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Resumo 

Este trabalho tem por objetivos descrever os serviços de saúde oferecidos pela rede de atenção 

à gestante que desenvolve a gravidez de alto risco no município de  Niterói; Conhecer o 

itinerário terapêutico à gestante que desenvolve a gravidez de alto risco nas Unidades de 

saúde do município de Niterói. Metodologia: pesquisa do tipo exploratória, abordagem 

qualitativa. utilizado como campo de pesquisa a Policlínica de Especialidades da Mulher 

Malu Sampaio, no município de Niterói, Rio de Janeiro, por ser unidade de referência para o 

tratamento das complicações oriundas da gestação. Os sujeitos deste estudo constituíram-se 

de um grupo de 6 gestantes, número que se definiu pela saturação da narrativa dos dados 

recolhidos. Como critérios de inclusão: gestantes maior de 18 anos classificada pela equipe de 

saúde em situação de risco. O estudo teve como embasamento teórico os territórios 

existenciais. Como técnica de coleta de dados, utilizou-se as fontes de levantamentos 

bibliográficos, a entrevista semiestruturada. A análise dos dados teve como referencial teórico 

a análise de conteúdo na perspectiva de Bardin. Esta pesquisa tem aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, através do protocolo número: 

CAAE 11707413.0.0000.5243. Resultados: Após a transcrição das entrevistas e análise do 

conteúdo, construímos as seguintes categorias temáticas: 1) O acesso à saúde diante do 

primeiro sinal ou sintoma; 2) Universalidade e equidade no caminho percorrido. Discussão: O 

acompanhamento pré-natal de alto risco não se configura apenas como um controle 

dependente da gestante, e sim, um controle totalmente dependente do saber médico e da 

equipe de saúde cuidadora e dos recursos materiais e terapêuticos envolvidos. Iniciar ou 

continuar o pré-natal sem a devida confiança na equipe de saúde apresenta-se como um fator 

relevante na experiência das mulheres. O encaminhamento para um serviço especializado, em 

outro espaço de saúde, longe da sua moradia e as idas e vindas das mulheres representam o 

grau de preocupação e atenção à própria saúde e/ou do bebê. Nas falas, se observa que as 

unidades correspondem à disposição das vagas para atendimento, mas não destaca o trabalho 

de uma equipe no cuidado da gestante. as gestantes, em muitos casos, frequentam a unidade 

de origem apenas para o registro da pressão arterial, e que não realizam a consulta do pré-

natal propriamente dita, considerada como fundamental na criação de vínculo e otimização da 

qualidade da assistência que corresponda à expectativa. Conclusão: podemos considerar que a 

qualidade e rapidez da assistência prestada expressam, efetivamente, a disposição da mulher 

em buscar outras formas de cuidar fora das instituições públicas de saúde. Por outro lado, 

observa-se o anonimato de alguns profissionais da equipe em integrar o cuidado à essa 

mulher. Assim, o itinerário terapêutico das mulheres estudadas, durante o tratamento das 

complicações da gravidez, é atravessado por tensões, ansiedades, adequações para novos 

hábitos, mudança nos papéis sociais e saberes que não estão descritos em algum nível de 

complexidade da assistência, incluindo grandes aparatos tecnológicos que vá proporcionar  e 

satisfazer o seu cuidado. 

 

Palavras-chave: Gestação de Alto Risco; Atenção Primária em Saúde; Enfermagem 
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Abstract 

This study aims to describe the health services offered by the network of care for pregnant 

women who develop pregnancy between low and high risk in Niterói; Meet the therapeutic 

itinerary the pregnant woman develops pregnancy between low and high risk Units health of 

Niterói. Methodology: An exploratory study, qualitative approach. used as a research field the 

Polyclinic specialties Woman Malu Sampaio, in Niterói, Rio de Janeiro, being unit for the 

treatment of complications arising from pregnancy. The subjects of this study consisted of a 

group of six pregnant women, that number is set by the saturation of the narrative data 

collected. Inclusion criteria: pregnant women over 18 classified by the health staff at risk. The 

theoretical study was the existential territories. As a technique for data collection, we used the 

bibliographical sources, semi-structured interview. Data analysis was as theoretical content 

analysis from the perspective of Bardin. This research has been approved by the Ethics and 

Research of the University Hospital Antonio Pedro, through the protocol number: CAAE 

11707413.0.0000.5243. Results: After transcribing the interviews and content analysis, we 

construct the following thematic categories: 1) Access to health care at the first sign or 

symptom; 2) Universality and equity in the path traveled. Discussion : The prenatal high risk 

not only sets as a control -dependent pregnant women , and yes, totally dependent control of 

medical knowledge and health staff caring and therapeutic materials and resources involved . 

Start or continue the prenatal without proper confidence in the health team presents itself as a 

relevant factor in the experience of women . The referral to a specialist service in other health 

space , away from your house and the comings and goings of women represent the degree of 

concern and attention to their health and / or baby . In the speech , noted that the units 

correspond to the arrangement of vacancies for service , but it highlights the work of a team in 

the care of pregnant women . pregnant women , in many cases , attending the source drive just 

for recording blood pressure , and does not perform the query prenatal itself , considered 

fundamental in creating links and optimizing the quality of care that meets the expectations .  

Conclusion: we can consider that the quality and speed of care express effectively the 

willingness of women to seek other forms of care outside the public health institutions. On the 

other hand, there is the anonymity of some professional team to integrate care for this woman. 

Thus, the therapeutic women studied for the treatment of complications of pregnancy, is 

traversed by tensions, anxieties, adaptations to new habits, change in social roles and 

knowledge that are not described in any level of complexity of care, including large apparatus 

technologies that provide go and meet your care. 

Keywords: High-Risk Pregnancy; Primary Health Care; Nursing. 
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1.CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO 

Minha motivação para realização deste estudo surgiu a partir da entrada como 

mestrando no Programa de Mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde, da discussão da 

temática “qualidade do pré-natal”  no grupo de pesquisa “Maternidade: saúde da mulher e 

criança”, vinculado a  Universidade Federal Fluminense (UFF) coordenado pelo professor 

Herdy  no ano de 2012 e, também, a partir  da discussão dos resultados encontrados no estado 

da arte sobre o tema com os professores Ana Lúcia Abrahão, orientadora desta pesquisa e 

pelo professor Herdy, meu co-orientador. Como resultado, foi possível constatar que os 

estudos relacionados ao pré-natal se limitavam às pesquisas clínicas experimentais 

aprofundadas no estudo biologicista do fenômeno da gravidez. Assim, após os debates 

temáticos aprofundando as discussões sobre a rede de cuidado e serviços oferecidos à gestante 

no município de Niterói, decidi, como projeto para aquisição de título de mestre pelo 

Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, sob orientação da 

Prof. Dra. Ana Lucia Abrahão, iniciar a pesquisa acerca do cuidado estabelecido pela gestante 

que se encontra na situação de risco habitual e alto risco.  

 Assim, compreender o fluxograma da atenção pré-natal orientado pelo Ministério da 

Saúde (MS, 2006), a gestante inicia suas consultas em unidade de baixa complexidade e, na 

presença de fatores de risco e, por decisão do médico ou enfermeiro, ela é referenciada à 

unidade de média complexidade, obedecendo a logística da Rede de Saúde local. O 

atendimento vai levar em consideração as condições de saúde da gestante bem como da 

estrutura dos serviços existentes, incluindo as unidades básicas de saúde e serviços de 

referência. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por exemplo, ilustra, através do 

manual “Atenção à gestante e à puérpera no SUS- SP: manual técnico do pré-natal e 

puerpério”, de 2010, as possibilidades de organização do processo assistencial nas redes 

regionais de atenção à saúde, através da implementação de linhas de cuidado, relacionando o 



 

 
 

13 

processo de trabalho, recursos materiais, bem como a avaliação permanente do serviço. (SÃO 

PAULO, 2010) 

Assim, conhecer o fluxograma dos serviços de saúde por onde a gestante perpassa e 

constrói seu próprio itinerário terapêutico possibilitará otimizar o conhecimento, na área da 

Atenção à Saúde da Mulher acerca do processo de trabalho das equipes de saúde e, 

consequentemente, conhecer as possíveis lacunas na rede de serviços à gestante no Município 

de Niterói. O estudo deste objeto de pesquisa vem ao encontro ao meu compromisso 

profissional como enfermeiro atuante na área da saúde da mulher. 

 

1.2PROBLEMA DE PESQUISA  

A gestação significa uma transformação fisiológica do organismo da mulher pelo qual, 

através do desenvolvimento embrionário, gera um bebê. É considerada pela equipe de saúde, 

ao primeiro momento, como um processo de risco habitual gestacional quando esta não traz 

riscos ao desenvolvimento embrionário e complicações ao organismo da mulher. (Enkin; 

Keirse; Neilson; 2005). A assistência pré-natal tem merecido grande destaque na atenção à 

saúde materno-infantil, decorrente da grande preocupação no campo da Saúde Pública. O 

acompanhamento do pré-natal de risco habitual é função habilitada do enfermeiro que 

desenvolve atividades em equipe multiprofissional.  

No município de Niterói as consultas, em sua maioria, ocorrem em unidades do 

Programa Médico de Família (PMF) que, na gestação de risco habitual, a atenção é voltada 

para um processo de vigilância a fim de controlar os possíveis fatores de riscos. Em estudo 

afim de avaliar a cobertura do pré-natal de gestantes cadastradas no PMF no município de 

Niterói, verificou-se que há falhas no registro do Sistema de Informação da atenção Básica 

(SIAB), como, por exemplo, falta de documentação das atividades clínicas realizadas, 

consolidado pela coordenação do PMF/Niterói. (MOTTA, 2005) 

Por outro lado, é considerada de alto risco gestacional, aquela gestação onde a futura 

mãe ou seu bebê correm riscos de morte durante o processo gestacional. Observam-se 

inúmeros fatores que potencializam a classificação de risco para cada gestante, porém há de se 

ter discernimento em relação à identificação de fatores de risco e a classificação propriamente 

dita. Assim, mulheres que, por exemplo, iniciam o pré-natal tardiamente, após o terceiro mês 

de gestação possui fator de risco para a atenção pré-natal de alto risco, porém, a real situação 
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demandará das circunstâncias atuais da gravidez, em relação ao organismo materno e o 

desenvolvimento embrionário. Essa classificação é verificada e checada a cada consulta de 

pré natal até o momento do parto. (MS, 2006) 

A organização do serviço de saúde à mulher funciona de acordo com as normas do 

MS, Secretarias Estaduais e decisões de gestores de saúde em cada Unidade Básica. Porém, 

esse modo de fazer saúde, atualmente, apresenta distorções que atingem diretamente à 

gestante, seja na falta de oferta de profissionais especializados assim como na falta de 

recursos materiais, como solicitação de exames, ausência de vagas, ultrassonografias e 

distribuição de medicamentos. Devido aos índices decrescentes dos indicadores de saúde de 

mortalidade materna e infantil, podemos identificar um certo desajuste no sistema de 

referência e contra-referência, e torna a oferta da assistência pré natal limitada quando essa 

necessita de maior demanda dos serviços especializados à gestante. Portanto, o 

acompanhamento do pré-natal por uma única Unidade de Saúde acaba por não contemplar 

todos os interesses da gestante e ela passa a exigir mais para o seu cuidado outras lógicas de 

atenção. Observa-se que entre a baixa e a média complexidade, dentro do município de 

Niterói, existe uma dificuldade, ainda sem causa definida. A rede de saúde então, nesse 

momento, se rompe. 

No que concerne aos cuidados que a gestante deve receber durante o pré-natal e no 

parto, as equipes de saúde da família em Niterói trabalham com normas e regras sobre como 

deve ser realizada a atenção ao pré-natal pautada nas indicações do MS, que contempla todos 

os procedimentos e exames que devem ser realizados. (BRASIL, 2005) 

Segundo Ribeiro, et al (2004), os estudos que avaliam o processo do pré-natal 

mostram que nem todas as práticas recomendadas são cumpridas, e algumas, como o exame 

das mamas, o exame ginecológico e a prevenção do câncer de colo encontram-se muito 

abaixo do desejado. Até esse ponto, é explorada a visão biomédica da assistência, onde a 

qualidade é um resultado do uso técnico-científico. A qualidade, sob o ponto de vista da 

gestante, não fica evidente. 

A gravidez é reconhecidamente um dos determinantes do estado de saúde da mulher, 

sendo em algumas situações o único momento de contato que a mulher em idade reprodutiva 

terá com os serviços de saúde, tratando-se de uma grande oportunidade para uma assistência 

direcionada à promoção da saúde da mulher, orientação e rastreamento de enfermidades. 
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Neste sentido, visando garantir, entre outras, a identificação precoce de todas as gestantes da 

comunidade e o pronto início do acompanhamento no primeiro trimestre da gravidez, bem 

como a operacionalização do sistema de referência e contra-referência, foram estabelecidas 

condições para uma assistência pré-natal efetiva objetivando garantir a continuidade da 

assistência em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde. (BRASIL, 2005). 

O pré-natal se destaca como sendo o primeiro alvo a ser atingido quando se busca 

reduzir as taxas de morbimortalidade materna e perinatal e, para tanto, a viabilização dos 

programas exige atuação profissional competente e atualizada de modo contínuo. 

Ao lado de outras medidas de caráter mais sistêmico, a estruturação de linhas de 

cuidado no SUS visa, também, contribuir com a própria regionalização do sistema, que 

atualmente vem sendo perseguida, orientada pelo Pacto de Gestão. Por tratar-se de definição 

de um plano operativo para implantação de linhas de cuidado nas várias regiões de saúde do 

município, que envolve a articulação de unidades de saúde sob gestão de diferentes entes 

governamentais, ressalta-se a necessidade de estabelecimento de um processo altamente 

colaborativo entre os gestores envolvidos. (SÃO PAULO, 2010) 

Nessa perspectiva, deve-se considerar que a melhoria da atenção oferecida exige 

também uma mudança sensível na atitude dos profissionais de saúde e na eficiência e presteza 

dos serviços. Há que se investir na qualificação da atenção pré-natal, da atenção ao parto e ao 

puerpério, devendo-se, para isso, garantir o acesso das usuárias aos serviços de saúde e 

instituir uma abordagem integral do processo saúde doença através de ações intersetoriais de 

promoção da saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que 

ocorrem nesse período. 

