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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: Os inquéritos populacionais de saúde vêm sendo utilizados para 

formular e avaliar as políticas públicas, com este instrumento são coletados dados para construir 

indicadores relacionados ao processo saúde-doença. O Programa de Humanização no Pré-Natal 

e Nascimento tem como principal estratégia assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da 

qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério das gestantes e ao 

recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania  OBJETIVO: Descrever a situação da 

atenção ao pré-natal, parto e puerpério e as condições de atenção das crianças menores de 2 

anos no Paranoá e Itapoã, Distrito Federal em 2010-2011 METODOLOGIA: Estudo 

epidemiológico descritivo, do tipo inquérito domiciliar de base populacional, com amostra de 

93 mulheres selecionadas aleatoriamente e 86 crianças. Os dados foram digitados em banco 

específico e analisado pelo programa Statistical Package For The Social Science-SPSS. Foram 

calculadas medidas de frequência (números absolutos e as proporções) para cada uma das 

situações de interesse abordadas. RESULTADOS: Dos 93 domicílios em que haviam crianças 

menores de 2 anos, 83 mães responderam ter realizado a assistência ao pré-natal, sendo que 

todas receberam o cartão de gestante. 85,5% das mulheres iniciaram o pré-natal até o terceiro 

mês, 31,3% tiveram de quatro a seis consultas. Entre os indicadores se destaca a baixa cobertura 

da ESF, o alto percentual de cirurgias cesáreos e a elevada proporção de esquemas vacinais 

inadequados nas crianças. DISCUSSÃO: Quanto à realização do pré-natal, o recebimento do 

cartão da gestante e o início do pré-natal foram cumpridos de acordo as diretrizes do Ministério 

da Saúde. As frequências de outros indicadores do pré-natal foram similares aos divulgados na 

PNS. CONCLUSÃO: Apesar da defasagem dos dados, a situação encontrada no estudo pode 

ser diferente atualmente. No entanto, serve de linha de base para identificar possíveis mudanças 

nesse período ao realizar novos estudos. 

 

Palavras-chave: Inquérito Domiciliar; Pré-natal; Crianças menores de 2 anos
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INTRODUÇÃO 

 Os inquéritos populacionais de saúde vêm sendo utilizados, desde 1960, para formular 

e avaliar as políticas públicas, pois é a partir deste instrumento que são coletados dados para 

construir indicadores relacionados a saúde-doença, além do uso dos serviços de saúde, e assim, 

associar os dados de saúde com a situação de vida e trabalho da população (VIACAVA, 2002). 

Diversos inquéritos de base populacional têm sido desenvolvidos no território 

brasileiro com o propósito de gerar informações relacionadas com diversas dimensões da saúde 

e qualidade de vida tais como o Estudo Nacional de Despesa Familiar – ENDEF, 1974/75 que 

investigou o consumo alimentar e orçamentos familiares; Pesquisas de Orçamento Familiar - 

POF 1987 e 1996; Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição – PNSN, 1989; Pesquisa Nacional 

sobre Demografia e Saúde – PNDS, 1996 e no mesmo ano a Pesquisa Nacional de Saúde 

Materno-Infantil e Planejamento Familiar – PNSMIPF (VASCONCELLOS et al, 2003).   

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) foi incorporando 

progressivamente suplementos especiais de temas relacionados à saúde fruto da parceria entre 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e diversos Ministérios, tais como o da 

Saúde (Acesso e utilização de serviços de saúde em 2003, Acesso e utilização dos serviços, 

condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde e a Pesquisa especial sobre Tabagismo 

em 2008) e o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Segurança Alimentar em 2004).   

Destaca-se, ainda, a Pesquisa Mundial de Saúde (PMS) promovida pela Organização 

Mundial da Saúde que, no Brasil, foi conduzida no ano de 2003, e objetivou estabelecer 

parâmetros consistentes para avaliar o estado de saúde da população e a assistência prestada de 

acordo com as expectativas da população usuária, além de mensurar as desigualdades 

socioeconômicas em saúde. No ano de 2005, o instrumento utilizado na PMS foi adaptado para 

avaliação da atenção básica em saúde - Pesquisa Mundial de Saúde – Atenção Básica (PMS-

AB), aprofundando no desempenho do Programa de Saúde da Família e o inquérito realizado 

em municípios com mais de 100.000 habitantes do Estado do Rio de Janeiro e das Regiões 

Norte e Nordeste (SZWARCWALD e VIACAVA, 2008).  

No Distrito Federal, informações relevantes sobre as condições de vida da população 

têm sido fornecidas também pela Secretaria de Estado de Planejamento, Coordenação e 

Parcerias do Distrito Federal por meio de pesquisas tais como a Pesquisa Distrital por 

Amostragem de Domicílios (PDAD) realizada no ano de 2004 (SEPLAN/CODEPLAN, 2006) 
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e publicações referentes aos indicadores de desigualdade Social no Distrito Federal 

(CODEPLAN, 2007). 

A Regional de Saúde do Paranoá (que compreende as RA do Paranoá e do Itapoã) 

constitui um dos focos de atenção desta proposta de pesquisa tendo em vista a complexidade 

da determinação da situação de saúde nesse território e por ser área de atuação, como campo de 

estágio, das Faculdades de Medicina e de Saúde da Universidade de Brasília (FM/FS/UnB). A 

UnB atua em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – Diretoria 

Regional de Saúde do Paranoá (SES/DRSPa/DF), formalizada por meio de Acordo de 

Cooperação Técnica - Código nº 753 de 23 de maio de 2008, para a estruturação do Sistema de 

Saúde-Escola, no contexto atual do Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde/Pró-Saúde, promovido pelos Ministérios da Saúde e de Educação.  

A Pesquisa Nacional de Saúde - PNS foi realizada no âmbito nacional em 2013, é uma 

pesquisa de base domiciliar, com parceria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Esse inquérito é dividido em três módulos: o domiciliar, no que diz respeito as 

características do domicilio, no modelo do censo demográfico e da PNAD.  O segundo 

relacionado aos moradores do domicilio, que dará continuidade ao Suplemento Saúde da PNAD 

e o individual, que é respondido apenas pelo morador elegível ou mais residente do domicilio, 

ele é selecionado com equiprobabilidade entre todos residentes maiores de 18 anos, com foco 

nas principais doenças crônicas não transmissíveis, estilo de vida e acesso ao atendimento 

médico (FIOCRUZ, 2017)   

No Brasil, nas primeiras décadas do século XX a saúde da mulher começou a ser 

inserida nas políticas nacionais de saúde. As políticas eram focalizadas às demandas advindas 

da gestação e ao parto devido ao papel social que a mulher representava, voltada apenas a saúde 

da mãe e da criança. Porém esses programas eram verticalizados e não havia integração com os 

outros programas (BRASIL, 2004). 

Nessa mesma época houve um grande movimento das mulheres devido a visão 

reducionista à saúde da mulher que era limitada apenas ao ciclo gravídico puerperal, 

necessitando de uma assistência integral, e como resposta a esse movimento, foi criado em 1984 

o Programa de Atenção à Saúde da Mulher (FREITAS, 2009). 

Esse programa incluiu ações educativas, preventivas, de diagnostico, tratamento e 

recuperação, abrangendo a assistência a mulher na ginecologia, no planejamento familiar, pré-

natal, parto e puerpério, climatério, Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), câncer de 
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mama e de colo de útero e as outras necessidades verificadas no perfil das necessidades das 

mulheres (BRASIL, 2004). 

Devido à necessidade de reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal 

e melhorar a qualidade do pré-natal, foi implantado pelo Ministério da Saúde em 2000, o 

Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN) que abrange a humanização da 

assistência obstétrica e neonatal como principal condição para o acompanhamento do parto e 

do puerpério, na perspectiva dos direitos de cidadania (GONÇALVES, 2008). 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) de 2001 ampliou a 

responsabilidade dos municípios pela atenção básica, além de estabelecer o processo de 

regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e da ampliação do 

acesso e da qualidade da atenção primária. Para a saúde da mulher, a norma estabeleceu que os 

municípios devem dispor de serviços de saúde que propiciem a assistência ao pré-natal, parto, 

puerpério e neonatal (NOAS, 2001). Considerando que a atenção primária é a porta de entrada 

dos usuários ao serviço de saúde, seu papel é fundamental para o acompanhamento do pré-natal 

visando assegurar a mãe e o bebê uma gestação saudável. O pré-natal é imprescindível para 

diminuir os riscos e possíveis complicações evitáveis, gerando uma diminuição na 

morbimortalidade materna e infantil (RUBIM, 2017). 

As equipes de saúde da família são responsáveis pela população adstrita de mulheres 

que estejam em idade fértil na sua área, proporcionando ofertas de cuidado a saúde da mãe e da 

criança, antes que a mãe inicie o pré-natal na Unidade de Saúde. Essas mulheres devem receber 

acolhimento, além de serem avaliadas e orientadas sobre as suas necessidades. É necessário que 

a equipe reconheça o perfil dessas mulheres e sejam feitas atividades de planejamento 

reprodutivo, e com isso, aumente a possibilidade de detecção precoce da gestação para dar 

início ao pré-natal (PIRETTI, 2014). 

Os serviços da Atenção Primária em Saúde devido à alta cobertura do pré-natal nos 

últimos anos, leva a atenção básica a se preocupar principalmente com a qualidade e o 

acompanhamento da gestante (BRASIL, 2011). O Ministério da Saúde (2011) salienta a 

necessidade do cuidado à mãe devido aos casos de hipertensão arterial, que está entre as 

primeiras causas de óbito materno, a não erradicação da sífilis congênita, encaminhamentos 

feitos tardiamente ou inadequados aos serviços de pré-natal de alto risco, além da mortalidade 

materna brasileira ainda ser dez vezes maior comparada à de países desenvolvidos. 
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Uma atenção ao pré-natal é considerada adequada quando: realizada no início da 

gravidez, com ampla cobertura, qualidade, além de ser feita com periodicidade (GUERREIRO, 

2012). O acompanhamento deve ser iniciado no primeiro trimestre da gestação, segundo o 

Manual do Ministério da Saúde (2005), as consultas devem acontecer no mínimo uma no 

primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro, para propiciar o diagnóstico precoce de 

ações de promoção a saúde e de ações preventivas. Durante o acompanhamento no pré-natal é 

possível identificar situações de alto risco, tais como: diabetes gestacional, pré eclampsia, entre 

outras, para proporcionar um melhor planejamento do cuidado e evitar complicações. 

O acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento(CD) tem como objetivo a 

promoção da saúde das crianças, além da detecção precoce de possíveis modificações que 

possam acontecer no futuro, por meio de ações educativas e o acompanhamento integral da sua 

saúde (BRASIL, 2012).  

No que diz respeito a imunização, o Programa Nacional de Imunização- PNI (criado 

em 1973), visa alcançar alta cobertura vacinal, manter a proteção imunológica com as condutas 

e esquemas básicos para realizar a vacinação, principalmente em crianças menores a um ano de 

idade (BRASIL, 2013). De acordo o Portal da Saúde (2012) a cobertura vacinal no país, nos 

últimos dez anos, alcançou uma média de 95% para a maioria das vacinas do calendário da 

criança, incluindo as campanhas de vacinação. 

Em 2004 foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que 

tem como um dos seus objetivos gerais contribuir para a redução da morbidade e mortalidade 

feminina no Brasil, além de apontar como prioritárias ações que garantam atenção humanizada 

às mulheres nas seguintes ações: redução da mortalidade materna, com subdivisões que 

englobam a precariedade da atenção obstétrica, abortamento em condições precárias, 

precariedade da assistência em anticoncepção; DST, entre outras/HIV/Aids ( BRASIL, 2004). 

A Rede Cegonha, implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde(SUS) no ano 

de 2011 por meio da portaria 1.459-GM/MS, é uma rede de cuidado humanizado para garantir 

os direitos das mulheres gestantes, tanto na gravidez, quanto no parto e no puerpério com 

qualidade e resolutividade que inclui a vinculação da gestante à unidade de referência,  garantir 

a presença de acompanhante de livre escolha da gestante e o acesso da mulher ao planejamento 

reprodutivo, além de fortalecer a atenção às crianças no momento do parto, nascimento e 

durante o crescimento e desenvolvimento até os dois anos de idade. É um programa com um 

novo modelo de atenção a mulher e a saúde da criança (OLIVEIRA, 2016). 
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Desde 2010 uma equipe de pesquisa do Departamento de Saúde Coletiva-DSC da 

Universidade de Brasília vem realizando inquéritos de base populacional das condições de vida 

e saúde nos municípios do entorno do Distrito Federal pertencentes a Região Integrada de 

Desenvolvimento do Entorno e Distrito Federal (RIDE-DF), utilizando o questionário 

preliminar da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2013. No Distrito Federal, 

o inquérito foi realizado, no âmbito do (PET-Saúde/VS)2010, nas Regiões Administrativas do 

Paranoá e Itapoã que na época conformavam a Região Leste do DF. Essas pesquisas abordaram 

os aspectos relacionados com a saúde da mulher, questões relacionadas ao pré-natal, parto e 

puerpério e as condições de atenção a crianças menores de 2 anos. 

Este trabalho tem como propósito divulgar os resultados referentes a situação do pré-

natal, parto e puerpério e as condições de atenção das crianças menores de dois anos de idade 

quando da realização do inquérito (2010-2011) nessa região.   

Embora haja defasagem de tempo para a divulgação desses resultados preliminares, 

consideramos serem de utilidade ao constituir uma linha de base que permitirá no futuro avaliar 

estratégias de intervenção e/ou o desempenho dos serviços no que diz respeito a atenção ao pré-

natal, parto e puerpério e às crianças menores de dois anos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Descrever a situação da atenção ao pré-natal, parto e puerpério e as condições de atenção 

das crianças menores de 2 anos no Paranoá e Itapoã, Distrito Federal em 2010-2011. 

