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RESUMO  

 

Introdução: Estudos revelam a escassez de discussão acerca da violência institucional 

na área obstétrica, em especial durante o pré-natal, caracterizada pela falta de acesso 

qualificado aos serviços de saúde. Objetivo: Identificar a violência institucional na 

assistência ao pré-natal, na rede de atenção básica município de Niterói, sob a ótica das 

gestantes. Metodologia: Trata-se de pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa, tendo 

como cenários cinco Unidades de Saúde de Atenção Básica da Prefeitura de Niterói 

(RJ). Cinquenta gestantes inscritas no Programa de Pré-natal do Sistema Único de 

Saúde (SUS) da rede municipal de saúde foram sujeitos do estudo. A técnica para 

coletar os dados foi a entrevista semiestruturada, baseada em roteiro previamente 

elaborado, após assinatura das gestantes no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, como prevê a Resolução CNS-466/12. Resultados e Discussão: A 

violência institucional no pré-natal está caracterizada pela demora no atendimento, 

lentidão no processo de realização de exames médicos e no recebimento dos resultados, 

além do não empoderamento das gestantes. Conclusão: É imprescindível repensar a 

assistência objetivando práticas mais humanizadas atreladas ao conhecimento científico, 

e também abordar o tema nos cursos de graduação em Enfermagem.   

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Violência Institucional. Cuidado Pré-Natal. 

Enfermagem. 

 



ABSTRACT   

 

Introduction: Studies have shown the lack of discussion about the institutional 

violence in obstetrics, especially during the prenatal, characterized by lack of access to 

qualified health services. Objective: To identify the institutional violence in prenatal 

care in the primary care network Niterói, from the perspective of pregnant women. 

Methodology: This is a descriptive, exploratory, qualitative research, with the five 

scenarios Health Care Units Basic Prefecture of Niterói (RJ). Fifty pregnant women 

enrolled in the program Prenatal the Unified Health System (SUS) of the municipal 

health network were the study subjects. The technique for data collection was the semi-

structured interview based on predefined script, after signature of the pregnant women 

in the Informed Consent, as provided for CNS-466 resolution / 12. Results and 

Discussion: The institutional violence in prenatal care is characterized by delays in 

care, slowness in the process of medical examinations and receipt of results, and not the 

empowerment of the women. Conclusion: It is essential to rethink the assistance aiming 

more humanized practices linked to scientific knowledge, and also address the topic in 

undergraduate courses in Nursing. 

Keywords: Women's Health. Institutional violence. Prenatal Care. Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO    

 

1. INTRODUÇÃO, p. 13  

 

1.1 MOTIVAÇÃO E TRAJETÓRIA ACADÊMICA p.13 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO p.15 

1.3 QUESTÕES NORTEADORAS p.16 

1.4 OBJETO DE ESTUDO p.16 

1.5 OBJETIVOS p.16 

1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO p.17 

1.7 JUSTIFICATIVA E RELEVANCIA p. 18 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA, p. 19 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL p.19 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NO BRASIL p.22 

2.3 VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL p. 24 

2.4 CIDADANIA p. 25 
 

3. METODOLOGIA, p. 27 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA p.27 

3.2 ASPECTOS ETICOS p.28 

3.3 CENARIO DA PESQUISA p.27 

3.4  PARTICIPANTES DA PESQUISA p.29 

3.5  TECNICA DE COLETA DE DADOS p.29 

3.6 ANALISE DOS RESULTADOS p.30 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO, p.32 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA, p.32 

4.2 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS, p.35 

 

5. CONCLUSÃO, p42 

 

6. REFERENCIAS p.44 

 

OBRAS CITADAS p.44 

OBRAS CONSULTADAS P.47 

 



7.      APÊNDICES , p.48 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO p.48 

ROTEIRO DA ENTREVISTA p.49 

CRONOGRAMA DE PESQUISA p. 57 

 

          

8.     ANEXOS, p.58 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA p.58 

APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO p.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

1 Número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos. Brasil, 2000-

2008, p. 20 

 

 

2 Quantitativo de consultas por Região. Brasil, 2009, p. 21  

 

 

3 Características socioeconômicas e reprodutivas das gestantes incluídas 

na análise. Município de Niterói, Rio de Janeiro. Brasil, 2013, p. 33  

 

 

4 Dados de mulheres sobre o acompanhamento do pré-natal no 

Município de Niterói, Rio de Janeiro. Brasil, 2013, p. 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CNS Conselho Nacional de Saúde 

EEAAC Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

HUAP Hospital Universitário Antônio Pedro 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDB Indicadores e Dados Básicos 

MS Ministério da Saúde 

OMS Organização Mundial da Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

PAISM Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

PHPN  Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

SINASC Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFF      Universidade Federal Fluminense 

 

 

 



13 

 

 

 

 

1   INTRODUÇÃO             

 

1.1 MOTIVAÇÃO E TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 

Ao longo da minha vida acadêmica, pude perceber que tinha um interesse maior 

pelas áreas da Saúde da Mulher e pela Obstetrícia, confirmado ao cursar as disciplinas 

Enfermagem na Saúde da Mulher I e II, onde pude adquirir a base para os meus 

conhecimentos teóricos e práticos sobre a área. 

O incentivo para estudar a temática intitulada Atenção ao Pré-Natal: Violência 

Institucional, surgiu durante a minha participação como bolsista do Projeto “Atenção à saúde 

no pré-natal e a violência obstétrica: questões de gênero, poder e cidadania”. da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

É consenso que durante o ciclo gravídico, a mulher passa por diversas alterações em 

seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais, tendo como resultado novas situações 

impostas por estar grávida. Assim, é possível afirmar que este é um período especial e único 

para a mulher. 

A violência nos serviços de saúde contra as mulheres ocorre em todas as fases da 

vida. Enquanto grávida, nenhuma mulher imagina passar por algum tipo de violência; ao 

contrário, ela espera que seja um momento mágico em sua vida. Todavia, não é o que 

acontece, visto que os profissionais de saúde imprimem ações que desrespeitam a mulher em 

seus direitos como cidadã e usuária desses serviço . 

Deste modo, o resgate de experiências pessoais, reflexões e questionamentos, foram 

construídos ao longo da minha trajetória estudantil na área materna, na medida em que havia 

o desejo de entender e analisar a questão da violência praticada nos serviços de saúde contra 

as gestantes. A ênfase que é dada a esse estudo encontra apoio ao apontar a importância desse 

conhecimento para redimensionar a assistência dispensada às mulheres que sofrem atos 

violentos durante a gestação. 

Nesta trajetória, tive a oportunidade de me inserir no Grupo de Pesquisa - 

Maternidade: Saúde da Mulher e da Criança, na EEAAC / UFF, com a motivação maior de 

obter embasamento teórico e conceitual na questão da violência contra a gestante. A 

oportunidade de compartilhar relatos e experiências com os integrantes desse Grupo, revelou-
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se enriquecedora e esclarecedora frente aos meus questionamentos a respeito da temática ora 

enfocada. 
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1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Originar uma nova vida, dar à luz uma criança, muitas vezes pode parecer algo 

corriqueiro. Do ponto de vista estatístico, segundo o IBGE (2010), foram declarados 

2.747.373 nascidos vivos no Brasil, o que corresponde a 7.527 nascidos vivos por dia ou, 

aproximadamente, cinco nascidos vivos por minuto. Sabe-se que do total das gestações, pelo 

menos a metade não é inicialmente planejada, embora ela possa ser desejada, ainda que 

envolva  muitas alterações fisiológicas, psicológicas e sociais. 

 

A gestação é um período especial, em que ocorrem alterações fisiológicas que 

envolvem todos os sistemas da mulher, gerando expectativas, emoções, ansiedades, 

medos e descobertas, exigindo orientações e conselhos para ajuda-la a lidar com a 

gestação, seu cuidado pessoal, preparo para o parto e para a maternidade. 

(VASQUES, 2006) 

 

Pode-se perceber que, em geral, são focadas as alterações que ocorrem com a mulher 

e por ela são vivenciadas de forma única,  o que implica não somente na parte biológica, mas 

também em processo social que envolve o coletivo, mobilizando a família e o meio no qual 

ela está inserida. Nesse sentido, o pré-natal tem como principal objetivo acolher a mulher 

desde o início da gravidez, visando assegurar no fim da gestação o nascimento de uma criança 

saudável e o bem-estar materno e neonatal. Um dos propósitos do pré-natal é abordar a 

gestante orientando-a em relação aos aspectos psicossociais da gestação e às atividades 

educativas e preventivas, a fim de prepará-la física e emocionalmente para o momento do 

parto.  

Uma atenção qualificada e humanizada durante o pré-natal se dá por meio da 

incorporação de condutas acolhedoras sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a 

serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: 

promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 

atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco (BRASIL, 2012). 

A assistência pré-natal adequada visa a detecção e a intervenção precoce das 

situações de risco, e para isto, o enfermeiro deve sempre estar atento a qualquer situação de 

saúde que julgue irregular ou prejudicial à gestante e seu concepto. A história que cada 

mulher grávida traz, deve ser acolhida integralmente a partir do seu relato e/ou do relato de 

seu parceiro, sendo importante observar que fazem parte dessa história fatos, emoções ou 

sentimentos percebidos pelos membros da equipe de saúde envolvida no atendimento pré-

natal. Quando isto não ocorre, é possível pensar em violência institucional contra a mulher, 
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um fenômeno comum que pode atingir todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, 

abrangendo populações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social.  

