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RESUMO 

 

Os índices de morbimortalidade materno-infantil no Brasil ainda são elevados e para sua 

redução é necessária uma assistência adequada à gestação e ao parto, demandando um 

reconhecimento dos profissionais das alterações que ocorrem nesse período. Sabendo-se que 

no Brasil, a assistência ao parto ocorre majoritariamente em ambiente hospitalar e que o acesso 

às maternidades enfrenta muitas barreiras, é oportuno refletir acerca dos processos que 

envolvem o acesso à assistência ao parto hospitalar, para o aprofundamento da temática, 

suscitando novas discussões que promovam melhorias na qualificação profissional e no 

enfrentamento das desigualdades. Os objetivos desse trabalho são identificar através da 

literatura científica publicações que discorram sobre o acesso ao serviço obstétrico no processo 

parturitivo; analisar os processos que envolvem o acesso da mulher aos serviços de assistência 

à saúde e especialmente ao parto hospitalar de risco habitual. Metodologia: Trata-se de um 

estudo do tipo revisão integrativa realizado em seis etapas como descreve Mendes, Silveira e 

Galvão (2008). A busca ocorreu nas bases de dados SCIELO, PUBMED, SCOPUS e LILACS 

com os descritores “Acesso aos Serviços de Saúde”, “Serviços de Saúde Materno-Infantil”, 

“Serviços de Saúde da Mulher”, “Maternidade”, “Parto” e “Tocologia” em português e inglês, 

com recorte temporal de 2010 à 2015. Resultados: A amostra final foi composta por 19 artigos 

que, após a leitura, foram agrupados de acordo com suas similaridades em três categorias: O 

acesso e o acolhimento das usuárias nos serviços de saúde e atenção ao parto e nascimento; A 

sistematização da assistência à mulher do pré-natal ao parto na rede SUS; e Mortalidade 

materna e perinatal relacionada à peregrinação das usuárias. Discussão/Conclusão: Apesar dos 

investimentos em Políticas Públicas que visam o atendimento humanizado e equânime da 

mulher e seu concepto desde a gestação ao puerpério e das metas traçadas para a redução da 

morbimortalidade materno-infantil, os estudos avaliados apontam disparidades no acesso aos 

serviços maternos, atingindo principalmente, mulheres pobres, mais jovens e menos instruídas, 

nas regiões Norte e Nordeste do país. A desinformação sobre o trabalho de parto e a maternidade 

de referência, pode contribuir para a peregrinação em busca de atendimento por diversas 

unidades, indicando a deficiência das orientações no pré-natal e a desarticulação e fragmentação 

do sistema. Conclui-se que, quanto mais difícil for o acesso, maior a busca por atendimento e a 

peregrinação podendo levar à complicação do trabalho de parto em andamento, resultando em 

danos para mãe e bebê. Percebe-se que o aumento da cobertura assistencial, e a melhoria na 

articulação dos serviços de assistência pré-natal com a referência ao parto são condições 

fundamentais para diminuir a angústia das parturientes e os desfechos negativos da 

peregrinação. O Enfermeiro pode contribuir com educação em saúde no pré-natal, melhorando 

o vínculo e colaborando para a integralidade do cuidado.  

 

Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde; Serviços de Saúde Materno-Infantil; 

Maternidades; Assistência ao Parto. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The maternal and infant mortality rates in Brazil are still high and for reduction is necessary 

proper care during pregnancy and childbirth, demanding recognition of the professionals of the 

changes that occur during this period. Knowing that in Brazil, delivery care to occur mostly in 

hospitals and the access to maternity hospitals face many barriers, it is timely to reflect on the 

processes involving access to care hospital birth, to deepen the theme, raising further 

discussions to promote improvements in vocational training and in tackling inequalities. The 

objectives of this study are to identify through scientific literature publications that talk about 

access to obstetrical service in the birth process; analyze the processes involving women's 

access to care services especially health and hospital delivery of usual risk. Methodology: This 

is an study of type integrative review and carried out in six stages as described by Mendes, 

Silveira and Galvão (2008). The search occurred in SCIELO, PubMed, Scopus and LILACS 

databases with the descriptors "Health Services Accessibility", "Maternal-Child Health 

Services", "Women's Health Services", "Hospitals, Maternity", "Parturition" and "Midwifery" 

in Portuguese and English, with time snippet 2010 to 2015. Results: The final sample consisted 

of 19 articles, after reading, were grouped according to their similarities in three categories: 

Access and host of the users in the health services and attention to childbirth and birth; The 

systematization of assistance to prenatal and childbirth in SUS; and maternal and perinatal 

mortality related to the pilgrimage of users. Discussion / Conclusion: Despite the investments 

in public policies aimed at humanized and equitable care of the woman and fetus from 

pregnancy to postpartum period and the goals set for reducing maternal and child mortality, 

evaluated studies show disparities in access to maternal services, affecting mainly poor women, 

younger and less educated, in the North and Northeast of Brazil. The misinformation about 

labor and the reference maternity, can contribute to the pilgrimage to care for several units, 

indicating the weakness of guidelines on prenatal and disarticulation and fragmentation of the 

system. It concludes that the more difficult to access, the greater the search service and the 

pilgrimage may lead to the labor complication in progress, resulting in damage to mother and 

baby. It appears that the increase in healthcare coverage, and improvement in the articulation 

of prenatal care services with reference to delivery care are fundamental to reduce the anxiety 

of pregnant women and the negative outcomes of the pilgrimage. The nurse can help with health 

education on prenatal care, improving the bond and contributing to the integrality care. 

 

 

Keywords: Health Services Accessibility; Maternal-Child Health Services; Hospitals, 

Maternity; Midwifery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo os processos que envolvem o acesso de 

parturientes de risco habitual à assistência ao parto hospitalar. 

Dessa maneira, é pertinente trazer ao leitor o surgimento do interesse na área de saúde 

da mulher que se deu ao longo do curso de graduação e licenciatura em enfermagem pela 

Universidade Federal Fluminense (UFF), ressaltando-se, em especial, ao cursar as disciplinas 

de Enfermagem na Saúde da Mulher I e Enfermagem na Saúde da Mulher II que 

proporcionaram os primeiros contatos com a assistência de saúde à mulher como um todo e 

também em período gravídico, desde a atenção básica com o pré-natal, passando pela 

assistência ao trabalho de parto e chegando até o puerpério. 

Assim, essas atividades proporcionaram uma maior reflexão sobre os temas pertinentes 

à atenção em saúde da mulher, incitando alguns questionamentos que, posteriormente, ao 

participar do Grupo de Pesquisa Maternidade, Saúde da Mulher e da Criança na Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC-UFF) foram se intensificando e voltando-se 

para a curiosidade em relação aos processos que envolvem e interferem no acesso de mulheres 

gestantes ao serviço de assistência à saúde materna no período parturitivo. 

O Brasil possui índices de morbimortalidade materno-infantil bastante elevados, se 

comparados aos países desenvolvidos (UNICEF, 2006). De acordo com o DATASUS, em 

2003, o coeficiente de mortalidade materna foi de 51,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos e o 

de mortalidade infantil, de 24,4 por mil.  

Para a redução desses índices torna-se essencial a prestação de uma assistência adequada 

à gestação e ao parto (CHRESTANI, 2008). Essa assistência demanda um reconhecimento por 

parte dos profissionais das alterações que ocorrem nesse período da vida da mulher. A gravidez 

é uma experiência única e de grande importância tanto para a mulher quanto para a sua família, 

marcada por significativas mudanças, inclusive fisiológicas que alteram o corpo, as emoções e 

geram expectativas e ansiedades (RODRIGUES et al, 2011). 
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Estima-se que um quarto dos óbitos infantis e a quase totalidade dos óbitos maternos 

decorram da prestação de cuidados inadequados durante a gravidez, desde o início da gestação 

até o pós-parto imediato (VICTORA, 2001).  

No Brasil, a assistência ao parto não é homogênea. A maioria dos partos é realizada em 

ambiente hospitalar (BRASIL, 2010b). Sendo então pertinente a discussão do acesso às 

maternidades. Sabe-se que, quanto maior a distância a ser percorrida pela gestante, mais difícil 

é o acesso aos serviços e que nestas condições de peregrinação em busca de atendimento, muitas 

vezes o trabalho de parto em andamento torna-se complicado e de alto risco 

(BARBASTEFANO, et al 2010). 

Assim, com o objetivo de melhorar a cobertura, reduzir os índices de morbimortalidade 

materno-infantil e estabelecer diretrizes de atenção pré-natal e de assistência ao parto no 

Sistema Único de Saúde (SUS), o governo federal instituiu o Programa de Humanização do 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN) em junho de 2000.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde (2004) a cobertura da assistência à 

gestação e ao parto desde então vem aumentando em todas as regiões do país nos últimos anos. 

Contudo, a cobertura ainda é insuficiente e é evidente que novos programas e tecnologias 

alcançam primeiramente aqueles em melhor condição, para somente mais tarde atingir os mais 

necessitados (VICTORA, 2001). 

As desigualdades no acesso aos serviços de saúde expressam diretamente características 

do sistema de saúde, como disponibilidade de serviços, de equipamentos diagnósticos e 

terapêuticos, e de recursos humanos (TRAVASSOS et al, 2000). 

São observadas muitas barreiras de acesso que vão desde as geográficas (distância e 

quantidade de serviços), até as econômicas e ofertas de serviços em horários compatíveis com 

as necessidades do usuário (BARBASTEFANO, et al 2010). 

Almeida (2012) afirma que, apesar de o parto se tratar de uma urgência já prevista, a 

atenção materno-infantil permanece desarticulada e fragmentada. E que, além da desigualdade 

na disponibilidade de serviços e recursos de saúde, os problemas de acesso geográfico ao parto, 

por exemplo, refletem as falhas na integração e articulação entre os setores da saúde. 

Visto isso, caracteriza-se como oportuno e relevante discutir os processos envolvidos 

no acesso da mulher gestante aos serviços de assistência ao parto. Acredita-se então que este 

estudo representa significante contribuição para o Sistema de Saúde ao dar visibilidade ao 

problema de acesso na atenção ao parto e ao problema da peregrinação das gestantes nos 

momentos que precedem ao parto. 
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1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Dentre as abordagens que poderiam nortear a pesquisa, alguns questionamentos 

destacaram-se: Quais os processos envolvidos no acesso aos serviços de assistência à saúde 

materna no período parturitivo e como acontece o acesso que encaminha a gestante à assistência 

ao parto? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

No aprofundamento do objeto do estudo, desenvolveu-se como objetivos:  

 Identificar através da literatura científica publicações que discorram sobre o acesso 

ao serviço obstétrico no processo parturitivo; 

 Analisar os processos que envolvem o acesso da mulher aos serviços de assistência 

à saúde e especialmente ao parto hospitalar de risco habitual. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Justifica-se o estudo pelo fato de que o Brasil possui altos índices de morbimortalidade 

materno-infantil. De acordo com o DATASUS, em 2003, o coeficiente de mortalidade materna 

foi de 51,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos e o de mortalidade infantil, de 24,4 por mil, 

sugerindo falhas na qualidade da assistência obstétrica e neonatal (SILVA et al, 2014b).  

A maioria das mortes infantis ocorrem nas primeiras 24 horas (25%), indicando uma 

relação estreita com a atenção ao parto e nascimento. As principais causas de óbitos segundo a 

literatura são a prematuridade, a malformação congênita, a asfixia intraparto, as infecções 

perinatais e os fatores maternos, com uma proporção considerável de mortes preveníveis por 

ação dos serviços de saúde. 

No Brasil a redução das causas de óbito está estreitamente relacionada à atenção 

hospitalar ao parto e nascimento, uma vez que a maioria absoluta dos partos e dessas mortes 

são hospitalares e assistidos por profissionais habilitados (BRASIL, 2010b). 

Marcadores assistenciais estudados na pesquisa Nascer no Brasil (2012) demonstraram 

problemas relativos à organização do sistema de atenção perinatal, como a peregrinação da 
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gestante em busca de vaga hospitalar na hora do parto e o nascimento de recém-nascido de risco 

em local inadequado.  

O trabalho de parto é uma urgência e deve receber atendimento imediato. A 

peregrinação anteparto e o nascimento de crianças com baixo peso em hospitais sem UTI 

neonatal demonstram lacunas na organização da rede de saúde (LANSKY et al, 2014). 

Assim, as frequentes debilidades no acesso à assistência qualificada de saúde e na 

atenção à saúde da gestante até o momento do parto precisam ser identificadas e expostas, para 

que se combata as desigualdades de acesso e sejam garantidos os direitos reprodutivos e 

humanos dessas mulheres. 

Desse modo, torna-se importante conhecer as condições que permeiam o acesso da 

gestante aos serviços de assistência à saúde e ao parto bem como as limitações do sistema ainda 

existentes para vislumbrar estratégias para o seu enfrentamento. Assim, o estudo tem o 

propósito de identificar os processos que envolvem e interferem no acesso da mulher gestante 

aos serviços de assistência à saúde e ao parto hospitalar de risco habitual, além de identificar as 

lacunas de conhecimento sobre a temática estudada.  

Diante do exposto, o estudo torna-se relevante a partir da ampliação do conhecimento 

da saúde da mulher, possibilitando identificar as fragilidades da assistência de saúde no 

processo gestacional e parturitivo, e então corroborar para a concepção de estratégias e metas 

que contribuam para a criação de perspectivas políticas e institucionais que prezem a qualidade 

na assistência à mulher e ao parto.  

 

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

 No âmbito acadêmico, a problemática do estudo fundamenta-se na análise, reflexão e 

discussão acerca do acesso da mulher aos serviços de assistência à saúde, com especial foco no 

acesso à assistência ao parto hospitalar de risco habitual, identificando os processos que 

envolvem e interferem nesse acesso, com o fim de promover o aprofundamento na temática e 

suscitando novos conhecimentos e discussões sobre o assunto que possibilitem a detecção de 

elementos prioritários para a formulação de Políticas Públicas voltadas para a melhor 

qualificação profissional e o enfrentamento das problemáticas e desigualdades de acesso para, 

assim, garantir uma assistência de qualidade à parturiente.  
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Espera-se, portanto, que os resultados desta pesquisa, além de proporcionarem subsídios 

para propostas de ações aos serviços e às instâncias normatizadoras, possam contribuir para a 

conscientização dos profissionais atuantes na área sobre a peculiaridade do período parturitivo 

destacando a importância de se assegurar o acesso à assistência com equidade e qualidade a 

essas mulheres. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O acesso à assistência de saúde vem sendo discutido em âmbito nacional e tem sido alvo 

de estudos e reflexões que corroboram com Políticas Públicas importantes para a evolução da 

atenção em saúde.  

Considerando a saúde da mulher, a peculiaridade do período gestacional e as crescentes 

mudanças nas políticas públicas de atenção à saúde da mulher faz-se pertinente conhecer o que 

é discutido sobre o acesso aos serviços de assistência à saúde da gestante e do acesso de 

assistência ao parto. Para tanto, cabe refletirmos acerca dos direitos femininos, da assistência 

ao parto, contemplando as mudanças advindas no país com vistas à valorização de políticas de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher e à proposta da Humanização da Assistência ao Parto e 

Nascimento, principalmente a partir da década de 80 (BRASIL, 2002). 

Trazer à discussão essa temática requer primeiro um breve levantamento do conceito de 

acesso à assistência em saúde e dos fatores que definem e influenciam o acesso bem como as 

desigualdades existente que limitam uma assistência ampla e de qualidade. 

 

2.1 ACESSO À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: CONCEITOS E PROBLEMÁTICAS 

 

O acesso tem sido descrito como a oportunidade de utilização dos serviços em 

circunstâncias que permitam o uso apropriado dos mesmos. Sendo assim, não se limita apenas 

à simples utilização do serviço de saúde, mas abrange também a sua efetividade (SANCHEZ e 

CICONELLI, 2012). 

Mooney (2009) conceitua acesso à saúde de acordo com a natureza e a extensão das 

barreiras ao cuidado conforme percebidas por diferentes grupos, propondo uma revisão do 

acesso com base num contexto de justiça social, que é definida por Swartz (2004) como uma 

distribuição igualitária de recursos sociais, como nutrição, habitação, saúde e educação. Assim, 

a distribuição de renda é considerada como um determinante da desigualdade em saúde. 
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Segundo Unglert (1990) o acesso aos serviços de saúde é fundamental para uma 

assistência eficiente e para a redução das desigualdades, logo o enfoque à inacessibilidade de 

alguns grupos populacionais é essencial para a tomada de decisão sobre a localização e 

dimensão dos serviços. 

Atualmente, o acesso à saúde pode ser discutido a partir de características que são 

percebidas em quatro dimensões específicas: disponibilidade, aceitabilidade, capacidade 

financeira e informação (ASSIS e JESUS, 2012). 

Assim, a disponibilidade constitui-se na representação da existência ou não do serviço 

de saúde no local apropriado e no momento em que é necessário; a aceitabilidade compreende 

a natureza dos serviços prestados e o modo como eles são percebidos pelos indivíduos e 

comunidades, entendida como a relação entre as atitudes dos usuários, trabalhadores de saúde 

e práticas destes serviços; a capacidade financeira compreende a relação entre o custo de 

utilização dos serviços de saúde e a capacidade de pagamento dos indivíduos (financiamento 

do sistema de saúde); e a informação é o resultado do processo de comunicação entre o sistema 

de saúde e o usuário do serviço permitindo a tomada de decisões bem informadas sobre o uso 

dos serviços de saúde (McINTYRE e MOONEY, 2007). 

A disponibilidade é importante pois representa um conceito físico e geográfico: reflete 

a entrada no sistema de saúde, englobando a relação geográfica entre as instituições físicas de 

saúde e o indivíduo que delas necessita, como distância e opções de transporte 

(DONABEDIAN, 1973). 

A informação também é essencial para a compreensão de cada uma das dimensões do 

acesso. Sendo importante ressaltar a noção do empoderamento, onde destaca-se que o número 

de escolhas possíveis percebido pelo indivíduo é frequentemente menor do que o número real 

de opções disponíveis, devido à ausência de conhecimento das opções por esse indivíduo 

(THIEDE e MCINTYRE, 2008). Ou seja, a falta de empoderamento é caracterizada pelo 

conhecimento precário ou ausente que impede o indivíduo de realizar as escolhas mais 

adequadas para a sua necessidade. 

Como defendido por Perlow (2010), o letramento em saúde é um componente 

importante na eliminação de disparidades em saúde, sendo o baixo nível de educação em saúde 

determinante na diminuição do acesso à prevenção em saúde. 