Objetivos específicos  

• Descrever as características dos domicílios, da vizinhança e a cobertura da Estratégia 

de Saúde da Família das mães que tiveram filhos 2 anos antes da realização do inquérito; 

• Descrever o perfil sociodemográfico das mães;  

• Descrever a situação da atenção ao pré-natal, parto e puerpério; 

• Descrever as características dos recém-nascidos e da atenção em saúde nos primeiros 

dois anos de vida. 
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METODOLOGIA 

 É um estudo epidemiológico descritivo, do tipo inquérito domiciliar de base 

populacional, realizado no Itapoã e Paranoá, Regiões Administrativas do Distrito Federal em 

2011.  Este foi desenvolvido pela Universidade de Brasília-UnB em parceria com o Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz-

ICICT/Fiocruz, e foi financiado pelo PET/VS e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Distrito Federal- FAPDF. 

  O projeto desenvolvido pelo PET-VS foi um inquérito de saúde na Regional de Saúde 

do Paranoá, com o objetivo de estimar indicadores de morbimortalidade e de desempenho de 

serviços de saúde. O objetivo final a ser alcançado com o inquérito de saúde da Regional de 

Saúde do Paranoá é o de aperfeiçoar os dados de saúde, um dos objetivos do projeto Pro-Saúde 

da UnB. O projeto PET-VS articulou-se com as demandas do Pro-Saúde e foi executado na 

Região Administrativa do Paranoá.  

  Durante o Projeto PET-VS e Pro-Saúde II, foram completadas as etapas de levantamento 

de dados em campo, por meio de entrevistas em 605 domicílios e iniciados os procedimentos 

para digitação e análise dos dados.  Essas duas últimas etapas extrapolaram o período de 

vigência dos projetos PET-VS e Pro-Saúde II.  

Em termos de formação, as estudantes e preceptoras da SES participaram de formação 

em metodologia para desenvolvimento de inquéritos populacionais, por meio de reuniões 

técnicas.  

A Secretaria de Saúde do DF colaborou com o projeto por meio da alocação de 

preceptoras que desenvolviam suas atividades profissionais nas Regiões do Paranoá e Itapoã. 

O trabalho das preceptoras foi fundamental para a execução do inquérito, devido às atividades 

de seleção dos domicílios, contato com a população e execução do trabalho de campo. A 

Regional de Saúde colaborou com o processo de inserção das preceptoras no trabalho. 

Os procedimentos do estudo foram desenvolvidos de forma a proteger a privacidade dos 

indivíduos, garantindo a participação anônima e voluntária. O projeto foi submetido ao Comitê 
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de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília (FR – 342534). Os 

indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2). 

 
Área e população de estudo 

 A população de estudo foi constituída por residentes das áreas urbanas do Paranoá e 

Itapoa, maiores de 18 anos selecionados para participar e que aceitaram responder ao 

questionário por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE.   

O Paranoá é a VII Região Administrativa do Distrito Federal, e foi criada em 1964, 

quando da chegada dos primeiros trabalhadores para as obras da barragem do lago (GDF, 2017). 

Em 2011 sua população era de 42.427 mil habitantes, sendo 20.055 homens e 22.372 mulheres 

(PDAD, 2011). 

 Itapoã, XXVIII Região Administrativa do Distrito Federal, é considerada uma cidade 

dormitório com cerca de 56.360 mil habitantes, segundo dados da Pesquisa Distrital por 

Amostra de Domicílios- PDAD (2011). Localizada próxima ao Paranoá, ela foi invadida em 

1990 e regularizada apenas em 2005.  

Amostragem e tamanho da amostra 

 Trata-se de uma amostra probabilística por conglomerados em 3 estágios. No primeiro 

estágio, foram selecionados 40 setores censitários, com probabilidade proporcional ao tamanho, 

de acordo o número de domicílios correspondente a cada setor. Para selecionar os setores 

censitários, foram considerados através da lista de setores obtida na Fundação Instituto de 

Geografia e Estatística (CD ROM-Contagem da população 2010 Agregado por setores 

censitários). Foram considerados os setores com domicílios permanentes, (aqueles em que 

residiam famílias), e eliminados setores com menos de 30 domicílios permanentes particulares, 

assim como, aqueles que são considerados especiais (asilos, reservas indígenas, penitenciarias, 

entre outros) (URDANETA et al., 2017). 

Na segunda etapa, foram selecionados 18 domicílios por cada setor censitário por meio 

de uma amostragem sistemática, na qual o primeiro domicilio foi selecionado de forma 

aleatória, e os 17 restantes foram selecionados de forma sistemática mediante contagem de um 

intervalo chamado “pulo”. O “pulo” é calculado pela razão entre o número total de domicílios 

no setor e o número de domicílios a ser selecionado (18 domicílios), desse modo o valor do 

pulo variou conforme o número de domicílios de cada setor (URDANETA et al., 2017). 
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 Na terceira etapa foi selecionado um morador com idade igual ou superior a 18 anos 

para responder o questionário domiciliar. Já o seguinte módulo (parte individual) era 

respondido pelo indivíduo que foi selecionado.    

Os domicílios nos quais se identificou a presença de moradores com idade igual ou 

inferior a dois anos, além da entrevista individual com o morador adulto selecionado, a mãe da 

referida criança foi convidada a responder os módulos referentes ao atendimento pré-natal e 

assistência ao parto (módulo F) e o correspondente a saúde da criança com menos de dois anos 

(módulo G). 

O tamanho da amostra foi calculado pela equipe do ICICT/FIOCRUZ para detectar 

diferença de até 3,5% para uma proporção de 15%, com poder de 80% e o nível de significância 

de 95%. Por se tratar de um desenho complexo de amostragem, foi incorporado um efeito de 

desenho de 1,3, sendo necessário entrevistar 600 indivíduos no total, levando-se em 

consideração possíveis perdas, em torno de 20%, aumentou o tamanho da amostra para 720 

domicílios. Vale ressaltar que o tamanho da amostra de mães e crianças menores de dois anos 

dependeu da identificação das mesmas nos domicílios selecionados.  

Instrumento de coleta de dados  

   O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa correspondeu à primeira versão 

do questionário usado na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) fornecido pela FIOCRUZ. O bloco 

domiciliar é composto pelos módulos: contatos do domicílio, lista de moradores do domicílio, 

situação socioeconômica, informações do domicílio, características contextuais (vizinhança) e 

caraterísticas de saúde dos moradores do domicílio. O bloco individual é composto por 10 

módulos de A a J, que são eles: características sociodemográficas e apoio social, autoavaliação 

do estado de saúde, estilo de vida, morbidade, acidentes e violências, saúde da mulher, crianças 

com menos de dois anos, saúde bucal, saúde dos idosos, desempenho do sistema de saúde. Para 

esta pesquisa utilizou-se parte do módulo F corresponde a saúde da mulher e o módulo G 

referente a crianças menores de dois anos. 

 Para a realização da pesquisa foram necessárias quatro equipes, cada uma composta por 

um supervisor de campo, e quatro entrevistadores, além de duas coordenadoras de campo. Os 

supervisores de campo foram profissionais técnicos da Regional de Saúde do Paranoá, e os 

entrevistadores alunos de graduação da área da saúde selecionados por meio de edital. Toda a 

equipe recebeu bolsas do PET/VS e foram devidamente treinados para a realização das 

entrevistas face-a-face,com ênfase para a precisão das anotações em questionário impresso. As 
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entrevistas foram realizadas às sextas e aos sábados para garantir a presença da maioria dos 

moradores nos domicílios. No decorrer do período da coleta de dados, cada questionário era 

revisado pelas supervisoras de campo no que diz respeito à sua completude. Os dados foram 

duplamente digitados em uma plataforma online criada pelo ICICT/FIOCRUZ. Infelizmente os 

bancos foram perdidos pela FIOCRUZ, sendo necessário uma nova digitação, que utilizou 

dispositivos eletrônicos (pockets) utilizados quando da realização do inquérito na Região dos 

Pirineus no ano de 2016. 

Análise dos dados  

A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS. Cada item do módulo saúde da mulher, no que diz respeito ao atendimento 

no pré-natal e a assistência ao parto e saúde da criança, foi checado para identificar a 

inconsistência de dados. 

Foram calculadas medidas de frequência (números absolutos e proporções) para cada 

uma das situações de interesse abordadas, além da análise descritiva das prevalências de relato 

das diversas dimensões avaliadas, foram feitas comparações entre as RA.  

Por meio das informações obtidas, foram estimados os seguintes indicadores referente à 

atenção básica:  

1) Indicadores de cobertura e de qualidade do atendimento pré-natal: 

• Número de consultas; 

• Realização de exames laboratoriais básicos (glicemia, exame para sífilis e 

teste para infecção pelo HIV); 

• Frequência de realização dos procedimentos preconizados (medida de 

peso, pressão arterial, altura uterina e ausculta do bebê); 

• Frequência de orientações adequadas (sobre sinais de trabalho de parto, 

sinais de risco na gravidez e informações sobre qual estabelecimento de saúde procurar 

na hora do parto); 

• Recebimento de aconselhamentos (não faltar às consultas agendadas, 

manter uma alimentação saudável, não fumar, não beber em excesso, informações sobre 

o HIV); 

• Número de ultrassonografias realizadas. 
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2) Indicadores de assistência ao parto: 

• Internação para o parto no primeiro estabelecimento de procura; 

• Tipo de parto; 

• Realização de consulta pós-parto. 

3) Indicadores de saúde infantil: 

• Adequação do esquema de vacinação segundo idade e o calendário de 

vacinação preconizado em 2010/2011 a partir das informações anotadas na caderneta de 

vacinação das crianças com idade até dois anos; 

• Percentual que não faz acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento em serviço de saúde; 

• Proporção de crianças com mais de seis meses e menos de dois anos 

completos que foram amamentadas (exclusiva e predominantemente) até os seis meses.  

Nas situações em que alguma inconsistência foi evidenciada foram realizadas as 

correções necessárias, evitando a perda ou comprometimento de dados. 

As variáveis foram analisadas de forma descritiva e apresentadas por meio de 

frequências simples. 

Para realizar a análise do atendimento no pré-natal e a assistência ao parto, foram 

selecionados apenas domicílios em que havia crianças menores de 2 anos, um total de 93 

questionários. Quando utilizando as variáveis e subdivididas em blocos descritas nos quadros 

(Anexo 5). 

Para verificar a adequação do esquema vacinal foi levado em consideração o calendário 

preconizado pelo PNI (Anexo 4) na época de realização do inquérito e os critérios apontados 

por MORAES et al. (2003) e classificado como: 

Esquema Completo: Aplicação de todas as vacinas preconizadas pelo PNI, cujas doses 

foram aplicadas nas idades corretas (adequação epidemiológica) e com os intervalos corretos 

(adequação imunológica) para as crianças com idade de um ano e menos e para as de 13 aos 24 

meses. Para tal, foram calculados os dias de aplicação das vacinas subtraindo da data de 

nascimento. 
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Foram consideradas como doses corretas a aplicação das vacinas nos intervalores abaixo 

especificados propostos pela equipe de realização do Inquérito de Cobertura Vacinal nas Áreas 

Urbanas das Capitais realizado em 2007 (MORAES et al., 2007).  

A) DPT, Hib e PÓLIO: 

1ª dose aplicada com menos de 60 (+ -15) dias de idade.  

2a dose: aplicada entre 120 (+ -15) dias de idade e com intervalo pelo menos 45 

dias da 1a dose. 

3a dose: aplicada entre 180 (+ -15) dias de idade e com intervalo pelo menos 45 

dias da 2a dose.  

1a reforço: aplicada entre 440 e 470 dias de idade e com intervalo maior ou igual 

que 168 dias da 3a dose. Para o reforço só se considerou a DPT e a Pólio. 

B)  Febre amarela: Dose aplicada a partir dos 8 meses e quinze dias de idade 

e antes de 9 meses e 15 dias.  

C) Tríplice viral: Dose aplicada acima de 365 dias de idade.  

D) HVB:  

1a dose: aplicada até o 2o dia de vida.  

2a dose: aplicada de 28 a 45 dias de idade e com intervalo de pelo menos 30 dias 

da 1ª dose.  

3a dose: aplicada entre 180 e 195 dias de idade com intervalo mínimo de 120 

dias da 2a dose. 

E) Pneumococo:  

1ª dose aplicada com 90 dias (+-15) dias de idade  

2a dose: aplicada entre 150 (+ -15) dias de idade e com intervalo pelo menos 45 

dias da 1a dose. 

3a dose: aplicada entre 210 (+ -15) dias de idade e com intervalo pelo menos 45 

dias da 2a dose.  

1a reforço: aplicada entre 440 e 470 dias de idade e com intervalo maior ou igual 

que 240 dias da 3a dose.  

F) Meningocócica: 1ª dose aplicada com 90 dias (+-15) dias de idade  

2a dose: aplicada entre 150 (+ -15) dias de idade e com intervalo pelo menos 45 

dias da 1a dose. 

3a dose: aplicada entre 365 (+ -15) dias de idade e com intervalo pelo menos 

210 dias da 2a dose.  
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RESULTADOS 

Foram selecionados 24 setores censitários no Itapoã e 16 no Paranoá, nos quais foram 

abordados 605 domicílios. Foram identificados 93 domicílios com crianças menores de 2 anos, 

dos quais houve informações completas sobre o pré-natal e assistência ao parto em 86. 