Ao contrário do que seria de se esperar, a violência contra a mulher não diminui 

necessariamente durante a gravidez, e a assistência pré-natal é um momento privilegiado para 

identificar aquelas que sofrem violência e, muitas vezes, também a única oportunidade de 

interromper o seu ciclo. No entanto, existem mulheres que, durante o pré-natal, são 

submetidas a diversos tipos de violência institucional praticados pelos funcionários da 

instituição de saúde que as assiste, prejudicando o atendimento em uma fase da gravidez na 

qual a gestante deveria ter a maior atenção possível, para evitar problemas de saúde para ela e 

seu concepto. Todavia, o fenômeno pode não ser reportado, seja por desconhecimento dela, 

por medo ou qualquer outro motivo,  permitindo que o problema persista, seja escamoteado 

ou fique “às escuras”. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

A violência obstétrica no campo da assistência ao pré-natal e sua relação com a 

cidadania. 

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Como se apresenta a violência institucional na assistência às gestantes no pré-natal? 

 Como se configura a cidadania das gestantes assistidas no pré-natal? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

 Identificar a violência institucional na assistência ao pré-natal sob a ótica das gestantes.  

 Descrever a relação da cidadania e sua interface com a assistência pré-natal sob a ótica das 

gestantes. 

 Analisar a violência institucional e sua relação com a cidadania sob a ótica das gestantes 

no âmbito da assistência ao pré-natal. 
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1.6 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Investigar a violência institucional no processo assistencial ofertado na atenção à 

saúde integral da mulher no componente da atenção ao pré-natal na Região Metropolitana II 

do Estado do Rio de Janeiro, identificando fatores relacionados ao processo assistencial que 

favoreçam a violência obstétrica no estabelecimento das relações entre a gestante e o serviço 

de saúde e sua repercussão na qualidade de vida dessa mulher no período gestacional, são 

iniciativas necessárias para que se tenha uma percepção melhor de como a mulher é assistida 

nas Unidades do Programa Saúde da Família, ou seja: se estes contribuem para a autonomia 

da mulher e para a consolidação da sua cidadania, conhecer como se dão as relações de poder 

entre a equipe de saúde e a mulher, e aferir o grau de satisfação experimentado pela mulher ao 

ser assistida nos serviços de saúde.  

O impacto esperado com a realização desta pesquisa dar-se-á em quatro níveis de 

ação:  

1 - Local, junto às equipes dos Programas Saúde da Família, responsáveis pelas 

ações de acompanhamento das gestantes no pré-natal e junto aos gestores dos Postos de 

Saúde, os quais poderão conhecer e avaliar o funcionamento e a qualidade das rotinas 

implantadas em relação ao processo de trabalho, visando ratificar ou repensar as estratégias 

assistenciais adotadas.     

2 - Municipal, junto à equipe de nível central, que normatiza estratégias e 

procedimentos e acompanha a prática assistencial do pré-natal, adotando soluções para cada 

uma deles no enfrentamento das questões abordadas e avaliando seus resultados. 

3 - Estadual, junto à equipe de nível central, que normatiza estratégias e 

procedimentos e acompanha a prática das várias redes municipais de saúde, identificando as 

soluções adotadas por cada uma delas no enfrentamento das questões abordadas e avaliando 

seus resultados. 

 4 - Federal, junto aos gestores que, com base na avaliação das estratégias e 

procedimentos normatizados, e da forma como esses vêm sendo praticados e, ainda, dos 

resultados encontrados, poderão aprimorar políticas públicas nacionais nas áreas de 

acompanhamento qualificado ao pré-natal.   

Os resultados deste estudo, além de se prestarem a subsidiar propostas de ação para 

os serviços e para as instâncias normatizadoras, poderão contribuir para a conscientização da 

importância do acompanhamento adequado e qualificados das gestantes no pré-natal.  
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1.7 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A violência, seja ela física, sexual, psicológica, emocional ou institucional, torna-se 

ainda mais séria quando a mulher está grávida, pois resulta em consequências significativas 

para a saúde do binômio mãe-filho; envolve um grande número de modalidades e situações, 

no ambiente doméstico, profissional ou em outros espaços de convivência. Estudos 

evidenciam que grande parte das mulheres e adolescentes grávidas também tem sofrido algum 

tipo de violência durante a gestação e que, além dos agravos à saúde da mulher, este é um dos 

fatores que contribuem para o aumento da mortalidade materna, bem como para o de número 

de óbitos perinatais. 

Opostamente ao que se possa esperar, a violência contra a mulher não diminui 

durante a gravidez. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2004), cerca de 13% das 

mulheres relatam aumento da frequência ou da severidade da violência durante esse período. 

A prevalência de violência física e sexual durante a gravidez oscila entre 1% e 20%, com 

índices igualmente altos nos primeiros seis meses após o parto, atingindo 25% das mulheres. 

Adolescentes grávidas são particularmente mais vulneráveis à violência, pois existe um risco 

duas vezes maior de que elas sejam estupradas, se comparado ao risco das grávidas adultas. 

Grávidas que sofrem violência não realizam o pré-natal ou postergam o seu início. 

Do mesmo modo, a grávida maltratada desenvolve quadro de estresse emocional constante, 

que se associa com baixa autoestima, isolamento e suicídio, uso excessivo ou abusivo de 

cigarro, álcool e/ou drogas (BRASIL, 2012).  

As mulheres em situação de violência são muitas vezes consideradas 

"poliqueixosas", por suas queixas vagas e crônicas, com resultados normais em investigações 

e exames realizados, e em geral são frequentadoras assíduas do sistema de saúde. 

A relevância desta pesquisa está não somente na construção de saberes em 

Enfermagem, mas especificamente na área de cuidados da Saúde da Mulher como um todo, 

composta por uma equipe multidisciplinar cujo objetivo primordial é restabelecer a saúde ou 

minimizar o resultado dos atos de violência. Observa-se, portanto, a relevância do estudo para 

o ensino desde a graduação, para a pesquisa com o aprofundamento desta temática, e para a 

assistência de enfermagem à mulher, sobretudo durante a gestação. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL  

 

O acompanhamento pré-natal surgiu no início do século XX devido à uma 

preocupação  da sociedade com a saúde da mulher gestante e do seu recém-nascido. Teve 

como propósito diminuir as elevadas taxas de mortalidade materna e infantil existentes à 

época. 

Na verdade, antes da preocupação com o acompanhamento pré-natal, surge a 

inquietação com a perpetuação da família para fins de transmissão da propriedade de pai para 

filho. “Surge o patriarcado, pois os homens, ao descobrirem seu papel na reprodução, passam 

a controlar a sexualidade feminina, com o objetivo de garantir a transmissão da herança e a 

posse da terra aos filhos legítimos” (RAMIRES, 1997, p. 18). Assim, a mulher deveria se 

cuidar para gerar filhos fortes, capazes de levar adiante as posses construídas pelo pai. 

Hoje não resta dúvida acerca da importância do atendimento pré-natal para um bom 

desenvolvimento da gestação e do parto.  

 

Os coeficientes de mortalidade materna e infantil são influenciados pelas condições 

de assistência ao pré-natal e ao parto, bem como pelos aspectos biológicos da 

reprodução humana e pela presença de doenças provocadas ou agravadas pelo ciclo 

gravídico-puerperal. Cerca de 98% das mortes de mulheres por causas maternas são 

evitáveis, mediante a adoção de medidas relativamente simples, visando a melhorar 

a qualidade da assistência perinatal e garantir o acesso aos serviços de saúde. 

(COIMBRA, 2003, p. 457) 

 

A realização do pré-natal representa papel fundamental em termos de prevenção e/ou 

detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais, permitindo um desenvolvimento 

saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante. Normalmente, a assistência pré-natal 

necessita somente de uma vigilância ativa, pois não se trata de um processo patológico, e sim 

de um processo normal inerente à mulher.  

De acordo com Vasques (2006), a moderna assistência pré-natal, para gestantes a 

princípio classificadas como de baixo risco, envolve ou necessita, idealmente, uma equipe 

multidisciplinar, pois mesmo as gestações não complicadas devem merecer toda a atenção 

disponível de diversos profissionais de saúde. E uma contribuição inegável da assistência pré-

natal é o controle da mortalidade materna. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “morte materna” é todo 

falecimento causado por problemas relacionados à gravidez ou ao parto, ou ocorrido até 42 
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dias depois. O controle da mortalidade materna é importante porque a maioria dessas mortes 

durante e após a gestação, poderiam ser evitadas por meio de um efetivo acompanhamento 

pré-natal. “A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos humanos das 

mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos e por ocorrer principalmente nos 

países em desenvolvimento” (BRASIL, 2009, p.7). 

Segundo o Pacto Nacional para Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

(BRASIL, 2004a), durante o pré-natal, fazem parte da rotina das gestantes as consultas 

rápidas, nas quais os exames clínicos e laboratoriais não são realizados, perdendo-se a 

oportunidade de identificar precocemente o risco gestacional, e assim encaminhá-las para o 

pré-natal de alto risco a fim de submetê-las ao tratamento e acompanhamento adequados, 

minimizando o risco de óbito materno e neonatal.   

