiza avaliação clínica das condições de saúde bucal das gestantes? 

(   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

49. Existe prioridade de atendimento às gestantes na agenda odontológica municipal? 

(   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

50. O município tem protocolo instituído para o atendimento odontológico à gestante? 

(   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

51. Como é a organização municipal da atenção à Saúde Bucal da gestante? 

52. O município possui Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

53. Quais são as referências para o atendimento de média e alta complexidade odontológica? 

54. Existe algum documento que formalizou a pactuação do atendimento de média e alta complexidade 

odontológica? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

55. Em caso afirmativo, qual documento formalizou a pactuação do atendimento de média e alta 

complexidade odontológica? 

56. O fluxo das guias de referência e contra referência atende às necessidades do município para a 

organização e garantia da qualidade dos serviços? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 
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6.3 ANEXO C - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O GESTOR DA GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA NO AME 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

0.Instituição:___________________1.Iniciais:____2.Função desempenhada:_________ 

3. Tempo de atuação na função: (   ) 1- Menos de 6 meses; 2- 6 meses a 2 anos; 3- 2 a 4 anos, 4- Mais de 4 

anos 

 

PACTUAÇÃO DE SERVIÇOS  

4. O Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) de Araçatuba é referência para o atendimento do pré-

natal de alto risco? (   ) 1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

5. Para quais municípios o AME-Araçatuba é referência para o atendimento do pré-natal de alto risco? 

6. Existe algum documento que formalizou a pactuação do atendimento pré-natal de alto risco entre o AME-

Araçatuba e os municípios? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

7. Em caso afirmativo, qual documento formalizou a pactuação do atendimento pré-natal de alto risco?  

 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

8. O AME-Araçatuba tem protocolo instituído com critérios para o atendimento à gestante de alto risco? (   

)1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

9. O protocolo foi/é discutido com a Atenção Básica? Como? 

10. Com que frequência são realizadas reuniões entre AME e municípios/DRS para discussão de protocolo 

ou processo de trabalho? 

11. Quais são os serviços oferecidos pelo AME às gestantes? 

12. Como é o acesso (fluxo de atendimento) ao pré-natal de alto risco no AME-Araçatuba? 

13. Para o acesso, há intermediação pelo DRS em alguma situação? 

14. O acesso muda em caso de urgência? 

15. Quanto tempo, em dias, a consulta de pré-natal de alto risco é realizada no AME-Araçatuba desde a 

solicitação de agendamento pelo município? 

16. Há cotas de agendamento mensal para os municípios para o pré-natal de alto risco no AME-Araçatuba? (   

)1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

17. A gestante de alto risco sai da consulta de pré-natal no AME-Araçatuba com retorno agendado? (   )1-

Não; 2-Sim; 3-Não sei 

18. O AME-Araçatuba já devolveu casos sem atendimento para a atenção básica municipal? (   )1-Não; 2-

Sim; 3-Não sei 

19. Em caso afirmativo, quais casos e por quê? 

20. O envio de casos que não são e alto risco pode estar relacionado ao desconhecimento do protocolo? 

21. No AME-Araçatuba são garantidos exames complementares (laboratoriais e/ou de imagem) e 

procedimentos diagnósticos, de acordo com a necessidade clínica de cada gestante? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não 

sei 

22. O AME agenda o parto? 

 

SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

23. O fluxo das guias de referência e contra referência atende às necessidades do AME-Araçatuba para a 

organização e garantia da qualidade dos serviços? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

24. Em caso negativo, por quê? 

25. O AME devolve as guias de contra referência aos municípios? (   )1-Não; 2-Sim; 3-Não sei 

26. Como é garantida a comunicação? 

27. A Caderneta da Gestante é preenchida na atenção básica municipal e AME-Araçatuba?(   )1-Não; 2-Sim; 

3-Não sei 

28. Cada instituição tem sua carteira? A gestante leva as duas? 
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6.4 ANEXO D - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM A INTERLOCUTORA DA SAÚDE DA 

GESTANTE NO DRS 

 

0.Instituição:________________1.Iniciais:_________2.Função desempenhada:_______ 

3. Tempo de atuação na função: (   ) 1- Menos de 6 meses; 2- 6 meses a 2 anos; 3- 2 a 4 anos, 4- Mais de 4 

anos 

4. Os municípios pertencentes ao Colegiado de Gestão Regional (Central e Consórcios) têm referências 

pactuadas para o atendimento pré-natal de alto risco e para o atendimento hospitalar em casos de urgência, 

emergência e parto? 

5. Qual é o documento formal destas pactuações? 

a) Pré-natal de alto risco: 

b) Urgência e emergência: 

c) Parto: 

6. A Rede Cegonha está vigente?  

7. Caso não esteja, onde, como e em qual documento estão pactuadas as referências de média e alta 

complexidades para a atenção à saúde das gestantes? 

8. Os municípios têm referências hospitalares primárias, secundárias e terciárias estabelecidas em Plano 

Operativo Estadual? 

9. O que é a PPI? Quem paga a PPI? É Suficiente? Está atualizada? Os gestores utilizam? 

10. Por que os municípios fazem Contratos de Prestação de Serviços? 

11. Com o recurso de MAC os municípios podem pagar esses contratos? 

12. O que é o Plano Diretor de Regionalização? Ele garante as referências? 

13. O que é o Mapa da Saúde? Ele garante as referências? 

14. Como é o acesso dos municípios ao: 

a) Pré-natal de alto risco: 

b) Urgência e emergência: 

c)Parto: 

15. O DRS faz a intermediação do acesso ao pré-natal de alto risco, urgência e emergência e parto? 

16. Há protocolo de atendimento estabelecido entre o AME e os municípios? 

17. Há reuniões entre DRS, AME, atenção hospitalar e municípios? Com que frequência? 

18. Qual a cota de vagas para os 28 municípios? Qual a capacidade instalada do serviço? 

19. Há alguma ação do DRS no sentido de avaliar o funcionamento da Rede de atenção à saúde da gestante? 

20. Quem garante o transporte às gestantes tanto ao pré-natal quanto à atenção hospitalar (básico e UTI)? 

21. O sistema de referência e contrarreferência funcionam? 

a) Pré-natal de alto risco: 

b) Atenção hospitalar: 

22. Existe alguma orientação ou protocolo para a garantia das referências na área de saúde bucal às 

gestantes? 

23. Quais são as principais dificuldades na organização e estruturação da Rede Cegonha? 

 

 