Nesse âmbito, é importante o papel dos trabalhadores da saúde que, como afirma 

Amorim (2014), ao incorporarem as dimensões relacionais (acolhimento e vínculo) à clínica 

nos distintos espaços da rede de atenção, possibilitam o matriciamento e viabilizam a 

consolidação de linhas do cuidado para resolução de reais e simbólicos problemas de saúde. 
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Assim, o processo de cuidar pode se revelar como ações que buscam resolver as necessidades 

dos usuários, com ferramentas que vão além da execução de conhecimentos técnicos, mas que 

também se apropriam do campo subjetivo, marcados pela capacidade de ouvir o que o usuário 

tem a dizer, de se aproximar de seu mundo, de enxergá-lo em sua singularidade. 

 

Entende-se que, o atendimento em saúde de boa qualidade, relaciona-se com a adoção 

de práticas acolhedoras em todos os momentos do cuidado. Nesse sentido, o cuidar 

exige a reconstrução das práticas em saúde, compatíveis com a humanização do 

atendimento e por sua vez, não cabem nas restrições numéricas e burocráticas. Isso 

requer uma clínica ampliada e inventiva que afeta profissionais e usuários no 

cotidiano dos serviços. Assim, a prática da equipe consideraria aspectos 

biopsicossociais, que para serem apreendidos suscitam acesso facilitado, cuidado 

coordenado, continuado e longitudinalidade, conformado de maneira contrária à 

variadas restrições de acesso (AMORIM et al, 2014, p. 1081). 

 

Das variáveis que afetam a entrada no sistema de saúde podem ser incluídas ainda o 

tempo de viagem, o tempo de espera para o agendamento de consultas, o tempo de espera médio 

para o atendimento, bem como tempo para a chegada da ambulância (SANCHEZ e 

CICONELLI, 2012, p. 362).  

A utilização de serviços de atenção à saúde, além de ser determinada por fatores 

relacionados à população, às características dos serviços e dos prestadores de serviços, ainda 

está relacionada às políticas públicas de saúde. 

 

As desigualdades em saúde são um tema central das discussões que envolvem 

políticas públicas em diversas nações, no mundo todo. As desigualdades no acesso à 

saúde estão profundamente ligadas aos cenários políticos nacionais e internacionais, 

às políticas sociais e econômicas e a fenômenos como globalização e crescimento 

econômico (SANCHEZ e CICONELLI, 2012, p. 260). 

 

Discutir sobre desigualdades em saúde acarreta, necessariamente, o conceito de 

equidade na saúde. Woodward e Kawachi (2000) afirmam que a equidade pode ser traduzida 

como a eliminação de desvantagens atribuíveis a fatores que vão além do controle do indivíduo. 

Como afirma Almeida (2012), “o modelo de desenvolvimento que vigorou no Brasil 

durante anos foi excludente e concentrador de renda, de recursos e serviços em determinadas 

regiões e estratos sociais, resultando em uma sociedade de grandes desigualdades” (ALMEIDA, 

2012, p. 69). 

O SUS destaca como um de seus princípios a "universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os seus níveis de assistência", tendo como um de seus princípios a equidade da 

assistência (BRASIL, 2006a). 
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Nesse sentido, verifica-se que a maioria das análises tendem para uma mesma reflexão: 

o problema do acesso à saúde e, por consequência, da equidade em saúde, precisa ser 

confrontado por meio de ações intersetorias e transversais em todas as áreas de governo, 

abrangendo políticas sociais e econômicas, com melhor distribuição de renda, fortalecimento 

da cidadania, melhores condições de educação e habitação, e não somente através de ações 

circunscritas ao nível de atuação dos sistemas de saúde (SANCHEZ e CICONELLI 2012, 

p.267). 

 

 

2.2 A GESTANTE E O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

 

A gravidez é uma experiência única e de grande importância na vida da mulher e de sua 

família. Durante todo o período de gestação, ocorrem muitas e significantes mudanças no corpo 

da mulher. Alterações fisiológicas que envolvem todos os sistemas orgânicos, gerando 

expectativas, emoções, ansiedades, medos e descobertas. E portanto exige um profundo 

conhecimento sobre todas as alterações ocorridas neste período para que, assim, seja oferecida 

uma adequada assistência à saúde da mulher nesse período tão peculiar (RODRIGUES et al, 

2011). 

A assistência adequada à gestação e ao parto é essencial para reduzir os índices de 

morbimortalidade materno-infantil. Calcula-se que um quarto dos óbitos infantis e quase todos 

os óbitos maternos resultam da prestação de cuidados inadequados desde o início da gestação 

até o pós-parto imediato (VICTORA, 2001).  

Segundo a United Nations Population Fund (UNFPA - Fundo de População das Nações 

Unidas, 2010), a cada minuto no mundo, uma mulher morre em decorrência de complicações 

na gravidez e no parto. Somando 529 mil por ano; a maioria ocorre em países em 

desenvolvimento e poderia ser evitada. E para cada mulher que morre, mais 30 sofrem sequelas 

ou problemas crônicos de saúde.  

Assim, para a redução desses índices torna-se essencial a prestação de uma assistência 

adequada à gestação e ao parto (CHRESTANI, 2008). 

O Brasil possui índices de morbimortalidade materno-infantil bastante elevados, se 

comparados aos países desenvolvidos. Em 2003, o coeficiente de mortalidade materna e infantil 

foi cerca de seis vezes maior em relação a países desenvolvidos (UNICEF, 2006). 

Com a criação de políticas públicas como a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PNAIM) de 2004, que considera “a mulher como sujeito de cidadania” e o 
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PHPN de 2000, objetivou-se reduzir esses índices de mortalidade materna e infantil através da 

melhoria na cobertura e do estabelecimento de diretrizes da atenção pré-natal e da assistência 

ao parto no SUS.  

A década de 1990 foi marcada por uma expansão importante do cuidado primário de 

saúde por meio do SUS e de programas de atenção básica como Programa Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF) que contribuíram para a 

redução da mortalidade materno-infantil, particularmente nos municípios mais pobres 

(MACINKO et al, 2002). 

No contexto brasileiro, o sistema de saúde tem ênfase na Atenção Básica de Saúde (AB), 

visando maior cobertura e resolubilidade das ações propostas para a rede de atenção. A 

Estratégia Saúde da Família (ESF) é parte dessa rede na busca de superar o modelo de saúde 

centrado na doença e em práticas, predominantemente, reativas, com a finalidade de reorganizar 

o acesso a partir da referida estratégia como “porta de entrada” preferencial e articuladora da 

rede de atenção à saúde. 

De acordo com a proposta de hierarquização do sistema de saúde por níveis de 

complexidade prevê-se que os atendimentos básicos sejam prestados pelas unidades básicas de 

saúde (UBS) e os casos de maior complexidade destinem-se aos hospitais. Sendo as gestantes 

de baixo e médio risco atendidas nas UBS e as gestantes de alto risco referenciadas aos 

ambulatórios de pré-natal de alto risco localizados em UBS ou nos hospitais públicos com 

assistência de maior complexidade. À realização do pré-natal na rede pública referenciada 

vinculava-se também à assistência ao parto nos hospitais e maternidades públicos 

(CARVALHO et al, 2008). 

Nesse sentido, a atuação do profissional de saúde durante o pré-natal deve contribuir 

para a educação em saúde que não pode consistir apenas em um repasse de informações à 

gestante, ou seja, uma reprodução do conhecimento apreendido pelo profissional durante a sua 

formação. O cuidador deve levar em consideração que cada mulher é um sujeito único e que 

carrega consigo sua própria cultura, traduzida por meio de suas vivências, medos, dúvidas, 

crenças e expectativas (LIBERA et al, 2011). 

Além da desigualdade na disponibilidade de serviços de saúde, os problemas de acesso 

ao parto refletem falhas na integração e articulação entre os setores da saúde (COSTA et al, 

2009). 
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2.3 O ACESSO AO PARTO E O PROBLEMA DA PEREGRINAÇÃO 

 

No cenário atual, o acesso à assistência ao parto está relacionado à oferta desigual de 

serviços de saúde de qualidade e é um dos componentes de vulnerabilidade da mãe e do 

concepto (ALMEIDA e SZWARCWALD, 2012). 

O acesso geográfico ao parto é, portanto, fundamental para qualificar a assistência 

materno-infantil. As condições de saúde da população são fortemente associadas ao padrão de 

desigualdades sociais, da mesma forma, as desigualdades no acesso aos serviços de saúde são 

expressão direta das características do sistema de saúde, como a disponibilidade de serviços, de 

equipamentos diagnósticos e terapêuticos, e de recursos humanos (TRAVASSOS e CASTRO, 

2008). 

No que se refere ao atendimento ao parto no país, há de se considerar a prevalência de 

partos que ocorrem em ambiente hospitalar, valendo-se a discussão acerca do acesso às 

maternidades como afirma Barbastefano e cols. 

 

No Brasil, 95% dos partos são hospitalares. Sendo assim, é pertinente a discussão do 

acesso às maternidades. Sabe-se ainda que, quanto maior a distância a ser percorrida 

pela gestante, mais difícil é o acesso aos serviços e que nestas condições de 

peregrinação em busca de atendimento, muitas vezes o trabalho de parto em 

andamento torna-se complicado e de alto risco. Tal situação muitas vezes diminui a 

probabilidade de adequação dos serviços já que nem todas as unidades dispõem de 

infraestrutura para atendimento de alto risco (BARBASTEFANO et al, 2010, p. 709). 

 

Entretanto, Barbastefano e cols (2010) ainda ressaltam que é inútil a determinação do 

risco de uma gestante se a chegada à maternidade de referência não ocorre a tempo. As longas 

distâncias, a falta de sistemas de transporte, de comunicação e de referenciamento eficazes 

corroboram para a chamada peregrinação anteparto. Em que a ideia de peregrinação está 

relacionada à necessidade de ter que passar por mais de uma unidade ou mais de uma vez na 

mesma unidade, em busca de atendimento para o parto, antes de conseguir este atendimento 

(BARBASTEFANO et al, 2010). 

A dificuldade de acesso às maternidades é um dos principais fatores responsáveis pela 

mortalidade materna. A peregrinação das mulheres por várias maternidades à procura de vaga 

para internação fez com que a assistência ao parto seja prestada tardiamente, levando a 

complicações que culminaram na morte dessas mulheres e/ou filhos (GOULART, 

SOMARRIBA, XAVIER, 2005).  

Além disso, a peregrinação constitui-se em uma violência de ordem institucional, onde 

a organização social dificulta, retarda ou impede as mulheres ao acesso de seus direitos 
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constituídos, sejam em ações ou serviços de natureza pública ou privada. Uma vez que a 

peregrinação priva a mulher de um atendimento eficaz, levando-a a um deslocamento 

inoportuno a procura de atendimento a sua necessidade mais imediata, atrasando o processo 

natural de parir o que pode acarretar diversas complicações evitáveis à vida e saúde dessa 

gestante e de seu bebê. A própria precariedade do sistema de saúde restringe consideravelmente 

o acesso aos serviços oferecidos, fazendo com que muitas mulheres em trabalho de parto 

passem por uma verdadeira peregrinação em busca de uma vaga na rede pública do serviço de 

saúde, contribuindo com sério risco à mãe e a seu concepto por falta de atendimento em tempo 

hábil (AGUIAR, 2010). 

Confirmando esse pensamento, Leal e cols (2005) apontam com seu estudo realizado 

no município do Rio de Janeiro, no período de 1999 à 2001, com 9.633 mulheres, uma 

proporção maior de mulheres que não receberem assistência ao parto na primeira maternidade 

procurada. A peregrinação foi maior entre mulheres negras (31,8%) e pardas (28,8%), em 

comparação com mulheres brancas (18,5%). Dessa forma, as questões de classe, raça e etnia 

tornam-se evidentes e revelam a problemas no processo de nascimento nos grupos menos 

favorecidos, como de classes baixas e de etnia negra e parda.   

A constituição federal brasileira de 1988 criou o SUS, regulamentado pela lei 8.080 de 

1990 que afirma: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

 

Em 2004 o Ministério da Saúde promoveu o lançamento do Pacto de Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal, que consiste em uma série de ações programáticas nas 

distintas esferas de Governo, visando propiciar a qualificação da assistência obstétrica e 

neonatal no país, para tanto organizando a rede integrada de acesso aos serviços de saúde, 

garantindo a equidade/cidadania como fortalecimento, investimento e expansão da assistência 

qualificada.  

O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, instituído (PHPN) pela 

Portaria nº 569-570-571/2000 tem como objetivo maior a transformação da assistência à saúde. 

Em sua cartilha, o PHPN ratifica como principal estratégia, assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério às 

gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. Além disso, conforme 



24 

 

Malheiros e cols. (2012), o Programa foi proposto para incentivar a realização do parto com o 

mínimo de intervenções e um atendimento obstétrico integral, garantindo-se os direitos de 

escolha da mulher. Objetiva ainda a reorganização da assistência pautada na ampliação do 

acesso das mulheres à assistência com qualidade. 

 O conceito de humanização se expande com a sua utilização pelos distintos atores 

sociais, embora com suas próprias interpretações. Assim, a humanização refere-se ao 

acolhimento do outro, promovendo a autonomia e o protagonismo da mulher durante o processo 

parturitivo (DINIZ, 2005). 

Assim, humanizar e qualificar a atenção em saúde significa aprender a compartilhar 

saberes e reconhecer direitos, visto que a atenção humanizada e de boa qualidade conduz ao 

estabelecimento de melhores relações entre sujeitos, mesmo que estes possuam características 

distintas quanto às condições sociais, raciais, étnicas, culturais e de gênero (TAVARES, et al 

2009). 

 Apesar de todas as políticas públicas voltadas para a atenção à saúde da mulher 

existentes até então, a problemática da saúde materno-infantil ainda persiste no país, assim 

como a precariedade da assistência obstétrica, criando obstáculos para o alcance da redução da 

mortalidade materna e neonatal.  

Diante disso, em 2011 o Ministério da Saúde instituiu pelo SUS o Programa Rede 

Cegonha (RC) pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, com o objetivo de assegurar a 

melhoria de acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento do pré-natal; da assistência ao 

parto e puerpério e da assistência da criança, com disponibilidade ao acolhimento e à 

resolutividade (BRASIL, 2011b). 

Os princípios e diretrizes do Programa RC compreendem todo o ciclo gravídico da 

mulher, com ênfase no acolhimento e classificação de risco para melhoria da qualidade do pré-

natal; garantia da vinculação da gestante à maternidade de referência; as boas práticas do parto 

e nascimento; atenção à saúde da criança de zero a vinte e quatro meses; e acesso ao 

planejamento reprodutivo. A atenção se organiza em quatro módulos: pré-natal; parto e 

nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da criança; sistema logístico - transporte 

sanitário e regulação (BRASIL, 2011d).  

A garantia aos direitos humanos e aos direitos sexuais e reprodutivos constituem marcos 

importantes do Programa, além do direito à maternidade de escolha visando inibir a 

peregrinação da mulher, o direito ao acolhimento, ao acompanhante de escolha e ao cuidado 

respaldado nas boas práticas do parto normal. 
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 O Ministério da Saúde recomenda que o parto ocorra na unidade de referência que a AB 

recomendou, e que o profissional de saúde deve alertar dos seus direitos nessa perspectiva de 

acessibilidade, garantindo maior segurança emocional e certeza do seu atendimento. É uma 

condição que facilita o atendimento e possibilita aumento da cobertura (CUNHA et al, 2010).  

A Lei nº 11.634/2007 prevê que a mulher precisa ter o conhecimento da vinculação 

prévia com a maternidade na qual será realizado seu parto e da maternidade na qual será 

atendida nos casos de intercorrência pré-natal, o que ocorre no ato de sua inscrição no programa 

de assistência pré-natal. A central de regulação de leitos do SUS analisará os requerimentos de 

transferência das mulheres em caso de comprovada falta de aptidão técnica e pessoal da 

maternidade e cuidará da transferência segura da gestante (BRASIL, 2007).   

 Com essas considerações, pode-se dizer que é fundamental o estabelecimento de 

vínculos entre a atenção ambulatorial e hospitalar, com vistas à redução da ocorrência do 

fenômeno da peregrinação das gestantes em busca de leitos obstétricos. Objetivando garantir 

às mulheres o direito ao acesso à assistência de saúde, à atenção humanizada à gravidez, parto 

e puerpério, e às crianças o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento 

saudável, evitando a ocorrência de complicações maternas e fetais (SANTOS, 2011). 

 A peregrinação promove o desrespeito dos direitos das mulheres na parturição e 

perpetua a violência do serviço de saúde. Entretanto, a mulher tem o seu direito instituído por 

um programa do Ministério da Saúde, o qual deve ser resguardado e respeitado. Desse modo, é 

fundamental que as mulheres, gestantes e famílias conheçam e saibam como exigir esses 

direitos. Para garantir o acesso e o acolhimento de todas as mulheres com início precoce do 

acompanhamento da gestação, deve-se desenvolver atividades de promoção a saúde e de 

prevenção, cura e a reabilitação dos problemas que porventura venham acontecer nesse período, 

promovendo para tanto a busca ativa, visitas domiciliares, educação em saúde, recepção e 

registro, convocação de gestantes, dispensação e fornecimento de medicamentos, laudos e 

atestados médicos, verificação de dados físicos, rotina de consultas e da solicitação e acesso a 

exames complementares, em particular nas unidades de saúde (BRASIL, 2005). 

Para que as políticas públicas que asseguram os direitos das gestantes sejam de fato 

garantidas, respeitadas e cumpridas é necessário que os profissionais envolvidos no processo 

assistencial estejam conscientes da necessidade de aliarem o conhecimento técnico e específico 

ao compromisso com o resultado satisfatório da atenção e da importância de promover e 

informar as mulheres sobre seus direitos para que elas possam conhecê-los e com isso, exigi-

los. (SILVA et al, 2013b). 
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3 METODOLOGIA 

 

Esse trabalho se trata de um estudo do tipo revisão integrativa que, segundo afirma 

Whittemore e Knafl (2005) é um modelo metodológico que possibilita o pesquisador sumarizar, 

analisar o que se sabe sobre um determinado tópico ou tema com vistas a encontrar uma solução 

para um problema particular ou sugerindo direções para pesquisas futuras. 

Quanto aos aspectos éticos, constata-se que esse estudo não necessita de submissão ao 

Comitê de Ética por se tratar de um estudo de revisão de literatura integrativa, em que são 

utilizadas produções bibliográficas para sua composição, garantindo, portanto, a autoria dos 

artigos pesquisados, utilizando para tanto referências e citações em todos os momentos em que 

os artigos forem mencionados. 