Em relação as caraterísticas do domicilio, 100% das casas eram de alvenaria, 98,9% são 

abastecidas pela rede geral de distribuição de água e 100% pela rede elétrica. Sobre o destino 

do lixo domiciliar, 98,9% é coletado regularmente. Em relação à forma como é feito o 

escoadouro dos banheiros a grande maioria respondeu que são feitos através da rede coletora 

de esgoto (92,3%) (Tabela 1). 

Tabela 1: Características dos domicílios onde residem as mães de crianças menores de 2 anos 

no Itapoã e Paranoá, 2010 - 2011. 

Características Itapoã      Paranoá       Total 

n % n % n % 

Construído de alvenaria 57 100 36 100% 93 100 

*Água canalizada em 

pelo menos um cômodo 

  

57 100 35 97,2% 92 98,9 

*Abastecimento de água 

pela rede geral de 

distribuição 

 

57 100 35 97,2% 92 98,9 

Forma de iluminação do 

domicilio elétrica (de 

rede - gerador - solar) 

 

57 100 36 100 93 100 

 

*Lixo Coletado 

regularmente 

57 100 35 97,2 92 98,9 

*Forma do escoadouro 

dos banheiros/sanitários 

50 89,2 34 97,1 84 92,3 
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*Faltando informação 

Quanto às condições de moradia, as entrevistadas afirmaram a existência de muito lixo 

(46,2%) e barulho (50,5%) nas ruas da sua vizinhança. Já, 67,7% negaram a existência de 

alguma área de lazer para praticar esportes ou fazer caminhada. Sobre um local para comprar 

frutas e legumes, foi referido a existência por 81,7% (Tabela 2). 

  Na questão relacionada a violência nos últimos 6 meses, 55,9% referiram ter acontecido 

uma briga com o uso de arma; 40,9% referiram algum episódio de brigas entre gangues. Foi 

respondido por 18,3% casos de agressão sexual ou estupro e 65,6% disseram ter ocorrido 

roubo/furto na vizinhança. Foi referido por 64,5% que não se sente segura andando pelas ruas 

durante o dia e a noite (Tabela 2). 

Tabela 2: Características da vizinhança dos domicílios das mães de crianças menores de 2 

anos no Itapoã e Paranoá, 2010 - 2011. 

pela rede coletora de 

esgoto ou pluvial 

 

Por fossa séptica lig. rede 

esgoto/pluvial 

1 1,8 1 2,8% 2 2,2 

Por Fossa séptica ñ lig 

rede esgoto/pluvial 

5 5,4 0 0% 5 5,4 

Características Itapoã Paranoá  Total 

n % n % n % 

Há muito lixo/entulho nas 

ruas 

Sim 28 49,1 15 41,7 43 46,2 

Não 29 50,9 21 58,3 50 53,8 

Muito barulho na 

vizinhança 

Sim 24 42,1 23 63,9 47 50,5 

Não 33 57,9 13 36,1 46 49,5 

Área de lazer Sim 16 28,1 14 38,9 30 32,3 

Não 41 71,9 22 61,1 63 67,7 

Local para comprar 

frutas e legumes 

Sim 46 80,7 30 83,3 76 81,7 

Não 11 19,3 6 16,7 17 18,3 

Sente seguro caminhando 

durante dia e noite 

Sim 19 33,3 14 38,9 33 35,5 

Não 38 66,7 22 61,1 60 64,5 

Últimos 6 meses briga 

com o uso de arma  

Sim 34 59,6 18 50 52 55,9 

Nunca 23 40,4 18 50 41 44,1 
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 No Itapoã, 52,6% responderam que o domicilio não estava cadastrado na Unidade de 

Saúde da Família no momento da aplicação do questionário, já o Paranoá apresentou uma 

proporção maior de não cadastramento de 61,1%. Entre esses domicílios cadastrados, no Itapoã 

(43,7%) e Paranoá (42,6%) recebem visita mensal de algum agente comunitário ou profissional 

de saúde. No Paranoá 2 dos 7 eram visitados apenas uma vez por ano. No Itapoã e Paranoá 

perguntados se os profissionais da ESF fizeram perguntas sobre os problemas de saúde, 82,6% 

responderam que sim. Quanto às orientações dadas, foram referidas que sim para as seguintes 

questões: Comportamentos saudáveis (65,2%); saúde bucal (57,2%) e cuidados à saúde infantil 

(60,9%). Foi referido por 65,2% a realização do acompanhamento do desenvolvimento das 

crianças e 73,9% a verificação do cartão de vacinas (Tabela 3). 

Tabela 3: Cobertura e desempenho da Estratégia de Saúde da Família dos domicílios das mães 

de crianças menores de 2 anos no Itapoã e Paranoá, 2010 - 2011. 

Últimos 6 meses briga 

entre gangues 

Sim 19 33,3 19 52,8 38 40,9 

Nunca 38 66,7 17 47,2 55 59,1 

Últimos 6 meses agressão 

sexual/estupro 

Sim 10 17,5 7 19,4 17 18,3 

Nunca 47 82,5 29 80,6 76 81,7 

Últimos 6 meses 

roubo/furto 

Sim 37 64,9 24 66,7 61 65,6 

Nunca 20 35,1 12 33,3 32 34,4 

Características Itapoã Paranoá Total 

n % n % n % 

Domicilio cadastrado na 

unidade de saúde da 

família 

Sim 16 28,1 7 19,4 23 24,7 

Não 30 52,6 22 61,1 52 55,9 

Não sei  11 19,3 7 19,4 18 19,4 

Frequência que o domicilio 

recebe visita do ACS ou 

profissional de saúde 

Mensalmente 7 43,7 3 42,6 10 43,5 

Cada 2/meses 3 18,8 1 14,3 4 17,4 

2-4 vezes/ ano 6 37,5 1 14,3 7 30,4 

1 vez por ano 0 0 2 28,6 2 8,7 

Profissionais da ESF 

fizeram perguntas sobre os 

problemas de saúde 

 

Sim 13 81,2 6 85,7 19 82,6 

Não 3 18,8 1 14,3 4 17,4 

Orientações sobre 

comportamentos saudáveis  

 

Sim 10 62,5 5 71,4 15 65,2 

Não 6 37,5 2 28,6 8 34,8 

Orientações sobre como 

cuidar da saúde bucal 

 

Sim 9 56,3 3 42,9 12 57,2 

Não  7 43,7 4 57,1 11 47,8 

Sim 10 62,5 4 57,1 14 60,9 
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 Em relação às fontes de recursos utilizadas para pagar despesas com saúde, a maior 

proporção foi da renda de um morador do domicilio (87,1%), seguida de economias (17,2%); 

Empréstimos ou doações de familiares/amigos (9,7%); Venda de objetos ou bens (5,4%); Plano 

de Saúde (7,5%) e por fim, empréstimos de instituições financeiras (2,2%) (Tabela 4). 

Tabela 4: Fontes dos recursos utilizados para pagar as despesas com saúde em domicílios com 

mães e crianças menores de 2 anos no Itapoã e Paranoá, 2010 - 2011. 

 
 Das mães de crianças menores de dois anos entrevistadas, 83,7% são casadas ou vivem 

com o companheiro e 16,3% nunca foram casadas. Elas apresentavam uma média de idade de 

28 anos, sendo 8,6% mulheres menores de 20 anos, 50,5% com idade entre 20 a 29 anos, 38,7% 

entre 30 a 39 anos e, 2,2% maiores de 40 anos. A grande maioria apresentou um nível de 

escolaridade baixo (44,6% abaixo do fundamental incompleto); 29,3% fundamental completo 

e médio incompleto; (26,1%) médio completo e superior incompleto. Verifica-se um nível de 

escolaridade menor no Itapoã comparado ao Paranoá (Tabela 5).  

Orientações sobre cuidados 

de saúde infantil 

 

Não 6 37,5 3 42,9 9 39,1 

Acompanhamento do 

desenvolvimento das 

crianças 

 

Sim 10 62,5 5 71,4 15 65,2 

Não 6 37,5 2 28,6 8 34,8 

Verificaram o cartão de 

vacinação das crianças 

Sim 12 75 5 71,4 17 73,9 

Não 4 25 2 28,6 6 26,1 

Características Itapoã Paranoá Total 

n % N % N % 

Renda de um morador do 

domicilio 

Sim 48 84,2 33 91,7 81 87,1 

Não 9 15,8 3 8,3 12 12,9 

Economias Sim 7 12,3 9 25,0 16 17,2 

Não 50 87,7 27 75,0 77 82,8 

Venda de objetos ou bens Sim 3 5,3 2 5,6 5 5,4 

Não 54 94,7 34 84,4 88 94,6 

Empréstimos ou doações 

de familiares ou amigos 

Sim 3 5,3 6 16,7 9 9,7 

Não 54 94,7 30 83,3 84 90,3 

Empréstimos de 

instituições financeiras 

Sim 2 3,5 0 0,0 2 2,2 

Não 55 96,5 36 100 91 97,8 

Plano de saúde Sim 4 7,0 3 8,3 7 7,5 

Não 53 93,0 33 91,7 86 92,5 
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Ao analisar a situação de trabalho dessas mulheres, 48,9% trabalhavam e estavam em 

atividade no momento da entrevista, 34,8% trabalhavam, mas não estavam em atividade, 14, 

1% já trabalharam, mas não trabalhavam mais e 2,2% nunca trabalhou. Os motivos pelos quais 

não estavam em atividade no momento, predominaram por ser mulheres donas de casa (73,3%), 

seguido das que estavam a procura (13,3%). Dessas mulheres que estavam trabalhando, 37,8% 

eram em empregos assalariados com carteira assinada, 22,2% empregos assalariados sem 

carteira assinada e autônomas com 5,6%. A renda média mensal dessas mães foi de 317,00 

reais, sendo que, 20% recebiam até um salário mínimo e 34,8% entre 1 a 2 salários mínimos 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5: Distribuição ( nº e %) das características demográficas das mães residentes no Itapoã 

e Paranoá, 2008 a 2011. 

     Itapoã Paranoá       Total 

Características n % n % n % 

Idade < 20 4 7,0 4 11,1 8 8,6 

20 a 29 26 45,6 21 58,3 47 50,5 

30 a 39 25 43,9 11 30,6 36 38,7 

>40 12 3,5 0 0 2 2,2  

 

Estado Conjugal Nunca foi casada 6 10,5 9 25,7 15 16,3 

Casada/vive com 

companheiro 

50 87,7 26 74,3 76 82,6 

Divorciada 1 1,8 0 0,0 1 1,1 

 

Grau de instrução 

 

Analfabeto 2 3,5 0 0,0 2 2,2 

Elementar 

incompleto 

8 14,0 2 5,7 10 10,9 

Elementar comp. e 

fund. Incompleto 

21 36,8 8 22,9 29 31,5 

Fundamental compl. 

Médio incompleto 

14 24,6 13 37,1 27 29,3 

Médio compl. e 

superior incompl. 

12 21,1 12 34,3 24 26,1 

 

 

Situação de 

trabalho 

Trabalha e em 

atividade 

22 38,6 23 65,7 45 48,9 

 

Trabalha mas não  

em atividade 

22 38,6 10 28,6 32 34,8 

Já trabalhou mas não 

trabalha mais 

11 19,3 2 5,7 13 14,1  

 

 

Nunca trabalhou 2 3,5 0 0,0 2 2,2 

Situação de 

trabalho 

Servidor publico 1 1,8 0 0,0 1 1,1 

Empreg. assalariado  

com carteira 

18 32,7 16 45,7 34 37,8 

Empreg. Assalariado 

sem carteira 

14 25,5 6 17,1 20 22,2 
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  Dos 93 domicílios em que haviam crianças menores de 2 anos, 83 responderam ter 

realizado a assistência ao pré-natal, 3 disseram que não e de 7 não se obteve informação. Entre 

as que realizaram o pré-natal, todas referiram o recebimento do cartão de pré-natal durante o 

seu acompanhamento. 85,5% das mulheres iniciaram o pré-natal até o terceiro mês e 14,5% 

deram início apenas entre o quarto e sexto mês, sendo que 31,3% tiveram de quatro a seis 

consultas, 43,4% de sete a nove e 24,1% realizaram mais de 10 consultas.  74,7% foram 

informadas sobre qual serviço procurar na hora do parto (Tabela 6). 

Tabela 6: Distribuição ( nº e %) das características do atendimento ao pré-natal de 86 gestantes 

residentes no Itapoã e Paranoá, 2008 a 2011. 

Autônomo 2 3,6 3 8,6 5 5,6 

Empregador com 5 

funcionários fixo 

1 1,8 0 0,0 1 1,1 

 Não trabalha 19 34,5 10 28,6 29 32,2 

 

Renda mensal 

 

Sem renda 18 58,1 7 29,2 25 45,5 

Até um SM 5 16,1 6 25,0 11 20,0 

Entre 1 SM até 2 

SM 

8 25,8 11 45,8 19 34,5 

 Itapoã Paranoá Total 

n % n % n % 

Pré-natal na última 

gravidez 

Sim 51 98,1 32 94,1 83 96,5  

Não 1 1,9 2 5,9 3 3,5  

Recebeu o cartão de 

pré-natal 

Sim 51 100  32 100  83 100  

Não 0 0,0  0 0,0  0 0,0  

Inicio do pré-natal 1 a 3 meses 42 82,4  29 90,6  71 85,5  

4 a 6 meses 9 17,6  3 9,4  12 14,5  

Quantidade de 

consulta no pré-natal 

1 a 3 1 2,0  0 0,0  1 1,2  

4 a 6 20 39,2  6 18,8  26 31,3  

7 a 9 22 43,1  14 43,8  36 43,4  

10 ou mais 8 15,7  12 37,5  20 24,1  

Local da maioria das 

consultas do pré-

natal 

UBS 39 76,5  19 58,4  58 69,9  

Ambulatório 

hospital publico 

9 17,6  8 25,0  17 20,5  

Consultório 

particular/privad

o 

3 5,9  5 15,6  8 9,6  

Atendimento pelo 

SUS 

Sim 48 94,1  27 84,4  75 90,4  

Não 3 5,9  5 15,6  8 9,6  

Pagou pelo 

atendimento 

Sim- sem 

reembolso 

0 0,0  1 3,1  1 1,2  

Não- plano de 

saúde cobriu 

totalmente 

4 7,8  4 12,5  8 9,6  
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As consultas de pré-natal foram realizadas principalmente em Unidades de Atenção 

Básica (69,9%), seguidas de Ambulatório de Hospital Público (20,5%) e apenas 9,6% em 

consultório particular. Deste modo, 90,4% foram atendimentos pelo SUS, 89,2% não pagaram 

por este atendimento e 9,6% o plano de saúde cobriu totalmente. Quanto ao profissional que 

realizou a maioria das consultas do pré-natal, 86,7% das gestantes foram atendidas por um 

profissional médico (Tabela 6). 