 A assistência pré-natal é parte integrante dos programas de saúde da mulher nos 

centros de saúde, policlínicas, PMFs e PSFs, e busca acompanhar o desenvolvimento 

embrionário intra uterino até o momento do parto. Na maioria dos casos, é diagnosticada 

como de baixo risco ou risco habitual
1
, onde se considera que o desenrolar da gestação não 

trará riscos complicadores suficientes para a saúde da mulher ou do feto. Por outro lado, há de 

se considerar, por fatores importantes que podem acompanhar a mulher em todo o processo 

gestacional ou apenas parte dele e que tem o potencial de prejudicar a saúde da gestante e/ou 

do feto, e assim, considerado pela equipe de saúde como fatores de alto risco. Esse estado 

                                                             
1 Os termos possuem o mesmo significado. 
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vulnerável, assim que diagnosticado previamente, precisa de cuidados específicos dentro da 

rede de atenção. 

 O foco desta investigação consiste no pré-natal de risco considerado transitório, ora 

em um polo da assistência (de baixo risco/ risco habitual) e ora em outro (alto risco). Nesse 

caso, o acompanhamento gestacional não depende de internação pois uma equipe 

especializada acaba por acompanhar e tratar a gestante nessa situação. Nesse estado 

transitório, a mulher continua percorrendo os serviços de atenção básica, no processo de 

referência e contra referência. 

Atualmente ainda são escassos os estudos que visam a análise da integração das redes 

de atenção no país. Os estudos na sua maioria, no tocante à assistência materno-infantil, ainda 

se limita a uma abordagem descritiva dos serviços prestados e as características da assistência 

à saúde, tais como cobertura, número e adequação das consultas pré-natais e tipo de parto. 

(SILVEIRA, SANTOS, COSTA, 2001)  

 A necessidade de interligar serviços através de uma “teia de serviço” tem o objetivo 

de melhorar sua eficiência e diminuir os custos, permitindo a expansão dos serviços e do 

acesso, além de interligar as políticas intersetoriais com vistas à obtenção de ganhos na 

qualidade, economicidade e atingimento de seus fins. (GIOVANELLA, 2006; MENDES, 

2007). 

A proposta de reorganização dos serviços em redes integradas é uma tentativa de 

minimizar os problemas em saúde, uma vez que rompe com a idéia de separação dos níveis 

hierárquicos para instituírem-se como redes interligadas de pontos de atenção à saúde, numa 

proposta de atenção contínua e integral estruturada a partir da atenção primária. (MENDES, 

2002; MERHY, 2003; MONNERAT et al., 2002). 

Os sistemas integrados de serviços de saúde estão baseados em três pontos centrais: a 

oferta de serviços de forma contínua, por meio de vários pontos de atenção à saúde; a 

integração assistencial desses pontos de atenção à saúde por meio de um sistema de gestão da 

clínica com foco no cuidado e a existência de uma população adstrita, cuja saúde é de 

responsabilidade do sistema. (MENDES, 2007). 

Segundo Mendes (2007) no que se refere à atenção básica de uma rede em malha, é 

necessário que a existência desses serviços no território seja em quantidade suficiente, acesso 
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fácil e de qualidade para o atendimento das necessidades assistenciais, prevenção de agravos e 

promoção da saúde. Os demais pontos da rede, correspondentes aos serviços de maior 

densidade tecnológica podem estar igualmente disponíveis em condição ótima de 

oferta/necessidade/acesso, fazendo ligações verticais ou horizontais na malha da rede.  

Nessa proposta, a Atenção Primária à Saúde (APS) ocupa lugar estratégico na 

dinâmica de funcionamento da rede, pois representa o centro de comunicação da rede, à 

medida que exerce a coordenação assistencial e pode contribuir na construção da atenção 

contínua e abrangente junto à população.  

Cecílio e Merhy (2003) em seu estudo sobre a integralidade do cuidado como eixo da 

gestão hospitalar, afirmam que “não há integralidade sem uma rede organizada que atenda a 

real necessidade de cada pessoa. Que a atenção à saúde transversaliza todo o sistema, dando a 

característica de linha de cuidado, portanto a integralidade do cuidado é tarefa de rede”. 

A construção social das redes integradas de serviços de saúde implica no 

restabelecimento da coerência entre a situação de saúde e o sistema de atenção baseado em 

modelos de atenção à saúde que desenvolvem um enfoque sistemático e planejado para 

atender às necessidades dos eventos agudos e crônicos, provendo intervenções de promoção 

da saúde, de prevenção das doenças ou danos, de contenção do risco evolutivo, de cuidado, de 

reabilitação, de manutenção e de suporte individual e familiar para o autocuidado. 

(TEIXEIRA, 2003, 2006). 

Na proposta do modelo piramidal a porta de entrada no sistema de saúde seria sempre 

a rede básica abrangente de serviços disponíveis para a população. (CECÍLIO, 1997).  

A concretização dessa concepção de modelo vem sendo problematizada tanto pela 

concepção de complexidade crescente das unidades, entendida como equivocada por levar a 

uma impressão de que a atenção primária à saúde é menos complexa do que a atenção 

prestada nos outros níveis, o que, por conseguinte, leva, consciente ou inconscientemente, a 

um descuido com a atenção primária à saúde e a uma sobrevalorização, seja material, seja 

simbólica, das práticas que exigem maior densidade tecnológica; como no que diz respeito à 

organização sobre a forma piramidal com os supostos níveis hierárquicos, com relações 

verticais de ordem e graus de importância entre esses níveis, podendo gerar, dentre outros 

aspectos, dificuldades de acesso e de comunicação entre as unidades e banalização dos 

serviços de atenção primária. (MENDES, 2002, 2007). 
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Cecílio (2001) constrói dois blocos de explicações para o fracasso desse modelo, cuja 

organização referencia-se numa pirâmide hierarquizada de serviços. Ressalta que a imagem 

de um sistema de saúde organizado como uma pirâmide, por níveis hierárquicos de 

complexidade crescente, dá conta apenas de uma parte da discussão sobre integralidade, pois 

fundamenta que a imagem ideal representada pela pirâmide ainda não pôde ser verificada na 

prática, sendo comum encontrar fragmentação nos sistemas de saúde locais. 

Além das dificuldades de acesso e de falta de atendimento às necessidades da 

população, problemas comuns aos sistemas de saúde em nível local, alguns estudos analisam 

criticamente as principais características do modelo assistencial em saúde, centrado na 

assistência médica, fragmentada e especializada, que tem nos hospitais o ponto privilegiado 

de atenção, sem se articular com outras práticas terapêuticas ou racionalidades não médicas. 

Além disso, não organiza adequadamente a oferta de serviços e não avalia sistematicamente o 

resultado e efetividade das ações do sistema de serviços sobre a saúde da população. 

(SCHRAIBER et al., 1999). 

  Ao contrário do que se diz, o problema não são os usuários entrando pela porta de 

entrada errada, antes se trata do fato de que as pessoas, diante de suas necessidades, 

contrariam a racionalidade estabelecida pelo modelo de saúde, acessando o sistema pela porta 

que lhes parece mais possível, predominando, na utilização dos serviços, a busca pelo mais 

completo, rápido e mais íntimo na relação profissional - usuário. No caso das gestantes, a 

porta de entrada se dá através da atenção básica nas unidades que realizam o pré-natal. Nos 

casos mais complexos, de maior demanda tecnológica, o atendimento se faz em centros de 

saúde especializados, que atendem para quase todas as unidades de pré-natal do município de 

Niterói. 

Segundo Cecílio (1997), a inadequação do atendimento também ocorre porque os 

ambulatórios especializados mantêm certas “clientelas cativas” que deveriam ser 

acompanhados na atenção básica. No entanto, Cecílio e Merhy (2003) defendem que por mais 

que se amplie e se aprimore a rede básica de serviços, as urgências/emergências hospitalares 

seguem sendo importantes portas de entrada da população no seu desejo de acessar o sistema 

de saúde, especialmente onde as redes não se encontram estruturadas a partir da APS. Estes 

serviços atendem diariamente uma demanda interminável, tornando-se uma tarefa desgastante 

e de resultados sempre duvidosos, levando-se em consideração uma avaliação dos impactos 

sobre a saúde da população. Dessa forma, as urgências/emergências seguem funcionando de 
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forma tradicional, na base da queixa-conduta, resultando em uma clínica reducionista e 

ineficaz. 

Pelas razões acima apresentadas, ao considerar as múltiplas estratégias que os usuários 

utilizam para acessar os serviços de que necessitam, Cecílio (1997) propôs o rompimento da 

racionalidade do modelo piramidal, começa relativizando a idéia de hierarquização dos 

serviços e propõe o que ele chama de arredondamento da pirâmide, como arranjo para 

organizar as redes de atenção, criando uma forma alternativa de se operacionalizar o sistema 

de saúde, o qual passa a ser pensado sob a forma de um círculo e operacionalizado através de 

“linhas de cuidado”. 

Nesse tipo de modelagem, os distintos níveis de serviços de saúde poderiam estar 

articulados como uma rede com múltiplas entradas e múltiplos fluxos, ancorados nas 

representações e necessidades individuais. Em outras palavras, trata-se da construção de uma 

rede horizontal que leve em consideração não só a complexidade em termos de densidade 

tecnológica como também o movimento da população em relação aos serviços e não como 

uma pirâmide estática. (CECÍLIO, 2001). 

O autor relata que: 

  
O sistema de saúde, organizado no formato circular, coloca os serviços de saúde 

numa condição de horizontalidade, é mais adequado para o alcance de uma atenção 

mais humanizada e qualificada, induzindo assim à percepção de que todo e qualquer 
serviço de saúde é espaço de alta densidade tecnológica e que pode ser acessível a 

todo cidadão. Por meio dessa organização, busca-se uma racionalidade do 

atendimento segundo um fluxo ordenado e otimizado de pacientes nos níveis do 

sistema, com a utilização de mecanismos de referência e contra-referência nas linhas 

de cuidado, onde as necessidades de saúde seriam atendidas nos espaços 

tecnológicos mais adequados. 

 

 

Com isso, o autor acima ressalta a troca os fluxos verticais para a idéia de movimento, 

embutida na concepção do círculo. Nessa concepção, todos os serviços são percebidos como 

dotados de complexidade e em permanente relação, onde a referência de organização do 

sistema, mais do que uma lógica tecno - burocrática, adota uma perspectiva de redes com 

múltiplos fluxos para cuja construção as representações e necessidades individuais são muito 

importantes ao invés de serviços racionalmente organizados de forma hierarquizada, tal qual 

uma pirâmide. 

É necessário realizar avaliações da atenção às mulheres gestantes, voltadas à 

capacidade operativa das regiões nas suas distintas condições, especialmente relativas à 
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modalidade de gestão. Essas avaliações requerem ainda outras modalidades de estudos 

avaliativos que informem sobre a qualidade da atenção que vem sendo oferecida no SUS às 

distintas necessidades e ciclos de vida da mulher. 

De acordo com o painel de monitoramento da mortalidade materna, até julho de 2012 

foram notificados 68 casos de óbitos de mulheres em idade fértil (de 10 a 49 anos) e, em 

comparação ao ano anterior foram 87 óbitos notificados. Revela-se que, dos 68 casos 

notificados, a maioria ocorreu em mulheres na faixa de 40 a 49 anos. (DATASUS, 2012) 

Cabe indagar sobre o que está suportando a queda dos índices de mortalidade materna 

em Niterói. Há uma produção de saúde que sustenta a queda dos índices de mortalidade, seja 

ela institucionalizada pelo SUS ou por uma via alternativa, fora da hierarquização da 

assistência?  

Este estudo abordará, em toda sua construção analítica, o itinerário terapêutico da 

gestante cuja gestação se desenvolve entre o risco habitual e o alto risco. Importante ressaltar 

que, à classificação de risco, habitual ou alto, os serviços oferecem atenção. 

 

1.3 QUESTÃO NORTEADORA 

A atenção oferecida pelo SUS está suficientemente sustentada ou é a própria 

(re)construção da rede de saúde por parte da gestante?  

Como ocorre a rede de cuidado pela gestante que desenvolve a gravidez de alto risco 

no município de Niterói?  

Como agente ativo do seu cuidado, qual o fluxo que a gestante constrói? 

 

1.4OBJETO DO ESTUDO 

Assim, o objeto definido para este estudo é: A rede de cuidado da gestante que 

desenvolve a gravidez de alto risco na rede de serviços de saúde no município de Niterói. 
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1.5OBJETIVOS 

 Descrever os serviços de saúde oferecidos pela rede de atenção à gestante que 

desenvolve a gravidez de alto risco no município de  Niterói; 

 Conhecer o itinerário terapêutico à gestante que desenvolve a gravidez de alto risco 

nas Unidades de saúde do município de Niterói. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

No intuito de estruturar e organizar as redes regionais de atenção oferecida à mulher 

gestante, em 2010 foi lançado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo um manual de 

orientação ao gestor para implantação da linha de cuidado à gestante e à puérpera com o 

principal objetivo de congregar a maior participação não só dos profissionais envolvidos na 

assistência mas também os gestores municipais e estaduais, a fim de qualificar a atenção 

oferecida pelo SUS às usuárias de saúde. Desenvolver uma linha de cuidado específica à 

saúde da gestante é uma responsabilidade tanto dos profissionais quanto dos gestores que 

possibilitam estabelecer dentro da unidade uma rede colaborativa integrada com outros tipos 

de serviços de saúde ao nível municipal e estadual. (SÃO PAULO, 2010) 

Desenvolver uma linha específica de cuidados tanto à gestante quanto à puérpera 

possibilita entender como funciona a articulação desse tipo de serviço de saúde com o 

compromisso de melhorar a qualidade da atenção dada pelo SUS. Segundo o Manual de 

orientação aos Gestores  (2010, p.9),  propõe-se: 

 

A definição de um “Plano de Estruturação da Linha de Cuidado da Gestante e da 

Puérpera que deve respeitar as especificidades regionais e deve ser construído 

através de processos de discussão, articulação e negociação, amplamente 

participativos, envolvendo além dos membros do Colegiado de Gestão Regional 

(CGR), profissionais das unidades de saúde onde a produção do cuidado 
efetivamente acontece. 