Para o desenvolvimento da pesquisa o estudo foi realizado em seis etapas como descreve 

Mendes, Silveira e Galvão (2008). Sendo elas: a seleção do tema e elaboração da questão 

norteadora (Etapa 1); a determinação da estratégia de busca com estabelecimento dos critérios 

de inclusão e exclusão (Etapa 2); o processo de seleção dos artigos (Etapa 3); a organização e 

a categorização das informações colhidas da amostra (Etapa 4); a análise e interpretação dos 

dados (Etapa 5); e a apresentação da revisão usando o quadro de síntese (Etapa 6). 

Na Etapa 1, destacaram-se algumas questões, sendo elas “Quais os processos envolvidos 

no acesso aos serviços de assistência à saúde materna no período parturitivo e como acontece 

o acesso que encaminha a gestante à assistência ao parto?” que serão utilizadas nessa pesquisa 

para nortear o estudo. 

Na Etapa 2 foi montada uma estratégia de busca que permitisse encontrar potenciais 

publicações científicas que abrangessem em seu conteúdo dados, discussões e considerações 

que envolvessem a temática de estudo dessa pesquisa. 

Para a busca de publicações foram utilizadas as bases de dados Scientific Eletronic 

Library Online (Scielo) via Web of Science, Pubmed, Scopus e a Literatura Latino-Americana 
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e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) com artigos publicados em português, espanhol e 

inglês. 

 Foi utilizado o vocabulário formal, estruturado e trilíngue do DeCS. Através de uma 

inicial consulta ao DeCS puderam ser designados como descritores “Acesso aos Serviços de 

Saúde”, “Serviços de Saúde Materno-Infantil”, “Serviços de Saúde da Mulher”, “Maternidade”, 

“Parto” e ainda o termo “Assistência ao Parto” como sinônimo do descritor “Tocologia” 

acreditando-se que esses sejam os mais apropriados para a busca de potenciais textos que 

compreendam o tema do estudo.  

A partir da estratégia de busca montada e utilizando os operadores boolianos “OR” e 

“AND” para promover, respectivamente, a união e a intersecção entre os termos de pesquisa 

obteve-se inicialmente 3483 artigos. A expressão de busca varia de acordo com a especificidade 

de cada base de dados conforme mostra o Quadro 1. 

 

Fontes de 

informação 

Expressão de busca Resultados 

Scielo via 

Web of 

Science 

Tópico: (Health Services Accessibility OR Maternal-Child 

Health Services OR Women's Health Services OR Maternal 

and Child Health) AND Tópico: (Parturition OR Maternity 

OR Midwifery) 

125 

 

Lilacs (tw:("acesso aos serviços de saúde" OR "serviços de saúde 

materno-infantil" OR "serviços de saúde da mulher" )) AND 

(tw:(maternidade OR parto OR "assistência ao parto")) 

129 

Scopus TITLE-ABS-KEY ( "Health Services Accessibility"  OR  

"Maternal-Child Health Services"  OR  "Women's Health 

Services" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( parturition  OR  

maternity  OR  midwifery ) 

1198 

 

Pubmed ((“Health Services Accessibility” OR “Maternal-Child 

Health Services” OR “Women's Health Services”)) AND 

(Parturition OR Maternity OR Midwifery) 

2030 

Total  3483 

Quadro 1 – Resultado parcial da busca por fontes de informação. 
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Para a composição da amostra estabeleceu-se como critérios de inclusão textos que 

tratam de políticas públicas em saúde da mulher e artigos científicos disponíveis em português 

e inglês, publicados nos últimos 5 anos, e que tenham como foco temático principal o acesso à 

assistência e/ou a peregrinação, considerando-se também os que falam do pré-natal baseando-

se no sistema de referência e contrarreferência do SUS. Sendo excluídas as duplicatas, os 

estudos realizados em cenários de outros países; dissertações e monografias; textos que se 

refiram apenas ao momento e procedimentos específicos do parto, que se distanciem da 

temática de acesso à assistência ao parto hospitalar e que tenham o foco exclusivo em saúde 

fetal ou neonatal. 

A Etapa 3 consiste no processo de seleção dos artigos para a amostra a ser utilizada na 

discussão desse trabalho. Foi realizada a retiradas das duplicatas e filtrados apenas os artigos 

publicados entre os anos de 2010 e 2015 (Quadro 2) utilizando para isso a ferramenta de 

gerenciamento de referências EndNote™ Basic. Seguindo-se a isso a leitura simplificada por 

título e resumo e selecionados os textos disponíveis com posterior leitura completa e seleção 

dos textos que correspondem ao objeto da pesquisa respeitando os critérios de inclusão e 

exclusão estabelecidos na Etapa 2.  

 

Fontes de informação Resultados com corte 

temporal 

Scielo via Web of Science 64 

Lilacs 46 

Scopus 299 

Pubmed 452 

Total 861 

Quadro 2 – Resultado parcial com corte temporal entre 2010 e 2015. 

 

Nas etapas seguintes à composição da amostra, os dados serão compilados, sintetizados, 

agrupados e organizados em grupos sinópticos (Etapa 4) para comparação e discussão das 

informações (Etapa 5). Havendo depois disso a apresentação dos resultados a partir de um 

quadro de síntese com a demonstração dos achados da revisão integrativa de forma clara e 

completa para permitir ao leitor avaliar criticamente os resultados (Etapa 6). 
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4 RESULTADOS 

 

 A amostra final foi composta a partir da leitura simplificada dos textos previamente 

levantados pela busca nas bases de dados, selecionando-se aqueles com documento completo 

disponível e conforme adequação aos critérios de inclusão, e sendo excluídos todos aqueles que 

fugiam à temática ou tinham como cenário específico outros países. Ainda foram recuperados 

alguns textos fora das fontes de dados onde foi processada a busca (Quadro 3). 

 

Fontes de informação Textos selecionados 

Scielo via Web of Science 6 

Lilacs 4 

Scopus 3 

Pubmed 3 

Recuperados 3 

Total 19 

Quadro 3 – Distribuição dos textos da amostra final por fonte de dados. 

 

 Para a amostra final foram selecionados 19 artigos, sendo 6 encontrados na fonte de 

dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo) via Web of Science, 4 na Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 3 na Scopus, 3 na Pubmed e ainda 3 

textos foram recuperado de outras fontes para compor a seleção. 

 Assim, as bases de dados Scielo e Lilacs foram as que mais contribuíram com estudos, 

colaborando com 52,63% de todo material aproveitado, honrando a proposta das mesmas em 

contribuir com o aumento da visibilidade, do acesso e da qualidade de informação em saúde. 

As outras bases como a Scopus e a Pubmed também contribuíram significativamente para a 
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composição da amostra, embora em menor frequência (15,79% cada), como é especificado no 

Imagem 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizando-se o instrumento de coleta (Apêndice 1), os achados da pesquisa foram 

numerados e organizados por título, fonte de dados, descritores, autores, periódico e ano de 

publicação (Quadro 4) para que depois sejam categorizados de acordo com os assuntos 

abordados e embasar a discussão. 

 

Nº Título da Publicação Fonte de 

dados 

Descritores Autores Periódico Ano  

1 O acesso à assistência 

ao parto para 

parturientes 

adolescentes nas 

maternidades da rede 

SUS 

Scielo via 

Web Of 

Science 

Enfermagem 

obstétrica. Gravidez 

na adolescência. 

Acesso aos serviços 

de saúde. Saúde da 

mulher 

BARBASTE

FANO, 

Patrícia 

Santos e 

cols. 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

2010 

2 O que os cartões de 

pré-natal das 

gestantes revelam 

sobre a assistência nos 

serviços do SUS da 

Região Metropolitana 

da Grande Vitória, 

Espírito Santo, 

Brasil? 

Scielo via 

Web Of 

Science 

Maternal and Child 

Health; Prenatal 

Care; Health 

Evaluation; Quality 

of Health Care; 

Health Public 

Policy 

NETO, 

Edson 

Theodoro 

dos Santos e 

cols. 

Cad. Saúde 

Pública 

2012 

3 Assistência Pré-Natal 

no Brasil 

Scielo via 

Web Of 

Science 

Cuidado Pré-Natal; 

Saúde Materno-

Infantil; Serviços de 

Saúde Materno-

Infantil 

VIELLAS, 

Elaine 

Fernandes e 

cols. 

Cad. Saúde 

Pública 

2014 

4 Práticas da Equipe de 

Saúde da Família: 

orientadoras do 

acesso aos serviços de 

saúde? 

Scielo via 

Web of 

Science 

Acesso aos serviços 

de saúde. Programa 

Saúde da Família. 

Equipe de 

assistência ao 

AMORIM, 

Anne 

Caroline 

Coelho Leal 

Árias e cols. 

Texto 

Contexto 

Enferm 

2014 

Scielo, 31,58%

Lilacs, 21,05%Scopus, 15,79%

Pubmed, 
15,79%

Recuperados de 
outras fontes, 

15,79%

Distribuição dos artigos por fonte de dados

Imagem 1 



31 

 

paciente. Sistema 

Único de Saúde 

5 Mortalidade infantil e 

acesso geográfico ao 

parto nos municípios 

brasileiros 

Scielo via 

Web of 

Science 

Mortalidade 

Infantil. Acesso aos 

Serviços de Saúde. 

Equidade no 

Acesso. 

Desigualdades em 

Saúde. 

Deslocamento 

Geográfico. 

ALMEIDA, 

Wanessa da 

Silva de; e 

SZWARCW

ALD, 

Célia 

Landmann 

Rev Saúde 

Pública 

2012 

6 Um Modelo Lógico 

da Rede Cegonha 

Scielo via 

Web of 

Science 

Mortalidade 

materna; 

mortalidade infantil; 

Modelo Lógico; 

Rede Cegonha. 

CAVALCA

NTI, Pauline 

Cristine da 

Silva e cols. 

Physis: 

Revista de 

Saúde 

Coletiva 

2013 

7 Determinantes da 

mortalidade infantil 

em municípios do 

Vale do 

Jequitinhonha, Minas 

Gerais, Brasil 

LILACS Mortalidade 

Infantil; Fatores 

Epidemiológicos; 

Estudos de Casos e 

Controles; Fatores 

de Risco; Saúde da 

Criança. 

BARBOSA, 

Thania 

Aparecida 

Gomes da 

Silva 

REME, Rev 

Min Enferm. 

2014 

8 Atenção ao pré-natal e 

parto em mulheres 

usuárias do sistema 

público de saúde 

residentes na 

Amazônia Legal e no 

Nordeste, Brasil 2010 

LILACS Assistência pré-

natal, Saúde 

materna, Acesso aos 

serviços de saúde, 

Qualidade da 

assistência à saúde, 

Mortalidade 

materna 

LEAL, 

Maria do 

Carmo e 

cols. 

Rev. Bras. 

Saúde 

Matern. 

Infant 

2015 

9 Acesso de 

Parturientes para a 

Assistência ao Parto 

em Hospitais 

Universitários: 

Caracterização e 

Fatores associados 

LILACS Assistência 

perinatal. Acesso 

aos serviços de 

saúde. 

Maternidades. 

MONTESC

HIO, 

Lorenna 

Viccentine 

Coutinho e 

cols. 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

2014 

10 Cuidado à 

adolescente em 

parturição: acesso e 

acolhimento – estudo 

descritivo 

LILACS Enfermagem; 

Serviços de Saúde 

da Mulher; 

Gravidez na 

Adolescência 

SILVA, 

Thais 

JormannaPer

eira  e cols. 

Online braz j 

nurs 

2013 

11 Fatores de risco para 

mortalidade infantil 

em municípios do 

Estado do Paraná, de 

1997 a 2008 

SCOPUS Mortalidade 

infantil; sistemas de 

informação; fatores 

de risco. 

MOMBELL

I, Mônica 

Augusta e 

cols. 

Rev Paul 

Pediatr 

2012 

12 Avaliação normativa 

do pré-natal em uma 

maternidade 

filantrópica de São 

Paulo 

SCOPUS Cuidado pré-natal 

Avaliação em saúde 

Acesso aos Serviços 

de Saúde 

Enfermagem 

obstétrica 

CORRÊA, 

Claudia 

Regina 

Hostim e 

cols. 

Rev Esc 

Enferm USP 

2011 

13 Adequação da 

assistência pré-natal 

segundo as 

características 

maternas no Brasil 

SCOPUS Cuidado pré-natal; 

avaliação de 

programas e 

projetos de saúde; 

saúde materno-

infantil; serviços de 

DOMINGU

ES, Rosa 

Maria Soares 

Madeira e 

cols. 

Rev Panam 

Salud 

Publica 

2015 
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saúde materno-

infantil; Brasil 

14 Avaliação da 

assistência hospitalar 

materna e neonatal: 

índice de completude 

da qualidade 

PUBMED Cuidado Pré-Natal. 

Serviços de Saúde 

Materno-Infantil. 

Assistência 

Hospitalar. 

Indicadores de 

Qualidade em 

Assistência à Saúde. 

Qualidade da 

Assistência à Saúde. 

Sistema Único de 

Saúde. 

SILVA, Ana 

Lúcia 

Andrade da e 

cols. 

Rev Saúde 

Pública 

2014 

15 The state of the 

world's midwifery: 

Making the invisible 

visible 

PUBMED Emergency 

obstetric and 

newborn care 

Maternal and 

newborn care 

Maternal health 

Maternal mortality 

Millennium 

Development Goal 

5 

Midwifery 

Midwifery report 

Midwives 

Skilled attendance 

at birth 

DAY-

STIRK, 

Frances; e 

FAUVEAU, 

Vincent  

International 

Journal of 

Gynecology 

and 

Obstetrics 

2012 

16 Equity and women’s 

health services for 

contraception, 

abortion and 

childbirth in Brazil 

PUBMED gender, equity, 

contraceptive use, 

abortion services, 

maternity care, 

health policies 

and programmes. 

DINIZ, 

Simone G. e 

cols. 

Reproductiv

e Health 

Matters 

2012 

17 Peregrinação no 

Anteparto em São 

Luís – Maranhão 

Recuperado 

de: 

Biblioteca 

Digital de 

Periódicos 

da UFPR 

Gestantes; 

Maternidades; 

Acesso aos serviços 

de saúde. 

CUNHA, 

Sabrina 

Furtado e 

cols. 

Cogitare 

Enferm. 

2010 

18 Um Olhar sobre a 

Peregrinação 

anteparto: reflexões 

sobre o acesso ao pré-

natal e ao parto 

Recuperado 

de: Portal de 

Periódicos 

da UNIRIO 

Acesso aos serviços 

de saúde, Cuidado 

pré-natal, Parto. 

ALBUQUE

RQUE, 

Vanessa 

Neves de e 

cols. 

R. pesq.: 

cuid. 

fundam. 

Online – 

UNIRIO 

2011 

19 Referência de 

Parturientes para a 

atenção hospitalar: 

um estudo 

argumentativo 

Recuperado 

de: Abenfo-

MG 

Enfermagem 

Obstétrica, Saúde da 

mulher, Acesso aos 

serviços de saúde, 

Políticas públicas de 

saúde. 

SANTOS, 

Luciano 

Marques dos 

e cols. 

 

VII 

Congresso 

Brasileiro de 

Enfermagem 

Obstétrica e 

Neonatal 

2011 

Quadro 4 – Amostra final. 

 

Quanto ao ano de publicação, percebe-se um aumento nos achados no ano de 2012 

(como mostra o Quadro 5), o que pode ser relacionado com a implantação do Programa RC no 

ano anterior (2011) que traz novos paradigmas de humanização na atenção ao parto e 
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nascimento e impulsiona as discussões e estudos na área. Havendo outra crescente nos achados 

correspondentes a 2014, ano de publicação da portaria nº 371 do Ministério da Saúde que em 

seu Art 1º institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-

nascido no momento do nascimento em estabelecimentos de saúde que realizam partos, 

refletindo no interesse de estudos envolvendo a temática. 

Cabe ressaltar que também foram encontrados estudos pertinentes à discussão fora do 

período estudado, demostrando o interesse prévio dos pesquisadores no assunto. 

 

Ano de 

publicação 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nº de 

Artigos 
2 3 5 2 5 2 

(%) 10,53% 15,79% 26,31% 10,53% 26,31% 10,53% 

Quadro 5 – Distribuição dos artigos por ano de publicação. 

 

Quanto aos periódicos e meios de publicação houveram contribuições de diversas 

origens, sem grandes discrepâncias. Destacaram-se apenas a Revista Gaúcha de Enfermagem, 

o Caderno de Saúde Pública e a Revista de Saúde Pública, como os periódicos com mais de 

uma publicação sobre a temática, o que revela a discussão da temática em múltiplos cenários. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Com a leitura prévia dos textos foi organizada a divisão da amostra final considerando 

as temáticas trazidas nos artigos agrupando-os em três categorias de acordo com a 

similaridade/afinidade dos assuntos abordados entre eles. 

As categorias definidas são: 

Categoria A – O acesso e o acolhimento das usuárias nos serviço de saúde e atenção ao 

parto e nascimento; Categoria B – A sistematização da assistência à mulher do pré-natal ao 

parto na rede SUS; Categoria C – Mortalidade materna e perinatal relacionada à peregrinação 

das usuárias. Sendo distribuídos conforme mostra o Quadro 6. 

 

Categorias Artigos Quantidade (%) 

Categoria A 1, 4, 9, 10, 14, 16. 6 31,58% 

Categoria B 2, 3, 8, 12, 13, 19. 6 31,58% 

Categoria C 5, 6, 7, 11, 15, 17, 18 7 36,84% 

Total 19 100% 

Quadro 6 – Distribuição dos artigos da amostra por categoria definida. 

 

 É importante salientar que, apesar das categorias dispostas, alguns artigos trazem 

contribuições para além da temática atribuída a sua categoria, atendendo também a conteúdos 

de outras. 

 

5.1 CATEGORIA A – O ACESSO E O ACOLHIMENTO DAS USUÁRIAS NOS SERVIÇO 

DE SAÚDE E ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO 

 

No que se refere ao acesso e acolhimento das usuárias nos serviços de atenção ao parto 

e nascimento, o PHPN instituído em 2000 pelo Ministério da Saúde, atendendo a necessidade 
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de atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto, considera 

como prioridades adotar medidas que assegurem a melhoria do acesso, da cobertura e da 

qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto, puerpério e neonatal às 

gestantes e ao recém-nascido, na perspectiva dos direitos de cidadania. 

 

 

Nesse sentido o Caderno de Humanização do SUS (2014) destaca que:  

 

Acolhimento traduz-se em uma atitude de inclusão, é postura ética, uma atitude em 

relação à garantia de acesso aos serviços de saúde, à qualidade e à integralidade da 

atenção. A garantia do acesso à informação correta e em linguagem adequada, aos 

serviços e aos insumos, a qualidade da assistência à mulher no pré-natal, no parto, no 

puerpério e no acolhimento em rede além de compromisso ético do SUS, configuram-

se como a concretização do acolhimento pleno, com a disponibilização da melhor 

tecnologia em saúde (BRASIL, 2014, p. 159). 