 Em relação a frequência dos procedimentos realizados nas consultas do pré-natal 90,4% 

referiram que foram medidos o peso e a pressão arterial, 81,9% a altura uterina, em 84,3% 

houve ausculta do bebe, e por fim, apenas 30,1% afirmaram ter realizado o exame das mamas 

em todas as consultas (Figura 1). 92,8% referiram ter medido a estatura na primeira consulta. 

 

 

Figura 1: Procedimentos realizados nas consultas de pré-natal para as gestantes residentes no 

Itapoã e Paranoá-DF, 2010 e 2011. 
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Não-pelo SUS 47 92,2  27 84,4  74 89,2  

Informada sobre 

qual serviço 

procurar no parto 

Sim 38 74,5  24 75,0  62 74,7  

Não 13 25,5  8 25,0  21 25,3  

Quem atendeu na 

maioria das 

consultas 

Med. 44 86,3  28 87,5  72 86,7  

Enf. 7 13,7  4 12,5  11 13,3  
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  Quanto às orientações que devem ser dadas as gestantes nas consultas do pré-natal, foi 

referido que sim aos seguintes aconselhamentos:  Não faltar às consultas agendadas (88%); 

manter uma alimentação saudável (98,8%); não fumar (96,4%); não beber (94%); orientações 

sobre sinais de parto (78,3%), sinais de risco na gravidez (79,5%) e aleitamento materno 

(92,8%) (Figura 2). 

 

Figura 2: Orientações dadas durante as consultas de pré-natal às mulheres residentes do 

Itapoã e Paranoá, 2008 a 2011. 

  Na consulta do pré-natal, 28,9% responderam que a pressão estava alta, 83,3% referiram 

que foi explicado a ela sobre os riscos da pressão alta, 20,8% foram encaminhadas para 

especialistas, sendo que 2 gestantes não foram e o principal motivo do não comparecimento  à 

consulta foi devido ao tempo de espera ser muito grande (66,7%) (Tabela 7). 

 Questionadas sobre os exames realizados durante o pré-natal, 96,4% realizaram exame 

de urina; 98,8% declararam ter feito exame de sangue e 8 gestantes tiveram diabetes e dessas, 

todas responderam que lhes foram explicados sobre os riscos e 7 mães receberam orientações 

sobre a alimentação que deveriam ter para o seu controle, metade das mulheres foram 

encaminhadas a especialistas e todas foram a consulta (Tabela 7). 

 Já 83,1% informaram a realização do exame de sífilis, 88,4% recebeu o resultado e 

referiram ter sido negativo e 4,3% positivo. Dessas, 2 gestantes receberam o tratamento e uma 

respondeu que foi solicitado o exame para o parceiro. Sobre o teste para o HIV, 96,4% 

informaram que foi solicitado o teste, todas concordaram em ser testadas, 95% disseram que o 

teste foi negativo, 3,8% não receberam o resultado e 1,2% não foi buscar (Tabela 8). 
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Tabela 7: Distribuição ( n e %) das morbidades apresentadas durante o atendimento ao pré-

natal em 86 gestantes residentes no Itapoã e Paranoá, 2008 a 2011. 

*Faltando informação 

Características Itapoã Paranoá Total 

n % n % n % 

Foi falado que a 

pressão estava alta 

Sim 15 29,4 9 28,1 24 28,9 

Não 36 70,6 23 71,9 59 71,1 

 

Recebeu explicação 

sobre riscos da 

pressão alta para a 

gestante e o bebe  

 

Sim 12 80,0 8 88,9 20 83,3 

Não 3 20,0 1 11,1 4 16,7 

 

 

Encaminhada para 

especialista 

Sim 0 0,0 5 55,6 5 20,8 

Não 15 100 4 44,4 19 79,2 

 

 

*Foi à consulta com 

especialista 

Sim 0 0,0 2 40,0 2 40,0 

Não 0 0,0 3 60,0 3 60,0 

 

Motivo de 

não ter ido 

Tempo de espera era 

muito grande 

0 0,0 2 66,7 2 66,7 

Plano de saúde não 

cobria a consulta 

0 0,0 1 33,3 1 33,3 

 

 

Exame mostrou ter 

diabetes 

Sim 5 10,0 3 9,4 8 9,8 

Não 46 90,0 29 90,6 74 90,2 

 

Explicaram sobre os 

riscos do alto açúcar 

no sangue 

 

Sim 5 100,0 3 100,0 8 100,0 

Não 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Explicaram sobre 

alimentação que 

deveria para o 

controle da diabetes 

Sim 4 80,0 3 100,0 7 87,5 

Não 1 20,0 0 0,0 1 12,5 
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Tabela 8: Distribuição ( nº e %) dos exames realizados durante o atendimento ao pré-natal em 

86 gestantes residentes no Itapoã e Paranoá, 2008 a 2011. 

 

 

Exames Itapoã Paranoá Total 

N % n % N % 

Realizado exame de 

sangue no pré-natal 

Sim 50 98,0 32 100,0 82 98,8 

Não 1 2,0 0 0,0 1 1,2 

 

 

Realizou exame de 

sangue para sífilis 

Sim 43 84,3 26 81,3 69 83,1 

Não  3 5,9 3 9,4 6 7,2 

Não sabe 5 9,8 3 9,4 8 9,6 

 

Recebeu o resultado do 

exame  

Sim, foi 

negativo 

35 81,4 26 100 61 88,4 

Sim, foi positivo  3 7,0 0 0,0 3 4,3 

Não recebeu/não 

foi informada 

5 11,6 0 0,0 5 7,2 

 

Recebeu tratamento 

para sífilis  

Sim 2 66,7 0 0,0 2 66,7 

Não 1 33,3 0 0,0 1 33,3 

 

 

Pedido exame de sífilis 

para o parceiro 

Sim 1 33,3 0 0,0 1 33,3 

Não 2 66,7 0 0,0 2 66,7 

 

 

Foi solicitado teste para 

o HIV 

Sim 49 96,1 31 96,9 80 96,4 

Não 2 3,9 0 0,0 2 2,4 

Não sabe 0 0,0 1 3,1 1 1,2 

 

Concordou em ser 

testada 

Sim 49 100,0 31 100 80 100,0 

Não 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

Resultado do teste HIV Positivo  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Negativo 45 91,8 31 100,0 76 95,0 

Não recebeu o 

resultado 

3 6,1 0 0,0 3 3,8 

Não foi buscar o 

resultado 

1 2,0 0 0,0 1 1,2 



 

29 

 

Foi referido por 96,4% a solicitação do exame de ultrassonografia, 60% responderam 

que foram solicitados de 1 a 3 exames, 6,3% disseram não ter conseguido realizar todos os 

exames solicitados. Dentre os principais motivos, 40% não achou necessário, 40% estavam com 

dificuldades financeiras e 20% não conseguiram marcar. Perguntadas se pagaram pelos exames, 

72,5% disseram que pagaram sem reembolso (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Distribuição ( nº e %) das ultrassonografias realizadas durante o atendimento ao pré-

natal em 86 gestantes residentes no Itapoã e Paranoá, 2008 a 2011 

*Faltando informação 

 

  Antes de conseguir internação onde o parto foi realizado, 10 mulheres buscaram 

assistência em outro local, e 2 gestantes procuraram 3 serviços antes do atual. 61,3% 

responderam que o parto foi realizado no estabelecimento indicado durante o pré-natal, sendo 

Procedimentos Região Administrativa do Distrito Federal 

Itapoã Paranoá Total 

N   % n   % n %   

Foi solicitado exame 

de ultrassonografia 

 

Sim 49 96,1 31 96,9 80 96,4 

Não 2 3,9 1 3,1 3 3,6 

Quantos exames 

solicitados 

1 a 3 28 57,2 20 24,5 48 60,0 

4 a 6 18 36,7 7 22,3 25 31,3 

7 a 10 3 6,1 4 12,9 7 8,8 

 

Conseguiu realizar 

todos os exames de 

ultrassonografia 

 

Sim 45 90,0 30 100,0 75 93,8 

Não 5 10,0 0 0,0 5 6,3 

*Quantos exames 

realizou 

0 1 16,6 0 0,0 1 12,5 

1 a 3 4 66,8 1 50,0 5 62,5 

4 a 6 1 16,6 1 50,0 2 25,0 

 

Motivo de não ter 

conseguido realizar 

todos os exames 

Não conseguiu marcar 1 20,0 0 0,0 1 20,0 

Não achou necessário 2 40,0 0 0,0 2 40,0 

Estava com 

dificuldades 

financeiras 

2 40,0 0 0,0 2 40,0 

 

 

Pagou pelos exames 

de ultrassonografia 

 

Sim - pagou todos 

sem reembolso 

40 81,6 25 90,3 68 85 

Não - todos foram 

feitos pelo SUS 

7 14,3 0 0,0 7 8,8 

Não - plano de saúde 

cobriu todos 

 

2 

 

4,1 

 

3 

 

9,7 

 

5 

 

6,3 
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que 97,6% foi realizado na maternidade ou hospital. Foi respondido por 96,4% que foi o 

profissional médico que atendeu na hora do parto, 90,4% referiram ter realizado o atendimento 

pelo SUS e 91,6% não pagaram pelo atendimento. Questionadas sobre o momento do parto, 

85,5% responderam que não tiveram acompanhante na hora do parto, o principal motivo foi 

que não deixaram (54,9%) (Tabela 10). 

Tabela 10: Distribuição ( nº e %) da assistência ao parto nas mães residentes no Itapoã e 

Paranoá, 2008 a 2011. 

Características Itapoã Paranoá     Total 

n % n % n % 

Parto realizado no 

primeiro 

estabelecimento que 

procurou 

Sim 47 92,2  26 81,3  73 88,0  

Não 4 7,8  6 18,8  10 12,0 

 

 

  

Quantos 

estabelecimentos 

procurou até a 

internação  

1 2 50,0  2 33,3  4 40,0 

 2 1 25,0 3 50,0 4 40,0  

 3 

1 25,0  1 16,7  2 20,0  

 

 

O parto foi realizado 

no estabelecimento 

indicado no pré-natal 

 

Sim 37 72,5  20 62,5  57 61,3  

Não 4 7,8  3 9,4  7 7,5  

Não houve 

indicação 

10 19,6  9 28,1  19 20,4 

 

  

O parto foi feito pelo 

SUS 

 

Sim 46 90,2  29 90,6  75 90,4  

Não 5 9,8  3 9,4  8 9,6  

Pagou pelo parto 

 

 

Sim – teve 

reembolso 

parcial 

1 2,0  0 0,0  1 1,2  

Não-plano 

de saúde 

cobriu 

totalmente  

3 5,9  2 6,3  5 6,0  

Não- pago 

por entidade 

1 2,0  0 0,0  1 1,2  

Não-SUS 

46 90,2  30 93,7  76 91,6 

 

  

Companheiro/família 

ou amigo acompanhou 

durante o trabalho de 

parto 

Sim 7 13,7  5 15,6  12 14,5  

Não 44 86,3  27 84,4  71 85,5 

 

 

  

Por que não teve 

acompanhante 

durante o parto 

 

Não sabia que 

podia 

9 20,5  4 14,8  13 18,3  

Não quis 9 20,5  2 7,4  11 15,5  

Não deixaram 20 45,5  19 70,4  39 54,9  



 

31 

 

 

  Sobre o tipo de parto, 45,8% foi cesáreo, sendo os principais motivos, indicação médica 

no trabalho de parto (31,6%), complicações na gravidez (26,3%) e escolha do médico desde o 

início (15,8%). Quanto ao tempo de gravidez, 10,8% das mulheres tiveram gestação pré termo, 

72% a termo, 17,2% não souberam responder. Em relação ao peso do bebê, 6,5% nasceram 

com baixo peso, 76,3% peso adequado, 17,2% não sabiam. Quanto a consulta durante o 

puerpério, 71,1% disseram que sim, 15,7% não, apesar de ter recebido orientação para fazer e 

13,3% não, porque não recebeu orientação para fazer. Foi referido 1 óbito após o nascimento 

(Tabela 11). 

Tabela 11: Características do parto de mulheres residentes no Itapoã e Paranoá, 2008 a 2011. 