 

  Entende-se que a linha de cuidado deve ser construída a partir da realidade isolada de 

cada município, um compromisso do gestor de saúde em conhecer a população envolvida no 

processo, principais morbidades, estruturação dos serviços disponíveis para o atendimento 

multiprofissional, organização dos serviços em toda a rede, tanto no âmbito ambulatorial 
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quanto hospitalar e conhecer a equipe envolvida no processo em relação à qualidade da 

atenção oferecida. 

 Em 2011, o Ministério da Saúde iniciou a Estratégia Rede Cegonha, no âmbito do 

SUS a fim de otimizar a atenção dada à mulher desde a gestação ao puerpério vinculada as 

redes de saúde já existentes, municipais e estaduais. Surgiu como proposta de melhoria do 

serviço já oferecido à mulher, definido como uma rede que permitira à mulher “o direito ao 

planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério” (BRASIL, 

2011). Espera-se que o incentivo de novas estratégias em saúde otimizem um maior trabalho, 

mais integral, que contemplem a rede de serviços à mulher dentro da linha de cuidado.  

No Brasil, a persistência de índices preocupantes de indicadores de saúde importantes, 

como o coeficiente de mortalidades maternos e perinatal, tem motivado o surgimento de um 

leque de políticas públicas que focalizam o ciclo gravídico-puerperal. 

A rede de saúde de Niterói funciona de acordo com a orientação da rede básica 

municipal. As gestantes, à classificação de risco, são referenciadas para unidades de saúde 

especializadas a fim de tratar o agravo decorrente da gravidez e, assim como preconizado pelo 

MS, quando restaurado o quadro clínico, retornam para sua unidade de origem.  Em Niterói, 

de acordo com dados do Pacto pela Saúde 2010/2011, observa-se que a porcentagem de 

nascidos vivos de gestantes que realizaram mais de 7 consultas do pré-natal na atenção básica 

foi de 83,55%, ou seja, a maior parte da demanda do pré-natal ocorre nas unidades básicas de 

saúde que funcionam como porta de entrada para qualquer o serviço disponível do SUS e 

precisa “assegurar cobertura total da população de gestantes e puérperas” (BRASIL, 2006).  

Em Niterói, conforme o MS (Brasil, 2006), as gestantes de baixo risco são atendidas 

na maioria das unidades básicas de saúde, porém as de alto risco necessitam de atenção 

especial e, portanto, não podem ser atendidas nestas unidades, e assim são referenciadas para 

unidades especializadas em atender essas demandas, como, por exemplo, a Policlínica de 

Especialidade da Mulher Malu Sampaio.  De acordo com o Sistema de Informação de 

Atenção Básica do DATASUS, em abril de 2012, verificou-se que no município de Niterói 

houve 1.104 consultas do pré-natal, sem discriminar o baixo e o alto risco.  

Assim, o estudo se justifica, por permitir uma investigação sobre a rede de atenção à 

gestante que desenvolve a gravidez de alto risco, fundamentada nos princípios da 

humanização e assistência e na ampliação do acesso aos serviços de saúde. Por outro lado, a 
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pesquisa sobre redes de atenção, possibilita novos arranjos na modelagem do cuidado, pois 

incorpora a análise sobre os diferentes serviços oferecidos à gestante. 

 

1.7 RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Espera-se de uma pesquisa científica a contribuição para um empreendimento social, 

exigindo-se dela uma contribuição não só para a área de conhecimento representada no qual o 

projeto se insere, no caso, a enfermagem, mas também para a sociedade de um modo mais 

amplo. Esse projeto torna-se relevante socialmente quando propomos, através de uma 

metodologia qualitativa, analisar, discutir e descrever a operacionalização da rede de cuidados 

à gestante que desenvolve a gravidez de alto risco afim de buscar melhorias na qualidade de 

assistência, refletindo na sua melhoria da qualidade de vida nesse momento clínico específico.  

O estudo possibilitará uma melhor compreensão do funcionamento da rede de serviços de 

Niterói à gestante, estabelecendo relação direta e indireta com os serviços preconizados pelo 

município. De um modo mais específico, esperamos trazer contribuição acadêmica e 

científica para a área da enfermagem, principalmente no campo da gestão e na classificação 

de risco gestacional. 

 

1.8 A REDE DE SAÚDE DE NITERÓI 

O município de Niterói pertence à região metropolitana II do estado do Rio de Janeiro 

e é considerado como de médio porte com uma área territorial de 132 Km², uma população, 

segundo IBGE-2010, de aproximadamente 459.451 habitantes. Os domicílios, com 

abastecimento de água representam em torno de 76%; aqueles ligados à rede de esgotamento 

sanitário são cerca de 65%; e 86% são servidos por coleta de lixo. A sua principal atividade 

econômica é o setor terciário de prestação de serviços (PMN/SECITEC, 1999). O município é 

subdividido em vários bairros e o setor saúde o subdivide em três regiões: Norte, Centro-sul e 

Leste ou Oceânica.  Ao longo das décadas de 80, 90 e início dos anos 2000, o município de 

Niterói/RJ foi buscando estratégias para reorganizar o seu sistema de saúde a partir da 

Atenção Primária (COHEN, 2000). Em 1991, iniciou o desenvolvimento de um projeto na 

área da atenção básica que tinha como princípio a Medicina de Família. Essa iniciativa, 

chamada  Programa Médico de Família de Niterói (PMFN)/RJ, implantado em 1992, foi 
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desenvolvida por uma equipe da Secretaria de Saúde, assessorada por técnicos do Ministério 

da Saúde de Cuba, e visou adaptar à realidade do sistema local o modelo cubano da medicina 

de família como porta de entrada do sistema de saúde. O objetivo desse programa consistia 

em melhorar os indicadores de morbimortalidade do município, reestruturação da atenção 

básica além de impulsionar uma mudança do modelo assistencial local, proporcionando e 

garantindo promoção da saúde, prevenção das doenças, diagnóstico precoce e atenção médica 

integral, oportuna e contínua à população (PMN/FMS, 1994). Em relação à capacidade 

instalada, existem no município sessenta estabelecimentos de saúde, o que leva a uma grande 

procura dos serviços de saúde pela população dos municípios vizinhos, provocando 

estrangulamento em algumas áreas e dificultando o acesso dos munícipes aos serviços.   

A rede de serviços públicos do município de Niterói está composta pela rede básica, 

rede secundária, rede terciária e laboratorial (figura 1). A rede básica é composta por: 

módulos de médicos de família, no total de 31, cujos serviços ofertados são de imunização, 

assistência geral básica e enfermagem; as Unidades Básicas de Saúde (UBS) no total de 14, 

com serviços ofertados de imunização, assistência básica em clínica geral, pediatria, 

ginecologia/obstetrícia, odontologia, enfermagem e em alguns casos, fonoaudiologia, saúde 

mental e nutrição; as Policlínicas Comunitárias, no total de 06, que oferecem serviços de 

imunização, assistência básica em clínica geral, pediatria, gineco/obstetrícia, dermatologia, 

endocrinologia, cardiologia, neurologia, nutrição, fonoaudiologia, saúde mental, odontologia, 

ambulatório de pequenas cirurgias e alguns exames de análises clínicas e de imagens. Duas 

dessas Policlínicas possuem também Serviço de Pronto Atendimento. (SÁ, 2003) 

A rede secundária é composta pelos ambulatórios de especialidades, que ofertam 

assistência especializada assim como, realizam procedimentos e exames de média 

complexidade, como exemplo, exames por imagens, broncoscopias, endoscopias etc. A 

Policlínica de Especialidade da Mulher Malu Sampaio oferece serviços na área de saúde da 

mulher, com ginecologia, atendimento especializado para as adolescentes, colposcopia, pré-

natal de alto risco, mastologia, cirurgia ginecológica, planejamento familiar e ultrasonografia. 

(SÁ, 2003) 

A rede terciária e quaternária é composta pelo Hospital Orêncio de Freitas, que oferece 

leitos de clínica geral e, principalmente, de cirurgia (geral, abdominal, proctológica, urológica 

etc), assim como oferece alguns exames complementares, como endoscopia digestiva, RX, 

retosigmoidoscopia; o Hospital Centro Previdenciário de Niterói (CPN), que oferece leitos de 
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clínica geral e para doentes com AIDS, assim como ambulatório de diversas especialidades e 

exames complementares, tais como ultrassonografia, radiologia e outros e emergência; o 

Serviço de Pronto Atendimento de Piratininga; o  Hospital Ary Parreiras, que oferece leitos de 

Doenças Infecto-Contagiosas; o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, que oferece internação em 

psiquiatria; o Hospital Universitário Antônio Pedro, que oferece leitos em diversas 

especialidades, assim como ambulatório de especialidades, exames e emergência, e, apesar de 

não ser municipalizado, oferece algumas de suas vagas para a Central de Internações; e o 

Hospital Estadual Azevedo Lima que oferece leitos nas especialidades gerais, ambulatório de 

especialidades e exames complementares, assim como emergência. (SÁ, 2003) 

A rede de saúde do município conta também com laboratórios de saúde pública e de 

análises clínicas, como o Laboratório de Saúde Pública Noel Nutels, que oferece exames 

voltados para as doenças de vigilância epidemiológica; os laboratórios de análises clínicas dos 

hospitais e das Policlínicas Santa Rosa, Largo da Batalha e da Unidade Básica de Saúde João 

Vizella. Cada laboratório de análises clínicas está regionalizado no município, sendo 

referência para os módulos do PMFN, as UBS e as Policlínicas Comunitárias e de 

Especialidades. (SÁ, 2003) 

Assim, é ofertado aos usuários serviços de saúde desde a porta de entrada à 

assistência, na rede básica até os níveis de maior complexidade do cuidado. Essa rede 

sustentada pelo município oferece múltiplos serviços à mulher relacionados à sua saúde 

sexual e reprodutiva, desde o planejamento familiar à atenção puerperal (pós-parto). Nesse 

caminho, se observa a participação dos profissionais e gestores de saúde em articulação aos 

interesses e demandas das mulheres gestantes que procuram o serviço de pré-natal para 

acompanhamento da gestação.  
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Figura 1 – distribuição da rede de serviços de saúde em Niterói. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2013. (representação livre) 

 

No ano 2000, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento (PHPN). Esta iniciativa visava reduzir as altas taxas de morbimortalidade 

materna e perinatal, assegurarem acesso, melhorar a cobertura e a qualidade do pré-natal, da 

assistência ao parto, puerpério e neonatal. Buscava ainda instituir postura ética e solidária por 

parte dos profissionais e fazer com que as unidades de saúde recebessem de forma acolhedora 

a mulher, familiares e o recém-nascido. (BRASIL, 2000) 

A Portaria 569/GM de 1/6/2000, do Ministério da Saúde estabelece diretrizes e 

princípios norteadores para o PHPN entre as quais destaca-se o conjunto dos direitos 

relacionados a: universalidade do atendimento ao pré natal, ao parto e puerpério digno e de 

qualidade às gestantes, acesso com visitação prévia ao local do parto, presença do 

acompanhante no momento do parto e atenção humanizada e segura ao parto. Esses direitos 

são ainda extensivos ao recém-nascido, em relação à adequada assistência neonatal. Às 

mulheres em situação de risco gestacional o Ministério da Saúde alerta para que seja 

garantido o acesso aos serviços necessários. (BRASIL, 2000) 

As orientações específicas para o pré-natal contidas na Portaria definem que o 

atendimento deve ser iniciado até o quarto mês da gestação e a concentração mínima de seis 

consultas por período gestacional. Define ainda um conjunto de exames laboratoriais e 
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procedimentos requeridos para o cumprimento dos objetivos da atenção qualificada e 

humanizada às gestantes. (BRASIL, 2000). 

Essa mesma Portaria estabelece que as autoridades sanitárias dos âmbitos federal, 

estadual e municipal são responsáveis pela garantia de tais direitos. A responsabilidade sobre 

a prestação de serviços, que agora recai sobre os municípios, faz os gestores municipais da 

saúde atores fundamentais no processo. A descentralização da gestão da saúde tem sido 

responsável pela expansão da cobertura oferecida pelo SUS. (BRASIL, 2004) 

A estratégia de Humanização no Pré-Natal e Nascimento é objeto do Pacto Nacional 

pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, lançado em março de 2004 pelo Ministério 

da Saúde. Esse pacto teve como meta a redução de 15% sobre as taxas de mortes de mulheres 

e recém-nascidos até o final do ano de 2006 e em 75% até o ano de 2015. Se a atenção ao pré-

natal de risco habitual é realizada para estabelecer um processo de vigilância à saúde das 

mulheres gestantes, com o propósito de controlar riscos, é necessário garantir a estrutura 

ambulatorial e hospitalar adequada ao atendimento aos riscos identificados. (BRASIL, 2004) 

Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2006), a assistência pré-natal é oferecida na 

atenção básica de saúde e se inicia tão logo a descoberta da gravidez. Uma equipe 

multiprofissional estabelecida dentro da unidade de saúde inicia a atenção à gestante, na 

tentativa de estabelecer adesão ao pré-natal e manter o acompanhamento do processo 

gestacional através das consultas.  

A atenção pré-natal é uma forma de acompanhamento integral à gestante, uma vez que 

esse tipo de serviço de saúde diverge das demais consultas em uma unidade básica de saúde, 

já que, para a equipe atuante, essa fase gestacional não requer tratamento a uma determinada 

doença baseada em prescrições e tecnologias invasivas, e sim, um acompanhamento do 

próprio corpo da mulher no decorrer da gestação. A assistência é iniciada com o acolhimento, 

educação em saúde e informações que ajudarão a gestante a lidar com as modificações 

biológicas, psicológicas e sociais. O importante, nesse período, é esclarecer para a gestante 

que o seu corpo estará passando por um processo fisiológico, e as vindas à unidade servem 

como apoio e proteção a sua saúde e a do seu bebê em desenvolvimento. Não existe nesse tipo 

de serviço, portanto, de acordo com o MS, alta para o pré-natal. 

Segundo Rezende (2000), no Brasil, a saúde da mulher e da criança tem sido 

reconhecida como prioridade há algumas décadas, porém ainda persiste a ocorrência de um 
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número elevado de mortes de mulheres e crianças por complicações da gravidez e do parto. 