 No Brasil, desde 1996, houve um aumento crescente dos índices de mortalidade 

materna; isso se traduz, muito provavelmente, não no aumento real do número de mortes 

maternas, mas sim, no aumento das notificações dos casos de morte materna e também do 

índice passar a utilizar estimativas a partir de 2001 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Número de óbitos maternos por 100.000  

                                 nascidos vivos. Brasil, 2000-2008 

Ano % 

2000 73,3 

2001 70,9 

2002 75,9 

2003 73,0 

2004 76,1 

2005 74,7 

2006 77,2 

2007 77,0 

2008 68,7 

Fonte: Indicadores e Dados Básicos (IDB), 2010. 

 

Sabemos que a assistência pré-natal no Brasil, no tocante à qualidade do serviço 

oferecido pela rede pública de saúde, fica aquém das expectativas, conforme detectou o 

próprio Ministério da Saúde (MS). A propósito, segue-se o que foi registrado pelo Órgão 

governamental a respeito: 
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No Brasil, vem se registrando aumento do número de consultas de pré-natal por 

mulher que realiza o parto no SUS, partindo de 1,2 consultas por parto em 1995 para 

5,1 consultas por parto em 2003. (SIA-DATASUS e AIH-DATASUS, 2004). 

Apesar da ampliação na cobertura do pré-natal, a análise dos dados disponíveis 

demonstra comprometimento da qualidade dessa atenção. (BRASIL, 2005, p. 5) 

 

O MS persiste somando esforços no sentido de aumentar o número de consultas pré-

natal, visando que toda gestante realize o mínimo de seis consultas preconizada pelo próprio 

Órgão. Alcançar essa meta tem sido um grande desafio, principalmente nas Regiões Norte e 

Nordeste onde são encontrados os menores índices, levando em conta que já se passaram 12 

anos do lançamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), e 

ainda, que muitas gestantes dessas Regiões ainda hoje não conseguem realizar seis ou mais 

consultas de pré-natal. Isso fica evidente quando analisamos os últimos dados disponíveis 

sobre o assunto: 

Tabela 2 -  Quantitativo de consultas por Região, Brasil, 2009. 

 

Nº de 

consultas 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Região 

Centro-

Oeste 

Total 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nenhuma 4,21 2,27 1,32 1,26 1,33 1,91 

De 1 a 3 

consultas 

15,73 10,53 4,70 4,59 5,47 7,68 

De 4 a 6 

consultas 

46,37 44,36 22,80 20,42 28,17 31,91 

7 ou mais 

consultas 

33,69 42,84 71,18 73,73 65,02 58,50 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

Nota: Nas tabulações por número de consultas de pré-natal, incluiu-se somente nascidos vivos com número 

conhecido de consultas de pré-natal.  
 

Na assistência à mulher grávida, a enfermagem tem papel de destaque, buscando 

alcançar objetivos que vão além do simples equilíbrio fisiológico. Compreender os motivos 

pelos quais os pais deixam de comparecer às consultas de pré-natal, privando-se do 

esclarecimento de dúvidas e da oportunidade de partilhar suas experiências, é importante na 

medida em que permite traçar estratégias de políticas públicas que estimulem a maior inserção 

do companheiro nessa ação de saúde, trazendo uma contribuição direta não só para a 

assistência pré-natal, como para a formação dos profissionais de saúde. 
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL NO BRASIL  

 

A atenção à saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde do país 

nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, nesse período, às demandas relativas à 

gravidez e ao parto (BRASIL, 2911). Os programas que cuidavam da saúde materna e infantil, 

elaborados nas décadas de 30, 50 e 70, refletiam uma visão da mulher muito reducionista, 

responsável pelo lar, pela criação dos filhos e também a pessoa que lidava com a saúde 

familiar em geral. As metas e ações eram definidas pelo governo federal, desconsiderando as 

peculiaridades de cada região; assim, por não serem adaptadas às reais necessidades das 

respectivas populações, produziam baixo impacto sobre os indicadores da saúde da mulher. 

Ao longo das décadas de 70 e 80, houve modificações nas políticas de saúde 

destinadas às mulheres, majoritariamente incentivadas pelo movimento feminista brasileiro 

que criticava vigorosamente o caráter reducionista com que esses programas tratavam as 

mulheres. Com forte atuação no campo da saúde, esse movimento contribuiu para introduzir 

na agenda política nacional, questões até então relegadas a segundo plano por serem 

consideradas restritas ao espaço e às relações privadas: elas estavam ingressando mais no 

mercado de trabalho, assumindo novos papeis, sendo mais críticas e questionadoras acerca 

das políticas públicas no país (BRASIL, 2011, p. 15).  

Em 1984, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM) marcando uma ruptura conceitual nos princípios norteadores da política 

de saúde das mulheres e nos critérios para eleição de prioridades neste campo (BRASIL
1
, 

1984 apud BRASIL 2011). Todavia, para entender o PAISM e o real significado desse 

Programa, é preciso situar seu lançamento no momento político que a Nação atravessava, 

conforme se segue.  

“O momento em que o PAISM foi lançado era de grande efervescência no Brasil, 

com intensa atuação de movimentos sociais e da sociedade civil, em geral, lutando pelo 

restabelecimento da democracia” (OISIS, 1998, p. 25). No campo da saúde também ocorria 

uma efervescência de ideias, e o Movimento Sanitário já discutia as bases para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), tanto que o PAISM incorporou como princípios e diretrizes a 

hierarquização, a descentralização e a regionalização, que mais tarde constariam do SUS. 

Porém, Serruya, Lago e Cecatti (2004) afirmam que no final dos anos 90, quase duas 

décadas após a instituição do PAISM, a assistência à saúde da mulher no Brasil permanecia 

                                                           
1
BRASIL, Ministério da Saúde. Assistência integral à saúde da mulher: bases da ação programática. Brasília: 

Ministério da Saúde, 1984. 
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com muitas questões a serem enfrentadas. Desta forma, o MS define a saúde da mulher como 

prioritária e sistematizada, a partir de três linhas principais de ações, isto é, projetos 

específicos que previam: melhorar a saúde reprodutiva, reduzir a mortalidade por causas 

evitáveis e combater a violência contra a mulher.  

Humanização passou a ser a palavra de ordem da atenção pré-natal, não havendo 

preocupação somente com as questões objetivas e quantificáveis, mas também com as 

questões subjetivas da assistência, abordando os aspectos emocionais, sociais e afetivos da 

família. Essas preocupações estão presentes ainda hoje, e ficam evidentes nos trechos a 

seguir: 

 
A história que cada mulher grávida traz deve ser acolhida integralmente, a partir do 

seu relato e do seu parceiro. São também parte desta história fatos, emoções ou 

sentimentos percebidos pelos membros da equipe envolvida no pré-natal. (BRASIL, 

2005, p. 13) 

 

Escutar uma gestante é algo mobilizador. A presença da grávida remete à condição 

de poder ou não gerar um filho, seja para um homem, seja para uma mulher. Suscita 

solidariedade, apreensão. Escutar é um ato de autoconhecimento e reflexão contínua 

sobre as próprias fantasias, medos, emoções, amores e desamores. Escutar é 

desprendimento de si. Na escuta, o sujeito dispõe-se a conhecer aquilo que talvez 

esteja muito distante de sua experiência de vida e, por isso, exige grande esforço 

para compreender e ser capaz de oferecer ajuda, ou melhor, trocar experiências. 

(BRASIL, 2005, p. 14) 
 

Assim, em 01 de junho de 2000, através da Portaria GM/569, o Ministério da Saúde 

instituiu o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN) adotando como 

prioridades: 

 Concentrar esforços no sentido de reduzir as altas taxas de morbi-mortalidade 

materna, peri e neo-natal registradas no país; 

 Adotar medidas que assegurassem  a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade 

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

 Ampliar as ações já adotadas pelo MS na área de atenção à gestante, como os 

investimentos nas redes estaduais de assistência a gestação de alto risco, o incremento 

do custeio de procedimentos específicos, e outras ações como Maternidade Segura, o 

Projeto de Parteiras Tradicionais, além da destinação de recursos para o treinamento e 

capacitação de profissionais diretamente ligados a esta área, e a realização de 

investimentos nas unidades hospitalares integrantes da rede. 

  Em 2003, começa a vigorar a Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher,  

contemplando maior atenção aos segmentos da população feminina ainda sem visibilidade, e 
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aos problemas emergentes que afetavam a saúde da mulher nos diferentes ciclos de sua vida. 

(BRASIL, 2004b) 

Cabe destacar que, em relação ao adequado acompanhamento pré-natal e assistência 

à gestante, deverão ser realizadas no mínimo seis consultas de acompanhamento pré-natal, 

sendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro 

trimestre da gestação (BRASIL, 2002, p. 06). Contudo, não basta apenas aumentar o número 

de consultas; é preciso dotá-las de maior qualidade, utilizando experiências que têm 

demonstrado serem positivas, como a participação ativa do companheiro no pré-natal. 

 

2.3 VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

A violência contra a mulher passa a ser tema de estudo e intervenção na área da saúde 

a partir dos anos 90, ao mesmo tempo em que se firma internacionalmente como questão de 

direitos humanos. Foram implementadas diversas propostas para combater a violência, mas 

apesar dessas iniciativas, o relato de violência continua sendo pouco frequente nos serviços de 

saúde, e alguns estudos têm referido condutas discriminatórias ou julgamentos morais por 

parte dos profissionais que neles atuam (SANTOS 2004). Transcorridos seis anos do relatório 

da OMS sobre violência e saúde, ficou esclarecido para os profissionais de saúde que 

episódios de violência contra a mulher tem alta magnitude e relevância na saúde. 