 

 

Não tinha 

ninguém 

6 13,6  2 7,4  8 11,3  

Características Itapoã Paranoá Total 

n % N % n % 

Tipo de 

parto 

Normal 28 54,9  17 53,1  45 54,2  

Cesárea 23 45,1  15 46,9  38 45,8 

  

Motivo 

do parto 

cirúrgico 

Já tinha tido um parto 

cesáreo  

2 8,7  1 6,7  3 7,9  

porque queria ligar as 

trompas 

2 8,7  0 0,0  2 5,3  

não sentir dor/ser mais 

conveniente/etc 

0 0,0  1 6,7  1 2,6  

Escolha do médico desde o 

início 

3 13,0  3 20,0  6 15,8  

Porque teve complicações 

na gravidez  

7 30,4  3 20,0  10 26,3  

Por indicação medica 

durante o trabalho de parto 

6 26,1  6 40,0  12 31,6  

Não entrou em trabalho de 

parto 

2 8,7  1 6,7  3 7,9  

Outro 1 4,3  0 0,0  1 2,6  

 

Tempo de 

gravidez 

no parto 

Pré-termo 9 15,8  1 2,8  10 10,8  

A termo 38 66,7  29 80,6  67 72  

Não sabe 10 17,5  6 16,7  16 17,2 

  

Peso do 

bebe ao 

nascer 

Baixo peso 4 7,0  2 5,6  6 6,5  

Peso adequado 42 73,7  29 80,6  71 76,3  

Não sabe 11 19,3  5 16,7  16 17,2 

  

Sim 56 98,2  36 100  92 98,9  
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A atenção ao pós parto revelou que 55,4% das crianças foram encaminhadas para o 

alojamento conjunto e 33,7% para o berçário (Tabela 12). 

Tabela 12: Atenção ao pós-parto em crianças menores de 2 anos residentes no Itapoã e Paranoá, 

2008 a 2011. 

O bebe 

está vivo 

Não- nasceu vivo, mas 

morreu 

1 1,8  0 0,0  1 1,1  

 

 

Consulta 

puerpério 

Sim 37 72,5  21 67,7  59 71,1  

Não- apesar de ter recebido 

orientação p/ fazer 

9 17,6  4 12,9  13 15,7  

Não- pois não recebeu 

orientação 

5 9,8  6 19,4  11 13,3  

Características Itapoã Paranoá   Total 

n   % n  % n  % 

Para onde o RN foi 

encaminhado após o 

parto 

Alojamento conjunto 30 53,6  21 58,3  51 55,4  

Berçário 21 37,5  10 27,8  31 33,7  

Unidade Intermedi 1 1,8  0 0  1 1,1  

UTI 3 5,4  1 2,8  4 4,3  

outro 1 1,8  4 11,1  5 5,4  

 

Última vez que o bebe 

precisou de assistência 

médica 

Menos de 2 semanas 9 16,1  6 17,1  15 16,5  

Entre 2 sem. e 1 mês 3 5,4  5 14,3  8 8,8  

1 mês e menos de 3 13 23,2  5 14,3  18 19,8  

3 meses ou mais 15 26,8  12 34,3  27 29,7  

Nunca 16 28,6  7 20  23 25,3  

 

Local do atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendido no      

primeiro serviço 

 

Motivo de não 

conseguir atendimento 

no primeiro serviço 

 

Procurou outro serviço 

 

 

Conseguiu atendimento 

 

 

Atendimento pelo SUS 

 

UBS 8 20  5 17,9  13 19,1  

UPA 0 0  1 3,6  1 1,5  

PS ou emergência de 

Hospital Publico 

21 52,5  15 53,6  36 52,9  

Ambulatório de 

Hospital Publico 

8 20  4 14,3  12 17,6  

Consultório particular 2 5  0 0  2 2,9  

PS ou emergência de 

Hospital Privado 

 

Sim     

Não 

 

Não havia profissional 

Outro/greve 

 

 

Sim 

Não 

 

Sim 

Não 

 

Sim 

Não 

1 

 

 

38 

1 

 

1 

0 

 

 

1 

0 

 

0 

1 

 

34 

5 

2,5  

 

 

97,4 

2,6 

 

100 

0 

 

 

100 

0 

 

0 

100 

 

87,2 

17,8 

3 

 

 

27 

1 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

27 

0 

10,7  

 

 

96,4 

3,6 

 

0 

100 

 

 

0 

100 

 

0 

0 

 

100 

0 

4 

 

 

65 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

0 

1 

 

61 

5 

5,9  

 

 

97 

3 

 

50 

50 

 

 

50 

50 

 

0 

100 

 

92,4 

7,6 
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 Perguntadas sobre a última vez que a criança precisou de assistência médica, 16,5% 

responderam há menos de 2 semanas e 29,7% em 3 meses ou mais, sendo que 52,9% dessas 

mulheres, buscaram essa assistência no Pronto Socorro ou emergência de Hospital Público. 

Porém, 3% não conseguiram atendimento no primeiro serviço que procuraram, e os principais 

motivos relatados foram devido a falta do profissional de saúde e greve. 92,4% disseram terem 

realizado o atendimento pelo SUS. Em relação ao tempo de espera até os primeiros cuidados, 

66,2% referiram ter aguardado por menos de 1 hora (Tabela 12). 

Das 93 crianças menores de dois anos de idade, 55,9% eram meninos e 44,1% meninas. 

Os dados apontaram que a maior parte das mães fizeram a primeira consulta da criança na 

Unidade Básica de Saúde (75,0%), sendo esse o mesmo local que fazem o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento das crianças, com 83,7% (Tabela 13). 

 Sobre o exame obrigatório do teste do pezinho para detectar precocemente doenças 

metabólicas, genéticas e infecciosas, 77,2% responderam ter realizado na primeira semana de 

vida e 21,7% no primeiro mês de vida após a primeira semana. Segundo informação das mães, 

43,5% e 47,8% receberam vitamina A e Sulfato Ferroso, respectivamente (Tabela 13). 

No momento da entrevista, 45% das mães referiram que desde o momento do 

nascimento a criança tomou e comeu outro alimenta que não leite de peito (Tabela 13). O estudo 

ainda revelou que 60,9% dessas crianças comem bolachas, bolos, 21,7% tomam refrigerantes, 

22,8% suco artificial e 29,3% comem doces e balas.  

  Questionadas se a criança já precisou ser internada, 22,1% disseram que sim, sendo que 

80% por uma vez, 7,3% por até cinco dias e 37,5% de seis a nove dias, 93,3% referiram que a 

internação foi pelo SUS e que pôde ter acompanhante durante a internação (Tabela 14). 

  

 

Pagou pelo 

atendimento 

 

 

 

 

Tempo que recebeu os 

primeiros cuidados 

 

 

Sim- sem reembolso 

Não, SUS 

Não, plano de saúde 

Não, pago por 

entidades 

 

Menos de 1hora 

De 1 a 2 horas 

De 3 a 4 hora 

 

 

1 

33 

2 

2 

 

 

24 

13 

1 

 

2,6 

86,8 

5,3 

5,3 

 

 

63,1 

34,2 

2,6 

 

0 

27 

0 

0 

 

 

19 

6 

2 

 

 

0 

100 

0 

0 

 

 

70,3 

22,2 

7,2 

 

 

1 

60 

2 

2 

 

 

43 

19 

3 

 

1,5 

92,3 

3,1 

3,1 

 

 

66,2 

29,2 

4,6 



 

34 

 

 

Tabela 13: Cuidados preventivos a saúde da criança residentes no Itapoã e Paranoá, 2008 a 

2011. 
Características  Itapoã Paranoá Total 

 n  %  n  % n  % 

Sexo Masculino 36 63,2  16 44,4  52 55,9  

Feminino 21 36,8  20 55,6  41 44,1  

 

Local da primeira 

consulta 

 
 

 
 

Local onde é 

realizado o 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento da 

criança 

UBS 43 76,8  26 72,2  69 75,0  

UPA 0 0,0  4 11,1  4 4,3  

PS ou emergência de 

Hospital publico 

2 3,6  2 5,6  4 4,3  

ambulatório de hospital 

publico 

8 14,3  3 8,3  11 12  

Consultório particular 1 1,8  1 2,8  2 2,2  

PS ou emergência de 

hospital Privado 

1 1,8  0 0,0  1 1,1  

Visita domiciliar ESF 

 

UBS 

UPA 

Ambulatório de 

Hospital Público 

Consultório Particular 

Visita domiciliar da 

ESF 

Não faz 

acompanhamento 

 

1 

 

48 

1 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

1,8  

 

84,2 

1,8 

3,5 

 

5,3 

 

1,8 

 

1,8 

0 

 

29 

3 

2 

 

1 

 

0 

 

1 

0,0 

 

80,6 

8,3 

5,6 

 

2,8 

 

0,0 

 

2,8  

1 

 

77 

4 

4 

 

4 

 

1 

 

2 

1,1 

  

83,7 

4,3 

4,3 

 

4,3 

 

1,1 

 

2,2 

Foi realizado o pé do 

pezinho 

Sim- na primeira 

semana de vida 

44 78,6  27 75,0  71 77,2  

Sim- no primeiro mês 

de vida, após a 1ª  

11 19,6  9 25,0  20 21,7  

Sim- após o primeiro 

mês de vida 

 

1 1,8  0 0,0  1 1,1 

 

  

Tomou outro 

alimento além de 

leite materno 

Sim 3 27,3  6 66,7  9 45  

Não 8 72,7  3 33,3  11 55  

 

 

Recebeu vitamina A Sim 30 53,6  10 27,8  40 43,5  

Não 24 42,9  25 69,4  49 53,3  

Recebeu um composto, 

mas não sabe se 

contem  

2 3,6  1 2,8  3 3,3  

 

 

 

Recebeu Sulfato 

ferroso 

Sim 29 51,8  15 41,7  44 47,8  

Não 27 48,2  20 55,6  47 51,1  

Recebeu um composto, 

mas não sabe secontém  

0 0,0  1 2,8  1 1,1  
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Tabela 14: Atenção à saúde da criança menor de dois anos que precisaram ser internadas, 

Itapoã e Paranoá de 2008 a 2011. 

 

 Segundo as mães, todas as crianças já tinham tomado alguma vacina e 97,8% referiram 

ter cartão de vacinação, foi possível verificar o cartão de vacinação em 86 crianças.  

  Em relação ao esquema vacinal em crianças menores de 13 meses, considerando a idade 

e o intervalo correto (doses corretas), verificou-se cada vacina isoladamente. Os resultados 

corresponderam as seguintes proporções: BCG (91,4%); Hepatite B (42,9%); Poliomielite 

(54,3%); DTPhib (51,4%); Rotavírus (62,9%); Febre Amarela (40%); Tríplice Viral (2,9%); 

Pneumocócica (28,6%); Meningocócica (31,4%) (Tabela 15). 

 Quanto as doses corretas para os maiores de 12 meses, foram encontrados os seguintes 

resultados: BCG (93,9%); Hepatite B (42,9%); Poliomielite (53,1%); DTPhib (44,9%); 

Rotavírus (4,1%); Febre Amarela (100%); Tríplice Viral (30,6%); Pneumocócica (4,1%); 

Meningocócica (0%). Chama atenção que o esquema vacinal correto para a idade não foi 

atingido para nenhuma criança e só 3,6% apresentaram o esquema completo para a idade 

independentemente da idade de aplicação e/ou do intervalo correto quando pertinente (Tabela 

15).  

Características Itapoã Paranoá       Total 

n % n % N % 
Já foi internado Sim 11 27,5 4 14,3 15 22,1 

Não 29 72,5 24 85,7 53 77,9 

 

Quantas vezes ficou 

internado 

1 8 72,7  4 100,0  12 80,0  

2 2 18,2  0 0,0 2 13,3  

3 1 9,1  0 0,0  1 6,7  

 

Internação pelo 

SUS 

Sim 10 90,9  4 100,0  14 93,3  

Não 1 9,1  0 0,0  1 6,7  

 

Pagou pela 

Internação 

Sim- sem reembolso 1 9,1  0 0,0  1 6,7  

Não- pelo SUS 10 90,9  4 100,0  14 93,3  

Quantos dias ficou 

internado 

Menos de 1 dia 0 0  2 25,0 2 12,5  

Até 5 dias 4 57,1 3 37,5 7 43,7  

De 6 a 9 dias 2 28,5 4 20,0 6 37,5  

25 dias 1 14,3 0 0,0 1 6,2  

 

Pôde ter 

acompanhante 

durante a 

internação 

Sim 10 90,9  4 100,0  14 93,3  

Sim- Só durante 1 dia 1 9,1  0 0,0  1 6,7  
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Tabela 15: Distribuição (nº e %) das doses corretas para cada vacina do calendário de vacinação 

de 2010 – 2011 e esquema completo em crianças de 1 a 12 meses de idade no Itapoã e Paranoá-

DF. 

Vacina Menores de 13 

meses (n=35) 

Maiores de 12 

meses (n=49) 

Todas as idades (n=84) 

n % n % n % 

BCG 32 91,4 46 93,9 78 92,9 

Hepatite B 15 42,9 21 42,9 36 42,9 

Sabin 19 54,3 26 53,1 45 53,6 

Rotavírus 22 62,9 32 65,3 54 64,3 

DTP+Hib 18 51,4 22 44,9 40 47,6 

Pneumo 10 28,6 2 4,1 12 14,13 

Meningo 11 31,4 0 0 11 13,1 

Febre Amarela 14 40,0 49 100,0 63 75 

Tríplice Viral (SCR) 1 2,9 15 30,6 16 19,0 

Esquema Correto para a 

Idade* 

0 0 0 0 0 0 

Esquema Completo para 

a idade** 

2 5,7 1 2,0 3 3,6 

*Esquema Correto para idade: vacinas cujas doses foram aplicadas nas idades e intervalos 

corretos 

**Esquema Completo: vacinas cujas doses forma aplicadas independentemente da idade e 

intervalos. 

Algumas crianças menores de 25 meses de idade não foram vacinadas (respeitando a idade de 

aplicação), como consta na Tabela 16.  

Tabela 16: Distribuição ( nº e %) de crianças menores de 25 meses de idade não vacinadas 

segundo vacina, Itapoã e Paranoá, 2010 e 2011. 