 

O PHPN fundamenta-se nos preceitos de que a humanização da Assistência Obstétrica 

e Neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e do puerpério 

(Brasil, 2000). 

A humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais, sendo o primeiro 

a convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus 

familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude ética e solidária por parte dos profissionais de 

saúde e a organização da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor e a instituir rotinas 

hospitalares que rompam com o tradicional isolamento imposto à mulher (SERRUYA, 2004). 

Nesse contexto, destaca-se o direito da mulher de ter um acompanhante de sua escolha 

(homem ou mulher) durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto pelo SUS 

garantido pela Lei Federal nº 11.108/2005. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência materno-infantil, foram criadas 

várias redes municipais em diversas cidades no país, como a Rede de Proteção à Mãe Paulistana 

na cidade de São Paulo (2006) e o Cegonha Carioca no Rio de Janeiro (2011) que funcionam 

mediante articulação, integração e monitoramento dos serviços de saúde ambulatoriais e 

hospitalares municipais e estaduais. 

Da mesma forma, pensando na melhoria da assistência prestada à mulher e ao RN, o 

Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 1.459/2011 instituiu a RC como estratégia para 

organizar uma rede de cuidados que assegurasse às mulheres o direito ao planejamento 

reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério e o direito ao nascimento 

e ao desenvolvimento saudável das crianças. 
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Sobre o acesso, Sanchez e Ciconelli (2012) afirmam que refere-se ao ingresso do 

indivíduo no sistema de saúde, mas também pode ser definido de acordo com o objetivo final 

da assistência e os resultados alcançados. 

Amorim e cols (2014) no Artigo 4 afirmam que o acesso pode ser discutido a partir de 

dimensões específicas, que descrevem a adequação entre os usuários e o sistema de saúde: a 

disponibilidade, compreendida como uma relação entre a quantidade de atendimento ofertado 

e as necessidades a serem satisfeitas; a relação entre oferta e demanda dos usuários nos seus 

territórios sociais; e a acomodação funcional, percebida como a relação entre o modo como a 

oferta está organizada para aceitar os usuários e a capacidade/habilidade destes se acomodarem 

aos referidos aspectos, e perceberem a conveniência dos mesmos.  

As insuficiências na atenção obstétrica brasileira dizem respeito, além do acesso, 

também à má distribuição dos leitos que resultam em longas caminhadas das gestantes na 

procura por vagas para o parto, expondo-as a riscos e agravamento de sua situação 

(MONTESCHIO et al. 2014). 

O Artigo 9 encontrou associação significativa do acesso ao parto com o fato da gestante 

residir em outros municípios que não o do hospital onde ocorreu o parto; parto prematuro; 

recém-nascido de baixo peso; intercorrências na gestação atual e uso de ambulância para a 

transferência, indicando o surgimento de algum risco em associação a procura por atendimento 

adequado até a chegada à unidade de maior complexidade. 

Esse estudo enfatiza que, apesar da busca por atendimento em maternidades ter 

melhorado no país, onde a maioria das mulheres tiveram o parto realizado no primeiro hospital 

procurado, o que se observa, ainda, é um fluxo desordenado de gestantes procurando por 

assistência nas unidades de referência. 

Dos motivos demonstrados por esse estudo para a não assistência ao parto no primeiro 

serviço procurado, poucas mulheres (5,4%) relataram desconhecer os motivos, algumas 

justificativas apresentadas foram ser primípara (5,4%) e não estar em efetivo trabalho de parto 

(14,5%). O que indica que muitas mulheres desconhecem o início do trabalho de parto e o 

momento oportuno de buscar assistência hospitalar, principalmente as primíparas, que 

representaram 43,2% das mulheres entrevistadas. 

Nos Artigos 1 e 10,  os autores destacam que, apesar do SUS preconizar o acesso 

universal e igualitário aos serviços de saúde, os resultados obtidos sinalizam que o acesso da 

gestante aos serviços de assistência ao parto ainda encontra-se muito aquém do preconizado, 

mas que, desde que sejam garantidos, à gestante, o acesso aos serviços de saúde, acolhimento 

diferenciado e acompanhamento de uma equipe de saúde responsável desde o pré-natal, é 
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possível tornar esse momento satisfatório, confortável e seguro (BARBASTEFANO et al. 2010; 

SILVA et al. 2013a). 

Para Silva e cols (2013a) é importante que o acesso às unidades de saúde seja garantido 

à gestante, uma vez que se considera substancial não haver barreiras ou que essas sejam 

minimizadas para permitir a admissão da gestante a uma rede de atenção à saúde, assim como 

propõe as Políticas Públicas nacionais. E apontam que as dificuldades no atendimento à saúde 

da mulher, de forma integral, estão relacionadas às abordagens biomédicas reducionistas; 

questões estruturais que limitam o acesso à saúde; e comprometimentos na quantidade e na 

qualidade da prestação dos serviços de saúde. 

Considerando que uma unidade de saúde é entendida como a porta de entrada, o estudo 

do Artigo 1 constatou que a ocorrência de acesso insatisfatório ao atendimento foi maior para 

as gestantes que tiveram assistência pré-natal, mas que não receberam das unidades onde 

fizeram o pré-natal algum tipo de encaminhamento para maternidade. Cerca de 18% das 

gestantes procuraram a mesma maternidade mais de uma vez antes de conseguir a internação, 

reforçando a insuficiência da orientação dada no pré-natal, quanto ao momento adequado para 

procurar a maternidade para parir e a maternidade de referência. 

Nesse estudo, os autores enfatizam que o fato da gestante precisar buscar atendimento 

por conta própria em mais de uma unidade mostra que a central de regulação de vagas não 

funciona de maneira efetiva, não garantindo o acesso satisfatório da gestante à rede. 

Entretanto, as insuficiências do acesso não dizem respeito apenas ao não conseguir 

atendimento na primeira tentativa, mas principalmente, aos desdobramentos resultantes dessa 

negativa. Segundo Boareto (2003) qualquer expectativa de internação não atendida evidencia 

as insuficiências na atenção e é muito prejudicial às parturientes, dada à peculiaridade do 

momento gestacional e da ansiedade natural gerada para a parturiente e sua família pelo período 

do parto (MONTESCHIO et al. 2014) que se enfatiza pelo não atendimento inicial. 

Sobre o direito de acompanhante, o estudo do Artigo 1 ainda evidencia que 11,9 % das 

mulheres entrevistadas não tinham acompanhante durante a sua estada nas maternidades do Rio 

de Janeiro, caracterizando ainda a predominância do modelo tecnocrático de atenção ao parto, 

onde apenas os profissionais participam dos procedimentos, ficando a própria usuária na 

condição de subalternidade.  

Um outro estudo realizado no Nordeste do País obteve resultados ainda mais elevados, 

em que a ausência de acompanhante durante o pré-parto, parto e pós-parto foi de 

aproximadamente de 20,0%, sendo o mesmo percentual de mulheres que estiveram 

acompanhadas em todos os momentos da hospitalização para o parto, ressaltando-se as 
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diferenças regionais dos achados. Enquanto a a pesquisa Nascer no Brasil identificou 26,0% de 

mulheres sem acompanhante durante o parto e menos de 15,0% acompanhadas durante todo o 

período da internação nas regiões estudadas.  

Pode-se inferir que isso ocorre devido ao fato de que a falta de orientação no pré-natal, 

além de levar a parturiente a procurar o atendimento de emergência precocemente por falta de 

conhecimento de sua condição, superlotando a entrada nos de serviços, corrobora também para 

a desinformação dessa gestante sobre os seus direitos garantidos em lei. Verifica-se também 

que a presença do acompanhante se correlaciona com a existência de regras institucionais claras 

nos hospitais sobre esse direito, demonstrando que em algumas instituições, muitas vezes, o 

que vigora são as regras ali estabelecidas e não a lei. 

A persistência de tais problemas reflete a inadequação do acolhimento realizado em 

serviços de AB evidenciados no Artigo 4 por Amorim e cols (2014). O estudo sinaliza para a 

necessidade de avançar na ressignificação das práticas para potencializar a melhoria do acesso 

na “porta de entrada” do sistema. Afirmando que esses problemas estão relacionados com uma 

rede de atenção insuficiente também em relação à oferta de serviços na média e alta densidade 

tecnológica. Esses aspectos demandam de trabalhadores e gestores investimentos em atos 

promotores de saúde, articulados a investimentos adequados em termos de financiamento, 

aquisição de pessoal e desenvolvimento de habilidades relacionais, compatíveis à integralidade 

do cuidado. 

Nesse sentido, o Artigo 10 destaca que, independentemente do caminho que a gestante 

percorra, é primordial que os encontros com os profissionais de saúde proporcionem 

acolhimento e contribuam para a criação de relações de confiança e conforto, favorecendo a 

formação de vínculo e corresponsabilidade com a gestante e oportunizando um atendimento 

humanizado como estabelecido nas diretrizes de atenção à saúde da mulher pelo SUS  (SILVA 

et al. 2013a). 

Os caminhos percorridos pelas gestantes em fase de parturição não se mostram bem 

definidos nesse estudo, dependendo de transferências, vagas no setor, dentre outros, mas 

destaca-se que esta caminhada pode trazer transtornos e danos físicos para a mãe e o bebê. 

Entretanto, se tais ações forem permeadas de momentos de escuta e acolhimento, em que o 

profissional se comprometa a compreender as necessidades e indagações da mulher, as 

situações destoantes do preconizado para uma assistência de qualidade à gestante tendem a ser 

amenizadas. 

Os autores ainda trazem que para que isso aconteça os profissionais de saúde devem 

assumir o desafio de valorizar as relações interpessoais em suas práticas cotidianas garantindo 
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a integralidade do cuidado e possibilitando significativas transformações no pensamento e na 

ação em saúde. Desafio reforçado pela Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau 

de 1952, onde a enfermagem atua como um processo interpessoal por meio do qual, o 

enfermeiro e o paciente podem obter crescimento e desenvolvimento pessoais. 

Nesse sentido, o Caderno de Humanização do SUS (2014) afirma que: 

 

As atitudes dos membros da equipe de atenção em relação à mulher devem buscar a 

valorização e o fortalecimento da sua dignidade, aumentando a sua autoestima e 

encorajando a sua participação no planejamento do seu cuidado. Deve ficar claro para 

ela que suas visões e desejos são importantes e serão respeitados, desde que não 

redundem em riscos substanciais para si ou para seu filho ou sua filha, riscos estes que 

deverão ser adequadamente explicitados em um comprometimento ético com a 

expressão da verdade (BRASIL, 2014, p. 29). 

 

O Caderno de Humanização do SUS ainda que a vinculação como conceito relativo à 

inter-relação humana, apresenta-se como diretriz de resgate da relação interpessoal no cuidado 

em saúde, na ressignificação das relações entre a mulher e as equipes de saúde e das relações 

entre as equipes de saúde que prestam o cuidado à gestante, à medida que envolve na atualidade 

diferentes níveis assistenciais, o que demanda articulação e harmonia na prestação deste 

cuidado. 

Entretanto o Artigo 16 destaca que o nascimento espontâneo em um ambiente centrado 

na mulher, atualmente, ainda é um raro privilégio das classes superiores (DINIZ et al, 2012). 

Sobre o acesso à assistência e ao acolhimento durante o parto o Artigo 14 destaca que 

os aspectos relacionados ao processo da assistência obstétrica envolvem: ações inadequadas de 

diagnóstico e tratamento; falhas no manejo obstétrico e/ou deficiências no atendimento ao 

recém-nascido no berçário; descaso com o acompanhamento pré-natal; dificuldades de acesso 

da gestante e recém-nascido, em tempo oportuno, a serviços de saúde; fragilidades na 

regionalização e hierarquização da assistência à saúde; ausência ou vinculação incipiente entre 

o pré-natal e o parto; desarticulação entre os serviços de AB e assistência ao parto; 

desqualificação dos profissionais, entre outros. 

Nesse estudo, Silva e cols. (2014b) concluem que o índice de completude composto por 

aspectos multidimensionais apontou que a rede pública hospitalar apresentou insuficiência na 

oferta de alguns cuidados, problemas estruturais (carência de recursos) e indisponibilidade de 

determinados serviços/programas estratégicos para o segmento materno e neonatal, mostrando 

a necessidade de intervenções para a estruturação e organização dos serviços, a fim de reduzir 

as diferenças regionais no acesso e utilização dos bens e cuidados obstétricos e garantir 

atendimento adequado e oportuno às gestantes e recém-nascidos no Brasil. 
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O estudo ainda enfatiza que a rede hospitalar foi predominantemente de pequeno porte, 

baixa complexidade, com desempenho inadequado das práticas assistenciais ao parto e com 

baixo desenvolvimento das práticas recomendáveis e epidemiológica e que apenas cerca de 

40,6% dos hospitais possuíam leitos de alojamento conjunto, que é um dado significativo que 

indica a falta de preparo da maioria das unidades para o adequado acolhimento da mulher e seu 

bebê. 

O alojamento conjunto tem sido valorizado e recomendado no mundo inteiro, inclusive 

no Brasil pelo MS, pelas inúmeras vantagens que oferece para a mãe, para a criança e para a 

família, já que promove a humanização do atendimento, com a convivência contínua entre mãe 

e bebê, o que facilita o conhecimento mútuo e a satisfação imediata das necessidades físicas e 

emocionais do RN e o estabelecimento precoce do vínculo afetivo entre a mãe e o seu filho, 

fortalecendo o binômio mãe-filho, além de promover o aleitamento materno e o maior 

envolvimento dos pais e/ou de outras pessoas significativas no ciclo familiar da criança.  

Alguns estudos ressaltam a maior dificuldade das gestantes adolescente encontrada para 

o acesso (Artigos 1 e 10), o que pode estar relacionado com o menor nível de instrução e baixa 

escolaridade destas e, em alguns casos, com a precariedade da renda. Além de exigir por parte 

do profissional, um acolhimento diferenciado e compreensivo que demonstre apoio nessa 

situação sensível, sem impor julgamentos a essa jovem mãe, de modo a fazê-la se sentir segura 

para o momento do parto. 

De maneira geral, os artigos abordados nessa categoria concordam que quanto maior a 

distância a ser percorrida pela gestante, mais difícil é o acesso aos serviços, e que, nestas 

condições de peregrinação em busca de atendimento, muitas vezes o trabalho de parto em 

andamento se torna complicado e de alto risco. E que, como aponta o Artigo 14, as 

desigualdades no acesso da gestante e recém-nascido aos estabelecimentos de assistência 

obstétrica em tempo oportuno foram mais encontradas nos locais menos desenvolvidos, com 

precárias condições socioeconômicas, ressaltando-se as desigualdades regionais, com maior 

precariedade nas regiões Norte e Nordeste do país. O estudo de Silva e cols (2014b) mostrou 

que mais de 80,0% dos hospitais apresentam baixa completude e que os serviços mais 

qualificados concentraram-se nas regiões mais desenvolvidas do País. 

O estudo do Artigo 16 de âmbito nacional reforça que, apesar da assistência durante a 

gestação e o parto ser praticamente universal no Brasil, as mortes maternas ainda ocorrem de 

forma desproporcional entre as mulheres negras, de baixa renda, solteiras e jovens, bem como 

é elevado o número de casos de near miss (quase erro com potencial risco de danos ao paciente), 

que pode resultar em morbidade grave e crônica. 
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Diniz e cols (2012) indicam a diferença entre desigualdade e disparidade, em que a 

desigualdade é o resultado de disparidades injustas e algumas disparidades de saúde são 

considerados inevitáveis pois o potencial e as necessidades de saúde variam de pessoa para 

pessoa, de região para região e de tempo em tempo. Assim, a equidade em saúde implica que 

todos devem ter uma oportunidade justa para atingir o seu potencial de saúde completo e que 

ninguém deve estar em desvantagem de alcançar esse potencial, se essa desvantagem pode ser 

evitada.  

O mesmo estudo traz um contraponto aos outros avaliados ao afirmar que, embora as 

mulheres mais ricas tendam a receber melhores cuidados de saúde, em algumas circunstâncias 

as mulheres com menor renda e menor escolaridade podem receber uma assistência mais segura 

e eficaz.  

Um estudo da equidade da assistência materna realizado em São Paulo de 2005 

descobriu que, embora as mulheres nos grupos de renda mais alta tenham realizado mais 

consultas médicas e iniciado o pré-natal mais cedo, alguns indicadores de qualidade da 

assistência, tais como testes de HIV e Sífilis, a qualidade dos registros de pré-natal, a taxa de 

parto vaginal, e alojamento conjunto com o recém-nascido, tendiam a ser mais frequentes em 

pacientes de baixa renda e no setor público (ALMEIDA e BARROS 2005). 

A maioria dos estudos dessa categoria apresentam achados que vão contra os princípios 

básicos estabelecidos no PHPN (2000) de que toda gestante tem direito ao acesso a atendimento 

digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério; o direito de saber e ter 

assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no momento do parto; o direito à 

assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e segura; e 

que todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. 

 

5.2 CATEGORIA B – A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À MULHER DO PRÉ-

NATAL AO PARTO NA REDE SUS 

 

Na busca da garantia do acesso à informação correta e em linguagem adequada aos 

serviços e aos insumos, o Caderno HumanizaSUS (2014) considera que a qualidade da 

assistência à mulher no pré-natal, no parto, no puerpério e no acolhimento em rede devem ser 

compromissos éticos do SUS. 

A assistência pré-natal é um importante componente da atenção à saúde das mulheres 

no período gravídico-puerperal. Práticas realizadas rotineiramente durante essa assistência 

estão associadas a melhores desfechos perinatais (BARROS et al. 2010).  
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Corrêa e cols (2011) afirmam que as taxas de mortalidade materna e perinatal são 

influenciadas pelas condições da assistência pré-natal e que assegurar disponibilidade e acesso 

a serviços de qualidade é uma medida importante na redução das mortes maternas, sendo 

também relevante avaliar o processo de atendimento, englobando os diferentes componentes 

para traçar metas que visem garantir uma assistência de qualidade e que a acessibilidade 

constitui um dos requisitos para a realização do cuidado pré-natal e interfere na adesão da 

gestante ao programa, bem como em sua qualidade. 

O acesso adequado à assistência ao parto hospitalar de risco habitual deve ser garantido 

desde o pré-natal. Como já mencionado anteriormente, segundo o Protocolo de Saúde da 

Mulher, é função da equipe multidisciplinar na atenção pré-natal da gestante de risco habitual, 

oferecer no plano de cuidados a Vinculação com a maternidade de referência e direito a 

acompanhante no parto, informando a gestante, com antecedência, sobre a maternidade de 

referência para seu parto e orientá-la para visitar o serviço antes do parto conforme a Lei Federal 

nº 11.340/2007, da vinculação para o parto.  