Por isso, os cuidados à mulher no ciclo gravídico puerperal permanecem como um desafio 

para a gestão dos serviços, tanto no que se refere à garantia da qualidade propriamente dita, 

quanto à permanência da organização da atenção, ainda centrada em um modelo 

medicalizante, hospitalocêntrico e tecnocrático. (MENDES, 2002). 

Cerca de 98% das mortes de mulheres por causas maternas são evitáveis, mediante a 

adoção de medidas relativamente simples, que visam a melhoria da qualidade e da 

organização da rede de assistência materna e perinatal, garantindo o acesso aos serviços de 

saúde mais adequados e resolutivos. As mortes maternas, decorrentes da gravidez, aborto, 

parto, puerpério, evidenciam, na maioria das vezes, que, mortes precoces poderiam ser 

evitadas pelo acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde. (ALVES, 2011). 

Quanto às causas da mortalidade materna elas são, do ponto de vista clínico e 

obstétrico, separadas em dois grandes grupos. No primeiro estão as chamadas causas 

obstétricas diretas, que são as complicações específicas do ciclo gravídico puerperal, como, 

por exemplo, o descolamento prematuro da placenta e a hemorragia que a ela se segue, a 

hipertensão específica da gravidez; os traumatismos de parto, e as complicações do aborto. No 

outro grupo estão as chamadas obstétricas indiretas, representadas por doenças gerais, não 

específicas do ciclo gravídico-puerperal, mas que podem levar a complicações deste estado, 

como por exemplo, diabetes, cardiopatias, doenças infecciosas, doenças respiratórias crônicas 

e várias outras. (LAURENTI, 2000). 

Nas duas situações é possível impactar sobre a frequência de óbitos maternos, seja 

através de um pré-natal eficiente e integrado a uma boa assistência à parturiente, como cita 

Laurenti (2000, 507p): 

As causas obstétricas diretas, ou suas complicações, são perfeitamente preveníveis 

por uma boa assistência desde o pré-natal, tendo em vista que o cuidado pré-natal 
possibilita identificar fatores de risco, para posterior controle ao longo de toda a 

gestação, bem como diagnosticar precocemente complicações da gravidez, até o 

parto. As outras doenças, que podem complicar a gestação e o parto, as obstétricas 

indiretas, podem ser controladas ou compensadas no pré-natal, quando há um bom 

acompanhamento dos casos. 

 

De acordo com Silveira, Santos, Costa (2001, 132p):  

Uma atenção pré-natal qualificada e humanizada se dá por meio da incorporação de 

condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; do fácil acesso a serviços 

de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: 
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promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 

atendimento ambulatorial básico ao atendimento hospitalar para alto risco. A 

possibilidade de se evitar a mortalidade materna está ligada diretamente à 

oportunidade e a qualidade da assistência recebida pela mulher durante a gestação, 

pré-parto, parto e puerpério. 

 

De acordo com Souza, et al (2002), todo serviço de atenção ao pré-natal de risco 

habitual deveria dispor da possibilidade de referência dos casos de alto risco identificados. 

Entre os desafios relacionados à descentralização para a prestação de serviços de saúde está a 

persistência das disparidades inter e intra-regionais. A produção literal sobre o tema tem 

advertido sobre a hipótese de que um círculo vicioso seja estabelecido por políticas 

descentralizadoras e que problemas e virtudes da descentralização se distribuam 

equitativamente, consolidando as desigualdades inter e intra-regionais. Esta situação 

neutraliza o objetivo último da descentralização, qual seja o de permitir maior liberdade e 

governabilidade às instâncias públicas de gestão e às sociedades locais. 

Essa liberdade e governabilidade dos gestores de saúde nos ajuda a refletir a idéia de 

que a gestante de alto risco também utiliza da sua liberdade de escolher que tipo de serviço 

utilizar para satisfazer as suas necessidades no âmbito da assistência pré-natal. Ela, portanto, 

lidera o seu corpo para o que melhor julgar necessário para sua saúde e a do bebê em risco. 

Assim, fica a dúvida: Será que o serviço de saúde ofertado à gestante de alto risco em Niterói 

é suficiente para o pleno cuidado desta na busca por meios de produzir o seu próprio cuidado? 
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2.REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 LINHA DE CUIDADO À GESTANTE E A BUSCA DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO 

 

Linha do cuidado é a idéia afim de expressar os fluxos assistenciais para o usuário, no 

sentido de atender às suas necessidades de saúde. É como se ela desenhasse o itinerário que o 

usuário faz por dentro de uma rede de saúde incluindo segmentos não necessariamente 

inseridos no sistema de saúde, mas que participam de alguma forma da rede, tal como 

entidades comunitárias e de assistência social. Dentro do processo de referência e contra- 

referência, ela se faz diferente, apesar de incluí-los também. Ela difere pois não funciona 

apenas por protocolos estabelecidos, mas também pelo reconhecimento de que os gestores dos 

serviços podem pactuar fluxos, reorganizando o processo de trabalho, a fim de facilitar o 

acesso do usuário às Unidades e Serviços aos quais necessita. 

Neste sentido, Cecílio & Merhy expressam o seguinte conceito sobre cuidado em 

saúde:  

“... uma complexa trama de atos, de procedimentos, de fluxos, de rotinas, de saberes, 

num processo dialético de complementação, mas também de disputa, vão compondo 

o que entendemos como cuidado em saúde. A maior ou menor integralidade da 

atenção recebida resulta, em boa medida, da forma como se articulam as práticas dos 

trabalhadores ...”. (CECÍLIO, L.C. e MERHY, E.E.; 2003). 

 

As linhas de cuidado são discutidas pelos gestores com base na reflexão sobre o 

conceito da integralidade do cuidado na gestão hospitalar. Para se alcançar a integralidade 

plena, as linhas de cuidado deverão se comportar como uma estratégia gerencial, como 

também guiar os usuários no fluxo, ao romper com os limites dos serviços de origem e se 

transversalizar pela rede assistencial. (CECÍLIO; MERHY, 2003). 
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Neste sentido, a implantação da linha de cuidado da gestante e da puérpera em dada 

região, apresenta-se como uma das estratégias de qualificação do cuidado em saúde no SUS. 

Ao mesmo tempo, se constitui em objetivo a ser perseguido pelos gestores e profissionais 

comprometidos com a melhoria permanente da atenção à saúde no SUS. 

 

A linha de cuidado descreve o conjunto de ações e atividades a serem desenvolvidas 

em cada unidade de atenção à saúde e de apoio diagnóstico que compõem um 

determinado sistema, bem como aponta os profissionais envolvidos e os recursos 

necessários, incluindo medicamentos e insumos. (SÃO PAULO, 2010). 

 
 

Portanto, a linha de cuidado configura-se como uma estratégia de reorganização dos 

serviços de saúde, a fim de superar a fragmentação das práticas e alcançar uma assistência 

integral. 

Nas linhas de cuidado, a rede é organizada para o cuidado progressivo ao usuário, 

numa dimensão cuidadora horizontal como a defendida no modelo acima descrito, a qual 

qualifica as portas de entrada, a fim de que se possam alcançar espaços privilegiados de 

acolhimento, vínculo e responsabilização no cuidado com a saúde, individual e coletiva. 

(CECÍLIO, 1997). 

Outros autores como Ceccim e Ferla (2006) também defendem a lógica de linha de 

cuidado na organização de redes de saúde, em substituição ao modelo piramidal: 

 

Em lugar da tradicional pirâmide de porta de entrada única e mobilidade 

padronizada, atada num trânsito somente formal e técnico-racionalista (serviço-

centrados; profissional-centrados), uma malha de cuidados ininterruptos, 
organizados de forma progressiva. [...] por entre ligas e conexões, correm as linhas 

de cuidado que devem assegurar a satisfação das demandas dos usuários. É assim 

que devem organizar-se os fluxos e mecanismos de acesso que ampliam o universo e 

a natureza das unidades de produção da saúde em sua condição de conectadas em 

rede para o cuidado. 

 

 

Esta concepção de modelo assistencial adota também múltiplas possibilidades de 

entrada no sistema que dizem respeito não só aos equipamentos de saúde, como os centros de 

saúde, os prontos-socorros hospitalares, as unidades especializadas, entre outros serviços, 

inclusive quaisquer outros equipamentos sociais, como escolas, creches, farmácias, quartéis, 

etc. Importa, como primeira estratégia qualificar todas essas “portas de entrada”, de modo que 

se tornem espaços privilegiados de acolhimento com avaliação de risco e reconhecimento dos 

grupos populacionais mais vulneráveis, organizando-as de modo que, por meio delas, possa-
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se garantir o acesso de cada pessoa ao serviço, encaminhando-a ao tipo de atendimento de 

tecnologia mais adequada, no momento apropriado e com responsabilidade intransferível do 

serviço de saúde, com isso, o sistema tem a responsabilidade de garantir a integralidade do 

atendimento. (CECÍLIO, 2001). 

A organização do sistema de saúde é suportada pelo diagnóstico patológico, fato este 

que não se encontra na característica fundamental da gestação, no desenvolvimento e 

crescimento fetal normal. A gestação “patológica” é identificada quando, durante o processo 

gestacional, ocorre suspeita de complicação de mau desenvolvimento fetal ou risco de morte 

tanto para a mãe quanto para o bebê e assim, necessária intervenção especializada a fim de 

reverter quadro clínico. Existe a fragmentação profissional dentro do serviço, quando a 

própria equipe não se intercomunica e não ocorre esclarecimento da situação saúde para as 

gestantes. Elas são notificadas a comparecer à data agendada e a consulta se dá via queixas 

relatadas. O estado preventivo não é muitas vezes abordado no serviço.  

Alguns estudos no Brasil orientam realizar uma mudança radical nos modos de 

organizar e fazer gestão do SUS. Eles defendem a articulação de um conjunto de recursos, 

serviços e práticas clínicas na rede de cuidado capazes de contribuir para o processo de 

integração do sistema e para a materialização dos princípios constitucionais: Universalidade, 

Equidade e Integralidade. (MENDES, 2008; MERHY, 2003). 

O desafio de construir novos modelos de atenção à saúde que materializassem o 

ideário reformador de construção do SUS levou muitos municípios brasileiros a questionar a 

forma de organização dos serviços de saúde e seus processos de trabalho e a tentativa de 

desenvolver inovações que superassem problemas identificados. A perspectiva de maior 

resolução e articulação a partir da organização das ações e serviços tem levado à reflexão de 

novas estratégias de modelagem da rede de atenção à saúde. (MERHY, 2003). 

Alguns autores ressaltam duas estratégias fundamentais e inter-relacionadas que estão 

envolvidas no processo de integração: a conformação Redes Integradas de Serviços de Saúde 

(RISS) e o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS), considerando seu papel de 

protagonismo no ordenamento do sistema e como núcleo organizador das redes integradas de 

atenção à saúde no âmbito do SUS. O desenvolvimento da estratégia das RISS é defendido, 

uma vez que há evidências na literatura internacional de que essa configuração pode melhorar 

o acesso, a eficiência, a qualidade clínica, os resultados sanitários, e a satisfação dos usuários, 
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assim como reduzir os custos do sistema de saúde (MENDES, 1999; 2002; NAVARRETE et 

al., 2005). 

A reorganização da atenção à saúde requer um acúmulo de forças capazes de 

reestruturar a rede de serviços e de conhecimentos, reconhecendo-se que a articulação entre os 

níveis de atenção ainda figura como um ponto crítico a ser enfrentado, sob o risco de 

diminuição do acesso da população aos serviços. Sendo assim, o estabelecimento de 

mecanismos de integração entre os diferentes níveis de complexidade do sistema é, ao mesmo 

tempo, uma necessidade e um desafio na construção do SUS. 

Sob essa perspectiva, considerando-se a necessidade de construção de redes de atenção 

à saúde como estratégia para a consolidação e qualificação do SUS nas várias regiões do país, 

principalmente em regiões metropolitanas, o conhecimento da forma como este sistema vem 

se organizando com seus múltiplos aspectos torna-se tarefa componente de futuras pesquisas. 

Isso é particularmente importante, na assistência a saúde do binômio materno-fetal prestada 

na cidade de Niterói, que se caracteriza por um histórico de problemas graves no tocante a 

integração da rede de serviços no processo de descentralização do SUS.  

Para Ceccim; Ferla (2006), pensar na produção do cuidado em rede e de forma 

sistêmica traz consigo a idéia de construção de pontes entre os diferentes serviços, visando a 

continuidade do cuidado. Neste sentido, as linhas de cuidado são conceituadas como uma 

forma de organizar o caminho do usuário pela rede de serviços e de qualificar as portas de 

entradas do sistema, de forma que a equipe possa acolher, compreender, co-responsabilizar, 

intervir com vínculo e produzir autonomia, oferecendo um atendimento adequado às 

necessidades de cada um. Além disso, foram pensadas para superar a fragmentação das 

práticas de saúde, começando pela reorganização dos processos de trabalho na rede básica e 

depois foi somando-se a todas as outras ações assistenciais. (FRANCO; MAGALHÃES, 

2003). 

Na prática profissional constata-se que os processos de trabalho influenciam na 

operacionalização das linhas de cuidado e que a equipe multiprofissional reconhece a 

necessidade de consolidação dessa proposta. As linhas de cuidado são potentes ferramentas 

para organizar os serviços, pois seu desenho permite que a equipe de saúde possa imaginar o 

caminho a ser percorrido pelo usuário, de modo a desenvolver ações gerenciais voltadas para 

suas necessidades. (MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2006). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DOS TERRITÓRIOS EXISTENCIAIS NO RISCO GESTACIONAL 

Entendemos que há condições de possibilidade que contribuem para moldar uma 

assistência pré-natal para uma gestante cuja gestação encontra-se no alto risco, pela qual é 

desprendida do espaço físico e passa a constituir como um novo território a partir do 

pensamento de Deleuze e Guattari (2004). Para esses autores, o território “não é um meio, 

nem mesmo um meio a mais, nem um ritmo ou passagem entre meios. O território é de fato 

um ato que afeta os meios e os ritmos, que ‘territorializa’ ” (2004, p. 120).  