Vacina n % 

BCG 5 6,0 

Rotavírus 9 10,7 

DTP+Hib 11 13,1 

Febre Amarela 21 25 

Tríplice Viral (SCR) 13 15,5 
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DISCUSSÃO 

 As mães abordadas apresentaram características relevantes como ser de baixa 

escolaridade, viver com o companheiro, casadas e com uma renda média mensal de 314 reais, 

sendo que elas utilizam principalmente os serviços do SUS. 

 Apesar dos domicílios dessas mães possuírem o acesso a água e luz, a vizinhança se 

caracteriza pela ausência de áreas de lazer, a presença de muito lixo e barulho, além da 

exposição a violência de vários tipos. 

Em relação ao Programa Saúde da Família, verifica-se uma baixa cobertura, apenas 

55,9% dos domicílios estavam cadastrados e aproximadamente 60% não recebem visitas 

mensais dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde, e quando são visitados, cerca 

de 30% não recebem nenhum tipo de orientação. 

 

  Quanto à realização do pré-natal, o recebimento do cartão da gestante e o início do pré-

natal foram cumpridos de acordo as diretrizes do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 

Conforme preconizado, o início do acompanhamento pré-natal deve ser o mais precoce 

possível, de preferência no primeiro trimestre, para garantir às mulheres maior qualidade nas 

atenções de promoção, prevenção ou de tratamento. O cartão da gestante é um importante 

instrumento para o acompanhamento do pré-natal e seu registro deve ser feito em todos os 

encontros, além de ser uma forma de planejar uma assistência de qualidade (CARVALHO et 

al., 2004). 

 Em relação ao número de consultas, 67,5% tiveram mais de 6, sendo que, 24,1% 

ultrapassaram o número de consultas. O Ministério da Saúde recomenda o mínimo de seis 

consultas durante o pré-natal. Estudos apontam que o número maior de consultas pode estar 

relacionado a intercorrências durante a gestação e/ou devido a continuidade do cuidado com 

práticas educativas gerando uma maior duração na relação do profissional com a gestante 

(FREITAS et al., 2008; NAGAHAMA & SANTIAGO, 2006).  

Quanto à orientação sobre qual unidade hospitalar a gestante deveria procurar no 

momento do parto, 25,3% não foram informadas sobre qual serviço buscar, o que gerou que 

39% das gestantes procurassem até 3 estabelecimentos para realizar o parto, ou seja, acaba 



 

38 

 

gerando uma peregrinação das gestantes na hora do parto. Entretanto 97,5% dos partos foram 

hospitalares. 

De acordo a lei 11.634/2007 é garantido à gestante o direito de ser informada 

anteriormente, pela equipe do pré-natal, sobre em qual maternidade será assistida no parto, bem 

como a vinculação prévia à maternidade, inclusive durante o puerpério. 

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (2006), 61,4% 

das mães receberam orientações. Já em um estudo realizado no Nordeste em 2010, dentre as 

8.164 mulheres estudadas, 56,1% relataram que não foram orientadas durante o pré-natal sobre 

qual hospital/ maternidade/casa de parto, deveria realizar o seu parto, 31,2% não realizaram seu 

parto no local indicado devido à distância, e apenas 9,4% realizaram o parto na maternidade 

vinculada (BARRETO, 2014). 

Uma pesquisa realizada no Rio de Janeiro, 1999/2001, com 6.652 puérperas, mostrou 

que 2.228 (35%) procuraram assistência em mais de uma maternidade, 70,7% foram internadas 

na segunda, 15% na terceira, 7,8%, na quarta e 1,5% apenas na quinta maternidade que 

buscaram. Ainda houve uma gestante que precisou passar por cinco estabelecimentos diferentes 

até conseguir ser internada, sendo atendida somente no sexto hospital, conformando uma 

enorme peregrinação anteparto. Cerca de 70% dessas mulheres relataram que procuraram 

outros estabelecimentos pelos próprios meios, sendo o principal motivo da procura por outros 

serviços à falta de vagas nas Unidades de Saúdes (MENEZES et al, 2001).  

 Em nosso estudo no pré-natal a maioria das mulheres referiram ter sido atendidas pelo 

médico, isso mostra a ausência do enfermeiro nesse atendimento. A consulta de enfermagem é 

vista de uma maneira diferente, humanizada, pois há um vínculo e diálogo entre a gestante e o 

enfermeiro nas consultas, que é considerado um processo essencial para esclarecer suas dúvidas 

e anseios. A consulta com o enfermeiro é considerada de extrema importância, que tem como 

objetivo garantir uma extensão da cobertura e uma melhor qualidade ao pré-natal por meio de 

ações de prevenção e promoção as gestantes, para que a mulher possa ter uma gestação tranquila 

e saudável (OLIVEIRA, 2010).  

Porém, estudo realizado por NARCHI et al. (2010) mostrou que os enfermeiros 

apresentam algumas dificuldades para a realização desse atendimento, como a falta de recursos, 

impedimento institucional para solicitação de exames e prescrição de medicamentos, além da 

falta de capacitação para realizar a assistência ao pré-natal. 
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 O PHPN estabelece a participação do enfermeiro como profissional que pode prestar 

assistência a mulher diretamente no período do ciclo gravídico-puerperal.  O pré-natal de baixo 

risco pode ser acompanhado pelo enfermeiro intercalado com as consultas médicas (BRASIL, 

2006). 

 As orientações recebidas durante as consultas de pré-natal são importantes para a 

gestante conhecer e aprender sobre a gestação e os possíveis riscos que podem surgir 

(FRANCISQUINI, 2010). Um estudo realizado no Paraguai, com 328 puérperas, verificou que 

no momento do pré-natal há uma alta incidência de oportunidades perdidas quanto as 

orientações sobre cuidado com as mamas e os benefícios da amamentação, isso é evidenciado 

no puerpério com as dificuldades das mães no manejo da amamentação (SANABRIA, 2005). 

 Foi respondido por 69,9% que a maioria das consultas foi realizada na Unidade Básica 

de Saúde, sendo esse o ponto de atenção mais adequado para atender, acolher e orientar as 

gestantes. Na UBS é realizado um acompanhamento contínuo durante o pré-natal 

proporcionando uma linha de cuidado a saúde da mãe e da criança. É preciso realizar uma 

avaliação e identificar as gestantes em alto risco para serem encaminhamento para os serviços 

de referência (BRASIL, 2012). 

  A ultrassonografia é um importante exame para detectar precocemente gestações 

múltiplas, identificar a idade gestacional e malformações fetais. Apesar de ser um procedimento 

realizado com bastante frequência durante a gravidez, o seu uso gera controvérsias, pois não 

existe ainda demonstração científica que esse exame feito rotineiramente reduz a morbidade e 

a mortalidade perinatal ou materna. Portanto, a ausência do exame não é constituída como uma 

omissão e não reduz a qualidade do pré-natal (GONCALVES et al., 2009). 

 Entretanto na amostra estudada, 72,5% pagaram pelo exame, isso pode estar relacionado 

à falta de acesso aos exames pelo SUS, apesar desse exame constar entre os componentes do 

pré-natal financiado pelo Ministério da Saúde com a adesão à Rede Cegonha (BRASIL, 2011). 

  Trinta por cento das gestantes não foram submetidas em nenhuma consulta ao exame de 

mamas, resultado semelhante a um estudo realizado no Rio Grande-RS, onde em 37,5% não foi 

realizado exame clinico de mamas. É um procedimento que necessita de um maior 

envolvimento médico, sendo norma do Ministério da Saúde a realização deste procedimento 

como rotina para todas as gestantes (GONÇALVES et al., 2009). 
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 No estudo, 28,9% tiveram pressão alta, porém, apenas 20,8% foram encaminhadas para 

um especialista. Os distúrbios hipertensivos são importantes complicações na gestação que 

devem ser percebidos durante o pré-natal. 

  Em estudo realizado com gestantes hipertensivas no Rio de Janeiro, chamou atenção 

que a hipertensão arterial isoladamente não é um fator suficiente para que a gestante tenha tido 

uma atenção no pré-natal adequada; o estudo aponta que os profissionais só oferecem mais 

cuidados quando elas apresentam um desfecho negativo na sua última gestação. Isso quer dizer 

que os profissionais estão apenas preocupados em reparar um insucesso da gestação passada, e 

não em prevenir um novo dano no futuro (VETTORE, et al., 2011). 

Outra complicação é a Diabetes Gestacional, que ocorreu em 9,8% das gestantes 

entrevistadas, entre as quais a metade não foi encaminhada para especialista. O Ministério da 

Saúde recomenda que o rastreamento da diabetes gestacional seja universal. Os principais 

fatores de risco para desenvolver diabetes gestacional é ter idade igual ou superior a 35 anos, 

ser obesa ou ter tido um ganho excessivo de peso durante a gravidez, além de ter histórico na 

família em parentes de primeiro grau e malformação fetal em gestação anterior (BRASIL, 

2012). E em casos que há algum fator de risco, mas se no primeiro rastreamento o resultado 

tenha sido negativo, é necessário que seja realizado novamente no terceiro trimestre (DODE e 

SANTOS, 2009).  

Todas as gestantes, independentemente de apresentar fator de risco, devem realizar 

exame de glicemia em jejum na primeira consulta do pré-natal, que é um exame simples e de 

baixo custo. Essas gestantes que não realizam um tratamento adequado têm maior risco de uma 

ruptura prematura de membranas, parto pré-termo, além de maior incidência de pré-eclâmpsia. 

E ainda, pode aumentar o risco de desenvolver diabetes do tipo 2 após a gestação. Por isso, 

recomenda-se que posteriormente a gestação, seja feito um controle dietoterápico e a prática de 

atividades físicas para poder retardar ou reduzir a progressão a diabetes mellitus tipo 2 

(DETSCH et al., 2011).  

Durante as consultas de pré-natal 4,3% foram diagnosticadas com sífilis. No Brasil, a 

média de casos em 2010 era de 3,78 casos a cada 1.000 nascidos vivos, sendo uma doença 

evitável, se houver uma assistência de qualidade no pré-natal, é possível diagnosticar e tratar 

durante esse período. A medida mais eficaz para prevenir a Sífilis Congênita é o rastreamento 

no pré-natal, por meio do teste Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) que precisa ser 
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realizado o mais cedo possível, e depois repeti-lo entre a 28ª e da 38ª semana (ARAUJO et al., 

2006).  

Porém, 33,3% não realizou o tratamento, sendo que a transmissão vertical é evitável se 

a gestante realizar o diagnóstico precoce, e em tempo oportuno, realizar o tratamento adequado 

mediante administração de penicilina benzatina, além, da participação dos parceiros das 

mulheres que devem aderir imediatamente o tratamento simultaneamente com o das gestantes 

(BRASIL, 2015).  

Estudo descritivo realizado por Magalhães et al., (2013) no Distrito Federal, com 67 

gestantes/puérperas e seus parceiros notificadas no Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação, mostrou que 59,2% das gestantes/puérperas não foram adequadamente tratadas, e 

o principal motivo para a inadequação do tratamento foi a falta (83,6%) e/ou inadequação do 

tratamento do parceiro (88,1%). 

Em 2006 foi criado o Pacto pela Saúde visando fortalecer a gestão compartilhada entre 

as três esferas de gestão, um dos seus eixos (Pacto pela Vida) que tem como uma das suas 

prioridades básicas a redução da mortalidade materna e infantil e uma das estratégias é reduzir 

as taxas de transmissão vertical do HIV e da sífilis (BRASIL, 2007). 

  Apesar do baixo número de participantes no estudo, chama atenção que houve alguns 

casos em que não foram solicitados os exames de sífilis e HIV e/ou não foram informadas sobre 

o resultado durante o pré-natal 

Quanto à presença de um acompanhante no processo de parto, 82,3% das mulheres 

permaneceram sozinhas nesse período.  A lei nº11.108 de 7 de abril de 2005, altera a lei 8080/90 

garantido a mãe o direito a presença do acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto. O acompanhante é de livre escolha da parturiente por pessoas que ela confia e se sente 

segura, esse benefício gera uma redução no tempo de trabalho de parto além do número de 

partos cesáreos (OLIVEIRA et al., 2011). Ainda há falta de preparo da equipe em relação ao 

acompanhante, porém esses profissionais precisam compreender a condição de apoio que eles 

trazem no momento do trabalho de parto e pós-parto as gestantes (BRUGGEMANN et al., 

2005).  

No estudo o parto vaginal correspondeu a 45,8%. Valor semelhante ao encontrado na 

Pesquisa Nacional de Saúde em 2013, 45,3% tiveram parto vaginal, sendo maior esse percentual 
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na Região Norte com 59,8% e em terceiro lugar o Centro Oeste com 42,4%. O estudo apontou 

que os partos normais realizados em estabelecimentos de saúde em apenas 58% as gestantes 

tiveram acompanhante ( IBGE, 2015). 

O Ministério da Saúde (2017) incentiva que a mulher realize o parto normal, pois 

oferece menor risco de infecção e complicações maternas. Várias tecnologias e procedimentos 

foram implantados no ambiente hospitalar para uma maior segurança a mãe e ao bebe. Tratando 

o parto como doença e não como expressões de saúde. Dessa forma, expõe as mulheres e os 

recém-nascidos a intervenções desnecessárias que deveriam ser usadas apenas em casos de 

necessidade e não como praticas corriqueiras (BRASIL, 2017). 

 Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde (2017), deve-se orientar a mulher a realizar 

uma cesariana apenas se o parto vaginal não for possível. O parto cirúrgico é feito de maneira 

desordenada e inadequada, pois de acordo a Organização Mundial de Saúde, a taxa deve ser de 

15% do total de partos cesáreos em relação ao total de partos realizados em um serviço de 

saúde, pois apenas esses 15% existe uma indicação precisa de cesariana, na qual se deve 

preservar a saúde da mãe e/ou do bebe (CAMPANA et al., 2007). 