Segundo recomendações do Ministério da Saúde (2006), a assistência pré-natal deve se 

dar por meio da incorporação de condutas acolhedoras; do desenvolvimento de ações educativas 

e preventivas, sem intervenções desnecessárias; da detecção precoce de patologias e de 

situações de risco gestacional; de estabelecimento de vínculo entre o pré-natal e o local do parto; 

e do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento ambulatorial básico ao 

atendimento hospitalar de alto risco.  

Nesse sentido, a vinculação entre os serviços que realizam atenção pré-natal e ao parto, 

com o estabelecimento de referência e contrarreferência no cuidado à mulher e ao bebê permite 

a integração entre os níveis de atenção, garantindo a continuidade do cuidado. Além de orientar 

a implementação de ações integrais, contínuas de cuidado e de promoção da saúde desde o pré-

natal até a maternidade de referência, buscando atenuar a violação dos direitos reprodutivos das 

mulheres, caracterizada pela peregrinação em busca de uma vaga não garantida nas 

maternidades e reduzir os riscos de agravos e morbimortalidade materno-neonatal (BRASIL, 

2014). 

Dessa forma a Lei n° 11.634/2007, passa a garantir às gestantes atendidas no SUS o 

direito de vincular-se à maternidade onde receberá assistência ao parto afim de conferir 

continuidade entre a atenção pré-natal e o parto, referenciando as gestantes para uma 

maternidade de fácil acesso e adequada para as suas necessidades clínicas.  

Entretanto, apesar de todo aporte identificado nas Políticas Públicas, muitos dos estudos 

selecionados têm demonstrado a existência de falhas na assistência pré-natal, tais como 
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dificuldades no acesso, início tardio, número inadequado de consultas e realização incompleta 

dos procedimentos preconizados, afetando sua qualidade e efetividade.  

O Artigo 3 da amostra, identifica a falta de vínculo entre os serviços que prestam a 

assistência pré-natal e ao parto como um problema, resultando na peregrinação da gestante em 

trabalho de parto na busca de uma vaga para internação, trazendo riscos adicionais à saúde da 

parturiente e do RN (VIELLAS, et al. 2014). Esse estudo buscou analisar a assistência pré-natal 

oferecida às gestantes usuárias de serviços de saúde públicos e/ou privados utilizando dados da 

pesquisa Nascer no Brasil (2011 e 2012).  

A Pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento” foi 

realizada nacionalmente pela FioCruz com a colaboração de diversas instituições e 

pesquisadores tendo como alguns dos seus objetivo estudar os determinantes, a magnitude e os 

efeitos das intervenções obstétricas no parto; descrever as complicações médicas no puerpério 

e período neonatal de acordo com o tipo de parto, bem como descrever a estrutura das 

instituições hospitalares.  

Nessa pesquisa verificou-se a forma de estruturação dos serviços de pré-natal segundo 

fonte de pagamento (público ou privado), tipo de unidade de saúde onde a mulher realizou a 

maioria das consultas de pré-natal (AB ou ambulatório hospitalar), profissional que prestou a 

assistência pré-natal na maioria das consultas (médico ou enfermeiro) e continuidade da assis-

tência (mesmo profissional durante toda a assistência pré-natal ou não). Esse último é de 

fundamental importância para garantir a integralidade do cuidado prestado na assistência pré-

natal pois, a fragmentação do cuidado com a realização de consultas por diferentes profissionais 

tem sido associada à má qualidade do pré-natal (PETROU, et al 2001). 

O Artigo 3 também traz em seus resultados que as barreiras de acesso foram uma as 

razões mais frequentes para a não realização do pré-natal (43,2% do grupo estudado). A 

proporção de mulheres com início precoce do pré-natal e com número suficiente de consultas 

foi menor em residentes nas regiões Norte e Nordeste, em puérperas com menor escolaridade, 

sem companheiro, com maior número de gestações prévias, que não desejavam engravidar, 

insatisfeitas com a gestação atual e que tentaram interromper a gestação. As adolescentes e 

mulheres de raça/cor preta também apresentaram baixa proporção de início precoce do pré-

natal e de número de consultas realizadas, demostrando problemas na captação precoce dessas 

gestantes para adesão ao pré-natal e reforçando os achados de outros estudos já citados sobre a 

desigualdade no acesso desses grupos. Destaca-se também a importância de se promover a 

busca ativa desses grupos e estratégias diferenciadas, especialmente para a captação precoce 

das adolescentes de forma adequada à faixa etária. 
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O estudo do Artigo 3 ressalta ainda que, embora as informações do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) demonstrem um aumento da cobertura pré-natal 

no país, esse sistema só permite a análise do número de consultas realizadas, não considerando 

a qualidade dessa assistência, além de se restringir apenas às gestações que resultaram num 

nascido vivo. Enquanto o Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (SispreNatal), surge em 2000, admitindo o alcance de outras informações, 

como idade gestacional no início da assistência pré-natal, exames de rotina, vacinação 

antitetânica, número de consultas de pré-natal e consulta puerperal.  

Porém, esses sistemas apresentam problemas de sub-registro, relacionado ao 

preenchimento ineficaz do Cartão da Gestante – objeto de estudo de Santos Neto e cols (2012) 

no Artigo 2 – que funciona como fonte de informação desses sistemas. 

O Cartão da Gestante foi criado no Brasil em 1988, com o intuito de registrar as 

informações, facilitando a comunicação entre os profissionais que realizavam a assistência pré-

natal e os que realizavam o parto nas maternidades, funcionando como um mecanismo de 

comunicação entre os diferentes serviços e níveis de atenção.  

Entretanto, o cartão da gestante está sujeito à incompletude de registros pelos 

profissionais que assistem ao pré-natal e à não preservação destes, perdas ou extravios. No 

Artigo 3, por exemplo, mostrou-se que, embora mais de 90% das puérperas tenham referido o 

recebimento de cartão de pré-natal durante seu acompanhamento, apenas 72,1% o apresentaram 

na admissão hospitalar para o parto, sendo as menores proporções observadas nas regiões Norte 

e Centro-oeste do país. 

A ausência de informações nos cartões pode expressar diretamente a qualidade dos 

serviços de assistência pré-natal e comprometer a qualidade da assistência no momento do 

parto, fazendo com que procedimentos ou exames que protejam o feto e a mãe sejam 

negligenciados ou repetidos desnecessariamente. 

O acompanhamento pré-natal deve ter início precoce e cobertura universal, ser realizado 

de forma periódica e por meio de contato frequente e planejado da gestante com os serviços de 

saúde (CORRÊA et al, 2011). Mulheres que recebem assistência no início da gestação e 

comparecem a mais consultas de pré-natal tendem a apresentar melhores resultados maternos e 

perinatais comparado às gestantes que o iniciam tardiamente ou as que tiveram as consultas 

mais concentradas em um único trimestre (ENKIN, 2005). Pois possibilita a identificação 

precoce das gestações de risco, bem como as intervenções necessárias. A sua manutenção até o 

final do 3º trimestre tem como finalidade um desfecho favorável ao binômio mãe/filho. 
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O estudo do Artigo 13, de âmbito nacional mostrou que o início precoce da atenção pré-

natal foi observado em 53,9% das gestantes e número adequado de consultas em 73,2%, 

enquanto o Artigo 12 realizado em São Paulo destaca que 74,1% das gestantes iniciaram 

precocemente o pré-natal e 80,4% realizaram, pelo menos, seis consultas. O pré-natal adequado 

apresentou diferença estatística significante para idade materna (≥ 25 anos aderem com mais 

facilidade), parceiro fixo, trabalho (sem remuneração = adequação insatisfatória), local de 

residência (mais próximos e com transporte fácil aderiram mais), acompanhante à consulta 

(apoio; criação de vínculo família-equipe) e local de início do pré-natal. Entretanto, neste estudo 

diferente dos outros analisados, a escolaridade materna, não mostrou significância estatística 

na adequação do pré-natal. 

Os resultados do Artigo 2 mostra que menos da metade dos cartões apresentou sete ou 

mais consultas registradas. Comparado a outros estudos, isso mostra que o acesso à assistência 

pré-natal na região estudada encontra-se deficitário e distante das políticas nacionais de saúde 

materno-infantil. Problemas de diversas naturezas podem explicar esses resultados, mas sugere-

se que o conjunto deles esteja relacionado, principalmente à organização do SUS. 

Nesse estudo, também foi possível notar que, muito embora a ausência desses registros 

não signifique necessariamente a ausência da realização da assistência pré-natal, de um modo 

geral, os resultados obtidos pela análise dos cartões da gestante na região indicam que a 

qualidade dos serviços de assistência pré-natal pode estar comprometida, principalmente no que 

diz respeito aos registros de informações advindas da anamnese pré-natal que foi o menos 

preenchido nos Cartões das Gestantes, como informações maternas e antecedentes obstétricos.  

Observa-se também que as atividades atribuídas aos profissionais técnicos ou auxiliares 

de enfermagem – pesagem e verificação da pressão arterial, por exemplo – são melhores 

registradas nos cartão do que aquelas realizadas por médicos e enfermeiros. As marcantes 

diferenças entre o registro das atividades desempenhadas pelos diferentes níveis dos 

profissionais sugerem a ausência de interdisciplinaridade, destacando-se como um dos 

impedimentos para o cuidado humanizado no pré-natal, principalmente se a lógica do trabalho 

for centrada na produtividade em detrimento da qualidade, com consultas rápidas e sem 

profundidade. 

O Artigo 8 de Leal e cols (2015)  destaca o Decreto nº 94.406/1987 sobre a Lei do 

Exercício Profissional da Enfermagem, onde é afirmado que o pré-natal de risco habitual na 

gravidez pode ser inteiramente acompanhado pelo enfermeiro, mas que entretanto, a assistência 

pré-natal realizada por enfermeiros ainda funciona de forma restrita no país, com maior 
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concentração no Norte e Nordeste e entre mulheres indígenas, provavelmente pela menor 

disponibilidade de médicos nessas regiões e nas cidades do interior. 

É importante salientar que uma das diretrizes para a atenção pré-natal estabelecida pelo 

PHPN e RC é a participação do enfermeiro como membro da equipe de saúde que presta assis-

tência direta à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Um outro fator a se considerar é a regionalização da assistência à saúde que, no país, 

seguiu a lógica de um planejamento integrado, incluindo a noção de territorialidade na 

identificação das prioridades de intervenção em todos os níveis de atenção. Entre as estratégias 

adotadas, foi elaborado o Plano Diretor de Regionalização, que gere o processo de 

regionalização da assistência em cada Unidade da Federação e estabelece mecanismos e fluxos 

de referência e contrarreferências intermunicipais (SILVA e RAMIRES, 2010). 

Assim, tendo em vista que a Unidade Básica de Saúde (UBS) tornou-se a porta exclusiva 

para o pré-natal, de onde se procede o referenciamento e a vinculação da gestante desde o pré-

natal a uma maternidade considerada de qualidade, ficando a maternidade responsável por 

realizar o acolhimento imediato à gestante, evitando a sua peregrinação no momento do parto 

e nascimento de seu filho, deve-se considerar os diversos modelos assistenciais de AB presentes 

no Brasil. 

Dentre eles, a ESF destaca-se por ser parte da rede de AB na busca de superar o modelo 

de saúde centrado na doença e em práticas, predominantemente, reativas, com a finalidade de 

reorganizar o acesso a partir da referida estratégia como “porta de entrada” preferencial e 

articuladora da rede de atenção à saúde (AMORIM et al, 2014). 

O Programa Saúde da Família (PSF) nasce com o intuito de ampliar o escopo do PACS, 

reorientando o modelo assistencial do sistema público de saúde brasileiro, facilitando o 

levantamento de informações de saúde pelo incentivo à cobertura universal, num território 

definido, sob a égide do princípio da vigilância da saúde. Mas embora apresente vantagens em 

potencial, o ESF ainda não alcança todos os municípios do Brasil. Em alguns deles convivem 

as UBS tradicionais, o PACS e ESF, seguindo lógicas distintas dentro de um mesmo território 

(SANTOS NETO, et al. 2012). 

No âmbito da assistência pré-natal, o Artigo 2 verificou vantagens da implantação do 

PSF sobre as UBS tradicionais. Nesse sentido, espera-se que no PSF seja realizado o máximo 

de atividades educativas, clínicas e diagnósticas, qualificando a assistência pré-natal. O PACS 

pressupõe que agentes comunitários de saúde e enfermeiros numa área adstrita, dentre outras 

ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, identifiquem e encaminhem gestantes ao 
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pré-natal, acompanhem a vacinação periódica por meio do Cartão da Gestante, identifiquem as 

situações de risco e as encaminhem aos setores responsáveis.  

Em relação ao preenchimento do cartão da gestante, esse estudo mostrou que os cartões 

provenientes de gestantes atendidas em áreas com cobertura da ESF apresentaram melhores 

resultados (Imagem 2), o que pode estar relacionado ao nível de organização diferenciado do 

ESF, onde atuam diferentes categorias profissionais no processo de trabalho e 

consequentemente no preenchimento do cartão do pré-natal; já os cartões do PACS 

apresentaram os piores níveis de completude, provavelmente por esse serviço ser ofertado em 

áreas geográficas de maior índice de pobreza e áreas distantes dos centros urbanos, onde as 

gestantes podem não aderir ao pré-natal devido ao baixo nível de escolaridade e renda. Ressalta-

se que por ser considerado um modelo de assistência de transição entre a UBS e o ESF, o PACS 

está sendo gradativamente extinto, o que também pode contribuir para o seu pior desempenho 

na assistência pré-natal. 

Quanto ao referenciamento à maternidade desde o pré-natal, os resultados do estudo de 

Leal e cols (Artigo 8) publicado em 2015 mostram um aspecto preocupante em que menos da 

metade das gestantes (apenas 44,2%) receberam indicação sobre o local do parto e que a 

internação no local indicado ocorreu apenas em 8,6% dos casos. O que vai de acordo com os 

resultados da pesquisa Nascer no Brasil, em que a média nacional foi de 58,7%, e 49,4% na 

Região Norte. Com relação ao parto as variáveis que mais influenciaram para a inadequação 

foram a não realização do parto no serviço indicado no pré-natal e a espera de mais de uma hora 

para internação. Verificou-se que a minoria das mulheres entrevistadas teve, seu parto no local 

indicado durante o pré-natal. Dado que mostra uma desconexão entre a referência do sistema 

de saúde e a vida real das usuárias. Porém, apesar da insuficiência do sistema de referência, 

observou-se a redução da peregrinação por várias instituições para realização do parto. 

Nos estudos realizados em 2014 por Viellas e cols (Artigo 3), os dados são semelhantes, 

onde aproximadamente 60% das gestantes foram orientadas sobre a maternidade de referência 

para internação para o parto, em que as mulheres residentes nas regiões Norte e Nordeste, 

adolescente (particularmente aquelas entre os 10 e 14 anos de idade) e as de menor escolaridade 

foram as que menos relataram ter recebido essa orientação, enquanto mulheres brancas e primi-

gestas foram as que mais receberam, sendo que, da mulheres que foram orientadas, 84,5% 

conseguiram ter o seu parto assistido na maternidade indicada. 

Enquanto o estudo de Domingues e cols (Artigo 13) de âmbito nacional realizado em 

2015 registrou que a orientação sobre a maternidade de referência dada no pré-natal ocorreu 

em 58,7%. 
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Quanto à adequação do pré-natal, o Artigo 8 também evidenciou que, houve uma baixa 

proporção de pré-natal classificado como adequado, e o predomínio de classificação como 

parcialmente adequado. A adequação do pré-natal relacionou-se com a condição social e 

demográfica da gestante, sendo pior para as de baixa condição social. Entre as mulheres 

investigadas 75,4% realizaram seis ou mais consultas de pré-natal, mas somente 3,4% tiveram 

acesso a um pré-natal classificado como adequado.  

No Artigo 13, o estudo de Domingues e cols (2015), mostrou que apenas 21,6% das 

mulheres entrevistadas tiveram uma assistência pré-natal considerada adequada segundo os 

critérios estabelecidos pelo estudo. Sendo essa menor adequação observada entre mulheres 

mais jovens (< 20 anos), de cor da pele preta ou parda, multíparas, sem companheiro, sem 

trabalho remunerado e naquelas atendidas em serviços públicos. Observou-se também nesse 

estudo que das mulheres entrevistadas, 27,3% não apresentaram cartão de pré-natal na admissão 

para o parto, e eram em sua maioria, de idade igual ou superior a 35 anos, mais de 12 anos de 

estudo, de classe econômica mais elevada, referiam trabalho remunerado e foram mais aten-

didas em serviços privados, esse dado reflete o modelo adotado no setor privado, onde o mesmo 

profissional presta assistência ao pré-natal e ao parto, acreditando-se por estes haver menor 

necessidade do cartão de pré-natal como elemento de ligação entre esses dois momentos da 

assistência. 

No Artigo 19, Santos e cols (2013), ressaltam que é primordial se estabelecer articulação 

entre os serviços responsáveis pela atenção pré-natal e a hospitalar, com vistas à redução da 

mortalidade materna. Entretanto, diferente dos cenários dos estudos supra discutidos, na cidade 

caso desse estudo realizado no Estado da Bahia, os serviços de pré-natal das UBS não estão 

vinculados à rede hospitalar. Sendo assim, o fato da gestante ser cadastrada no programa de 

pré-natal não significa que a mesma terá como garantia o recebimento de atenção no momento 

do parto na rede pública de saúde que está cadastrada no PHPN e nem que isso ocorrerá na 

primeira vez que procurar o atendimento na maternidade. 

Os serviços de saúde estão inevitavelmente concentrados em determinados lugares, 

consequentemente, sendo mais acessíveis às pessoas que deles estão mais próximas. Assim, a 

utilização dos serviços reduz à medida que aumentam as distâncias a serem percorridas pelos 

que demandam atendimento. Portanto, as dificuldades encontradas pelos clientes no uso dos 

serviços refletem as características da oferta destes que cada sociedade disponibiliza para seus 

membros (MELO et al, 2007). Logo, uma vez que a distribuição espacial dos serviços de saúde 

e da sua clientela é um fator fundamental para o planejamento desses serviços, a falta de garantia 

para esse referenciamento demonstra que os gestores locais ainda não conseguiram estabelecer 
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parceria com o sistema hospitalar, com estratégias que possam garantir a referência da gestante 

no momento do seu parto.  