A violência institucional tem sido alvo recente de estudos em diversos países. Este tipo 

de violência, segundo D‘Oliveira, Diniz e Schraiber  (2002), é expressa por negligência na 

assistência, discriminação social, violência verbal (tratamento grosseiro, ameaças, 

reprimendas, gritos, humilhação intencional), violência física (incluindo não-utilização de 

medicação analgésica quando tecnicamente indicada) e até mesmo abuso sexual.   

A violência institucional não se equipara àquela praticada por criminosos contra 

cidadãos honestos. Sendo assim, pode- se dizer que se trata da: 

 
Conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica de 

desigualdade com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto é, a 

conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre superior e 

inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser humano não como sujeito, 

mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo 

silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou 

anuladas, há violência. (CHAUÍ, 1985, p.35) 
 

Em geral, a violência institucional é feita principalmente contra os grupos mais 

vulneráveis, compostos por crianças, adolescentes, mulheres e idosos. É aquela exercida pelos 
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próprios serviços públicos, por ação ou omissão. É um tipo de violência pode ser identificado 

sob várias formas (BRASIL, 2002): 

 

 Peregrinação por diversos serviços até receber atendimento; 

 Falta de escuta e tempo para a clientela; 

 Frieza, rispidez, falta de atenção, negligência e desrespeito; 

 Maus-tratos dos profissionais para com os usuários, motivados por discriminação, 

abrangendo as questões de raça, idade, opção sexual, gênero, deficiência física, doença 

mental, dentre outras;  

 Desqualificação do saber prático e da experiência de vida, diante do saber científico;  

 Tortura e violência física;  

 Banalização das necessidades e direitos dos usuários.  

Por ser pouco difundida nos diversos segmentos da sociedade, existe uma 

naturalização e comprovada invisibilidade dos casos de violência institucional, tanto por parte 

dos usuários quanto dos profissionais das distintas áreas dos serviços, sejam eles públicos ou 

privados.  

 A violência contra a mulher na área institucional apresenta escassez de discussão, 

em especial no componente do pré-natal, e a situação de violência vivenciada pelas gestantes 

está caracterizada na falta de acesso qualificado a serviços de saúde capazes de percebê-las 

como cidadãs, isto é, sujeito de direito a um pré-natal qualificado (BRASIL, 2010). 

 

2.4 CIDADANIA 

 

No decorrer da história da Humanidade, na Grécia, na Roma da Idade Antiga e na 

Europa da Idade Média, em diferentes momentos surgiram diversos entendimentos acerca do 

significado de cidadania. Contudo, o conceito de cidadania tal como é conhecido hoje, insere-

se no contexto do surgimento da Modernidade e da estruturação do Estado-Nação.  

Aristóteles definiu o cidadão como todo aquele que tem o direito e, 

consequentemente, o dever de formar um governo. Mas, na atualidade, ser cidadão  abrange 

muito mais do que isso: é ter direitos e deveres e ser reconhecido como um membro pleno e 

igual da sociedade. Já a cidadania é a conquista de tais direitos e o cumprimento desses 

deveres. 
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Um dos primeiro movimentos que procurou defender a mulher como cidadã foi a 

Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, em 1791, documento proposto à Assembléia 

Nacional da França durante a Revolução Francesa (1789-1799). Marie Gouze (1748-1793), 

sua autora, era filha de um açougueiro do sul da França, e adotou o nome de Olympe de 

Gouges para assinar seus panfletos e petições em uma variedade de frentes de luta, incluindo 

a extinção da escravidão. Marie Gouze acaba por ser guilhotinada em 1793, condenada como 

contra-revolucionária e denunciada como uma mulher "desnaturada". 

Não se pode negar que melhorou muito a situação da mulher no contexto atual, e que 

longa foi a sua  trajetória para que diferenças físicas e biológicas deixassem de servir de 

elemento a dar sustentáculo a um tratamento discriminatório.   

Um fato marcante que elevou a cidadania ao patamar que conhecemos hoje, foi a 

Carta de Direitos da Organização das Nações Unidas (ONU, 1948). Nela afirma-se que todos 

os homens são iguais perante a lei, independente de raça, credo e etnia. Confere-se o direito a 

um salário digno, à educação, à saúde, à habitação e ao lazer. Assegura-se o direito de livre 

expressão, de militar em partidos políticos, sindicatos, movimentos e organizações da 

sociedade civil. Deve-se, porém, observar os princípios dos Direitos Humanos. No Artigo 1º 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem proceder 

uns em relação aos outros com espírito de fraternidade”. 

A cidadania esteve e continua em permanente construção; é um referencial de 

conquista da Humanidade através daqueles que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, 

melhores garantias individuais e coletivas, e não se conformam frente às dominações, seja do 

próprio Estado ou de outras instituições. Mesmo assim, a cidadania está muito distante de 

muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos políticos, sociais e civis não consegue ocultar 

o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, os altos índices de desemprego, da 

taxa significativa de analfabetos e semianalfabetos, sem falar do drama nacional das vítimas 

da violência particular e oficial. 

Portanto, é através da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental 

no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e por 

direitos essenciais como: o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. 
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3 - METODOLOGIA  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

  Pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa. A metodologia, segundo 

Minayo (2010a), ocupa lugar central no interior da sociologia do conhecimento, uma vez que 

ela faz parte intrínseca da visão social do mundo veiculada na teoria. O método é o próprio 

processo de desenvolvimento das etapas, e a metodologia constitui o caminho do pensamento 

sendo, portanto, uma prática teórica pensada. 

  Em sua obra, Figueiredo (2008) assegura que descrever a metodologia do estudo 

requer um amplo conhecimento sobre diversos métodos, abordagens e tipos de investigação 

que podem ser empregados para conduzir a pesquisa. Estes conhecimentos são essenciais para 

a construção adequada de um estudo ou pesquisa. 

Sobre as questões metodológicas de uma pesquisa, Minayo (2010b, p. 10) entende 

que:  

A pesquisa é a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da 

realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 

pensamento e ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não 

tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 

investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas 

razões e seus objetivos.  
 

Assim sendo, a pesquisa descritiva tem como principal objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de 

relações entre as variáveis obtidas por meio da utilização de técnicas padronizadas de coletas 

de dados valendo-se, sobretudo, dos procedimentos de amostragem (FIGUEIREDO; SOUZA, 

2011), enquanto as pesquisas exploratórias são as que geralmente proporcionam maior 

familiaridade com o problema, ou seja, têm o intuito de torná-lo mais explícito.  

Essas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Essa modalidade consiste em investigações empíricas, porém, o 

intuito consiste na formulação de questões ou de problemas com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para 

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar conceitos 

(FIGUEIREDO, 2008; FIGUEIREDO; SOUZA, 2011).   

Para delinear e aprofundar a relação estabelecida entre os valores expressos da 
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gestante no pré-natal e a violência institucional, optou-se pelo caminho metodológico 

fundamentado em uma vertente qualitativa, na qual não há pretensão de quantificar os dados, 

mas identificar fenômenos que traduzam essa concepção. Minayo (2010a) afirma que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

   No entendimento de Martins e Bógus (2004, p.48),  

 
Diferentemente da pesquisa quantitativa, o método qualitativo busca uma 

compreensão particular daquilo que estuda; não se preocupa com generalizações 

populacionais, princípios e leis. O foco de sua atenção é centralizado no específico, 

no peculiar, buscando mais a compreensão do que a explicação dos fenômenos 

estudados. Isso não significa, que seus achados não possam ser utilizados para 

compreender outros fenômenos que tenham relação com o fato ou situação estudada. 

 

Diante deste pensamento, a proposta qualitativa, de acordo com Minayo (2010a,) é 

entendida como a aplicação ao estudo da história, das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produto das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, construindo seus artefatos e a si mesmos, como sentem e pensam.  

 

3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Este estudo é continuação de uma pesquisa cujo título é “PRÉ-NATAL NA REDE 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI: a assistência expressa na voz das mulheres 

gestantes”, encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), vinculado à Universidade Federal Fluminense 

(UFF), para análise dos seus preceitos éticos e legais, sendo aprovada sob protocolo CAEE: 

06604012.0.0000.5243 (ANEXO A), como preconizado na Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que determina as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Foi realizada no município de Niterói, integrante da 

Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro composta por: Niterói, São Gonçalo, 

Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim. 
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3.3 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

   Como cenários de pesquisa na Região, foram eleitas cinco unidades de saúde na 

atenção básica da Prefeitura de Niterói, identificadas a seguir:  

 Policlínica Regional de Itaipu;  

 Policlínica Regional Dr. Sério Arouca;  

 Policlínica Regional da Engenhoca;  

 Policlínica Regional do Largo da Batalha; e  

 Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva.  

   Essas unidades foram escolhidos por atuarem no acompanhamento à mulher na 

consulta pré-natal e abrangerem diferentes regiões do município oferecendo, assim, um 

panorama desta assistência na cidade, e as mesmas autorizaram a realização da pesquisa na 

unidade de saúde (ANEXO B). 

 

3.4 PARTICANTES DA PESQUISA 

  

Os participantes da pesquisa foram 50 gestantes inscritas no programa de pré-natal da 

rede municipal de saúde do Município de Niterói. 