 Estudo realizado em entrevista com 221 puérperas mostrou que as expectativas das 

gestantes quanto ao tipo de parto estão relacionadas com a forma que as informações sobre o 

parto estão disponíveis e acessíveis. E em relação as expectativas da gestante ao tipo de parto, 

era esperado por 74,7% o parto normal, sendo o principal motivo, a recuperação rápida. Porém, 

apenas 66% foram correspondidas a sua expectativa. Nesse mesmo estudo, a maioria das 

mulheres (88,0%) já tinham recebido informações quanto a realização da cesárea antes do 

procedimento (OLIVEIRA et al., 2002).  

  Estudo de PIRES et al. (2010) em três capitais da Região Sul do Brasil mostrou que a 

maioria das mulheres gostariam de realizar parto normal após saber que estavam gravidas, 

porém, conforme a realização das consultas no pré-natal e se aproximando do momento do 

parto, essa vontade era substituída pelo parto cirúrgico. Alguns dos fatores que contribuíam 

para a decisão do parto cesáreo estavam relacionados aos aspectos culturais e experiências 

vividas anteriormente pelas gestantes ou pelos seus familiares, além das crenças dos 

profissionais que acompanharam no pré-natal e a ausência de informação dos mesmos sobre o 

parto normal acaba interferindo na decisão da mulher, optando pelo parto cesáreo. 
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Das 93 crianças, 6,5% foram bebes com baixo peso ao nascer, definido como peso 

inferior a 2500g. No Brasil, o percentual de nascimentos com baixo peso foi de 8,5% e 8,3% 

no Centro Oeste em 2011. O peso ao nascer é visto como uma medida importante relacionado 

aos níveis de morbimortalidade infantil (BRASIL, 2012). 

O peso ao nascer é determinado por dois fatores: o tempo da gestação e a taxa do 

crescimento fetal, sendo que o baixo peso ao nascer, pode ser determinado pelo período curto 

da gestação ou devido à restrição do crescimento intrauterino, ou a associação dos dois 

processos (SCLOWITZ & SANTOS, 2006). O baixo peso ao nascer é um importante problema 

de saúde pública e é considerado um importante avaliador das condições de saúde da mãe e de 

(MAIA & SOUZA, 2010). Estudo relaciona como principais fatores dessa causa: a baixa 

escolaridade materna, o tabagismo, idade materna mais jovem, pequeno ganho de peso durante 

a gravidez, hipertensão arterial e o menor número de consultas no pré-natal (MENDES et al., 

2015). 

 

Em relação ao tempo de gestação, 10,8% foram gestação pré-termo, que ocorre com 

menos de 37 semanas de gestação. Estudo de caso-controle realizado no Paraná com 328 casos 

e 369 controles para identificar fatores de risco para nascimento pré-termo mostrou que está 

relacionado com a presença de filho anterior pré-termo e, associado ao desfecho em todas as 

análises do estudo; o tratamento para engravidar (independentemente do tipo) é um fator de 

risco, aumenta em aproximadamente oito vezes a chance de nascimentos pré-termo; o consumo 

semanal de álcool foi verificado como risco para os nascimentos de pré-termo; sangramento 

vaginal foi fortemente relacionado ao nascimento pré-termo; a hipertensão arterial na gestação 

em condições socioeconômicas desfavoráveis ou um pré-natal inadequado ou inexistente  pode 

ser um fator de risco para nascimentos pré-termo ( SILVA et al., 2009). 

  

  Quanto a realização da consulta puerperal, 19% das gestantes não realizaram, sendo que 

essa consulta deve ser realizada até a 42ª dia pós-parto (BRASIL, 2006). O estudo apresentou 

um resultado semelhante ao realizado por HASS et al. (2013), das 93 mulheres estudadas, 

apenas 16,8% das mulheres realizaram consulta de puerpério, sendo que a realização da 

consulta só aconteceu naquelas que tiveram gestação de alto risco.  

Houve um óbito após o nascimento no Itapoã. A mortalidade proporcional no primeiro 

ano de vida foi de 35% no Brasil em 2011. Para a redução desses óbitos, é fundamental pensar 
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em medidas para a qualificação da assistência a gestante e ao recém-nascido no pós-parto 

(BRASIL, 2012). 

O Ministério da Saúde (2006) recomenda uma visita domiciliar a casa da mãe, ainda na 

primeira semana, após a alta do bebe. Mas caso o RN tenha sido identificado como de risco, 

deverá ocorrer a visita nos primeiros 3 dias posterior a alta. Já o retorno da mulher e do RN ao 

serviço de saúde deverá ser entre 7 a 10 dias após o parto (BRASIL, 2006).  

 Os principais objetivos da visita domiciliar é avaliar o estado de saúde da mulher e do 

RN; orientações sobre amamentação; identificar possíveis situações de risco além de orientar 

sobre o planejamento familiar (BRASIL, 2006). 

 Estudo de ALMEIDA et al. (2005) aponta que a busca para o acompanhamento do 

recém-nascido foi superior em mães de maior renda, sendo que, nas de baixa renda, essa busca 

só aconteceu depois do 15º dia de vida; além de 7,4% não tinham ainda procurado nenhum 

serviço de saúde até a realização da entrevista. 

 

No que tange à realização do teste do pezinho, 77% realizaram o teste ainda na primeira 

semana de vida. No Brasil a proporção de teste realizado correspondeu a 70,8%, e no Centro 

Oeste (69,1%), a maior proporção foi na Região Sul (83,5%) (BRASIL, 2013). As ações de 

diagnóstico precoce são as melhores maneiras para evitar a morbimortalidade infantil, sendo o 

teste do pezinho um importante exame preventivo. A triagem neonatal detecta precocemente 

doenças metabólicas, genéticas ou infecciosas, geralmente assintomáticas no período neonatal, 

é necessário a realização do teste para identificar possíveis doenças, além de ser um exame 

simples e de baixo custo (SALLES, 2009). 

  Por meio da Portaria do Ministério da Saúde nº 822, de 06 de junho de 2001 foi 

instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal / PNTN, com o propósito de desenvolver 

ações de triagem neonatal em tempo oportuno para intervenção adequada, além de acompanhar 

e tratar as doenças congênitas previstas na política em todos os nascidos-vivos, pois causa 

complicações ao longo do crescimento e desenvolvimento das crianças acometidas (BRASIL, 

2016). 

 No estudo 58,9% receberam sulfato ferroso. Na Pesquisa Nacional de Saúde (2013), no 

Brasil, 57,9% das crianças com idade igual ou superior a 6 meses e menor de 2 anos receberam 

suplementação de sulfato ferroso, o Centro Oeste apresentou uma média nacional inferior 
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(50,7%). O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, criado pela Portaria nº 730 de 13 

de maio de 2005, é uma das estratégias da Política Nacional de Alimentação e Nutrição para o 

combate da deficiência de ferro no país. O programa tem como objetivo a prevenção e controle 

da anemia por meio da administração profilática de suplementos de ferro às crianças de 6 a 24 

meses de idade. 

 A deficiência de ferro acontece principalmente devido a uma alimentação em 

quantidade insuficiente de ferro, não sendo capaz de satisfazer as necessidades nutricionais, 

sendo preciso, em alguns casos, a suplementação. A falta de ferro por um longo período pode 

causar anemia, que é um dos fatores relacionados ao aumento de propensão a infecções, além 

de estar associado a redução da função cognitiva, aumento da mortalidade infantil, além do 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças (BRASIL, 2013). 

 80% das crianças com idade igual ou menor a 6 meses apresentavam aleitamento 

exclusivo. A introdução dos alimentos só deve acontecer depois dos 6 meses, sendo como um 

complemento ao leite materno até os dois anos de idade. Não há benefícios em crianças menores 

de 6 meses consumirem outros alimentos, esses alimentos complementares precocemente 

introduzidos estão associados a maior frequência de diarreias, hospitalizações por doenças 

respiratórias e risco de desnutrição (BRASIL, 2013). 

 Um estudo realizado por PEREIRA et al., (2010) no Rio de Janeiro mostrou que em 

crianças até os 6 meses de idade a prevalência da amamentação exclusiva foi de 58,1%. Mães 

que já tinham experiências anteriores com amamentação por mais de seis meses aumentou em 

27% a prevalência de amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, isso mostra a 

importância de orientar e apoiar as mães que amamentaram por um curto período ou não 

amamentaram. 

 Como mostram estudos de VIEIRA et al. (2004) e FRANCO et al. (2008) o uso da 

chupeta é um fator significante associado ao aleitamento materno não exclusivo. 

CARVALHAES et al. (2007) aponta hipóteses sobre o uso da chupeta influenciar 

negativamente na amamentação, devido ao uso da chupeta gerar à menor frequência de 

mamadas, causando a diminuição da estimulação mamária e levando a uma menor produção 

láctea, e como consequência, a introdução de outros líquidos ou leites na alimentação do 

lactente. Outra hipótese é chamada de “confusão de bicos” que gera precocemente o contato da 

criança com bicos artificiais. 
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No presente estudo, revelou que 60,9% dessas crianças comem bolachas, bolos, 21,7% 

tomam refrigerantes, 22,8% suco artificial e 29,3% comem doces e balas. A Pesquisa Nacional 

de Saúde (2013) apontou resultados parecidos no que diz respeito ao consumo de outros 

alimentos nessa faixa etária. No Brasil, 60,8% comem biscoitos, bolachas e 32% tomam 

refrigerante. Porém, no Centro Oeste, a proporção foi ainda maior em relação as crianças que 

comem bolos/biscoitos (65,3%) e de refrigerantes (37,4%). 

  Criado em 1975, o Programa Nacional de Imunização (PNI), tinha como missão inicial 

coordenar as ações de imunização no país que antes eram organizadas em programas de controle 

de doença (DOMINGUES et al., 2013). Com a PNI aumentou a variedade de imunobiológicos 

oferecidos e a ampliação do público-alvo (TEIXEIRA & DOMINGUES, 2013). Os calendários 

vacinais contemplam todas as fases do ciclo da vida (crianças, adolescentes, adultos e idosos) 

(ARAUJO et al., 2010). Houve uma evolução no programa que passou de quatro vacinas 

ofertadas na rede pública de saúde em 1977 para 15 vacinas em 2012 (TEIXEIRA & 

DOMINGUES, 2013). 

  O PNI constitui uma peça importante no controle das doenças transmissíveis, prevenidas 

por meio da imunização, sendo realizado com a combinação da vacinação de rotina, dias 

nacionais de vacinação, campanhas periódicas e a vigilância epidemiológica (MATHIAS, et 

al., 2009). É uma das formas mais custo-efetivas na prevenção primária, contribui com a 

redução da morbimortalidade das doenças transmissíveis, além da redução da mortalidade 

infantil (TEIXEIRA & DOMINGUES, 2013). 

  O Ministério da Saúde estabelece meta de cobertura vacinal de 90% para a vacina contra 

a tuberculose (BCG), 95% para poliomielite, 95% para a vacina tetravalente (contra tétano, 

difteria, coqueluche - DPT e meningite - Hib), 95% para hepatite B e 95% para vacina tríplice 

viral (SCR - contra caxumba, rubéola e sarampo) ( QUEIROZ, et al., 2013). 

A verificação da caderneta de vacinação do Itapoa e Paranoá  mostrou que nenhuma das 

crianças apresentaram esquema vacinal correto e só 3,5% apresentaram esquema completo 

independentemente da idade e do intervalo. No entanto, a adequação para cada uma das vacinas, 

analisadas isoladamente é maior comparado ao esquema completo, que ainda assim se mostra 

inferior aos valores preconizados pelo Ministério da Saúde. 
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A vacina BCG apresentou um maior percentual comparado as demais, devido a vacina 

ser aplicada em dose única, não havendo erros em relação ao intervalo entre as doses e também 

pelo fato de ser considerada correta sua aplicação em qualquer momento do primeiro ano de 

vida, aumentando a possibilidade da idade correta. A vacina BCG é uma das vacinas com maior 

“cobertura” por ser aplicada ainda na maternidade, não necessitando as mães buscarem um 

serviço de atenção básica à saúde (CARNEIRO et al., 2012). 

 

Em relação a Poliomielite, uma explicação possível seria do adiamento das doses 

agendadas ou na redução do intervalo entre as doses, devido aos dias nacionais de vacinação 

(MORAES, 2003). As doses de campanha foram consideradas desde que fossem na idade e no 

intervalo correto. 

 

 A tríplice viral é aplicada apenas com um ano de idade. É uma vacina que geralmente 

os responsáveis se preocupam menos com a sua aplicação devido ser aplicada com um prazo 

mais longo, causando um senso psicológico de tranquilidade, levando ao esquecimento 

(RAMOS et al., 2010). Este fato também pode estar relacionado também com a aplicação da 

vacina da Febre Amarela que é aplicada somente aos 9 meses. 

  As baixas coberturas da Pneumocócica e Meningocócica pode ser explicada devido a 

sua implantação no calendário básico de vacinação que ocorreu no ano de 2010 (SILVA et al., 

2016 ; BRASILIA, 2010). 

Há uma possível dificuldade no serviço em adequar a aplicação da última dose da 

Hepatite B aos seis meses junto com as últimas doses da pólio e DTPhib.  Pode estar relacionado 

ao maior intervalo entre a segunda e a terceira dose, pois a segunda dose é aplicada ainda no 

primeiro mês de vida, se houver um atraso superior a cinco meses na aplicação da segunda dose, 

o esquema não será completado concomitante com a pólio e a DTPhib. A forma que é 

estruturado o programa de imunização pode interferir na cobertura vacinal, pois deve ser levado 

em conta as características da população (PEREIRA, 2009). 