 Nesta cidade caso, a busca pelo atendimento hospitalar no momento do parto ocorre de 

duas maneiras associadas ao horário de funcionamento da UBS. Quando em funcionamento, a 

parturiente busca atenção no programa de pré-natal da UBS, sendo avaliada pela enfermeira ou 

médico disponível que, detectando sinais de trabalho de parto, preenche a ficha de referência e 

o relatório de transferência que são entregues para a usuária. Esta, ao sair da UBS, inicia o 

processo de busca pela atenção hospitalar por conta própria, sendo essa ficha de referência e o 

relatório de transferência, os elos de comunicação entre a atenção pré-natal e a maternidade, 

utilizados também como meio de garantia deste acesso, pois são sinalizadas informações pelos 

trabalhadores da saúde da UBS que em conjunto com a avaliação clínico-obstétrica do 

profissional médico do hospital poderiam confirmar a situação clínica favorável para a 

internação. Do contrário, na falta de qualquer encaminhamento, a gestante é que decide, em 

meio a dúvidas, o momento de buscar a atenção hospitalar, iniciando, muitas vezes, uma 

peregrinação pelas instituições especializadas. A ausência de relatórios ou qualquer outro 

documento de encaminhamento da gestante da UBS para a maternidade caracteriza um tipo de 

busca sem referência, como por decisão própria da mulher, ocorrência comum nos finais de 

semana, feriados e no período turno, quando não há o funcionamento da unidade básica. 

Entretanto, os autores destacam que, mesmo sem haver um sistema organizado para a 

garantia da atenção hospitalar na primeira maternidade procurada pela parturiente nesta cidade 

caso, a transferência desta usuária é garantida mediante utilização do transporte em ambulância 

até a primeira maternidade, quando há o atendimento primário na UBS. 

De maneira geral, a maioria dos estudos dessa categoria verificou que, mesmo que a 

vinculação das gestantes à maternidades de referência para atenção ao parto esteja 

regulamentada desde 2007 (Lei nº 11.634/07), e seja uma recomendação da RC para integração 

dos serviços de atenção pré-natal e ao parto, visando o acolhimento das parturientes e à garantia 

de leito para internação, em muitos locais, esses serviços permanecem desarticulados e 

desorganizados, verificando-se a necessidade da implantação de melhorias no sistema para que 

se consiga evitar ou, ao menos, diminuir a peregrinação das gestantes, ainda frequente em 

muitos lugares no Brasil. Para tanto, a integração do pré-natal com os demais serviços da rede 

de atenção à saúde, por intermédio de estabelecimento de uma rede integrada de referência e 

contrarreferência, com garantia de leitos de internação por meio de uma central de regulação 

de vagas, é essencial para a assistência oportuna às gestantes que apresentam riscos aumentados 

de desfechos negativos, conforme destacado no Caderno de Humanização do SUS (2014):  
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A qualidade da assistência obstétrica e neonatal, entre outros recursos, depende de 

uma boa organização da rede de serviços que possa assegurar o cumprimento dos 

princípios constitucionais de universalidade do acesso, da equidade e da integralidade 

do cuidado. É necessário que todas as gestantes, as parturientes, os recém-nascidos e 

as puérperas recebam todo o atendimento a que têm direito visando à redução dos 

agravos decorrentes das complicações da gravidez, do parto e do puerpério. Para isso, 

é necessário que todos os pontos da rede de atenção estejam atuando de forma 

integrada e harmônica, visando garantir o atendimento integral à mulher e ao recém-

nascido, evitando sua peregrinação e, quando necessário, sua transferência em 

transporte seguro e com garantia de vaga e acolhimento na unidade de referência. Nas 

unidades de cuidado a mulher deve ser acolhida e o seu atendimento deve ser 

priorizado de acordo com o grau de risco que apresenta nesse momento (BRASIL, 

2014, p. 29). 

 

 Nesse sentido, a central de regulação de vagas seria um sistema com constante 

reavaliação da disponibilidade de leitos para atendimento ao parto com o imediato 

referenciamento e garantia de transporte à outra unidade apta ao atendimento quando da 

ausência de leitos na maternidade de referência inicial.  

A regulação aparece entre os componentes da assistência obstétrica e neonatal 

preconizados pelo PHPN (Portaria nº 571/2000), onde objetiva-se o desenvolvimento de 

condições técnicas e operacionais para a organização e regulação da assistência obstétrica e 

neonatal, através da estruturação de Centrais de Regulação e de sistemas móveis de atendimento 

pré e inter-hospitalares, cabendo ao gestor federal assessorar os Estados, os Municípios e o 

Distrito Federal na elaboração de seus respectivos Programas Estaduais de Humanização no 

Pré-natal e Nascimento, na estruturação das Centrais de Regulação Obstétrica e Neonatal e na 

implantação dos Sistemas Móveis de Atendimento; e ao gestor estadual estruturar e garantir o 

funcionamento dessas centrais de regulação e assessorar os municípios na estruturação delas e 

na implantação dos sistemas móveis de atendimento. 

Quanto à vinculação, o Caderno de Humanização do SUS (2014) reforça ainda que 

existe uma responsabilidade continuada da atenção primária de saúde até o parto, banindo a 

prática da “alta do pré-natal”, atitude inaceitável, quando se pensa que a necessidade de cuidado 

se mantém ou até mesmo torna-se maior no final da gestação. Outro ponto que deve ser 

salientado, é que a vinculação não deve acontecer apenas para o referenciamento à assistência 

ao parto, devendo também haver o retorno dessa gestante para sua unidade de origem na AB 

dando continuidade à assistência dessa mulher enquanto puérpera e do seu filho recém-nascido.  
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5.3 CATEGORIA C – MORTALIDADE MATERNA E PERINATAL RELACIONADA A 

PEREGRINAÇÃO DAS USUÁRIAS 

 

 Como visto, os conceitos de acolhimento e vinculação são essenciais para a construção 

de um novo referencial ético na atenção à gestante e ao recém-nascido no Brasil e a 

sistematização dos serviços à gestante é necessária para a articulação entre os diferentes níveis 

da atenção. Essas características, apresentam-se como estratégias determinantes para a 

superação dos elevados índices de morbimortalidade na saúde materna e infantil. Em uma rede 

de saúde fragmentada e desarticulada que predomina a peregrinação de mulheres em busca de 

vaga hospitalar na hora do parto e a descontinuidade da assistência entre o pré-natal e o parto, 

a importância de se discutir o tema implica na reflexão sobre o envolvimento e a postura dos 

profissionais, dos gestores e dos serviços de saúde diante da demanda previsível de atenção ao 

parto podendo determinar o sucesso ou fracasso da proposta do cuidado.  

 Nas maternidade o conceito de acolhimento se concretiza na missão de vaga sempre, 

considerando-se que a gestante em trabalho de parto ou com queixas/intercorrências se 

constituem como urgência que demanda atenção imediata e significa a continuidade do cuidado, 

com a transferência responsável em caso de necessidade, bem como manutenção do cuidado 

após a alta da maternidade: alta responsável com agendamento assegurado na AB (BRASIL, 

2014). 

A peregrinação da gestante em busca de vaga durante as urgências na gravidez e durante 

o trabalho de parto é vivido concretamente pela população e identificada pelos profissionais, 

gestores e pesquisadores da saúde como problema recorrente e decisiva para a atenção oportuna 

de saúde e prevenção da morbimortalidade materna, fetal e infantil evitáveis (LEAL et al., 2004; 

LANSKY et al., 2002). 

Embora diversas iniciativas tenham sido tomadas em todo o país com o objetivo de 

melhorar a atenção à saúde da mulher e diminuir os riscos de mortalidade materna e perinatal, 

o Ministério da Saúde destaca que os problemas da sistematização dessa assistência ainda 

permanecem (BRASIL, 2001). 

Dessa forma, não havendo uma regionalização coerente, ocorre um fluxo desordenado 

de gestantes em busca de atendimento nas unidades de referência, gerando uma verdadeira 

peregrinação de mulheres à procura de serviços de saúde (MENEZES, 2006) o que pode agravar 

o quadro da parturiente e causar danos ou mesmo a morte dela e/ou de seu concepto. 

Sobre mortalidade materna, em 1990, a Taxa de Mortalidade Materna no Brasil atingia 

140 óbitos por 100.000 nascidos vivos. Após mais de uma década e meia de esforços, em 2007, 
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o indicador apresentou uma taxa de 75 óbitos por 100.000 nascidos vivos. Entretanto, embora 

essa taxa tenha sofrido uma redução considerável de 52% nesse período, o número de mortes 

maternas no Brasil permanece elevado (BRASIL, 2010b). 

Sobre mortalidade infantil, destaca-se que, no mundo, aproximadamente 6,6 milhões de 

crianças menores de cinco anos morrem anualmente, sendo que os óbitos no primeiro ano de 

vida representam 73% desse quantitativo (UNICEF, 2013). Houve um decréscimo de cerca de 

60% dos óbitos infantis nas últimas duas décadas. Caindo de 57,1 óbitos por 1.000 nascidos 

vivos em 1990 para 19 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2008. Todavia, a redução dessas 

mortes ocorreu principalmente entre a faixa etária dos pós-neonatais, sendo a mortalidade 

neonatal agora o principal componente da mortalidade infantil no país, concentrando as mais 

elevadas taxas nas regiões Nordeste e Norte. 

Assim, a partir do entendimento de que as morbimortalidades materna e infantil são 

eventos complexos e, portanto, multifatoriais, essas questões permanecem como um desafio 

para o país. 

A assistência às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal e às crianças no primeiro 

ano de vida é bastante estudada, sobretudo quanto à sua repercussão sobre a mortalidade 

materna, perinatal e neonatal. Situações que permitem associar a ocorrência dos óbitos perinatal 

e neonatal com a assistência prestada às gestantes e às crianças descritas pela literatura 

envolvem: a concentração dos óbitos neonatais nas primeiras horas de vida; a frequência de 

óbitos fetais ao final da gestação; a ocorrência de óbitos neonatais em hospitais sem suporte 

para assistência neonatal; predomínio das causas evitáveis (ou reduzíveis) em grande parte dos 

óbitos perinatais, entre outras. Elementos e circunstâncias da estrutura e processo da assistência 

obstétrica repercutem diretamente na ocorrência dos óbitos maternos e perinatais. Dessa forma 

a mortalidade materna e perinatal pode ser significativamente reduzida por meio do acesso 

oportuno das mães e recém-nascidos à assistência obstétrica integral e de qualidade (SILVA et 

al, 2014b).  

O estudo do Artigo 5 de Almeida e Szwarcwald (2012) que buscou associação entre o 

acesso geográfico ao parto e o coeficiente de mortalidade infantil em municípios com 

adequação de suas informações vitais, mostrou que, quanto maior o deslocamento geográfico 

para a internação para o parto, maior o coeficiente de mortalidade infantil. Destacando que a 

melhora nas informações de óbitos e nascidos vivos permitiu estimar a mortalidade infantil em 

mais da metade dos municípios brasileiros e correlacioná-la a indicadores de acesso ao parto. 

Os resultados desse estudo sugerem diferenças na oferta dos serviços de atenção ao parto 

entre as regiões e os estados do Brasil, com distribuição espacial que alterna padrões de escassez 
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em algumas áreas e de excesso em outras. A desigualdade é ainda mais marcante quando se 

considera o atendimento de maior complexidade, estando mais concentrados em áreas urbanas, 

capitais e grandes centros, exigindo um deslocamento maior daqueles que necessitam do 

atendimento mais especializado, mas não o encontram próximo de suas residências nas zonas 

rurais, áreas mais pobres e periféricas, mostrando que existe um fluxo de gestantes no sentido 

das metrópoles, que muitas vezes sobrecarrega a rede de assistência ao parto dos municípios 

maiores onde se encontram melhores estruturas dos serviços de saúde (MONTESCHIO Et Al, 

2014). 

Nesse sentido, o maior deslocamento intermunicipal para o parto se mostrou como um 

fator de risco para a mortalidade infantil, aliado à desigualdade de oferta de serviços 

qualificados e à falta de integração com a AB. 

É nesse cenário nacional que o Programa RC vem sendo implementado desde 2011 

como forma de complementar o PHPN, tendo por objetivos fomentar a implementação de um 

novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, desde o parto até 24 meses após; 

organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, para que esta garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade; e reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no 

componente neonatal (MARTINELLI et al, 2014). 

O Artigo 6 de Cavalcanti e cols (2013), que busca montar um modelo lógido do 

Programa RC evidencia suas principais características, evidenciando que a RC está inserida na 

discussão de Rede de Atenção em Saúde que tem por objetivo promover a integração das ações 

e serviços de saúde para possibilitar uma atenção eficiente e de qualidade em todos os pontos 

de atenção, com foco na satisfação dos usuários, e a melhoria dos indicadores de 

morbimortalidade materno infantil (BRASIL, 2011d). Mas que, entretanto, observou-se lacunas 

na lógica do Programa, indicando a necessidade de rever a teoria dessa estratégia com vistas a 

aumentar suas chances de sucesso. 

  A RC parte dos elevados índices de morbimortalidades materna e infantil buscando seu 

enfrentamento, porém não mantém uma vigilância direta dos óbitos de mulheres e crianças, 

fazendo-se necessário rever seus elementos a fim de detalhar e ampliar seu foco e suas ações. 

O estudo também destaca que a RC é uma oferta do MS para os estados e municípios, 

mas são os gestores municipais que decidem se no município as ações previstas pelo programa 

serão desenvolvidas em nível local, aderindo conforme seu contexto. E que, por ter sido 

formulada em nível federal, não há informações acerca dos fatores de contexto (questões 

políticas, situação epidemiológicas, recursos financeiros, materiais e humanos, profissionais 

capacitados), importantes para avaliar o alcance dos resultados esperados, sabendo-se que será 
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estruturada em regiões com características distintas, que podem contribuir ou comprometer a 

implantação do programa. 

 Os Artigos 5 e 7 concordam que a mortalidade infantil, ainda é considerada um problema 

de saúde pública em vários países, como o Brasil,  sendo um indicador de iniquidades, sensível 

ao contexto social e de saúde de uma população. E que, quanto à regionalização da assistência 

à saúde no Brasil, a ampliação da atenção primária contribuiu para a redução da mortalidade 

infantil, especialmente nos municípios mais pobres, possibilitando mais acesso da população 

aos serviços básicos de saúde, importantes para a saúde da mulher durante o pré-natal e após a 

gravidez e da criança após a alta hospitalar (ALMEIDA e SZWARCWALD, 2012; e 

BARBOSA et al, 2014).  

De forma sistemática, os óbitos infantis são mais incidentes entre os grupos sociais 

menos favorecidos. O estudo realizado em Minas Gerais em 2014 (Artigo 7), mostrou que, do 

total dos óbitos infantis, 55,5% ocorreram no período neonatal (antes de 28 dias de vida), sendo 

que 47,2% do total destes aconteceram no período neonatal precoce (menos de 7 dias de vida). 

A idade das mães variou de 15 a 42 anos, com média de 24,7 anos. Em relação à ocupação das 

mães 24,1% trabalhavam na agricultura, 32,4% eram assalariadas e 42,5% não tinham 

ocupação. Praticamente metade da população do estudo (49,1%) recebia auxílio do governo 

pelo Programa Bolsa Família. Os recém-nascidos cujas mães não tinham companheiro, que 

possuíam menos de nove anos de estudo, piores condições socioeconômicas e de moradia 

apresentaram mais chances de óbito. A realização de menos de seis consultas pré-natais também 

teve relação significante com a mortalidade infantil. 

Quanto ao pré-natal, o estudo levantou entre os motivos para a não realização ou seu 

início tardio (após o quarto mês da gestação), entre as mães dos óbitos infantis (33,3%) referiu-

se dificuldade de acesso, quase o dobro das mães dos sobreviventes (17,3%). Em relação ao 

momento do parto as mães procuraram o hospital do município de residência e esperaram 

menos de duas horas para assistência. 

No Artigo 15, a publicação de Day-Stirk e Fauveau (2012) apresenta evidências para a 

morbimortalidade materna e neonatal, e fornece a base para a publicação do inovador Relatório 

sobre o estado global da obstetrícia do mundo (Global State of the World's Midwifery Report - 

Sowmy) em 2011. Apoiado por 30 agências, o Sowmy fornece dados recolhidos a partir de 58 

países em seus serviços de maternidade e faz recomendações para melhorar os cuidados dos 

serviços para gestantes, melhorando o estado, educação e regulação das parteiras em todo o 

mundo. 
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Com relação à qualidade, o relatório destaca a "tripla lacuna" de competências, onde a 

cobertura e o acesso aos serviços de saúde materna, bem como as deficiências na educação, 

regulação e associação profissional são considerados os três pilares da qualidade do 

atendimento. O relatório revela uma falta de coerência política na maioria dos países, onde os 

serviços de obstetrícia não são promovidos, nem protegidos por políticas específicas. 

Dos princípios subjacentes para a criação de serviços de obstetrícia de qualidade são 

enfatizados: empenho e colaboração de profissionais de saúde, planeamento político estratégico 

utilizando perfis de países, e monitoramento de dados e indicadores. 

A publicação de nível internacional também reforça o que os estudos locais e nacionais 

já indicam que os mais pobres e mulheres mais desfavorecidas, muitas vezes, recebem um 

cuidado de menor qualidade. Os baixos níveis de educação das mulheres, das mais jovens em 

particular, é um fator contribuinte para as barreiras no acesso ao cuidado. 

Além disso, os autores reforçam que, se todas as mulheres tivessem acesso aos serviços 

de saúde compostos por parteiras ou enfermeiros obstetras, a estimativa seria obter uma redução 

de 60% na mortalidade materna e neonatal nos 58 países que compõem o relatório. A 

importância da presença desses profissionais na assistência ao parto também é citada por 

Albuquerque e cols (2011) que afirmam que a participação efetiva de enfermeiros obstetras na 

assistência ao parto e acompanhamento do processo de parturição é um importante fator para a 

melhoria das condições de parto e puerpério, visando a sistematização no controle da evolução 

do parto através do acompanhamento da dinâmica uterina. 

Conhecer o perfil da mortalidade é fundamental para estabelecer políticas públicas 

apropriadas a cada realidade e formular estratégias que permitam o seu controle. Nesse sentido, 

a maioria dos estudos aqui abordados evidenciaram, que apesar das causas perinatais serem 

importantes determinantes da mortalidade infantil (como a prematuridade, por exemplo), as 

precárias condições socioeconômicas ainda interferem significativamente na ocorrência dos 

óbitos infantis, mostrando problemas sociais e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. A 

maior proporção de mortalidade materna entre a população menos favorecida econômica e 

socialmente também é alarmante e reforça a importância de se discutir e investigar os 

determinantes socioeconômicos e suas desigualdades, uma vez que, ainda têm causado 

impactos na realidade da assistência materno-infantil. 