Assim, há território a partir do momento em que os componentes do meio deixam de 

ser funcionais para se tornarem expressivos. Johnny Alvarez e Eduardo Passos (2009) 

articulam esse pensamento sinalizando que os territórios são como “uma assinatura expressiva 

que faz emergir ritmos como qualidades próprias que, não sendo indicações de uma 

identidade, garantem a formação de um certo domínio” (2009, p. 133). Tais autores 

compreendem a formação de um território menos a partir de sua funcionalidade do que de sua 

expressividade, constituindo-se sempre como lugar de passagem. O território, portanto, é ao 

mesmo tempo morada e estilo, em constante processo de transformação. E entendemos que o 

habitar do território da assistência à gestante não se desenvolve apenas no processo saúde-

doença, mas principalmente como rede de cuidado. 

Contudo, desenvolvemos este estudo pautado no aspecto da convivência entre 

diferentes territórios que vão sendo constituídos durante o cuidado da gestante, junto aos 

profissionais de saúde nos serviços. Muitas vezes, a convivência possibilita novos processos 

migratórios da assistência, desprendendo-se do habitual, do já conhecido pela equipe de 

saúde, como as idas ao posto de saúde (processo conhecido) ou as visitas aos familiares, 

igreja, conhecidos, entes queridos (processo desconhecido), produzindo, assim territórios que 

ora são visíveis aos profissionais de saúde e ora são completamente invisíveis, mas que 

constituem e expressam a necessidade de cuidado da gestante.  
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De acordo com Guattari e Rolnik, “o território pode ser relativo tanto a um espaço 

vivido quanto a um sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente “em casa”. O 

território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma.” Esta referência 

ao espaço vivido como território fica mais clara quando induzimos o termo do agenciamento 

(Deleuze e Guattari 1995, p. 29/30, 2004, 218-220) como fator construtivo do território 

existencial. Os chamados agenciamentos são as junções de ações no território podendo estar 

vinculadas ao desejo ou ao pensamento (HAESBAERT, 2004, p. 124).  

A questão do desejo e do pensamento remete a Anthony Giddens (2003, p.1-16). Este 

sociólogo coloca que a ação como prática social é presente na conduta humana e pode ser 

premeditada na racionalização ou não, assim que o pensamento e o desejo não sempre 

coincidem. Desse modo, o desejo representa a intencionalidade (impulsivo, emocional) e a 

subjetividade, um elemento virtual, enquanto o pensamento representa o agir, um 

comportamento corporal representando a objetividade. Ambos estão responsáveis para o 

entrelaçamento dos territórios. 

Assim, a possibilidade  da criação de territórios para a gestante de alto risco implica 

sempre uma organização das relações dos encontros que podem estar vinculadas tanto aos 

aspectos materiais, fixos no território quanto aos simbólicos e sentidos, que na maioria das 

vezes permeiam os espaços fixos. Nesse sentido, Haesbaert tem razão quando afirma que “... 

não há qualquer atividade, inclusive atividades materiais, que não seja ao mesmo tempo 

produtora de sentido e de símbolos...” (2004, p. 214). Portanto, é sob a perspectiva 

significativa-material, no qual age o agenciamento “desejo-pensamento” e a interação entre 

intenção e modo de cuidar, que o conceito de território é discutido nesse estudo.  

Neste contexto, as gestantes cuja gestação encontra-se no alto risco definem e 

constroem as suas relações de cuidado de distintas formas inclusive com as suas respectivas 

dinâmicas e convivências. Assim, nessa dinâmica territorial, a dimensão material no território 

físico não pode ser descartada, pois trata-se de situações de ordem assistencial e política, 

porque ela também é um produto pensado e construído.  

 Assim, nesse estudo, a noção de territórios não se constituem como área geográfica, 

pois entende-se a gestante como sujeito envolvido no processo de atenção à saúde que toma 

para si a co-responsabilidade de cuidar, de modo a permitir a construção de espaços onde a 

dor, a angústia, a incerteza e o transtorno possa ser escutado pela equipe e, incluído no 

processo de cuidado. 
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3.2 O ITINERÁRIO TERAPÊUTICO SOBRE A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO 

Segundo Merino (2007), podemos entender o itinerário terapêutico como a sequência 

de práticas moldadas pelos eventos sociais pela qual as pessoas passam em busca de 

tratamento ao serem definidas como doentes ou enfermas. Ao longo desse itinerário, os 

diferentes cenários de cuidado vão conformando, aos considerados enfermos, papéis 

correspondentes a esse status. 

 

Rabelo, Alves & Souza afirmam que: 

“a análise do itinerário terapêutico não se limita, contudo, a identificar a 

disponibilidade de serviços, os seus modelos explicativos e a utilização que as 

pessoas fazem das agências de cura. Tais elementos são insuficientes para 

compreender o complexo processo de escolha. Nestes estudos, torna-se importante 

levar em consideração que a escolha de tratamento é influenciada pelo contexto 

sociocultural em que ocorre”. (1999:125) 

 

O itinerário terapêutico empreendido pelos médicos sobre o complicador na gestação 

se inicia no momento do alto risco, amparados nos fatores de risco e em instrumentos 

diagnósticos de alta complexidade, como a ultrassonografia obstétrica. De maneira geral, esta 

trajetória vai ser referenciada e conduzida por respostas objetivas a esquemas terapêuticos, 

protocolos e diferentes formas de classificações de fatores prognósticos. 

Na racionalidade médica, o sentido dado a um determinado itinerário é empreendido 

como resultado de esquemas engendrados, sobretudo, na relação causal, consequência das 

respostas físicas e biológicas a determinada intervenção. (SKABA, 2003) 

No campo do senso comum, a definição do itinerário vivido para o enfrentamento do 

alto risco gestacional é influenciada por dimensões muito pretéritas relacionadas, sobretudo, 

às representações sociais sobre a complicação. A construção desta trajetória, diferente da 

construída pela racionalidade científica, é perpassada fortemente pelos aspectos subjetivos 

onde elementos culturais influenciam fortemente as escolhas. Nessa perspectiva, a 

compreensão deste itinerário se revela ainda mais complexa, diante dos aspectos religiosos, 

sócio-econômicos e culturais presentes nesse processo. 

Assim, a trajetória empreendida pelo senso comum para a resolução dos problemas de 

saúde pode passar por: construção de uma determinada representação sobre a gestação; 

sinais/sintomas; enfrentamento da possibilidade de perder o bebê; preocupações numa futura 

gestação; condições objetivas de acesso aos serviços de saúde; tratamento e cura. Ressaltamos 
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que esse itinerário, via de regra, não tem uma terminalidade precisa diante do fato de que a 

classificação de risco gestacional é flutuante e que, após o tratamento, possa haver recidiva. 

Construir uma trajetória em busca de atenção e tratamento, quando se trata de uma 

patologia relacionada a riscos tanto para a saúde da gestante, quanto para o feto significa, 

primeiramente, mobilizar estratégias subjetivas para enfrentamento e desconstrução do 

imaginário que contorna esta complicação. Ou seja, construir territórios que sustentem o 

cuidado. 

Embora determinações objetivas venham concorrer, sobremaneira, para este processo, 

montar esta rede de relações é tarefa bastante complexa. O diálogo entre a subjetividade e os 

aspectos objetivos envolvidos nas questões sociais é, então, o desafio que, no limite, é um dos 

mais complexos problemas das ciências humanas. (SKABA, 2003) 

Neste sentido, vale lembrar que “não se pode esquecer que os sujeitos constroem suas 

ações em um mundo sociocultural, cuja estrutura deriva de um processo histórico e, portanto, 

diferente para cada cultura e sociedade”. (RABELO, ALVES & SOUZA, 1999:133) 

O significado que a gestação de alto risco tem em determinado contexto, para a 

mulher, família e equipe de saúde, definirá as práticas processadas no interior destes grupos. 

Inúmeros estudos têm se ocupado com as investigações científicas positivistas. Neste sentido, 

buscam revelar o conhecimento concebido como o modelo explicativo profissional para a 

prática obstétrica.  

Embora alguns estudos demonstrem que a gestante de risco tenha dificuldades em 

aderir ao tratamento e às restrições impostas pela própria condição de risco, protelando o 

início das consultas de pré-natal, há uma preocupação por parte das gestantes em se cuidarem. 

A maioria delas vislumbra um final feliz no desfecho da gravidez. Os sentimentos das 

gestantes que emergem da experiência de gerar um filho numa situação de alto risco são 

ambíguos, contraditórios entre si e quase sempre se mesclam entre o prazer da percepção dos 

movimentos do filho e a dor advinda das restrições impostas pela condição de risco. 

(OLIVEIRA; MADEIRA; PENNA, 2011) 

Esse sentimento de ambiguidade também pode ser percebido quando a mulher tem a 

confirmação da gravidez, e se confronta entre o querer e o não querer ser mãe neste momento. 

(OLIVEIRA, 2008) 

A compreensão do modelo explicativo popular, do senso comum, sobre a experiência 

de adoecimento decorrente da gravidez é o interesse deste trabalho.  
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Construir esta esfera e correlacioná-la a um processo abrangente da rede de serviços de 

saúde da mulher de Niterói é construir o itinerário terapêutico percorrido pelas gestante 
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4 METODOLOGIA DO ESTUDO 

4.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

Levando em conta os objetivos do estudo, optamos pela pesquisa do tipo exploratória, 

que, segundo Gil (2008, p. 44) pode ser utilizada quando "o tema escolhido é pouco explorado 

e torna-se difícil, sobre ele formular hipóteses, precisas e operacionalizáveis".  

Em relação aos procedimentos técnicos para o desenvolvimento da pesquisa, optamos 

pelo estudo do processo de cuidado baseado no itinerário terapêutico e nos conceitos da 

construção do território existencial proposto por  Guattari (1985) definido assim quando 

possibilita à gestante em construir seu próprio cuidado na medida em que ela vai utilizando e 

conhecendo os diversos serviços de saúde dentro e fora da rede. Guattari (1985) diferencia 

espaço de território. Espaço de funções planejadas, projetadas, programadas, e território 

enquanto espacialidade, definida a partir de relações subjetivas os denominados "territórios de 

subjetivação ou territórios existenciais" (GUATTARI, 1985, p.114). 

Assim, investigar um território na saúde é buscar captar suas dinâmicas, seus 

movimentos, seus acontecimentos, o que se passa no entre da relação estabelecida no encontro 

gestante com o serviço/profissionais de saúde. Um lugar que se propõe a ser um Espaço do 

Acontecer (Santos, 2005), um território compartilhado que se oferece a um papel analítico. 

Franco e Merhy (2009) relatam que numa pesquisa qualitativa tradicional sobre um 

estabelecimento de saúde específico, busca-se conhecê-lo a partir da sua estrutura 

organizacional (organograma, fluxos estruturados, recursos humanos...), ou seja, pela ótica do 

mundo racionalmente concebido. Pela perspectiva do território existencial, se propõe uma 

análise a partir de outros campos de visibilidade, abrindo a percepção desse estabelecimento 

de saúde sob outro ângulo: analisar seus funcionamentos e o que eles produzem. Nesta linha, 

pode-se perceber a existência de várias unidades de saúde em uma mesma e, no caso deste 

estudo, a partir da ótica da gestante através do seu mapa itinerário terapêutico. 
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A abordagem utilizada foi qualitativa por pretender-se captar o que as gestantes 

identificam como parte da sua assistência pré-natal. 

A pesquisa qualitativa: 

É caracterizada como modos de procurar informações de maneira sistemática, e 

costuma ser descrita como holística e naturalista, sem qualquer limitação ou controle 

impostos ao pesquisador. Ela não depende fortemente de análise estatística para suas 

inferências, ou de instrumentos fechados para a coleta de dados. (DIAS , C. 2004 

apud DIAS, LEDA; COSTA, CÉLIA; SOARES, ENEDINA; MOREIRA, 

ALMERINDA, 2004 ). 

 

“Convêm ressaltar, ainda, que a decisão pela realização de uma pesquisa qualitativa 

envolve não apenas questões de ordem científica, mas também de natureza ideológica ou 

prática.”( SEVERINO, 2002 p. 84). 

De acordo com Denzin e Lincoln (2005), a palavra qualitativa implica uma ênfase 

sobre as qualidades das entidades, sobre os processos e os significados que não são 

examinados ou medidos experimentalmente em termos de quantidade, quantia, intensidade ou 

frequência. Ele ressalta que a competência da pesquisa qualitativa é o mundo da experiência 

vivida. 

Com base nessa pequena retrospectiva, entendemos que a pesquisa qualitativa 

significa diferentes coisas em distintos momentos. Mas, embora traçando diferentes 

abordagens teóricas, todo trabalho de pesquisa que se define como qualitativo deve levar em 

conta a complexidade histórica do campo, o contexto do objeto pesquisado e a experiência 

vivida. 

Investigação qualitativa é, portanto, uma atividade que se afirma a partir do contexto 

situacional, da localização e implicação do observador em relação ao objeto e seu entorno. 

Esta mudança paradigmática marca uma tendência dessa forma de abordagem rumo a um 

compromisso com a mudança. 

Para Denzin e Lincoln (2005), isso se refere a um conjunto de práticas materiais 

(como notas de campo, entrevistas, conversações, fotografias, narrativas e memórias de si) 

que possibilitam tornar o mundo visível e transformá-lo a partir do ato de pesquisar. 

Desse modo, diante de uma pesquisa pela qual procura estudar a rede de cuidado às 

gestantes em situação de potencial de risco, inclusive da sua própria continuidade em 
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complexas redes de cuidado e serviços que se interligam no âmbito municipal, há um 

problema metodológico que deve ser enfrentado: fixar-se nos estabelecimentos de saúde como 

lugar exclusivo de fonte de informação não permite por si só dar visibilidade de como o 

próprio modo de produzir cuidado ocorre em toda sua complexidade. 

Portanto, o percurso metodológico construído para essa investigação trouxe como 

ferramenta o que já vem sendo constituído no campo da saúde no âmbito da pesquisa 

qualitativa (MINAYO, 2011) com a construção de ferramentas analisadoras dos encontros 

realizados. 