Estudo realizado por QUEIROZ et al., 2013 mostrou que a maioria das crianças 

estudadas não tinham o esquema básico de vacinação completo. E traz a discussão das crianças 

que vão ao serviço a qualquer momento e por qualquer razão (oportunidades perdidas).  

Aos 24 meses observa-se uma cobertura incompleta para o esquema básico em virtude 

da menor adesão aos reforços com a vacina DTPhib e contra Poliomelite. 
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Muitas crianças receberam vacinas não incluídas no esquema básico do Programa 

Nacional de Imunizações, como a H1N1.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Apesar da defasagem dos dados, a situação encontrada no estudo pode ser diferente 

atualmente. Portanto, é importante a realização de novos estudos na região, podendo encontrar 

mudanças nesse período. 

 O inquérito levantou informações em relação a situação do pré-natal, parto e puerpério 

e problemas referente ao serviço de saúde, como a falta de vinculação da maternidade de 

referência ao parto, a ausência do acompanhante no processo do parto, além  do não 

encaminhamento ao especialista a mulheres hipertensivas. Sendo a hipertensão na gestação  a 

maior causa de morte materna e perinatal (MOURA et al., 2011). Diante disso,  é fundamental 

fortalecer a estratégia da Rede Cegonha na região, uma rede de cuidados a saúde da mãe e da 

criança, que prevê um conjunto de ações para um atendimento adequado e humanizado para 

todas as gestantes.  

 Uma assistência ao pré-natal realizada com qualidade contribui para desfechos 

perinatais positivos, permitindo a prevenção de complicações obstétricas, realização de ações 

educativas, além da intervenção em casos necessários. 

 

 Os achados no presente trabalho também traz informações importantes sobre o esquema 

correto de vacinação, cujas doses foram aplicadas nas idades e intervalos corretos. Os resultados 

encontrados foram insatisfatórios para todas as vacinas, abaixo do preconizado pelo Ministério 

da Saúde.  Devido a amostra ter sido pequena, não foi considerada como cobertura vacinal, 

porém, os dados obtidos apontam como um sinal de alerta para os serviços. 

Mesmo com uma pequena amostra, os resultados do estudo foram semelhantes a 

Pesquisa Nacional de Saúde e a outros estudos discutidos no trabalho. 
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ANEXO 1- Processo de Análise de Projeto de Pesquisa 
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ANEXO 2- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde no Itapoã e Paranoá-DF 

Estamos convidando vocês a participar de uma pesquisa que será realizada em 

_______________________ (nome do município ou Região Administrativa). Os principais 

objetivos da pesquisa são o de coletar dados que possibilitem o cálculo de indicadores para 

avaliação do desempenho do sistema de saúde incluindo as condições de saúde e da assistência 

em saúde nos 19 municípios de Goiás que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) e na Regional de Saúde do Paranoá, do Distrito 

Federal.  

As informações serão colhidas por meio de entrevistas com os moradores dos domicílios 

sorteados para participar do estudo e ajudarão a melhorar a qualidade de vida da população do 

seu município e os municípios vezinhos que compõem a RIDE-DF ao identificar os problemas 

e necessidades de saúde da população, assim como, verificar como estão funcionando os 

serviços de saúde, para assim planejar ações que melhorar as condições de saúde da população.  

 O seu domicilio foi sorteado para participar da pesquisa. Caso aceitem em participar o 

responsável pelo domicilio responderá questões relacionadas ao número de pessoas que moram 

no domicílio, a idade, sexo, situação conjugal, as relações de parentesco, a situação 

socioeconômica e se tem plano de saúde privado; as características do domicílio (número de 

cômodos, bens, abastecimento d'água e destino do lixo); e, se estão cobertos pelo Programa de 

Saúde da Família, o que levara em torno de uns 20 minutos.  

Em seguida, será realizada outra entrevista com um morador maior de 18 anos que 

levara em torno de 30 minutos. O participante sorteado respondera a perguntas sobre as suas 

condições de saúde e de doenças que possa estar sofrendo, a disponibilidade de medicamentos 

para o seu tratamento, se pertinente, bem como, da disponibilidade de tratamento no dentista e 

de vacinas. Em caso de ser mulher, questões relacionadas aos cuidados de sua saúde serão feitas 

e do seu filho menor de dois anos, se tiver.  

Será garantido o total sigilo das informações que você fornecer, assim como o seu 

anonimato. A entrevista não oferecerá riscos à sua saúde. Você tem o direito de deixar de 
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responder as questões em que não se sentir confortável e pode parar a qualquer momento se 

desejar. É possível que precisemos retornar para verificar dados ou informações faltantes. 

Uma cópia deste documento ficará com vocês. Em caso de dúvida, você poderá procurar 

por ____________________ (nome do coordenador de campo responsável pela região onde o 

município se encontra localizado), nos telefones _________________ ou pelo coordenador 

geral da pesquisa, Profa. Maria Margarita Urdaneta Gutiérrez, no telefone (61) 9648-7704.  

Portanto, eu ___________________________________, responsável pelo domicilio 

declaro que compreendi o estudo e aceito participar da entrevista. 

 

Assinatura do responsável pelo domicilio: _______________________________ 

 

Portanto, eu ___________________________________, morador do domicilio maior 

de 18 anos, declaro que compreendi o estudo e aceito participar da entrevista. 

Assinatura do participante maior de 18 anos: ____________________________ 

 

Nome do Entrevistador e assinatura:_____________________________________ 

Nome do Supervisor e assinatura:_______________________________________ 

 

 

Local: ________________________   Data: ________________________________ 
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ANEXO 3- Participantes do Inquérito de Saúde nas Regiões Administrativas do Paranoá 

e Itapoã – DF 

Coordenadora do PET/VS e Tutora:  

Maria Regina Fernandes de Oliveira- FM/UnB  

Coordenadora Técnica do Inquérito e Tutora:  

Maria Margarita Urdaneta Gutierrez – FS/UnB  

Preceptoras da SES/DF:  

Angeles Cesar de Araújo 

Andrea Victor  

Fabiana Delaix 

Karla Carmona Queiroz  

Kelly Pereira  

Lindsay Freitas de Torres  

Regina Maria da Rocha Gil  

Virginia Maria de Melo  

Estudantes bolsistas  PET/VS – 2010  

Nome Curso 

1. Andressa Mariana Rego Medicina 

2. Berenice Mendes Machado Odontologia 

3. Carla de Oliveira Capanema Medicina 

4. Elaine Nazaré dos Santos Nutrição 

5. Gisele Pereira Gomes Nutrição 

6. Juliana Gomes Ibiapina Calado Enfermagem 

7. Lara Lúcia da Silva Nutrição 

8. Leandro Pereira Medicina 

9. Marília Gabriela Pereira Godinho Farmácia 

10. Nathalia de Lima Vieira  Gestão 
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11. Rafael Fernandes Pessoa Mendes Medicina 

12. Simone Borba de Paula Farmácia 

13. Surama dos Santos Miranda Farmácia 

14. Tereza Raquel Mourão de Oliveira Odontologia 

15. Thátila Jesus Dezordi Nutrição 

16. Thayane da Silva Roriz Farmácia 
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ANEXO 4- Calendário de vacinação pelo SUS para crianças até os 15 meses de idade em 

2011. 
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ANEXO 5: Quadros dos módulos utilizados do questionário 

Bloco questionário domiciliar  

MÓDULOS VARIÁVEIS  QUESTÕES  Descrição/ Indicadores 

Situação Socioeconômica da 

mãe 
• Idade  

• Estado Civil  

• Escolaridade  

• Situação de trabalho 

• Razão de não estar 

trabalhando 

•  Renda 

 

A2, A3, A5, A7, A8, A11,  

A17  

 

Média da idade; 

Proporções segundo características para as variáveis de 

estado civil, escolaridade, situação de trabalho, razão de 

não estar trabalhando; 

Media do rendimento mensal; 

Informações do                     

Domicilio 

 

 

 

 

 

• Material predominante da 

casa 

• Forma de abastecimento 

de agua 

• Forma de iluminação 

• Destino do lixo 

• Forma do escoadouro dos 

banheiros 

 

M91, M92, M93, M94, M95, 

M96, M97, M98,  

 

 

 

 

 

Proporções segundo as categorias estabelecidas no 

questionário. 

Características Contextuais da 

vizinhança 

 

• Condições de moradia e 

de violência nos últimos 

seis meses 

M113, M114 Proporções segundo as categorias estabelecidas no 

questionário. 

 

 

Programa Saúde da Família • Domicilio cadastrado na 

Unidade de Saúde da 

Família 

• Qual a frequência o 

domicilio recebe uma 

visita de um Agente 

Comunitário ou 

Profissional da Saúde 

M115, M116, M117 Proporções segundo as categorias estabelecidas no 

questionário 
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• Orientações dadas pelos 

profissionais 

 

Gastos com Saúde • Recursos utilizados para 

pagar despesas com saúde 

 

M139 Proporção segundo as categorias estabelecidas no 

questionário 
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Quadro 2: Variáveis sobre o atendimento ao pré-natal e assistência ao parto em residentes no Itapoa e Paranoá, no período de 2008 

a 2011. 

Bloco- Questionário Individual  

MÓDULO VARIÁVEIS  QUESTÕES  Descrição/ 

Indicadores 

Atendimento Pré-

natal e assistência 

ao parto 

• Realizou pré-natal 

• Recebeu cartão do pré-natal 

• Inicio do pré-natal 

• Quantidade de consultas  

• Local da maioria das consultas 

• Atendimento pelo SUS 

• Pagou pelo atendimento 

• Informada sobre qual serviço buscar na hora do parto 

• Quem atendeu na maioria das consultas 

•  Medida a altura  

• Procedimentos realizados 

• Falado que a pressão estava alta 

• Explicação sobre os riscos da pressão alta 

• Encaminhada ao especialista devido à pressão 

• Compareceu a consulta com especialista 

• Motivo de não ter comparecido 

• Realização do exame de sangue 

• Exame mostrou diabetes 

• Riscos do açúcar alto no sangue 

• Explicaram sobre a alimentação para controlar o açúcar no 

sangue 

• Encaminhada ao especialista devido a diabetes 

• Compareceu a consulta com especialista 

F48, F49, F50, F51, 

F52, F53, F54, F55, 

F56, F57, F58, F59, 

F60, F61, F62, F63, 

F64, F65, F66, F67, 

F68, F69, F70, F71, 

F72, F73, F74, F75, 

F76, F77, F78, F79, 

F80, F81, F82, F83, 

F84, F85, F86, F87, 

F88, F89, F90, 

F100,F101, F102, 

F103, F104 

 

Proporções segundo as 

categorias 

estabelecidas nos 

questionários. 
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• Motivo de não ter comparecido 

• Realizou exame para sífilis 

• Recebeu o resultado do exame antes do parto 

• Recebeu tratamento para sífilis 

• Solicitado exame de sífilis para o parceiro 

• Solicitado o teste para HIV 

• Concordou ser testada 

• Resultado do teste do HIV 

• Encaminhada a atendimento especializado ou consulta com 

especialista 

• Compareceu a consulta  

• Motivo do não comparecimento 

• Realizou exame de urina 

• Solicitado exame de ultrassonografia 

• Realizou todos exames solicitados 

• Motivo da não realização 

• Quantos exames realizou 

• Pagou pelas ultrassonografias 

• Quem atendeu no ultimo parto 

• Onde foi realizado o parto 

• Parto realizado no primeiro estabelecimento  

• Quantos estabelecimentos procurou até conseguir internação 

para o parto 

• Realizou o parto no estabelecimento de saúde indicado no pré-

natal 

• Ultimo parto realizado pelo SUS 

• Pagou pelo parto 
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• Alguém acompanhou durante o trabalho de parto 

• Motivo por não ter tido um acompanhante 

• Tipo de parto 

• Principal motivo do parto cesáreo 

• Tempo de gravidez no momento do parto 

• Peso do bebe ao nascer 

• Bebe está vivo  

• Idade que o bebe morreu 

• Consulta puerpério 
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Quadro 3: Variáveis sobre a atenção a saúde da criança menores de 2 anos do Itapoa e Paranoá de 2008 a 2011. 

Bloco- Questionário Individual  

MÓDULO VARIÁVEIS  QUESTÕES  Descrição/ 

Indicadores 

Saúde da Criança • Sexo 

• Data de nascimento 

• Tempo de vida recebeu a primeira consulta médica depois da 

alta 

• Onde foi realizado a consulta 

• Onde é realizado o acompanhamento do CD 

• Realizado do deste do pezinho e quando 

• Tomou alguma vacina 

• Tem cartão de vacinas 

• Quais vacinas anotadas na caderneta 

• Alimentos a criança comeu nas ultimas 24hrs 

• Tomou outro alimento além do leite de peito 

• Recebeu vitamina A 

• Recebeu Sulfato Ferroso 

• Local que foi encaminhado após o parto 

• Última vez que a criança precisou de assistência médica 

• Onde procurou essa assistência 

• Conseguiu atendimento no primeiro serviço que buscou 

• Por qual motivo não conseguiu atendimento no primeiro serviço 

• Procurou outro serviço de saúde para ser atendido 

• Conseguiu o atendimento que precisava 

• Atendimento foi feito pelo SUS 

• Pagou pelo atendimento 

• Quanto tempo recebeu os primeiros cuidados 

• Já precisou ser internado por 24horas ou mais 

• A internação foi feita pelo SUS 

• Pagou pela Internação 

• Quanto tempo ficou hospitalizado 

• Pôde ter acompanhante durante a internação 

• G1, G2, G3, G4, 

G5, G6, G7, G8, 

G9, G10, G11, 

G12, G13, G14, 

G15, G16, G17, 

G18, G19, G20, 

G21, G22, G23, 

G24, G25, G26, 

G27, G28, G29 

 

Proporções segundo as 

categorias 

estabelecidas no 

questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