Nesta pesquisa foram considerados como critérios de inclusão: gestantes maiores de 

dezoito anos que estivessem realizando acompanhamento do pré-natal na rede municipal de 

saúde de Niterói e quisessem participar voluntariamente da pesquisa. Para tanto, todas 

assinaram e receberam uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 

(APÊNDICE A), documento que contém informações detalhadas da pesquisa, bem como a 

identificação dos pesquisadores e das instituições envolvidas. 

 

3.5 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Nessa fase da pesquisa segundo Lakatos e Marconi (2010), inicia-se a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de efetuar a coleta de dados na 

pesquisa, no período de março a junho de 2013. 

 Assim, como instrumento de coleta de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista 

semiestruturada individual (APÊNDICE B), elaborado a partir dos objetivos da pesquisa. 

Conforme Minayo (2010a), a entrevista combina perguntas abertas e fechadas que permitem 

ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto, sem se prender à indagação formulada.  
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A captura dos depoimentos dos sujeitos ocorreu por meio de entrevistas, que foram 

gravadas em aparelho digital com a anuência prévia dos sujeitos do estudo. Logo em seguida, 

os relatos foram transcritos na íntegra, a fim de que não se perdesse nenhum aspecto 

importante do que havia sido exposto pelas gestantes. Os dados foram armazenados e 

categorizados no programa Excel
®
 para auxiliar na análise de conteúdo.  

O estudo teve como limitação o acesso às gestantes, por conta da dificuldade de 

autorização da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, que entregou tardiamente as cartas 

de apresentação da pesquisadora aos gerentes das Unidades de Atenção Básica, o que 

dificultou a entrada nos cenários do estudo.  

 

3.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 De acordo com Lakatos e Marconi (2010), a análise permite ao pesquisador entrar em 

detalhes a respeito dos dados decorrentes da pesquisa, a fim de conseguir respostas para as 

suas indagações, procurando sempre estabelecer as relações necessárias entre os dados 

obtidos e as hipóteses formuladas, que podem ser comprovadas ou refutadas. 

 Inicialmente, foi verificada a necessidade da caracterização do perfil dos sujeitos no 

atendimento ofertado durante o acompanhamento do pré-natal no município de Niterói. Então, 

a análise estatística simples foi empregada para contextualizar essa caracterização. Ainda em 

decorrência da complexidade do objeto de pesquisa, a análise de conteúdo também permitiu 

alcançar o significado daquilo que estava contido nas entrelinhas dos discursos dos sujeitos. A 

análise de conteúdo, segundo a proposta de Bardin (2009) consiste em:  

 
Um conjunto de instrumentos e técnicas metodológicas cada vez mais sutis, em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente diversificados. 

Nesse sentido, trata-se de um esquema geral, no qual podemos verificar um conjunto 

de processos que podem ser implementados para a análise dos dados e dos 

respectivos conteúdos, portanto, apresenta um leque de alternativas, com maior 

rigor, assinalado por disparidades adaptáveis a um campo de aplicação muito amplo: 

as comunicações.  

  

 A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação reduzida a 

um texto ou documento, e tem como objetivo compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente e as significações explícitas ou ocultas 

(CHIZZOTTI, 2005). 

 A análise de conteúdo visa à sistematização de procedimentos, cujo objetivo permeia a 

descrição dos conteúdos das mensagens diante de tais técnicas, e proporciona obter 
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indicadores quantitativos ou não que permitam a inferência de conhecimento relativo às 

condições de produção/recepção das mensagens (BARDIN, 2009). 

 Segundo a proposta de análise de conteúdo, a organização dos dados consta de três 

etapas básicas: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Na primeira, é necessário realizar a organização e leitura do material, buscando 

conhecer a estrutura, analisar e registrar as impressões sobre as mensagens dos dados, e assim 

definir as unidades de registro, unidade de contexto, trechos significativos e categorias, ou 

seja, sistematizar as ideias, a fim de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas 

(BARDIN, 2009; MINAYO, 2010b). 

 Na segunda etapa, deve-se fazer a aplicação do que foi definido anteriormente, 

havendo a necessidade de várias leituras do material, tendo um rigor metodológico para a 

aplicabilidade dos planos e objetivos formulados, consistindo essencialmente em operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras previamente estabelecidas. A 

terceira etapa compreende uma análise quantitativa e qualitativa dos dados. Contudo, 

devemos valorizar as informações qualitativas acerca das características do fenômeno 

estudado - ideologias, tendências e outras determinações (BARDIN, 2009; MINAYO, 2010b). 
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4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo teve como proposta enfocar o objeto e os objetivos do estudo a fim de 

relacioná-los ao perfil das gestantes em fase de acompanhamento pré-natal realizado em 

instituições de saúde do município de Niterói (RJ), escolhidas como cenários do estudo, e à 

assistência ofertada a essas gestantes na rede de atenção à saúde da mulher.  A leitura e 

análise do conteúdo das entrevistas permitiram o surgimento de três categorias temáticas, que 

serão apresentadas e discutidas na sequência do texto.  

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA: 

 

A caracterização do perfil das gestantes assistidas no município de Niterói resultou das 

entrevistas realizadas. Foi feita uma análise estatística simples para essa caracterização, sendo 

os dados apresentados na tabela 3.  

Foram entrevistadas 50 gestantes cuja faixa etária predominou,  totalizando vinte e 

quatro mulheres de 18 à 25 anos (46%). Quanto à etnia, vinte e cinco (50%) declararam-se 

pardas, treze (26%) negras, e onze (22%) brancas. 

Quanto à religião, vinte e uma (42%) eram protestantes, dezessete (34%) católicas e 

apenas duas (4%) consideravam-se espíritas. 

Em relação ao grau de escolaridade, houve predominância de ensino médio 

incompleto, com trinta e uma gestantes (62%), seguidas de ensino fundamental incompleto 

com dezesseis (32%).  

Quanto ao estado civil, quarenta (80%) eram solteiras, e destas, apenas dez não tinham 

companheiro (25%), e somente dez eram casadas (20%).   

Sobre a condição socioeconômica das gestantes, vinte e nove (58%) não tinham, no 

momento da entrevista, ocupação com carteira assinada, apresentando como outra fonte de 

renda, para nove gestantes (18%) o “bolsa família”. A renda familiar predominante foi de até 

dois salários mínimos, com dezenoves gestantes (38%), constatando-se baixa condição 

socioeconômica. Entretanto, quarenta e uma gestantes (82%) declararam morar com pessoas 

que contribuíam com a renda familiar. Destaque deve ser dado ao valor do salário mínimo, à 

época da pesquisa, que equivalia a R$ 726,00. 

Ressalta-se que vinte e quatro gestantes eram primigestas (48%), e a outras vinte seis 

possuíam, em sua maioria, apenas um filho. Entretanto é válido enfatizar que quatro mulheres 

(8%) tinham mais de quatro filhos. 
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Acerca da gravidez, trinta e cinco gestantes (70%) relataram que a gestação não fora 

planejada, sendo que apenas duas gestantes (2%) não tiveram apoio familiar.  

 Quarenta e sete gestantes (94%) gostaram de realizar a consulta de pré-natal, alegando 

que suas dúvidas foram sanadas durante o acompanhamento, e quarenta e oito (96%) disseram 

apenas que foram bem atendidas pelo profissional de saúde da Unidade de Atenção Básica. 

Com relação ao cuidado ofertado, vinte e seis gestantes (52%) julgaram ser ótimo, vinte e 

duas (44%) consideraram bom, e duas (4%) disseram ser regular.  

A realização de exames laboratoriais é de suma importância para diagnosticar 

patologias recorrentes no período gestacional. Nesse sentido, quatorze gestantes (28%) 

responderam afirmativamente quando questionadas acerca das dificuldades para a realização 

dos exames de acompanhamento pré-natal.   

Ainda em relação à consulta pré-natal, quarenta e seis gestantes (92%) alegaram que 

se sentiam seguras pelo acompanhamento do profissional de saúde. Dessa forma, quarenta e 

uma gestantes (82%) afirmaram que as suas necessidades físicas foram atendidas, e trinta e 

uma (62%), que as suas necessidades emocionais foram contempladas no acompanhamento. 

 

 

Tabela 3 -  Características socioeconômicas e reprodutivas das gestantes incluídas  

na análise. Município de Niterói, Brasil, 2014. 
 
Características das Gestantes (n=50) N % 

Idade ( anos completos) 

 18-25 

 25-30 

30-35 

> 35 

 

 

24 

8 

14 

4 

 

48 

16 

28 

8 

Raça/etnia 

Branca 

Preta  

Parda 

Indígena 

 

 

11 

13 

25 

1 

 

22 

26 

50 

1 

Grau de escolaridade 

 Fundamental  

Médio  

Superior 

 

 

16 

31 

3 

 

32 

62 

6 

Religião 

Católica 

Protestante 

Espírita  

Ateia 

Nenhuma 

 

 

17 

21 

2 

1 

9 

 

34 

42 

4 

2 

18 

Estado Civil 

 Casada 

 

10 

 

20 
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Solteira 

  

40 80 

Companheiro 

 Sim 

 Não 

 

 

40 

10 

 

80 

20 

Renda Familiar 

 <1 salário  

1-2 salários  

2-3 salários 

3-5 salários 

>5 salários 

 

 

 

4 

19 

13 

13 

1 

 

8 

38 

26 

26 

2 

Paridade Materna 

Multípara  

Primipera                                                                     

 

 

26 

24 

 

52 

48 

 
Fonte: Pesquisa - Pré-natal a voz das mulheres, 2013.   