O Artigo 11 (MOMBELLI et al, 2011) traz a informação, com base nos sistemas de 

registro de Declaração de Óbito e Nascidos vivos, que em cerca de 80% dos casos de morte 

infantil o local de ocorrência do óbito foi o hospital. No período estudado (1997-2008), foram 

registrados 1.535 óbitos em crianças menores de um ano pelo Sistema de Informação sobre 
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Mortalidade (SIM), destacando-se os fatores de risco para a mortalidade nascido vivos com 

baixo peso, prematuros e de parto vaginal, podendo relacionar esse último fator com a 

precariedade da atenção ao parto normal ainda persistente no Brasil. O estudo ainda aponta a 

relação com mães adolescentes e com baixa escolaridade (em mais da metade dos óbitos 

infantis, as mães tinham de 20 a 34 anos de idade, seguido das adolescentes e mulheres com 

mais de 35 anos e em todos os triênios, a baixa escolaridade materna se associou ao risco 

significativo para mortalidade em crianças de até um ano). 

Dessa forma, os autores destacam que o peso ao nascer e a prematuridade estão 

fortemente relacionados à mortalidade neonatal, porém essas variáveis não devem ser estudadas 

como fatores de risco isolados, mas sim, associadas às características biológicas e 

socioeconômicas da mãe, tais como: escolaridade, hábitos de vida e acesso aos serviços de 

saúde que também são consideradas determinantes da mortalidade infantil. E que, embora, 

nesse estudo, não tenha sido possível determinar o perfil socioeconômico das mães com idade 

entre 10 e 19 anos, sabe-se que, geralmente, durante a gravidez na adolescência há uma baixa 

adesão ao pré-natal, com consequente redução no número de consultas e inadequado 

acompanhamento da gestação, aumentando as chances de complicações durante a gravidez. E 

que, na maioria das vezes, a baixa escolaridade reflete o baixo padrão socioeconômico da mãe, 

estando associada a um maior risco para a mãe e para a criança, visto que além de dificultar o 

acesso à informação e a orientações, dificulta a capacidade de cuidado e assistência. 

No que diz respeito ao atendimento ao parto, as gestantes que utilizam os serviços 

públicos de saúde demonstram grande ansiedade, dentre outros motivos, devido à carência de 

leitos nas maternidades e, consequentemente, à peregrinação para acesso ao atendimento no 

momento do trabalho de parto (ALVES e SILVA, 2000). 

Em estudo realizado no Maranhão, Cunha e cols (2010) objetivaram identificar aspectos 

da peregrinação no anteparto, onde buscou-se compreender o percurso da mulher gestante no 

momento do parto e em quantas maternidades as gestantes procuraram atendimento na região 

estudada (Artigo 17).  

Os autores observaram que muitas mulheres recusam a assistência pré-natal próxima de 

seu domicílio, em unidades de baixa complexidade, para tê-la em unidades de referência, 

entendendo que essa seja uma forma de garantir leito na hora do parto e por considerarem que, 

quanto maior a complexidade do serviço, maior a qualidade. Outras, apesar de fazer o pré-natal 

em unidades de AB mais próximas de onde moram, no momento do parto buscam unidades de 

alta complexidade, causando uma “superutilização” desses serviços como resultado de um 

“autorreferenciamento”, ou seja, a busca de atendimento determinada pela gestante ou 
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familiares, em virtude desses serviços abrigarem mais recursos ou simplesmente por serem 

próximos do seu domicílio (MENEZES, 2006). 

Os resultados desse estudo mostraram que as mulheres peregrinas eram, em sua maioria 

jovens, entre 16 a 30 anos (93,2%), pardas (43,4%), com escolaridade entre o ensino 

fundamental incompleto e ensino médio (94,4%) e com baixa renda – menor que um salário 

mínimo (57,9%). Das puérperas entrevistadas nas duas maternidades avaliadas, observou-se 

que 40,6% das mulheres receberam atendimento após terem percorrido mais de um serviço de 

saúde e 40% foram a pelo menos duas maternidades, o motivo declarado para o não atendimento 

foi a falta de disponibilidade de leito para 60% dos casos.  

O estudo também mostrou que a maioria das entrevistadas buscaram atendimento por 

seus próprios meios, sendo que das mulheres da Maternidade A que peregrinaram, quase 

metade delas (41,2%) utilizou mais de um meio de transporte para isso. Observando-se a não 

preocupação para direcionar essa parturiente a outros serviços, fazendo com que precise buscar 

meios próprios de locomoção.  

Com relação aos dados obstétricos, pouco mais da metade dessas mulheres eram 

primíparas (55,9%). A estreia quanto à parturição é muito significativa, pois a experiência de 

já ter tido um filho, teoricamente, diminuiria as chances de a mulher peregrinar tanto pelo fato 

de melhor reconhecer o trabalho de parto como de saber quando sair em busca de atendimento, 

principalmente se a peregrinação já ocorreu em gestações anteriores. Isso porque é exigido das 

gestantes que cheguem à maternidade em período expulsivo. Assim, uma forma de amenizar a 

falta de orientação no pré-natal quanto aos sinais de trabalho de parto e o transtorno de chegar 

à maternidade e voltar para casa é a implementação de medidas humanizadas, em que a gestante 

seja devidamente orientada e tranquilizada, minimizando desconfortos. 

Neste estudo, 100% das entrevistadas da Maternidade A tiveram gestações a termo, com 

82,4% de partos vaginais. Na Maternidade B, pelo menos 16% eram prematuros e 3,2% pós-

termo, havendo maior ocorrência de parto cesariano (57,4%) entre as entrevistadas que 

peregrinaram, indicando a possível relação da peregrinação com a elevação do risco obstétrico.  

  No Brasil, são recentes e ainda incipientes as iniciativas no sentido da regionalização 

da assistência perinatal, configurando disparidades entre as coberturas para assistência pré-natal 

e perinatal, com uma rede de assistência ao parto insuficiente para a distribuição e demanda 

populacional (TANAKA, 1995). 

Segundo Silva e cols (2014b), a assistência hospitalar ao parto geralmente não requer 

suporte assistencial de alta complexidade. Porém, quando é exigida, deve ser oportuna e 

acessível à população. A rede que apresenta número além do esperado nos níveis de baixíssima 
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e baixa complexidade, pode comprometer a assistência ao parto de risco habitual, além da 

inadequada quantidade de hospitais com maior agregação tecnológica para a atenção aos casos 

mais graves. 

Dessa forma, os autores ainda sugerem que a peregrinação poderia ser amenizada, com 

uma melhor distribuição dos serviços na localidade e um sistema de referência e 

contrarreferência mais eficiente, uma melhor interação entre os serviços de pré-natal e parto e 

o aumento do número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Intermediárias 

neonatais disponíveis. Ressalta-se também que, mesmo havendo um sistema de referência e 

contrarreferência estabelecido entre as unidades, é imprescindível a existência de um sistema 

de transporte e comunicação entre as unidades, evitando o sofrimento e angústia das gestantes. 

Em concordância a isso, um estudo realizado no Paraná (MONTESCHIO et al, 2014) 

mostrou que a gestante que mora em outro município e tendo uma intercorrência durante a 

gestação foi encaminhada pelo primeiro serviço procurado a um hospital de referência. A falta 

de estrutura no primeiro serviço procurado e a possível prematuridade foram os principais 

motivos citados pelas mulheres durante as entrevistas como justificativas da dificuldade na 

assistência ao parto nos hospitais dos municípios de origem. Uma gestação de risco para mãe e 

concepto demanda recursos e atendimento de maior complexidade, sendo necessário o 

encaminhamento correto e seguro da gestante. Quando observada a influência do local de 

nascimento em relação à mortalidade infantil, verificou-se também que os recém-nascidos 

prematuros que precisaram de transferência para UTI neonatal em outro hospital tiveram um 

maior percentual de óbitos. Dessa forma, uma alternativa que reduziria a mortalidade infantil 

seria o transporte da gestante nessa situação para hospitais que possuem UTI neonatal. 

A revisão sistemática realizada por Albuquerque e cols em 2011 (Artigo 18) faz uma 

análise das situações do acesso das gestantes a assistência pré-natal e ao parto de risco habitual 

no Brasil. Os achados nesse estudo corrobora para o já afirmado na maioria dos estudos 

discutidos anteriormente, pois destaca que o risco de óbito materno pode estar relacionado às 

condições socioeconômicas da população, com acentuada desigualdade entre as puérperas de 

cor negra e parda com baixa escolaridade e baixa renda, relacionando-se com as más condições 

de acesso aos serviços de saúde e com o não desenvolvimento das ações de pré-natal, 

predominando os óbitos por causas evitáveis. Também observa que as ações de referência das 

gestantes ao parto, preconizado pelo PHPN, ainda apresentam falhas, contemplando na maior 

parte dos casos apenas as mulheres portadoras de risco obstétrico durante o pré-natal, pois a 

gestação de alto risco, de maneira geral, possui um sistema referencial formal (BRASIL, 

2010a). 
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O acesso das gestantes à assistência pré-natal não tem sido facilitado, já que as unidades 

de saúde são muito distantes da residência ou não possuem vagas para o acompanhamento pré-

natal. Ocorre, então, a peregrinação já no início da gravidez e as consequências vão desde um 

enorme desconforto para a essa mulher e sua família até um possível óbito materno ou fetal 

(ALBUQUERQUE, et al, 2011). 

O pouca disponibilidade de leitos obstétricos de baixo risco acaba gerando um alto fluxo 

de gestantes em busca de atendimento no momento do parto, ocasionando uma peregrinação 

anteparto, fato de extrema gravidade visto que é no período próximo ao parto que ocorrem a 

maior parte das mortes maternas como afirmam Parada e Tonete (2008) e Menezes e cols 

(2006). 

Alguns dos estudos apontados por Albuquerque e cols (2011) descrevem as condições 

de trabalho dos enfermeiros na consulta de enfermagem no pré-natal e avalia sua implicação 

para a educação em saúde, afirmando que o enfermeiro durante o pré-natal tem um importante 

papel educador. É neste período que as dúvidas acerca do estado gestacional e suas 

consequentes alterações surgem com maior intensidade. Porém, as atribuições do enfermeiro 

frente ao seu papel educador vêm apresentando falhas em algumas localidades, onde tem-se 

percebido que muitas mulheres ainda atingem o momento da parturição e o período pós-parto 

com dúvidas que poderiam ter sido sanadas ainda durante o pré-natal. 

Os autores destacam a valorização da prática da consulta de enfermagem e a realização 

de atendimento multiprofissional e interdisciplinar no pré-natal, pois percebeu-se que muitos 

dos diagnósticos traçados para as gestantes poderiam ser prevenidos ou tratados com ações 

simples de enfermagem, principalmente quanto aos processos educacionais. Também foi 

observado que se as unidades de saúde fizessem um controle maior sobre a evasão das gestantes, 

ocorreria um ajuste no planejamento e no acolhimento evitando abandonos ao pré-natal 

(ALMEIDA e TANAKA, 2009) e garantindo o vínculo com a gestante por todos os momentos 

da sua gestação até seu retorno no puerpério. 

De maneira geral, os dados trazidos pelos estudos dessa categoria foram semelhantes e 

os autores, em sua maiora, concondaram que a assistência pré-natal está diretamente ligada à 

garantia do acesso ao atendimento ao parto e que a dificuldade nesse acesso, caracterizada pela 

peregrinação pode agravar o trabalho de parto que mesmo configurando-se simples à primeira 

vista pode tornar-se de alto risco e até mesmo levar à morte se não realizado em tempo oportuno 

e de forma segura. 

É importante salientar que, mesmo com todo rigor estabelecido para as pesquisas, os 

dados estão sujeitos aos critérios propostos por cada autor e à falta de especificidade e 
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detalhamento de algumas informações possivelmente relevantes aos estudos que utilizaram 

banco de dados como os sistemas nacionais de informação. Para as informações referentes aos 

nascimentos e óbitos infantis do SINASC e do SIM, por exemplo, deve-se considerar a 

qualidade do preenchimento das Declarações de Óbitos e de Nascidos Vivos devido às grandes 

diferenças regionais do Brasil. Enquanto os registros do SISPRENATAL dependem da 

completude do preenchimento e preservação do cartão da gestante.  

Ressalta-se que a análise de informações geradas mediante dados secundários sempre 

requer prudência, estando sujeita à subnotificações e limitações que são comuns aos Sistemas 

de Informações em Saúde brasileiros. 

Sobre a assistência ao parto, cabe citar um conceito importante relacionado à qualidade 

dos serviços obstétricos conhecidos como o modelo das Três Demoras de Maine (ou “Three 

delays”) que considera três momentos-chave nos quais se pode identificar fatores que geram 

um atraso no acesso oportuno ao tratamento de uma emergência obstétrica e, desse modo, 

aumenta as probabilidades de uma morte materna, sendo eles: demora em decidir buscar 

atendimento; demora em chegar ao serviço de saúde; e demora em receber tratamento adequado 

dentro do serviço (MAINE, 1997). 

Esse conceito envolve fatores evitáveis na assistência e que são os mesmos para os casos 

de near miss e morte materna. Tais fatores englobam desde a infraestrutura dos serviços e 

capacitação de profissionais, até o atraso da família e da própria mulher em buscar auxílio 

médico (LEAL, et al, 2015). Pode-se destacar os problemas presentes na peregrinação como o 

retardo da mulher para chegar à instituição de saúde por problemas estruturais de transporte e 

de referência e os problemas na disponibilidade e qualidade da atenção recebida ou não nos 

serviços de saúde. 

Sobre a peregrinação o Caderno de Humanização (2014) do SUS ressalta que a 

assistência ao pré-natal oferecido pela AB tende a não conversar com a assistência ao parto que 

acontece na maternidade. Assim, a mulher tende a parir em uma maternidade a qual nunca 

visitou e com uma equipe de saúde com a qual não tem nenhum vínculo, aumentando a 

ansiedade dessa mulher o que pode ser prejudicial ao seu trabalho de parto. A mulher e sua 

família tendem a ser cerceados do protagonismo na produção do cuidado; a gravidez tende a 

ser colocada como doença e a mulher grávida como doente, sujeita no pré-natal, no parto e no 

pós-parto a intervenções e decisões da equipe de saúde sobre seu corpo e seu modo de cuidar 

de si e do bebê. O caderno também destaca a naturalização de certas concepções e 

hierarquizações de gênero e raça/cor que tendem a acompanhar a atenção materna no país, com 
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destaque para o fato de que as mulheres grávidas que mais morrem no Brasil são mulheres 

negras. 

 Esse contexto de baixa autonomia das mulheres, de tantas intervenções obstétricas, de 

peregrinação na busca do atendimento ao parto e de inadequados indicadores perinatais se 

constituem num cenário de violência obstétrica que redunda em desatenção e discriminação 

social (LEAL et al, 2015). Diniz e cols (2012) destacam que um quarto das mulheres atendidas 

nas maternidades do Brasil sofreram algum tipo de violência considerada institucional, por 

parte dos profissionais de saúde durante o trabalho de parto. 

Existem outras formas de violência além da força física, que são até mais agressivas, 

opressoras, dominadoras e complicadas de encarar pela sutileza como se escondem na estrutura 

institucional, nas relações sociais e nos significados simbólicos (LUZ, 1979). No contexto aqui 

aplicado, essa Violência estrutural ou institucional pode ser entendida como uma força 

macrossocial no âmbito político-econômico, que limita injustamente o acesso às oportunidades 

dos desfavorecidos, onde se percebe seu agravamento em cenários de grandes desigualdades 

sociais (ABADIA-BARRERO e CASTRO, 2006). 

Essa violência pode ser identificada na peregrinação por diversos serviços até receber 

atendimento; na falta de escuta e de tempo para a clientela; frieza, rispidez, falta de atenção, 

negligência e maus-tratos dos profissionais para com o usuário; violação dos direitos 

reprodutivos, como discrição das mulheres em decurso de abortamento, aceleração do parto 

para liberação de leitos; e a desqualificação do saber prático, da experiência de vida, diante do 

saber científico (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2008). 

É observado então que, apesar de entender-se que o SUS busca a redução das 

desigualdades no atendimento através do princípio de universalidade, a violência institucional 

ainda pode ser identificada no nosso sistema e é exercida pelos próprios serviços públicos, por 

ação ou omissão dos profissinais e gestores. 

Com relação à violência estrutural aplica-se também o conceito de violência simbólica  

abordado pelo sociólogo Pierre Bourdieu como formas de coerção que se baseiam em acordos 

não conscientes entre as estruturas objetivas e as estruturas mentais (BOURDIEU, p. 239, 

2012), sendo a maneira mais insidiosa de violência exercida pelos agentes institucionais sobre 

as classes populares, que ocorre quando o poder das estruturas sociais condiciona um grupo a 

agir de uma determinada forma já pré-estabelecida por essas estruturas, de forma que os 

próprios alvos da violência não a entendem como tal. Ao que afirma Bourdieu: 
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“A violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade 

tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, daqueles que a 

exercem na medida em que uns e outros são inconscientes de a exercer ou a 

sofrer” (BOURDIEU, p.16, 1996). 

 

Ou seja, ocorre quando o poder institucional impõe consições e distinções entre pessoas 

como legítima, ocultando-se as reais relações de poder desiguais vigentes, ao ponto de isto se 

tornar aceitável, por ambos, dominadores e dominados. 

 Dessa maneira, verifica-se que, apesar de todos os avanços, a rede de saúde materno-

infantil permanece com lacunas proveniente da desarticulação entre os níveis de atenção à saúde 

da mulher e do RN, comprometendo a qualidade da assistência, principalmente entre aquelas 

de nível socioeconômico mais baixo que mostraram-se as mais prejudicadas por essas falhas 

no sistema em vigor 

Nesse sentido, torna-se primordial o enfrentamento das desigualdades sociais no que 

tange ao acesso aos serviços e cuidados em saúde, afim de criar novas estratégias e fortalecer 

as já existentes de inclusão das camadas mais desfavorecidas da sociedade no processo de 

cuidado.  

Considerando-se as particularidades dos diferentes grupos e as recomendações do 

próprio SUS, deve-se dar mais atenção a quem demanda mais atenção, entendendo que, a 

população mais pobre precisa de um suporte maior para alcançar seu pontencial de saúde. 

O caminho para isso seria ampliar ainda mais a cobertura da rede de saúde e a interação 

entre os diversos serviços de forma a dar conta de atender as necessidades em saúde da maneira 

mais completa possível e garantindo a continuidade do cuidado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os períodos da gestação e do parto são, naturalmente, potenciais geradores de ansiedade 

para a mulher e sua família, por isso é imprescindível que essa gestante receba uma assistência 

atenciosa e de qualidade e que lhe seja assegurado o acesso à essa assistência de forma 

humanizada e integral conferindo segurança a essa mulher durante toda a gestação até o parto 

e puerpério. 