 

4.2 CAMPO DE PESQUISA 

Visto que o estudo visa conhecer o itinerário terapêutico das gestantes que 

desenvolvem a gravidez de alto risco, foi utilizado como campo de pesquisa a Policlínica de 

Especialidades da Mulher Malu Sampaio, no município de Niterói, Rio de Janeiro, por ser 

unidade de referência para o tratamento das complicações oriundas da gestação. 

De acordo com a Secretaria de Atenção à Saúde do DATASUS (2013), a unidade de 

nível de atenção ambulatorial com gestão municipal funciona com o quantitativo de 80 

profissionais de saúde, sendo 20 médicos. Em relação aos equipamentos dispostos aos seus 

usuários, se tem  um ultrassom ecográfico, dois ambus, coleta de resíduos biológicos e 

químicos. Seu espaço físico é dividido por dezenove clínicas especializadas, quatro 

consultórios não médicos, duas salas de cirurgias ambulatoriais, uma sala de curativo, três 

salas de serviços de enfermagem, uma sala de imunização e duas salas de observação. Os 

serviços de apoio compreendem a centra de esterilização, farmácia e serviço social. Como 

serviços especializados, o serviço de atenção ao pré-natal, parto e nascimento, diagnóstico por 

anatomia patológica e citopatologia, diagnóstico por imagem, fisioterapia e vigilância em 

saúde. 

 

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO 

Os sujeitos deste estudo constituíram-se de um grupo de 6 gestantes, número que se 

definiu pela saturação da narrativa dos dados recolhidos. Como critérios de inclusão: 

gestantes maior de 18 anos classificada pela equipe de saúde em situação de risco. E, se fez 
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como critério de exclusão a gestante em situação de internação, visto que essa não conseguirá 

percorrer os diversos tipos de serviços da rede naquele momento; gestantes que não residem 

em Niterói e apenas utilizam os serviços de saúde da cidade e gestantes sem o cadastramento 

do SISPRENATAL. Utilizando-se do olhar existente no conceito de usuário-guia como um 

“traçador de cuidado” à luz da memória. 

“Aqui se refere à metodologia vivenciada no campo da história social da cultura pela 

historiadora Erminia Silva (Silva, 2007), em sua pesquisa sobre circo-teatro que, 
para enfrentar o nomadismo dos artistas circenses e do próprio circo, trabalhou com 

alguns artistas-guia que lhe permitiram mapear lugares, instituições, práticas e 

saberes, na construção da memória dos seus viveres circenses.  Espelha-se nesse 

modo de investigar e, também, na busca da construção de uma memória não 

institucional sobre o cuidado produzido como forma de trazer para a cena do estudo 

muito do que habita a oralidade dos processos de cuidado, em particular, para fora 

das redes formais.” (Abrahão et al, 2012 p.136) 

 

 

Desta forma, os sujeitos como guias no percurso pela rede, possibilitaram a 

construção dos itinerários estabelecidos pelas gestantes . 

 

 

4.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

O estudo teve como embasamento teórico os territórios existenciais, partindo do 

pressuposto que é uma construção a partir da ação e do sentimento que irá expressar a 

realidade da assistência à saúde do indivíduo, visando se aproximar e percorrer o território 

existencial da gestante. Como técnica de coleta de dados, utilizou-se as fontes de 

levantamentos bibliográficos, a entrevista semiestruturada precedida por um estudo piloto, a 

observação não participante do pesquisador e o registro de diário de campo afim de analisar 

comportamentos e fatores que influenciam a utilização dos diversos serviços de saúde. 

 

 

Para Lakatos e Marconi (2001, p.183) a pesquisa bibliográfica: 

[...] abrange grande parte da bibliografia já publicada acerca de um tema em estudo, 

que vão desde: publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 

monografias, teses, materiais cartográficos e etc. até meios de comunicação orais: 

radio gravações em fitas magnéticas e audiovisuais: filmes e televisão. 
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Outra ferramenta empregada na investigação foi a produção do Kit do Pesquisador – 

construído a partir das discussões temáticas com o orientador – o material contemplou os 

objetivos da pesquisa e elementos para a preparação do entrevistador no trabalho de campo. O 

Kit foi composto por: carta de apresentação do projeto de pesquisa às autoridades 

competentes (Secretária de Saúde, Coordenador de Programa da Saúde da Mulher ou Direção 

da Unidade); termos de consentimento livre e esclarecido para entrevista; roteiro de 

entrevista. 

A coleta de dados se iniciou após a entrevista-piloto e reconhecimento do campo, no 

período de início de agosto a final de setembro de 2013. Este período de dois meses, definido 

pelos pesquisadores após a demora na aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética, foi 

definido pois permitiu a realização das entrevistas em tempo hábil, saturando seu conteúdo 

pelo foco narrativo dos sujeitos envolvidos.  

O registro de diário de campo e as entrevistas, foram ferramentas que aportaram a 

construção de diferentes fontes vinculadas ao caso, de forma a proporcionar a elaboração de 

linhas de conexão seguidas pelo pesquisador em campo. As entrevistas foram gravadas em 

aparelho MP3 e transcritas ao final. 

A observação participante assim como as entrevistas permitiram verificar in loco o 

tipo de assistência e de cuidado, o percurso da gestante, as atividades educativas realizadas, 

etc. O registro das informações foi feito em um diário de campo. 

Afim de preservar a integridade dos sujeitos desta pesquisa, a entrevista ocorreu 

conforme desejo da gestante, de caráter voluntário e, conforme solicitação de não 

continuidade do processo, a entrevista e a observação de qualquer sujeito foi descartada como 

fonte de dados para análise e discussão. Esta pesquisa não apresentou riscos aos sujeitos 

envolvidos. 

O dados de identificação das envolvidas neste estudo foram omitidos. 

 

4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos dados teve como referencial teórico a análise de conteúdo na 

perspectiva de Bardin (2009). Uma pré-análise identificou as variáveis temáticas principais e, 
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em seguida, se estabeleceu interrogações para se identificar o mais relevante e criarem-se 

categorias específicas.  

Segundo Bardin (2009), a análise temática é uma das formas que melhor se adequou 

a investigações qualitativas. Três etapas constituem a aplicação desta técnica de análise: Pré-

análise; Exploração do material; Tratamento dos resultados e interpretação. 

Pré-análise: A análise teve início com a realização de uma atividade conhecida como 

“leitura flutuante”, atividade esta que objetivou gerar impressões iniciais acerca do material a 

ser analisado (Bardin, 2009). Posteriormente, se aplica a formulação de hipóteses para 

elaboração de indicadores para a interpretação final. 

Para o caso da pesquisa aqui apresentada, o “corpus de análise” resultou das 

informações obtidas por meio da transcrição das entrevistas realizadas. “A análise pode 

efetuar-se numa amostra desde que o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa 

se a amostra for uma parte representativa do universo inicial” (Bardin, 2009, p.123) 

O próximo passo consiste na exploração do material. Nesta etapa codificaram-se as 

informações contidas no material, ou seja, recortou-se o texto transcrito buscando classificar 

os referidos recortes nas categorias temáticas. 

Tratamento dos resultados e interpretação: Como aponta Bardin (2009, p. 101). A 

fim de analisar os dados obtidos, “o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e 

fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas”. Após o recorte, os dados 

foram classificados em dois temas principais, temas estes que resultaram do agrupamento 

progressivo dos elementos. Destaca-se que os títulos das categorias temáticas foram definidos 

durante a realização das etapas de pré-análise e de exploração do material. 

Ao final, os dados foram articulados aos pressupostos teóricos da pesquisa para 

responder às questões da mesma com base em seus objetivos. Além da construção de um 

mapa sobre o itinerário terapêutico, ou seja, segundo Scholze e Silva (2005), pela “rede de 

relações estabelecidas entre o indivíduo e familiares, vizinhos, terapeutas populares, 

organizações religiosas, serviços de saúde e os vários e diferentes grupos com que cada 

pessoa se inter-relaciona ao longo de sua existência” na tentativa de se estabelecer a partir de 

analisadores dos elementos produzidos pelo processo de cuidado, um quadro referencial que 

fizesse sentido para o coletivo de pesquisadores. 
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 Esta pesquisa obedece aos critérios bioéticos de autonomia, não maleficência, 

beneficência e justiça, entre outros, a fim de assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica estabelecidos pela resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde (2012) em relação as pesquisas científicas envolvendo seres humanos e tem 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro, através do 

protocolo número: CAAE 11707413.0.0000.5243. 
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5. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Participaram desta pesquisa seis gestantes usuárias do serviço de saúde atendidas na 

Policlínica de Especialidades da Mulher Malu Sampaio, obedecendo aos critérios de inclusão 

e exclusão. Para oferecer sigilo às entrevistadas, utilizou-se códigos de identificação: G1, G2, 

G3, G4, G5, G6, respectivamente às entrevistas realizadas. Após a transcrição das entrevistas 

e análise do conteúdo, construímos as seguintes categorias temáticas: 1) O acesso à saúde 

diante do primeiro sinal ou sintoma; 2) Universalidade e equidade no caminho percorrido. 

 

5.1 O acesso à saúde diante do primeiro sinal ou sintoma 

Apesar de que algumas gestantes já tivessem vivenciado a assistência especial de alto 

risco em gestações passadas, a maioria das gestantes atendidas se depararam com a primeira 

classificação de risco em suas vidas. 

Mesmo não encontrando um grande poder informativo através dos meios de 

comunicação acerca do tema no Brasil, as gestantes que foram entrevistadas tinham boas 

expectativas em relação ao pré-natal, pois tinham nos seus discursos a justificativa para o bom 

atendimento de que “aqui é bom, eu não compro medicamentos. De 0 a 10 eu daria 10.” 

Vale destacar que, alguns meses antes da realização das entrevistas, o Ministério da 

Saúde publicou, através do Diário Oficial da União (DOU), no dia 31 de maio de 2013, a 

portaria 1.020 que visa ampliar a oferta de maternidades especializadas e a garantia de maior 

segurança e melhor atendimento às gestantes e aos bebês em situações especiais, divulgando o 

quanto essa rede de serviços precisa ainda ser ampliada, não só no espaço físico estrutural 

mas também no aumento das demandas profissionais capacitadas. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a portaria aborda o cuidado continuado da 

mulher e do recém-nascido e enfatiza a implantação de uma rede de saúde, por meio de um 

cuidado que vai desde o pré-natal, o parto, o puerpério e o planejamento reprodutivo, com 
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equipes multidisciplinares formadas por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes 

sociais, entre outros. 

As melhorias apontadas pela portaria 1.020 vão ao encontro as necessidades das 

mulheres atendidas na Unidade Malu Sampaio, quando que, por uma otimização da rede de 

saúde, o cuidado integral se fortalece, ainda que a assistência na atenção básica seja boa, de 

acordo com os dados desta pesquisa, a lacuna entre a média e a alta complexidade se faz 

presente quando a usuária de saúde não é acompanhada pelos profissionais para o momento 

do parto. 

As mulheres, desde o pré-natal, vêm perdendo o direito de agir sobre seus próprios 

corpos deixando de ser protagonistas do ato de parir, o que pode ser observado em uma das 

entrevistas deste estudo:  

“No meu primeiro filho foi assim, eu passei mal aqui e ela (a médica) 

me mandou pro Azevedo Lima (Hospital) e agora ela disse que 

quando eu passar mal ou vai pro Azevedo ou pro Antônio Pedro 

(Hospital Universitário). Mas eu estava passando mal. Agora no 

segundo eu estou com medo de não passar mal e tá com dilatação. 

Meu medo é de não ter nenhum sinal e não ter a médica para 

encaminhar.” (G1) 

Neste sentido, as orientações e esclarecimentos acerca do momento ante ao parto são 

objetos de discussão ainda pouco explorados nas consultas do pré-natal. 

“Não sei, porque eu acho que vai ser no Azevedo Lima (hospital) por 

causa da minha pressão. Lá é o único lugar que atende. O Antônio 

Pedro acho que não está atendendo. Eu acho que não, porque as 

pessoas que vão pra lá eles estão mandando pro Azevedo Lima. Lá é 

bem provável de não conseguir vaga, porque lá eles atendem e não 

quer internar, quase não interna ninguém, eu to com quase 40 

semanas, é bem complicado mesmo. Se não conseguir vaga, eu nem 

sei o que fazer. Não tenho nem noção. Pode acontecer”. (G2) 

Embora algumas mulheres tenham formas diferentes de enfrentamento da gestação, 

porque já vivenciaram essa fase em algum momento da vida, em falas como “em todas as 

minhas gestações eu tive problema. Pressão alta. Já estou acostumada”, o eixo norteador da 

nossa discussão transfere-se ao aspecto da subjetividade na construção dos seus caminhos 

terapêuticos, respaldado nas possibilidades de atendimento durante o pré-natal, onde procurar 

cuidado e com quem, para uma área objetiva da questão do funcionamento das referências e 

contra-referências da rede de serviços ao alto risco em Niterói. Sendo assim, existe alguma 
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possibilidade de enfrentamento e acompanhamento caso possamos acessar as condições 

objetivas para isto. Nesta perspectiva, não podemos negar estes elementos na análise das 

narrativas apresentadas. 

O acompanhamento pré-natal de alto risco não se configura apenas como um controle 

dependente da gestante, e sim, um controle totalmente dependente do saber médico e da 

equipe de saúde cuidadora e dos recursos materiais e terapêuticos envolvidos. Iniciar ou 

continuar o pré-natal sem a devida confiança na equipe de saúde apresenta-se como um fator 

relevante na experiência das mulheres entrevistadas: 

“(...) eu comecei a me tratar no posto próximo a minha casa 

né, lá na Unidade Básica do Barreto e como com 42 anos, hipertensa 

e eu fiz um exame e comprovou que eu também estou com o açúcar, a 

glicose alta, então ai a unidade me transferiu para cá, no caso foi até 

uma enfermeira, porque realmente a minha gravidez é de alto risco, 

por causa desses três probleminhas (risos). E eu fui muito bem 

atendida lá no posto, não tenho o que reclamar, como grávida, eles 

me deram total atenção, exames de urgência, exames que poderiam 

demorar quase um mês eles chegaram em uma semana, entendeu? 