 

Dentre as entrevistadas, vinte e nove (58%) não foram contempladas com a presença 

de um acompanhante  durante a consulta pré-natal, a fim de promover segurança e apoio à 

mulher. Entretendo, trinta e seis gestantes (72%) consideraram ser importante a presença de 

um acompanhante, constatando-se que apenas vinte e uma (42%) vivenciaram essa realidade.    

O quantitativo de gestantes do estudo apontou para a demora/espera (50%), seguida 

das acomodações inadequadas (12%) e péssimo atendimento (8%) como motivos de 

insatisfação quanto ao processo de atendimento/consulta de pré-natal. Esses dados podem ser 

observados na tabela 4 abaixo: 

 

 

Tabela 4 -  Opinião das gestantes sobre o acompanhamento pré-natal no Município de 

Niterói, Brasil, 2014. 
 

Informações (n=50) N % 

Gravidez Planejada 

  Sim 

  Não 

 

 

15 

35 

 

30 

70 

Apoio familiar para a gravidez 

 Sim 

 Não 

 

 

48 

2 

 

96 

4 

Gosta de realizar a consulta pré-natal 

 Sim 

 Não 

 

 

47 

3 

 

94 

6 

Durante a consulta é bem atendida 

 Sim 

 Não 

 

 

48 

2 

 

96 

4 
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Dúvidas são respondidas 

 Sim 

 Não  

 

 

47 

3 

 

94 

6 

Dificuldade de realizar os exames 

 Sim 

 Não 

 

 

14 

36 

 

28 

72 

Vai com acompanhante nas consultas 

 Sim 

 Não 

 

 

21 

29 

 

42 

58 

Avaliação do cuidado do profissional na consulta 

  Ótimo                                                                              

  Bom                                                                              

  Regular                                                                    

 

 

26 

22 

2 

 

52 

44 

4 

Acha importante ir com acompanhante  nas consultas 

 Sim 

 Não 

 

 

36 

14 

 

72 

28 

Sente-se segura com o acompanhamento pré-natal 

 Sim 

 Não 

 

 

46 

4 

 

92 

8 

Consultas atendem necessidades físicas  

 Sim 

 Não 

 

 

41 

9 

 

82 

18 

Consultas atendem necessidades emocionais 

 Sim 

 Não 

  

 

31 

19 

 

62 

38 

 

Motivos de Insatisfação do pré-natal – 

  Demora/Espera 

  Não há 

  Acomodações 

  Péssimo Atendimento 

 

 

25 

7 

6 

4 

 

 

50 

14 

12 

8 

   

Fonte: Pesquisa - Pré-natal a voz das mulheres, 2013.   

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

Nessa perspectiva, a compreensão refere-se ao poder de captar nos depoimentos o que 

cada um tem no contexto do mundo em que vive, através da participação, compreensão, 

interpretação e nova compreensão de um fato ou fenômeno. Como resultado, na medida em 

que se sucederam os relatos das gestantes, foram estabelecidas as seguintes categorias:  

1) O dia da consulta pré natal: a espera pelo atendimento.  

2) A dificuldade para a realização dos exames do pré natal: uma questão de violência 

institucional.  
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3) Sabendo da gravidez durante a consulta pré natal: o empoderamento de ser mulher/ 

gestante. 
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 Primeira Categoria 

O dia da consulta pré-natal: a espera pelo atendimento 

 

A consulta pré natal é uma oportunidade que as gestante tem para esclarecer suas 

duvidas e obter informações necessárias para que a sua gestação transcorra bem. No contexto 

da assistência integral à saúde da mulher, a assistência pré natal deve ser organizada para 

atender as reais necessidades das gestantes, através da utilização dos conhecimentos técnicos 

e científicos existentes e dos meios e recursos mais adequados e disponíveis na instituição ou 

mesmo fora delas, se necessário. 

            De acordo com o exposto, esta categoria discute os depoimentos das gestantes em 

relação ao tempo de espera para serem atendidas. Houve predominância de gestantes que 

afirmaram haver demora no atendimento e seus depoimentos deixam entrever a insatisfação  

que sentiram: 

 

Só quando a consulta é com a médica, porque demora muito e quando sou atendida 

é muito rápido, acho que ela tinha que gastar mais tempo com cada gestante. ( G1) 

Só a espera, não é?... ficar lá fora é muito ruim. (G2) 

A demora, porque é muita gente, aí demora para ser atendida, só isso. (G3) 

As mulheres estão sendo chamadas para fazer o pré-natal, e respondem a esse 

chamado comparecendo às unidades de saúde, acreditando que terão benefícios. Assim,  

depositam sua confiança e entregam seus corpos aos cuidados de pessoas autorizadas 

legalmente a cuidarem delas. Porém, quando os profissionais de saúde fazem-nas esperar por 

um período considerado demasiadamente longo, configura-se a violência institucional, 

conforme se depreende dos relatos abaixo: 

Às vezes demora muito, às vezes  o médico marca às 14h e chega às 15h. (G4) 

Às vezes demora muito.(G5) 

No Brasil, a atenção à mulher na gestação e parto permanece como um desafio para a 

assistência, tanto no que se refere à qualidade propriamente dita, quanto aos princípios 

filosóficos do cuidado (SERRUYA; CECATTI; LAGO, 2004).  Assim, quando as gestantes 

esperam pelo atendimento, ocorre uma hierarquização mal intencionada dos profissionais de 

saúde, fazendo com que os direitos das gestantes como mulher cidadã não sejam assegurados. 

 

 Segunda Categoria 
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A dificuldade para a realização dos exames do pré natal:  uma questão de violência 

institucional  

 

A Lei 8.080, de 1990, que rege o Sistema Único de Saúde, assegura o acesso universal 

e igualitário à população às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, sendo atribuição do Estado garantir essas condições. Percebe-se claramente que esse 

princípio não é respeitado, pois é notória a indisponibilidade de recursos humanos e materiais 

aos serviços de saúde, assim dificultando que o acompanhamento pré-natal ocorra de maneira 

tranquila, rápida e efetiva, com condições de monitoramento da saúde das gestantes. 

O acesso ao serviço de saúde é de suma importância para que o cuidado se estabeleça 

de forma segura; por essa razão, não deve haver empecilhos que levem ao descrédito do 

Sistema (CUNHA; SILVA, 2010). Todavia, a lentidão do processo de realização e 

recebimento dos resultados de exames, caracteriza uma falha do sistema de saúde. Além 

disso, obstáculos como a restrição de horários para a realização de exames de imagem, como 

a ultrassonografia, configuram que existem irregularidades na rede para acesso das gestantes a 

esses exames, que comprometem a qualidade assistencial da saúde materna e fetal. Assim, ao 

analisar as falas das gestantes, foi possível detectar esse déficit: 

 

Os primeiros eu fiz particular, porque fiquei com medo de demorar (...) aí o médico 

reclamou que eu gastei dinheiro à toa, e os outros eu fiz aqui, mas não recebi ainda 

o resultado. (G1) 

Para pegar [o resultado] demorou um pouco, demorou mais ou menos 1 mês.(G2) 

Porque teve um exame meu, de urina, que ainda nem ficou pronto, a urinocultura, 

(...) espero que [o resultado] chegue logo. (G3) 

 

O PHPN (2002) tem como um dos seus objetivos, assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal. Essa proposta é essencial na 

perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, além de contribuir para o diagnóstico e 

tratamento de possíveis complicações no período gestacional, com a finalidade de promover 

principalmente o declínio da mortalidade materna, colaborando com o 5º Objetivo do 

Desenvolvimento do Milênio da ONU visando melhorar a saúde da gestante no Brasil. 

Dessa forma, as depoentes relataram não somente a sua preocupação com o tempo de 

espera dos resultados dos exames, mas também a sua insatisfação com relação a horários 

predeterminados, que restringem a acessibilidade por obstáculos impostos pela rede de saúde, 

e ainda expõem que há escassez de informações por parte dos profissionais, gerando medo, 
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angústia e insegurança, constituindo-se em entrave na saúde da mulher, conforme os 

depoimentos seguintes: 

 

Deveria ter mais dias de coleta de sangue, urina e fezes (...). (G5) 

Porque o sangue não dava pra fazer, sempre não vinha o resultado, falavam que 

não estava pronto, que o sangue não era o suficiente (...)”. (G6) 

Fiz particular os primeiros exames, e outro que fiz aqui demorou, aí falaram que 

tinha que ser cedo (...) já tinha 12h de jejum, e não pude fazer. Tive que voltar outro 

dia, por falta de informação. (G7) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2012), 11% a 42% das idades gestacionais são 

calculadas pela data da última menstruação, a qual não é confiável. Assim, pode-se oferecer à 

gestante, quando possível, o exame ultrassonográfico que, além de melhor definir a idade 

gestacional, ajuda na detecção precoce de gestações de gemelares, tipo de placentação e casos 

de malformações fetais clinicamente não aparentes (BRASIL, 2012). Esse fato torna o exame 

de imagem uma tecnologia auxiliar para a produção de saúde, constituindo um valor vital para 

a qualidade do acompanhamento da gestação. Porém, ao serem analisados os depoimentos, 

percebemos que existe dificuldade na realização dos exames por imagem, conforme  citado a 

seguir:  

A ultra que fiz particular, a médica disse que se fosse por aqui eu não ia receber tão 

cedo (...). (G4) 

A maioria fiz no posto mesmo, só a ultra que fiz particular porque não consegui 

pelo SUS. (G8) 

Os exames foram tranquilos para fazer e pegar depois. Só a ultra que fiz particular, 

acho que pelo posto não tem não. (G9) 

 

 É importante destacar que a não realização de ultrassonografia durante a gestação, não 

constitui omissão nem diminui a qualidade do pré-natal (BRASIL, 2012 ). Entretanto, a partir 

do momento em que o profissional de saúde solicita esses exames de imagem, a rede deve 

fornecer o serviço para a sua realização, sem dificuldades ou empecilhos, como foi observado 

nos relatos das gestantes do Município.   