Entretanto, os resultados dos estudos analisados e discutidos nesse trabalho mostraram 

que, apesar dos serviços de atenção ao pré-natal e ao parto tenham aumentado sua cobertura, 

de maneira geral, por todo o país, ainda existem muitos questionamentos sobre a qualidade 

desses serviços e sobre a disponibilidade do acesso a eles de forma equânime à toda a 

população, independente de raça/cor, idade, nível de instrução ou condições sociais.  

As lacunas identificadas na assistência mostraram que o sistema de saúde brasileiro não 

tem conseguido funcionar como um instrumento na atenuação dessas desigualdades, mas que, 

ao contrário, acaba as reproduzindo na atenção ao pré-natal e ao parto.  

O que percebe-se através dos dados apontados é que, atualmente, as maternidades mais 

bem estruturadas se concentram nas grandes cidades e centros urbanos em detrimento das 

periferias e regiões rurais, havendo, por isso, um grande fluxo de usuárias para esses centros 

em busca de atendimento, considerado por elas de maior qualidade e suporte, superlotando 

algumas emergências por ausência de leitos obstétricos de baixo risco. Assim, é comum a 

peregrinação até a efetivação da assistência, sem respaldo das instituições para o transporte 

durante essa busca, o que acaba ocorrendo através dos meios próprios da gestante. 

Segundo os dados discutidos, verificou-se também que a peregrinação constitui-se como 

um importante fator de mortalidade materno-infantil já que a demora no atendimento propicia 

o agravamento do grau de risco do trabalho de parto em curso. 

Dessa maneira, a necessidade de melhoria na articulação dos serviços de assistência pré-

natal com a referência ao parto, e o aumento da cobertura mostraram-se como condições 
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fundamentais para a diminuição da angústia das parturientes e suas famílias e dos desfechos 

negativos desses quadros. 

Entende-se que o enfermeiro pode contribuir para a redução das lacunas existentes na 

assistência pré-natal e na referência ao parto, uma vez que efetivamente acolhe e classifica a 

necessidade destas mulheres no pré-natal, podendo atuar na captação precoce dessas mulheres 

para o acompanhamento em todo o ciclo gravídico-puerperal e ainda atuar como um educador 

em saúde ao realizar as orientações cabíveis sobre os sinais de alerta caso ocorra alguma 

complicação e as características do trabalho de parto, preparando a mulher para o momento de 

realmente buscar atendimento em uma maternidade. Esses aspectos da assistência são 

fundamentais no estabelecimento de relação significativa entre as mulheres e os profissionais 

para garantir a continuidade do cuidado e possibilitar intervenções oportunas, para desfechos 

maternos e neonatais positivos, reduzindo ainda mais a mortalidade materna e infantil. 

Sugere-se maiores pesquisas na temática para embasar melhorias no acesso e no 

investimento em capacitação profissional e atendimento humanizado, com maior articulação 

entre os serviços de assistência ao pré-natal e ao parto, visando o aumento da cobertura 

assistencial ao pré-natal e do número de leitos obstétricos de baixo risco, para desafogar os 

grandes centros de referência, bem como promover estratégias efetivas e universais para a 

regulação desse sistema de referenciamento, de forma a garantir a vaga e o transporte seguro 

da mulher em trabalho de parto e minimizando os impactos da violência simbólica condicionada 

pelas instituições no atendimento dessas mulheres. 
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8.2 QUADRO DE SÍNTESE 

Nº Título da 
Publicação 

Autores/Ano Cenário 
do estudo 

Periódico Objetivos Principais resultados 

1 O acesso à 
assistência ao parto 
para parturientes 
adolescentes nas 
maternidades da 
rede SUS 

BARBASTEFA
NO, Patrícia 
Santos e cols. 
2010 

Rio de 
Janeiro 

Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem 

Identificar os fatores que interferem 
na acessibilidade da gestante ao 
acompanhamento do parto na rede do 
SUS na cidade do Rio de Janeiro. 

40,5% das adolescentes eram negras; 54,9% tinham 
apenas o ensino fundamental; 91,5% haviam feito 
pré-natal. O acesso foi considerado insatisfatório em 
36,6% dos casos, e 20,7% das puérperas passaram 
por mais de uma unidade de saúde para parir. 

2 O que os cartões de 
pré-natal das 
gestantes revelam 
sobre a assistência 
nos serviços do 
SUS da Região 
Metropolitana da 
Grande Vitória, 
Espírito Santo, 
Brasil? 

SANTOS 
NETO, Edson 
Theodoro dos e 
cols. 2012 

Vitória, ES Cad. Saúde 
Pública 

Avaliar a completude de informações 
sobre assistência pré-natal nos 
cartões de gestantes, segundo a 
cobertura do serviço de saúde pública. 
 

De forma geral, o preenchimento das 
informações nos cartões foi ruim (incompletude 
> 
20%), contudo, no ESF o cartão é mais bem 
preenchido do que no PACS e nas UBS, 
principalmente para vacinação antitetânica e 
pesagem gestacional. 

3 Assistência Pré-
Natal no Brasil 

VIELLAS, 
Elaine 
Fernandes e 
cols. 2014 

Nacional Cad. Saúde 
Pública 

Analisar a assistência pré-natal 
oferecida às gestantes usuárias de 
serviços de saúde públicos e/ou 
privados utilizando dados da pesquisa 
Nascer no Brasil, realizada em 2011 e 
2012. 

Os resultados mostram cobertura elevada da 
assistência pré-natal (98,7%) tendo 75,8% das 
mulheres iniciado o pré-natal antes da 16ª 
semana gestacional e 73,1% compareceram a 
seis ou mais consultas. O pré-natal foi 
realizado, sobretudo, em unidades básicas 
(89,6%), públicas (74,6%), pelo mesmo 
profissional e 96% receberam o cartão de pré-
natal. Apenas 58,7% foram orientadas sobre a 
maternidade de referência, e 16,2% procuraram 
mais de um serviço para a admissão para o 
parto. 

4 Práticas da Equipe 
de Saúde da 
Família: 
orientadoras do 

AMORIM, 
Anne Caroline 
Coelho Leal 
Árias e cols. 
2014 

Bahia Texto 
Contexto 
Enferm 

Analisa as práticas da equipe na 
Estratégia Saúde da Família e como 
estas orientam o acesso aos serviços 
de saúde. 

Os resultados revelaram que o acesso ocorre, 
preferencialmente, por meio do cadastramento 
familiar e de ações programáticas voltadas para 
grupos específicos.  Algumas atividades, 
realizadas pelo enfermeiro, mostraram-se mais 
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acesso aos serviços 
de saúde? 

susceptíveis a novas posturas terapêuticas, 
manifestadas pela satisfação dos usuários. 

5 Mortalidade 
infantil e acesso 
geográfico ao parto 
nos municípios 
brasileiros 

ALMEIDA, 
Wanessa da 
Silva de; e 
SZWARCWAL
D, 
Célia 
Landmann, 
2012 

Nacional Rev Saúde 
Pública 

Analisar o acesso geográfico ao parto 
hospitalar nos municípios brasileiros. 

Dentre os municípios analisados, 56% 
apresentaram adequação das informações 
vitais, correspondendo a 72% da população 
brasileira. O deslocamento geográfico ao parto 
mostrou-se inversamente associado ao porte 
populacional, à renda per capita, e à 
mortalidade infantil, mesmo controlado por 
fatores demográficos e socioeconômicos. 

6 Um Modelo Lógico 
da Rede Cegonha 

CAVALCANTI, 
Pauline Cristine 
da Silva e cols. 
2013 

Nacional Physis: 
Revista de 
Saúde 
Coletiva 

Construir um Modelo Lógico (ML) da 

“Rede Cegonha” (RC). 
Observaram-se lacunas na lógica da RC, o que 
aponta para a necessidade de rever a teoria 
dessa estratégia com vistas a aumentar suas 
chances de sucesso. 

7 Determinantes da 
mortalidade infantil 
em municípios do 
Vale do 
Jequitinhonha, 
Minas Gerais, 
Brasil 

BARBOSA, 
Thania 
Aparecida 
Gomes da Silva, 
2014 

Vale do 
Jequitinhon
ha, MG 

REME, Rev 
Min Enferm. 

Analisar os determinantes da 
mortalidade infantil nos municípios 
de Araçuaí, Joaíma, Jordânia e Novo 
Cruzeiro, localizados no Vale do 
Jequitinhonha-MG, Brasil. 

Predominaram os óbitos no período neonatal 
(55%). Filhos de mulheres com história prévia 
de natimorto e crianças que nasceram 
prematuras ou com alguma malformação 
permaneceram independentemente associados 
à mortalidade. Crianças cujas famílias não 
recebiam auxílio governamental e residiam em 
moradias com condições desfavoráveis também 
exibiram mais chances de morrer no primeiro 
ano de vida. 

8 Atenção ao pré-
natal e parto em 
mulheres usuárias 
do sistema público 
de saúde residentes 
na Amazônia Legal 
e no Nordeste, 
Brasil 2010 

LEAL, Maria do 
Carmo e cols. 
2015 

Amazônia 
Legal, 
Nordeste 
do Brasil 

Rev. Bras. 
Saúde 
Matern. 
Infant 

Descrever a adequação da atenção à 
saúde entre as mulheres que fizeram 
o pré-natal e/ou parto no SUS, nos 
municípios prioritários para a 
redução da mortalidade infantil na 
Amazônia Legal e no Nordeste. 

Entre as mulheres investigadas 75,4% 
realizaram seis ou mais consultas de pré-natal, 
mas somente 3,4% tiveram acesso a um pré-
natal classificado como adequado. Apenas 
44,2% das mulheres recebeu indicação da 
maternidade na qual deveria fazer o parto e a 
internação no local indicado ocorreu em 8,6% 
dos casos. A atenção ao parto foi considerada 
adequada para apenas 1% das entrevistadas. Os 
resultados variaram entre os estados e níveis 
socioeconômicos das mulheres. 
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9 Acesso de 
Parturientes para a 
Assistência ao 
Parto em Hospitais 
Universitários: 
Caracterização e 
Fatores associados 

MONTESCHI
O, Lorenna 
Viccentine 
Coutinho e cols. 
2014 

Paraná Revista 
Gaúcha de 
Enfermagem 

Analisar os fatores socioeconômicos, 
demográficos, obstétricos, neonatais 
e assistenciais associados ao acesso da 
parturiente à assistência ao parto. 

A taxa total de mulheres encaminhadas aos 
hospitais universitários foi de 17,7%. 
Encontrou-se associação significativa do acesso 
ao parto com: residir em outros municípios; 
parto prematuro; recém-nascido de baixo peso; 
intercorrências na gestação atual e uso de 
ambulância. 

10 Cuidado à 
adolescente em 
parturição: acesso e 
acolhimento – 
estudo descritivo 

SILVA, Thais 
Jormanna 
Pereira  e cols. 
2013 

Fortaleza, 
CE 

Online braz j 
nurs 

Analisar o acesso e acolhimento da 
mãe adolescente em fase de 
parturição na emergência obstétrica. 

Obtiveram-se duas categorias: Acesso à 
unidade hospitalar: caminhos percorridos pelas 
mães adolescentes e estrutura física e; 
Acolhimento da mãe adolescente na 
emergência obstétrica. 

11 Fatores de risco 
para mortalidade 
infantil em 
municípios do 
Estado do Paraná, 
de 1997 a 2008 

MOMBELLI, 
Mônica Augusta 
e cols. 2012 

Paraná Rev Paul 
Pediatr 

Identificar e analisar os fatores de 
risco para a mortalidade infantil nos 
municípios que compõem a 9ª 
Regional de Saúde do Estado do 
Paraná, entre os anos de 1997 a 2008. 

Entre os anos de 1997 e 2008, foram 
registrados 92.716 nascimentos pelo SINASC e 
1.535 óbitos em crianças menores de um ano 
pelo SIM. Foram fatores de risco para a 
mortalidade nascidos vivos do sexo masculino, 
com baixo peso, prematuros, nascidos vivos de 
parto vaginal, mães adolescentes e com baixa 
escolaridade. 

12 Avaliação 
normativa do pré-
natal em uma 
maternidade 
filantrópica de São 
Paulo 

CORRÊA, 
Claudia Regina 
Hostim e cols. 
2011 

São Paulo Rev Esc 
Enferm USP 

Avaliar o pré-natal, segundo a idade 
gestacional de início, o número de 
consultas realizadas e a continuidade 
do atendimento e relacionar a 
adequação com as variáveis 
sociodemográficas, obstétricas e 
locais de início do pré-natal. 

Os resultados mostraram que 41,5% das 
gestantes iniciaram o pré-natal em outro 
serviço de saúde e transferiram-se 
espontaneamente para o PN-AM; 74,1% 
iniciaram precocemente e 80,4% realizaram, 
pelo menos, seis consultas; 63,1% atenderam 
aos dois critérios simultaneamente. O pré-natal 
adequado apresentou diferença estatística 
significante para idade materna, parceiro fixo, 
trabalho, local de residência, acompanhante à 
consulta e local de início do pré-natal. 

13 Adequação da 
assistência pré-
natal segundo as 
características 
maternas no Brasil 

DOMINGUES, 
Rosa Maria 
Soares Madeira 
e cols. 2015 

Nacional Rev Panam 
Salud 
Publica 

Verificar o grau de adequação da 
assistência pré-natal no Brasil e sua 
associação com características 
sociodemográficas das mulheres. 

Início precoce da atenção pré-natal foi 
observado em 53,9% das gestantes, número 
adequado de consultas em 73,2%, registro de 
pelo menos um exame preconizado em 62,9%, 
orientação para maternidade de referência em 
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58,7% e assistência pré-natal adequada em 
21,6%. Menor adequação do pré-natal foi 
observada em mulheres mais jovens, de pele 
preta, multíparas, sem companheiro, sem 
trabalho remunerado, com menos anos de 
estudo, de classes econômicas mais baixas e 
residentes nas regiões Norte e Nordeste do 
país. 

14 Avaliação da 
assistência 
hospitalar materna 
e neonatal: índice de 
completude da 
qualidade 

SILVA, Ana 
Lúcia Andrade 
da e cols. 2014 

Nacional Rev Saúde 
Pública 

Desenvolver índice para avaliar a 
assistência hospitalar materna e 
neonatal do SUS. 

A rede hospitalar foi, predominantemente, de 
pequeno porte, baixa complexidade, com 
desempenho inadequado das práticas 
assistenciais ao parto e com baixo 
desenvolvimento das práticas recomendáveis e 
epidemiológicas. O índice mostrou que mais de 
80,0% dos hospitais apresentam baixa 
completude e que os serviços mais qualificados 
concentraram-se nas regiões mais 
desenvolvidas do País. 

15 The state of the 
world's midwifery: 
Making the 
invisible visible 

DAY-STIRK, 
Frances; e 
FAUVEAU, 
Vincent, 2012 

Internacio-
nal 

International 
Journal of 
Gynecology 
and 
Obstetrics 

Apresentar evidências para a 
morbidade e mortalidade materna e 
neonatal, e fornecer a base para a 
publicação do inovador Relatório 
sobre o estado global de obstetrícia 
do mundo (Global State of the 
World's Midwifery Report - Sowmy) 
em 2011. 

Se os governos, políticos, associações 
profissionais, Organizações Internacionais, 
agências doadoras, sociedade civil tomarem as 
medidas recomendadas e investir em 
conformidade nos serviços, se alcançará uma 
melhoria eficaz no acesso aos serviços de 
obstetrícia de qualidade e de saúde materna e 
neonatal em todo o mundo. 

16 Equity and 
women’s health 
services for 
contraception, 
abortion and 
childbirth in Brazil 

DINIZ, Simone 
G. e cols. 2012 

Nacional Reproductive 
Health 
Matters 

Abordar a equidade em saúde e 
cuidados de saúde no Brasil, 
examinando as disparidades injustas 
entre homens e mulheres, e entre as 
mulheres de diferentes estratos 
sociais, com foco em serviços para a 
contracepção, o aborto e a gravidez. 

Os cuidados de maternidade são praticamente 
universais. O sector público tem menos 
cesarianas, menos bebês de baixo peso ao 
nascer, e mais alojamento conjunto, porém 
episiotomias e induções excessivas. O 
nascimento espontâneo em um ambiente 
centrado na mulher é, atualmente, um raro 
privilégio das classes superiores e a 
continuidade dos cuidados e companhia 
durante o parto são mais comuns no setor 
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privado. Mas, embora as mulheres mais ricas 
tendem a receber melhores cuidados de saúde, 
em algumas circunstâncias as mulheres com 
menor renda e menor escolaridade podem ficar 
mais segura e eficaz de cuidados de 
maternidade. 

17 Peregrinação no 
Anteparto em São 
Luís – Maranhão 

CUNHA, 
Sabrina Furtado 
e cols. 2010 

São Luis, 
MA 

Cogitare 
Enferm. 

Identificar aspectos da peregrinação 
no anteparto. 

Os resultados apontaram que 40,6% dessas 
receberam atendimento após terem percorrido 
mais de um serviço de saúde e 40% foram a pelo 
menos duas maternidades; o motivo foi a não-
disponibilidade de leito para 60% dos casos. 

18 Um Olhar sobre a 
Peregrinação 
anteparto: reflexões 
sobre o acesso ao 
pré-natal e ao parto 

ALBUQUERQ
UE, Vanessa 
Neves de e cols. 
2011 

Nacional R. pesq.: cuid. 
fundam. 
Online – 
UNIRIO 

Analisar as situações do acesso das 
gestantes a assistência pré-natal e ao 
parto de baixo risco. 

A Revisão sistemática foi disposta em duas 
categorias: 1) o acesso, a escolha e assistência 
ao pré-natal e; 2) a peregrinação anteparto e a 
assistência a parturição. 

19 Referência de 
Parturientes para a 
atenção hospitalar: 
um estudo 
argumentativo 

SANTOS, 
Luciano 
Marques dos e 
cols. 2011 
 

Bahia VII 
Congresso 
Brasileiro de 
Enfermagem 
Obstétrica e 
Neonatal 

Analisar o processo de referência de 
parturientes para a atenção obstétrica 
em uma cidade caso do interior da 
Bahia. 

De um modo geral, pelo fato de não possuir um 
sistema de regulação e da utilização racional 
dos leitos obstétricos, as parturientes 
vivenciam o fenômeno da peregrinação em 
busca da atenção obstétrica, sendo que elas e 
seus familiares vivenciam a dor e o sofrimento 
pela negação de um direito legalmente 
constituído. 

 

 