Exame de sangue, coisas assim e até hoje a doutora pede exame e tá 

lá em uma semana. Sabe que é uma coisa de urgência e daí me 

transferiram para cá. Aqui eu não tenho, até o momento, do que me 

queixar, da médica, embora eu ficava com uma doutora mas ela teve 

um problema de saúde porque também é gente, né. Eu fui transferida 

para outra (doutora), muito atenciosa, gostei muito também do 

atendimento dela então eu não tenho que reclamar.(G3) 

“ Eu sou de São Francisco e deu um problema com o neném, estava 

com o rim direito inchado e o médico de lá me encaminhou pra cá, 

pro alto risco. Eu faço o pré-natal lá no posto, perto de casa. Lá é 

bom, lá eles são bem, o tratamento dos médicos lá são bons. Se você 

chega lá passando mal eles te atende logo, você não precisa ficar 

muito tempo esperando a consulta eles marcam rápido, entendeu? É 

tudo rápido, o remédio, só as ultras mesmo que a gente paga pra 

bater senão demora muito marcando pelo SUS, mas o médico que eu 

to fazendo pré-natal é muito bom, doutor Z. (...) o encaminhamento foi 

bom, né. A consulta aqui marcou em menos de uma semana, a menina 

do posto mesmo que marca, a enfermeira, eles vem pra cá, marca, ai 

dá o papel pra gente vim. As enfermeiras de lá (da unidade de 

origem) que marcam, elas ligam pra cá, ai vê se tem vaga. Daí 

agenda, fala o problema ai manda a gente vir. Pra mim é bom, ajuda 

a gente vir, não enfrenta fila, número. Aqui a impressão é boa, o 

pessoal trata bem”. (G4) 

“Eu gostei, porque aqui a doutora X tira todas as dúvidas, em todos 

os pré-natais que eu venho eu não vou com dúvida para casa e lá 

(unidade de origem), a médica do posto lá, eu não falo mal dela, ela 
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não tinha assim, uma resposta adequada, ‘Por que que deu 

hematoma?’, ai ela me passava pra doutora Y, marcava, ai  pra poder 

eu me consultar. E aqui, com esse processo a doutora X já me explica, 

entendeu? Eu dou 10”. (G5) 

 O encaminhamento para um serviço especializado, em outro espaço de saúde, longe da 

sua moradia e as idas e vindas das mulheres representam o grau de preocupação e atenção à 

própria saúde e/ou do bebê. Nas falas, se observa que as unidades correspondem à disposição 

das vagas para atendimento, mas não destaca o trabalho de uma equipe no cuidado da 

gestante. Há o acesso, mas com que qualidade? 

Desta forma, atendendo ao PHPN sobre a humanização na assistência à mulher 

gestante e ao manual técnico da gestação de alto risco no que se refere à organização dos 

serviços de saúde a fim de atender esta demanda, temos como paradigmas do 

empreendimento, dois elementos fundamentais: o acesso na rede assistencial através da 

atenção básica de saúde a fim de estabelecer a captação precoce das gestantes e a preparação 

da equipe de saúde na identificação do diagnóstico e tratamento. Importante destacar que o 

conceito de alto risco é ainda tema discutido entre outros autores, visto que, toda gestante vai 

apresentar algum risco durante a gestação, ou para a mãe ou para o bebê, porém, o que a 

caracteriza como gestação de alto risco vai depender das mudanças no processo metabólico 

durante a gravidez. Nesse contexto, a demora de um diagnóstico, ou um diagnóstico incorreto, 

pode representar o diferencial na proposta terapêutica e no caminho percorrido dentro da rede 

de serviços para tal. 

Devido ao grau de complexidade envolvido, o reconhecimento deste processo é 

dependente do esforço da equipe de saúde e a proposta terapêutica do autocuidado pode gerar 

desconforto para as gestantes. Ao entrevistarmos uma gestante, mãe de três filhos, moradora 

do bairro Ititioca, que participa, três vezes por semana, de atividades aeróbicas em um grupo 

de idosos próximo a sua residência, reafirmamos esta observação.  Esta gestante relata que 

todas as suas outras gestações também foram de alto risco devido ao diagnóstico de 

hipertensão arterial. Fumante, diz que já foi orientada pela médica a mudar de hábitos e parar 

de fumar devido aos riscos ao desenvolvimento do bebê, porém, quando tenta diminuir e 

cessar o vício, entra em forte ansiedade e começa a chorar. Nesse caso, a abordagem 

psicológica e o amparo dos demais profissionais da equipe constitui-se como possibilidade de  

estratégia para a terapêutica. 
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“Eu não paro de fumar porque eu não consigo, então eu começo a 

chorar. Já tentei, não consigo. Quase separei do meu marido por 

causa do cigarro”. (G6) 

Neste ponto de vista, podemos considerar que, mesmo à facilidade do acesso e  à 

disponibilidade dos serviços de saúde, o cuidado é embasada nas práticas do “corpo biológico 

que se patologiza” onde a gestante, de forma isolada, vai se adaptando.  Na fala, embora a 

gestante já conheça o processo do alto risco gestacional e suas demandas, tenha acesso aos 

serviços de saúde e pessoal capacitado, ela vai procurar outras formas de cuidado, revelados 

no trecho abaixo: 

“A única coisa que eu faço é a ginástica lá na Ititioca que tem lá na 

quadra, tem uma atividade e ai eu vou. Eu coloco a minha outra filha 

na escola e vou lá fazer. É lá na Ititioca, é pra idoso, eu faço. Eu faço 

junto com eles. Não é para gestantes, mas dá pra fazer, aí eu faço. É 

com cabo de vassoura, aí passa na perna. Eu faço pra não ficar 

gorda, pra mim não ficar gorda. Eu me preocupo, venho antes. Eu to 

com oito meses já. Três vezes na semana, segunda feira, quarta e 

sexta. Sei que começa seis e meia ai dá tempo de eu fazer lá, e levo 

minha filha para escola. A médica não sabe porque, vai que ela 

implica“. (G6) 

A referência às possibilidades de outras formas de cuidado, independentes da rede de 

serviços de saúde à gestante, se perdem, quando não são reconhecidas pela equipe que a 

assiste. Ou quando há a possibilidade, a gestante acaba por não participar das atividades 

devido à situação de saúde que se encontra, como registrada na seguinte fala: 

“Eu não to procurando nenhum lugar fora do posto porque é muito 

cansativo. Eu chego do trabalho mal também, enjoo, não aguento 

andar muito tempo de ônibus. É difícil. Assim, dependendo se desse 

pra mim ir, eu vou, dependendo do dia, da hora, tem dia que a gente 

passa bem, tem dia que é difícil, é brabo”. (G4) 

Por outro lado, na Unidade Malu Sampaio, a maioria das gestantes já tinha participado 

de alguma atividade de grupo de orientações dentro da própria instituição e, como já 

sinalizado, elas têm compreensão de que a assistência pré-natal de alto risco deve ser 

acompanhada junto à unidade de origem, porém essa estratégia de duplo vínculo acaba por 

não satisfazer quando o atendimento se torna apenas mais uma atividade de registro. 

“Tem que fazer o pré-natal lá (na unidade de origem) e aqui (na 

referência). Fazer não,  tem que ir lá pra ele (médico) anotar meus 

dados, tudo direitinho porque tem que ter lá, depois que eu parar aqui 

(de realizar a consulta), eu continuo lá. Ele me passou pra cá mas lá 

acompanha, porque aqui é de alto risco, de pressão, qualquer coisa. 



 

 
 

51 

Então eu vim pra cá. Eu acho sem necessidade, eu acho uma coisa 

que não tem necessidade, porque, por exemplo, no outro dia teve um 

dia que minha gravidez, minha pressão começou a subir, ai ela (a 

médica) só está aqui as quintas e o médico está todos os dias, eu fui lá 

e falei pra ele que minha pressão estava subindo e perguntei se ele 

não podia aumentar o remédio que eu tava tomando. Ele respondeu: 

não, sua médica é a Dr. X, só ela pode mudar. Então ele não me 

serviu pra nada, eu tive que esperar pra vir nela, então qual a 

necessidade de você ter dois médicos se você não pode fazer nada? To 

errada? Entendeu”. (G2) 

Segundo o MS (2010) de acordo com a linha de cuidado à gestante: 

A linha de cuidado das gestantes pressupõe o acompanhamento por parte das 

equipes da estratégia da Saúde da Família ou da atenção básica tradicional, mesmo 

quando são de alto risco, em conjunto com o atendimento dos serviços de 

referência/especializados. Para isso um sistema de referência e contra referência 

eficiente é fundamental. A gestação de risco que demandar referência poderá ser 
encaminhada primeiramente aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf) ou 

ambulatórios de referência que, havendo necessidade de atendimento mais 

especializado, poderão encaminhar aos ambulatórios de nível terciário, com 

especialistas. (2010, p.24) 

Uma referência significativa nos relatos estudados, que ilustra o atual cenário dos 

serviços de saúde para o tratamento em conjunto com os serviços referenciados, é a 

observação de que as gestantes, em muitos casos, frequentam a unidade de origem apenas 

para o registro da pressão arterial, e que não realizam a consulta do pré-natal propriamente 

dita, considerada como fundamental na criação de vínculo e otimização da qualidade da 

assistência que corresponda à expectativa.  

“Eu só passo lá (posto de origem), eu só levo meu cartão de pré-natal 

para eles poderem preencher meu prontuário lá para não ficar vago, 

mas eu não tenho consulta lá. Lá eu só vou verificar pressão, que é 

segunda, quarta e sexta, pra trazer pra X. Se eu chego lá e sinto 

alguma dor eles falam assim: ‘Ah, procura o Azevedo Lima ou o 

Antônio Pedro.’ Mas eu não tenho consulta lá. A emergência deles é o 

Antônio Pedro ou o Azevedo Lima. Eu quando sinto alguma coisa eu 

vou imediatamente pro Antônio Pedro, na emergência”. (G5) 

“Na verdade? Chato. Eu sei que estão prezando pela minha saúde, 

isso é bom, mas é meio chatinho. A mesma coisa sempre, no mesmo 

mês eu faço as duas coisas sempre. A mesma coisa, então é meio 

chato. Eu faria o atendimento lá porque é mais perto da minha casa, 

se for por saúde, seria aqui, onde é mais, sei lá, eu achei aqui mais 

rigoroso. Rigor da saúde, ela implica muito com meu cigarro. Na 

outra (unidade), não faz isso”. (G6) 

Em outro relato, fica claro para a gestante que a vinculação com a unidade de origem 

só ocorrerá após o nascimento do bebê com a consulta do pediatra: 
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“...desde o pré-natal eles me mandaram logo pra cá e não ficaram me 

atendendo mais lá (na unidade de origem). A médica (da unidade de 

referência) mandou eu acompanhar lá também, só que eles dizem que 

não podiam. Só vai acompanhar a criança no caso, na puericultura”. 

(G1) 

 

Assim, as gestantes não permeiam por outros espaços além da rede de serviços do 

SUS a procura por formas de cuidado. O atendimento médico, segundo as falas, já se faz 

necessário e preenche as expectativas com relação ao tratamento adequado. 

“Eu gostei muito da doutora X. Eu dava 10 para ela. Gostei muito do 

atendimento dela. Ela me passa assim: ‘olha você tá com quarenta e 

dois anos, você tem que descansar, você não pode fazer isso, 

alimentação tem que ser assim’ – apesar de eu ter nutricionista. ‘E 

exames, geralmente a pessoa com mais de quarenta anos o bebê pode 

ter síndromes’- ela fala isso comigo. Pediu exames até para ver se 

não tem nenhuma alteração com a criança, porque até então, eu 

sabia, mas a gente esquece em relação a isso e eu falei: ‘é mesmo, a 

pessoa com uma determinada idade pode ter uma criança assim’- mas 

enfim, eu gostei porque ela passa vários exames, ela orienta mesmo, 

chama atenção pelas besteirinhas que eu fiz, mas ela ta certa.” (G3) 

 

É de suma importância o envolvimento e confiança que a gestante de alto risco 

necessita ter em relação a equipe de saúde que a assiste, porém, como observado, a 

predominância da assistência neste cenário fica por parte dos médicos. Enfatizo que o cuidado 

que a equipe de enfermagem necessita ter com a mãe pode fazer a diferença e propiciar que 

ela se sinta mais amparada nesse momento de extrema vulnerabilidade. Compreendo a 

importância do cuidado e das orientações médicas às gestantes de alto risco, assim como 

destaco que, os progressos na saúde da mulher e do bebê também estão diretamente ligados à 

presença integral da equipe de saúde. 

 

 

5.2 Universalidade e equidade no caminho percorrido 

Nesta categoria, deparamo-nos com a situação de referência e contra-referência dos 

serviços de saúde entre a baixa e a média complexidade da assistência à gestante de alto risco 

e as possíveis dificuldades apresentadas no acesso ao sistema de saúde. Surpreendentemente, 

a descrição de passagens por vários serviços de saúde, caracterizando a peregrinação na rede, 

foi descrita em apenas uma entrevista, quando, no momento da descoberta da gravidez e 
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busca pelo início do pré-natal, a entrevistada residira em São Gonçalo. Em um dos trechos da 

entrevista ela conta como e quando conseguiu iniciar o atendimento: 

 

“ Eu fui morar no Barreto há pouco tempo. Eu morava em São 

Gonçalo, e o atendimento em São Gonçalo é horrível, eu não tenho nem 

palavras pra dizer o que eu passei no começo (da gravidez). Aliás, foi 

sem atendimento (risos), porque tinha que ter uma carteirinha e eu não 

conseguia fazer essa tal carteirinha do SUS e não tinha nenhum lugar 

em São Gonçalo conseguia fazer, ai depois de meses que consegui fazer 

a carteirinha ai nesse período que eu consegui fazer a carteirinha eu 

fui morar no Barreto, em março.  Ai que dizer, eu já tava com 4 meses 

né, de gravidez.” (G3) 

 

A fala dessa mulher lembra-nos o penoso trajeto já descrito em outros trabalhos sobre 

a busca de cuidado para quem procura assistência especializada, da baixa a alta complexidade, 

ou entre a média e a alta complexidade da assistência, visto que, durante quatro meses de 

gravidez, peregrinou por diversos serviços de saúde sem conseguir o cartão do SUS, 

documento necessário para o cadastramento no SISPRENATAL e início do agendamento das 

consultas do pré-natal. A experiência de ansiedades e possibilidades construída por esta 

mulher nos faz direcionar um olhar mais cuidadoso sobre o conceito de pré-natal como uma 

ação de acompanhamento da saúde da mulher durante o desenvolvimento embrionário intra-

uterino dependente de adesão aos serviços de saúde e participação ativa do processo, 

relacionados à universalidade e equidade do SUS. 