Quando a realização de exames solicitados no pré-natal para detectar o estado de saúde 

da gestante e de seu filho, for inviável em virtude de falha no equipamento, assim não 

gerando informações de qualidade, e houver indisponibilidade de serviços no 

acompanhamento pré-natal, a situação pode ser caracterizada como violência institucional, 

pois o Estado não proporciona o acesso à saúde de qualidade, que está assegurado por lei. 
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Assim, as gestante que passam por tais situações não tem seus direitos de cidadã garantidos, 

como preceitua a Carta de Direitos da ONU (1948) já referida.  

 

 Terceira Categoria 

Sabendo da gravidez durante a consulta pré natal: o empoderamento de ser mulher/ 

gestante. 

 

O vínculo afetivo da mãe com seu bebê vai se constituindo desde o período pré-natal, 

sendo influenciada pelas expectativas que ela tem em relação ao bebê e pela interação que 

estabelece com ele. Esta primeira relação serve de prelúdio para a relação mãe-bebê que se 

estabelece depois do nascimento (PICCININI, 2004).   

Diferentemente de qualquer outra, nesta relação de intimidade os indivíduos são quase 

invisíveis um para o outro, e por isso as expectativas formam a sua base. As da mãe originam-

se de seu próprio mundo interno, de suas relações passadas e necessidades conscientes e 

inconscientes relacionadas àquele bebê; estas são mais freqüentes e intensas no segundo 

trimestre da gestação, momento em que o feto, através dos movimentos, anuncia realmente 

sua existência. 

Conforme avaliados os depoimentos, ficou perceptível que é durante a consulta pré- 

natal que as gestantes analisam como momento para saber mais a respeito do seu bebê, como 

citado abaixo: 

Para saber se o bebê está evoluindo bem, se não tem nenhum problema, pois 

gravidez requer  cuidados. (G10) 

Porque sabe como está o neném, aprende muitas coisas importante para a criança. 

(G11) 

Pré-natal é importante, principalmente para o bebê, são duas vidas que eu carrego, 

eu e meu filho, tem mulher que não liga para nada.(G12) 

 

Ao esclarecer as dúvidas da gestante durante a consulta pré natal, os profissionais de 

saúde exercem o empoderamento em saúde da usuária do serviço. Nesse sentido, Vasconcelos 

(2001) define empoderamento como o aumento do poder pessoal e coletivo de indivíduos e 

grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos 

à relações de opressão e dominação social. 

Portanto, o empoderamento implica na alteração radical dos processos e das estruturas 

que  reproduzem a posição da mulher como submissa. No campo das discussões sobre 

desenvolvimento, o empoderamento é visto como a principal estratégia de mudança nas 

relações de poder. Este termo chama a atenção para a palavra “poder” e o conceito de poder 
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enquanto relação social. O poder (na ciência política e geralmente vinculado ao Estado) é 

passível de ser fonte de opressão, autoritarismo, abuso e dominação.  

A sociedade determina, entre suas normas e condutas, um sistema de papéis 

fundamentados nas relações entre homens e mulheres, os quais não são determinados apenas 

pela sua biologia, mas pelos contextos político, econômico e cultural em que se encontram, 

desta forma estabelecendo representações sociais do que seja masculino e feminino.  

A mulher, durante seu período gravídico, é vista como provedora de uma nova vida, 

porém, seu papel é muito maior do que apenas o “daquela” que carrega em seu ventre um 

novo bebê, o que significa dizer que ela tem também o papel de mulher, esposa, mãe, 

provedora do lar, dentre outros. Nesse contexto, reafirma-se o compromisso com a sua saúde, 

envolvendo aspectos sociais e culturais na promoção da sua autonomia/cidadania, bem como 

a construção de espaços que viabilizem o seu empoderamento, para que ela atue como agente 

de comando na gestação e no processo de parir, de modo a propiciar uma transformação da 

realidade de muitas gestantes. Assim, fica compreendida a importância dos profissionais da 

saúde ampliarem a abordagem à mulher para além da gestação.  
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5  CONCLUSÃO 

O presente estudo partiu de uma inquietação para identificar a violência institucional, 

na assistência pré-natal e sua relação com a cidadania, e para entender melhor essa questão é 

pertinente e, sobretudo, “dar voz” a quem é acometido por este tipo de violência. 

Considerando que o período gravídico é repleto de dúvidas e inseguranças, até mesmo para as 

gestantes que já vivenciaram tal situação, somente dados estatísticos não dariam conta de 

atingir as questões mais subjetivas desse processo. 

Ao refletir acerca da problemática, foi possível perceber que muito se tem tentado 

prover questões básicas às gestantes para a realização de um pré-natal de qualidade, como a 

presença em seis consultas mínimas, a captação precoce e a realização de exames 

laboratoriais, imprescindíveis para que uma gravidez transcorra com maior segurança. 

Todavia, apesar dos constantes esforços, fica perceptível nos relatos das entrevistadas, que 

ainda se fazem necessárias melhorias no padrão de atendimentos dessas gestantes em suas 

consultas na atenção básica.   

Ao estudar as situações relacionadas com a violência institucional, ficou claro que o 

Estado não vem cumprindo adequadamente o seu papel de fornecedor de saúde com qualidade 

e nível de excelência, pois, como observado anteriormente são necessária adequações no 

processo de saúde. Sem dúvida, a violência institucional está presente nas Instituições de 

atendimento às gestantes durante o pré-natal, onde estas não gozam dos direitos que lhes são 

assegurados legalmente como mulheres cidadãs. 

Contudo, mudanças reais só serão alcançadas se os responsáveis pela prática no pré-

natal entenderem que, em se pensando em qualidade da assistência, não há como dissociar o 

corpo de seus aspectos subjetivos, os quais estão intimamente interligados. Portanto, somente 

aquele que entende que cada indivíduo é único, ou melhor, que cada gravidez é única, é capaz 

de prestar um cuidado humanizado e específico para cada gestante. 

Destacam-se como pontos marcantes no atendimento, a dificuldade na realização de 

exames de imagens pelo SUS, além da demora na entrega dos resultados dos exames 

laboratoriais, o que caracteriza uma falha no sistema de saúde de Niterói, atrasando possíveis 

diagnósticos desfavoráveis e, consequentemente, o tratamento precoce do problema de saúde 

identificado. Isso se torna mais grave quando se considera que, na maioria das vezes, é no pré-

natal que essas usuárias entram em contato com o serviço de saúde pela primeira vez, talvez já 

apresentando alguma patologia prévia não diagnosticada. 
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É preciso repensar a assistência à saúde das gestantes objetivando práticas mais 

humanizadas, com foco na mulher e no feto. Para tanto, é papel do enfermeiro ‘olhar mais 

longe’, ver a mulher que existe em cada gestante procurando identificar as questões que 

poderão possibilitar seu crescimento como ser humano e cidadã, fortalecendo a importância 

da inclusão de referenciais de gênero, poder e cidadania na prática da enfermagem. 

Enfim, reafirma-se a necessidade de repensar a assistência à saúde das gestantes 

objetivando práticas mais humanizadas, evidenciando a necessidade da “conversa” e do 

“toque” atrelados ao conhecimento científico.  

Nessa linha de raciocínio, torna-se imprescindível que haja abordagem de temas como 

esses durante a graduação dos futuros profissionais da área de Enfermagem. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESOLUÇÃO Nº 196/96 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

  

Você está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: “Pré-Natal na Rede 

Municipal de Saúde de Niterói: a assistência expressa na voz das mulheres gestantes”, que 

tem como um dos objetivos: Analisar os valores expressos das mulher/gestante sob a 

qualidade assistencial do pré-natal oferecida na rede de atenção básica do município de 

Niterói. Este é um estudo baseado em uma abordagem qualitativa, utilizando como natureza 

descritiva, com modelo de Bardin para a sua análise. 

 As suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada por meio de um 

pseudônimo, que lhe será dado aleatoriamente. Os dados coletados serão utilizados apenas 

nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas. A sua 

participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a responder 

qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus 

dados, como também na instituição que trabalha. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista semiestruturada, que será gravada em aparelho digital, 

com a sua autorização, possibilitando a sua posterior transcrição. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensação financeira. Não haverá riscos, 

de qualquer natureza, relacionados à sua participação. O benefício relacionado à sua 

participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de enfermagem em saúde 

da mulher com foco na qualidade da assistência pré-natal. 

Você receberá uma cópia deste Termo onde consta o telefone/e-mail e o endereço do 

pesquisador responsável, e demais membros de equipe, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto 

e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

 

____________________________                         ____________________________ 

        Luana Asturiano da Silva                                           Valdecyr Herdy Alves                 
Graduanda- EEAAC/UFF                                                 Prof. Dr. Titular do MEP/EEAAC/UFF    
luanaasturiano@hotmail.com                                                  herdyalves@yahoo.com.br                     

Tel.: (21) 9490-2376/ (21)37412060                                  Tel.: (21) 9505-1765/ (21) 2629-9456 

        

Rio de Janeiro, _______ de ________________ de 2013. 
 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO, estando 

de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento sem sofrer qualquer tipo de punição ou constrangimento.  

 

 

____________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa. 

 

mailto:herdyalves@yahoo.com.b
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APÊNDICE B - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

(Utilizado na pesquisa “PRÉ-NATAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI: a 

assistência expressa na voz das mulheres gestantes”) 

 
 

ENTREVISTA |___|___|___|___|   PRONTUÁRIO |___|___|___|___|___|___|___| 

 
 
I. Identificação da entrevista:          
 

 Nome da Unidade (PRI;PRSA;PRE;PRLB;PRGTM;PRCAS;) 

|___|___|___|___|___|___|   
 

 Data da Entrevista 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 
 

 Entrevistador: _____________________________ 

 

 Revisado: _____________________  

  

 Data     |___|___|/|___|___|/|___|___| 

 

 Data da Digitação 

|___|___|/|___|___|/|___|___| 

 Digitador: ________________________ 

 

 
II. Identificação:  
 

 Qual é o seu nome?  

 

 Quantos anos você tem?  

 

|___|___|   

10. Qual é a sua cor ou raça?                      1. Branca    2. Preta   3. Amarela    4. Parda     

5. Indígena          6. Outro __________________________ 

 

    |___| 

 Você sabe ler e escrever?  

 

          1. Não          2. Sim     |___| 

12. Qual foi a ultima série que você 

completou na escola? 

   1. Fundamental   2. Médio   3.superior  

 

     

    |___| 

13. Qual a sua religião?     1. Católica  2. Protestante   3. Espírita  4.Afro-descendente.                                             

5. Judaísmo     6. Outras:_____________________________ 

 

    |___| 

 

14. Qual o seu estado civil?     1. Casado     2. Divorciado     3. Solteiro     4. Viúvo                    

5. Outros:___________________________ 

 

    |___| 

 

15. Você tem companheiro?                            

1. Não (vá para questão 18)                                  2. Sim      

 

    |___| 
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16. É o pai do seu bebê?                                       1. Não                                  2. Sim  

     

    |___| 

17. Há quanto tempo você está com ele?                                      |___|___| anos  e |___|___| meses 
       

18. Você já teve outros relacionamentos, além do pai do seu bebê?      

1. Não (vá à questão 20)             .                                                                                                             

2. Sim 

 

    

    |___| 

19. Quantos relacionamentos você teve, além do pai do seu bebê? 

                                                                                                                        

|___|___| 

20. Você trabalha?                                           

1. Não     (vá à questão 23)              2. Sim   

  

   |___| 

21. Em quê você trabalha?       1. Indústria     2. Serviços Produtivos     3. Serviços 

Distributivos    4. Serviços Sociais     5. Serviços Pessoais      6. Outro:____________ 

 

   |___| 

22. O trabalho tem carteira assinada?                   1. Não                        2. Sim     

 

   |___| 

23. Você tem outro tipo de fonte de renda, como pensão, aposentadoria ou biscate?         

 

1. Não      2. Pensão     3. Aposentadoria     4. Biscate     5. Bolsa família         

6.Outro:___________________________________ 

 

    

   |___| 

24. (caso a mãe não trabalhe, nem tenha outra fonte de renda, vá à questão 25)   

 

Quanto você ganha ao todo?                                                            R$ |___|___|___|___| , |___|___|                                                                                

25. Alguém (mais) na sua casa trabalha?        

1. Não (vá à questão 27)                       2. Sim    

    

    |___| 

26. E quanto esta(s) pessoa(s) ganha(m)? (somar, e anotar o total)    

                                                                                                  R$ |___|___|___|___|___| , |___|___|     
                                                                               

27. Com quem você mora?     1. Pais     2. Companheiro     3. Outro:______________ 

 

    |___| 

 

28. Quantas pessoas moram na sua casa?    

 

|___|___| 
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29. Qual a situação do imóvel?     1. Alugado     2. Próprio      3. Outro:____________      |___| 

 

 

Agora, vou fazer algumas perguntas sobre coisas que você pode ter ou não ter na sua 

casa.             

30. Quantos cômodos têm a sua casa?   

 

 

   |___| 

 

 

31. Na sua casa tem:                                     

1. Rádio? 

2. Geladeira? 

3. Fogão? 

4. Micro-ondas?  

5. Máquina de lavar roupa? 

6. Linha de telefone? 

7. Televisão? 

8. Computador? 

9. Internet? 

 

 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

           1. Sim                 2. Não 

 

 

1. |___|   

2. |___|  

3. |___|   

4. |___|   

5. |___|   

6. |___| 

7. |___| 

8. |___| 

9. |___| 

32. Você tem outros filhos?                         

1. Não (vá à questão 34)                           2. Sim 

  

    |___| 

33. Quantos filhos?  

 

|___|___| 
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34. Já teve algum aborto?                         1. Não                       2.  Sim 

 

    |___| 

III. Dados sobre o pré-natal:  

 

35. Esta gravidez foi planejada?                1. Não                       2. Sim    

     

  |___| 

36. Você quer menino ou menina?        1. Menino       2. Menina      3. Tanto fazia     4. 

Nenhum 

 

  |___| 

37. Você Teve apoio familiar para esta gravidez?                  

1. Não                     2. Sim 

 

   |___| 

38. Você Utilizou algum método contraceptivo?     1. Não (vá à questão 40)               2. 

Sim 

 

   |___| 

39. Quais métodos? 

1. Preservativo masculino    2. Preservativo feminino   3. Diafragma     4. Espermicida           

5. DIU     6. Químicos     7.Naturais     8. Outros:___________________________ 

 

 

40. Você realiza pré-natal?                     

1. Não                                     2. Sim   

 

    |___| 
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41. Em que trimestre você iniciou o pré-natal?   

1. Primeiro          2. Segundo          3. Terceiro 

 

     

     |___| 

42. Você gosta de realizar a consulta de pré-natal?        

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

43. Por quê?  

 

    |___| 

44. Qual a importância da consulta de pré-natal em sua opinião? 

 

 

45. Quantas consultas você acha que são necessárias para o acompanhamento do pré-

natal? Por quê? 

 

   |___| 

46.  Durante a consulta você é bem atendida?            

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

47. Por quê?  

 

 

48.  Suas dúvidas são respondidas pelo profissional de saúde no pré-natal?   

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 
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49. Por qual motivo?  

 

 

50. Realizou algum exame durante o pré-natal?           

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

51. Quais exames você realizou? 

(    ) hemograma     (    ) ABO-Rh    (    ) hemoglobina/Hemotócrito   (    ) glicemia             

(    ) VDRL   (    ) urina Tipo I   (    ) Anti-HIV    (    ) HBsAg     (    ) toxoplasmose            

(   ) ultrassonografia   (   ) preventivo   (    ) Outros: _________________________ 

 

 

52. Teve dificuldade de realizar os exames?                    

1. Não                           2. Sim 

 

    |___| 

53. Por quê?  

 

 

54. Você é acompanhada durante as consultas de pré-natal por alguma pessoal? 

 1. Não (vá para a questão 56) 2. Sim  

    |___| 

55. Por quem? 

 

56. Você acha importante ser acompanhada durante o pré-natal? 

1.Não                   2. Sim  

 

   

    |___| 
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57. Por quê? 

 

 

58. Como você vê o cuidado na consulta de pré-natal pelos profissionais de saúde? 

 Ótimo                      

 Bom                                      

 Regular                                    

 Ruim 

 

   

 

 

     |___| 

59. Por quê?  

 

 

60. Você se sente segura na sua gestação em relação ao acompanhamento do seu pré-

natal? 

1. Não                  2. Sim 

     

    |___| 

61. Por quê? 

 

 

62.Você acha que o pré-natal atende as suas necessidades (físicas)? 

1. Não                 2. Sim   

    |___| 

63. Por quê?  

64.  Você acha que o pré-natal atende as suas necessidades emocionais? 

 Não              2. Sim   

 

    |___| 

65. Por quê? 
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66. Você pode citar três coisas no pré-natal que dão satisfação para você? 

 

 

67. Você pode citar três coisas no pré-natal que não dão satisfação para você? 

 

 

68. A cooperação da entrevistada foi:               

1.Ótima          2. Boa            3.Mais ou menos        4.Fraca           5.Muito fraca 

OBS: 

 

 

IV. Para ser preenchido pelo entrevistador:  
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APÊNDICE C - CRONOGRAMA DA PESQUISA 

 

PERÍODO 2013 2014 

ATIVIDADE 2º SEM 1º SEM 2º SEM 

Elaboração do 

Projeto de Pesquisa 
X   

Revisão de 

Literatura 
X x x 

Abordagem 

Metodológica 
 X  

Tratamento e 

Organização dos 

Dados 

 X  

Analise de Dados  X  

Qualificação  X  

Análise e Discussão 

dos Resultados 
  X 

Defesa Final   X 
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ANEXO A - APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CEP  
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ANEXO B - APROVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE  

 