O princípio do SUS de universalidade caracteriza a saúde como um direito de 

cidadania, ao ser definido pela Constituição Federal como um direito de todos e um dever do 

Estado. (MS, 1988) Neste sentido, abrange a cobertura, o acesso e o atendimento nos serviços 

do SUS e exprime a ideia de que o Estado tem o dever de prestar esse atendimento à toda 

população brasileira. Já por meio da equidade objetiva-se diminuir as diferenças sociais, 

proporcionando atendimento desigual para necessidades desiguais, caracterizado como o 

princípio de justiça social. Funciona como um dos princípios assegurados pelo SUS em que 

os serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independente do nível de complexidade da 

atenção demandada, e vai além, independente da região em que o cidadão resida. (PONTES et 

al, 2009). 
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Destaca-se que o princípio de equidade se caracteriza como um desdobramento da 

ideia de universalidade, assegurando a consideração das diferenças entre os diversos grupos 

de indivíduos e, assim, alocando recursos onde as carências são maiores, a partir de uma 

característica redistributiva. Por meio do princípio da equidade objetiva-se diminuir as 

desigualdades, porém não significa que seja sinônimo de igualdade, pois apesar de todos 

terem direito de acesso aos serviços, independente de cor, raça ou religião e sem nenhum tipo 

de privilégio, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. (PONTES et al, 

2009) 

Por meio do princípio da equidade, objetiva-se diminuir as desigualdades, porém não 

significa que seja sinônimo de igualdade, apesar de todos terem direito de acesso aos serviços, 

independente de cor, raça ou religião e sem nenhum tipo de privilégio, as pessoas não são 

iguais e, por isso, têm necessidades distintas (PONTES et al, 2009). 

Portanto, a “equidade” é a tarefa que tem o Estado de reconhecer que todos têm direito à 

saúde, respeitando a diversidade entre povos e regiões, contudo, podemos ver que a equidade 

pode ser vista como uma forma de tratamento diferente oferecida a pessoas que têm 

necessidades diferentes para se conseguir chegar à igualdade, haja vista que o termo igualdade 

em saúde pode ser expresso como “Princípio pelo qual todos os cidadãos podem invocar os 

mesmos direitos.” (FERREIRA et al, 2004). 

Assim, como os princípios da Universalidade e Equidade podem ser vistos como fortes 

alicerces no processo de construção do SUS, o princípio da integralidade vem para consolidar 

um modelo de atenção à saúde em que a magnitude do seu significado pode ser expressa em 

sua mais ampla essência, entendida pelo sistema como o reconhecimento na prática dos 

serviços de saúde em que todas as mulheres são vistas como um todo indivisível e integrante 

de uma comunidade que percorrem pelos diversos dispositivos de saúde em busca do cuidado. 

(PONTES et al, 2009)  

Uma característica verificada na forma de organização da rede de serviços, para as 

gestantes, em Niterói, é a dificuldade de acesso à atenção especializada, pois mesmo quando 

são implantadas medidas mais rigorosas de referência, por exemplo, como a regulação 

assistencial por meio das unidades do primeiro nível, o acesso aos serviços especializados 

permanece complicado pelo fato de não acompanharem a expansão da cobertura, formando, 

portanto, verdadeiros gargalos no sistema, uma vez que a quantidade e qualidade das 

consultas e exames das especialidades são insuficientes perante as necessidades da população 
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usuária, resultando numa ampliação da pressão por demanda deste nível de atenção. 

(PINHEIRO; MATTOS, 2001; MERHY; FRANCO, 2003). 

A classificação de alto risco não foi vista, de acordo com os relatos, como 

desesperador. Neste momento, a rapidez do diagnóstico, a sensibilidade da equipe de saúde e 

a eficiência do processo de referência do serviço se torna fundamental para a excelência da 

assistência e tranquilizador para a mulher, visto que essa consegue o atendimento desejado, 

oficializado nos relatos seguintes: 

 

“Eu tava fazendo pré-natal no posto de saúde e eu tive hipertensão alta 

e eles me encaminharam para cá. O médico de família J, no Cubango. 

Eu comecei lá. Cinco meses, quatro para cinco meses. A pressão tá 

bem controlada, onze por cinco, onze por seis, ela tá bem controlada. 

Eu to tomando remédio de pressão. Eu vou ficar até o final. Lá 

(unidade de origem) eu quase não ia, eu fui mesmo porque devido o 

horário de serviço, não batia o horário. Eu não cheguei a fazer o pré-

natal lá porque no início da minha gestação deu hematoma, deu 

pressão baixa, ai eles logo me encaminharam pra cá. Eu não cheguei a 

fazer totalmente o pré-natal lá.eu passei umas duas vezes com a 

doutora Y, ela é chefe dos médicos ai ela me encaminhou pra cá. Aqui a 

gente tem mais orientação. Quem marcou foi a doutora Y e demorou 

um mês. Em maio e junho eu já comecei aqui.” (G5) 

 

“No dia trinta eu tava com minha pressão dezessete por onze ela 

(enfermeira) me atendeu, me medicou. A consulta com a doutora X, ela 

é muito assim, objetiva, eu gostei, porque o que a gente quer é que o 

médico fale, que o médico explique, então pra mim ela é ótima, ela 

pede exame, ela é bem: olha, isso não é assim, é assim.” (G3) 

A interação entre a equipe de saúde e a gestante passa, nesta hora, como um elemento 

fundamental nesta experiência. Afim de compreender este fenômeno, esta categoria procura 

descrever como se dá a relação entre os profissionais de saúde e as gestantes de alto risco; ao 

receber a classificação de alto risco, que tipo de abordagem é adotada e o tratamento 

adequado para cada tipo de situação; e os novos hábitos de vida resultado da sua atual 

situação de saúde. A linguagem utilizada para o esclarecimento e apoio emocional durante a 

assistência pré-natal de alto risco necessita de elementos que nem sempre estão expressos nos 

programas das políticas públicas de saúde. A noção de respeito pela situação alheia e 
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compromisso com a vida da futura mãe e do bebê necessita estar rigorosamente presente 

nesse momento. 

 

“Eu já sou hipertensa há tempos. E a diabetes eu nunca tive, foi agora. 

Eu passei muito mal e não vou dizer que eu não comia coisas, na minha 

família todo mundo tem sobremesas e não sei o que, mas eu nunca tive 

isso. Aliás, eu não sei nem explicar se foi sistema nervoso que deu 

alteração, porque a vida é corrida, eu trabalhava, é filho, casa marido, 

então meio que a vida era ativa demais e todo mundo tem problemas, 

pode ser”. (G3) 

“Atendimento rápido, atendimento com atenção, como hoje, eu cheguei 

aqui passando mal e rapidamente eles me atenderam, viram minha 

pressão, me orientaram”. (G5) 

 

Outro aspecto importante para as gestantes, durante o alto risco, é o apoio e as pessoas 

consideradas como cuidadoras fora dos serviços de saúde. Nesse cenário, integram-se os 

familiares e amigos que acompanham as consultas junto à gestante e participam dessa 

delicada situação de saúde. Através das falas das mulheres, frente a gravidez de alto risco, a 

maioria delas expressa sentimento de insegurança em relação à gravidez, talvez por falta de 

planejamento ou pela situação financeira familiar, na percepção delas. Em geral, a maioria das 

mulheres se mostraram surpresas com o diagnóstico e, ao mesmo tempo, assombradas com a 

detecção de risco gestacional. Particularmente, no alto risco, a forma como seu entorno social 

convive e ampara durante o tratamento é extremamente importante para sua recuperação. 

 

“Quem cuida de mim assim, é minha família, no caso, meu marido, 

minha mãe que faz tudo que eu me preocupo e ela, a médica, assim. As 

outras pessoas também se preocupam mas não tanto como ela, porque 

ela é minha médica e minha mãe, porque é mãe, né. E meu marido, 

assim”. (G2) 

“Quem me ajuda e me auxilia é minha mãe e minha sogra, as duas, 

realmente, elas me ajudam, no máximo que elas podem, dão todo 

apoio: não isso é assim, olha, vamos lá, vai ao médico. A minha sogra e 

minha mãe são minhas cuidadoras. E dentro da unidade a médica e as 

pessoas, né.” (G3) 

“(...)em casa todo mundo trata de mim, meu esposo, minha sogra, a 

família toda” (G4) 
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A preservação do papel de mulher, mãe, que trabalha e cuida da casa expressa um 

desafio no acompanhamento das consultas e a família precisa cooperar na reconstrução de 

tarefas diárias e nas novas possibilidades de mudanças na estrutura do seio familiar. 

Esse suporte emocional não deve ser negligenciado dentro da equipe de saúde, visto 

que, na sociedade atual, um grande número de mulheres demandam de vários papéis sociais, 

assim fica imperativo que não haja escolha entre o tratamento continuado e o seu cenário 

social 

Numa sequência descritiva dos relatos, não podemos deixar de destacar um elemento 

que gera ansiedade e insegurança referido pelas gestantes. Em todos os relatos, elas não 

tinham a confirmação do local do parto, nem da própria equipe de saúde da unidade de origem 

nem da unidade referenciada. 

Para as gestantes, o momento de parturição não é abordado durante o pré-natal no que 

diz respeito ao trabalho em rede de saúde, visto que elas precisam procurar pelas 

oportunidades de vagas nas unidades quaternárias do município. Esta incerteza e a falta de 

informação se transformam em um momento tão peregrinoso para as gestantes quanto a 

delicadeza da situação que, para aquelas que conseguem passar por este momento, estão 

preparadas para quaisquer outros processos. O trabalho em rede de saúde entre a média e a 

alta complexidade ainda é um desafio na assistência à gestante de alto risco. 

 

 “Eu não sei. Preocupação, como hoje. Eu cheguei sentindo dor e 

‘meus Deus, pra onde que eu vou?’ porque eu tive o meu lá na Vila 

Paraíso, o meu mais velho de quatorze anos, lá em São Gonçalo e o 

meu segundo eu tive no Azevedo Lima, mas eu fazia o pré-natal no 

Azevedo Lima e lá agora não tem mais ambulatório e eu vim pra cá. 

Aqui eu não sei qual é o sistema daqui, de qual hospital que(...) Eu 

pretendo que a doutora X me indique, né. Porque eu já estou na 

segunda cesariana então eu fico mais preocupada com isso. Pra ser 

assim (na referência do parto), foi como ela (médico) falou, tinha que 

ser no particular, né. A data, a  hora certinho. Eu até falei pra ela que 

pra minha saúde se ela conhecesse alguém que poderia me indicar, eu 

até poderia, até fazia um esforço pra ter um parto tranquilo. E até 

minha idade também não é assim... ia chegar lá, passando mal, não 

sei como é o esquema, em doze anos já mudaram muita coisa e eu até 

queria conversar com ela hoje sobre isso mesmo, a preocupação, 
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agora oito meses a gente já vai ficando tenso, preocupado. Vamos 

ver”. (G5) 

As narrativas representam a lacuna existente na comunicação entre os profissionais da 

atenção básica e da hospitalar, o que vem de encontro a afirmação do MS (2001) com relação 

a essa segmentação institucional: 

A relação entre as atividades da atenção básica e as hospitalares deveria ser de 

continuidade e complementariedade. Entretanto, no pré-natal, que é o momento mais 

apropriado para a preparação ao parto e detecção de possíveis alterações da 

gestação, graves problemas são, encontrados, como o fato de que a grande maioria 

das mulheres recebe "alta" no seu momento mais crítico, ao redor do oitavo mês – 

onde se agravam doenças como a hipertensão e diabetes – sem saber a que serviço 

recorrer frente a uma intercorrência ou no momento do parto. (2001, p.18) 

 

Diante dessa incerteza, é fundamental uma reflexão acerca da delicada situação de 

saúde da gestante de alto risco e a possibilidade de peregrinação ante parto, que, nestas 

condições, pode agravar o estado de saúde da mulher e do bebê, causando transtornos para 

ambos, a família e amigos. 

Algo que nos interessou bastante durante o trabalho de campo foi, durante a 

observação de campo, identificar a exclusividade do atendimento apenas no serviço público 

de saúde, mesmo que as gestantes tenham opção de realizar a consulta e exames na rede 

particular, elas optam pelo SUS. Isso demonstra a confiança depositada na unidade de saúde 

de referência, registrada nos depoimentos. Unidade de referência para a gestação de alto risco 

em Niterói, a Policlínica de Especialidades da Mulher Malu Sampaio apresenta-se para as 

usuárias de saúde como um “porto seguro” diante das incertezas durante o atendimento. 

“É bom. A que me atende é a doutora X. é boazinha, muito boazinha. 

É muito educada, acho ótimo o que ela está fazendo.”(G6) 

Conforme já discutido, essas mulheres constroem um itinerário terapêutico traçado 

pelas certezas das consultas e acompanhamento na atenção básica e nas incertezas no 

momento do parto, no que se refere à atenção hospitalar, visto que o tratamento realizado no 

posto de saúde não se relaciona com o trabalho de parto e parto, propriamente dito. A 

confiança gerada durante o pré-natal configura-se como excelência na qualidade da 

assistência prestada ao passo que, no ante parto, a insegurança prevalece e a longitudinalidade 

do cuidado se perde.  
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Estes apontamentos justificam pelo desenho metodológico deste estudo, em que 

partimos da descrição do itinerário terapêutico a partir da assistência de alto risco com 

mulheres já referenciadas para unidades especializadas. Contudo, vale ressaltar, que se 

partíssemos do itinerário terapêutico entre a média e a alta complexidade, ou seja, da atenção 

básica à procura hospitalar, os cenários de discussão seriam ancorados em outras bases. 

Compreender a rede de cuidado de uma mulher vivenciando uma gestação de alto 

risco através de análise dos dados de entrevistas e de registro de diário de campo, sustentado 

pela perspectiva de que a maternidade já se inicia logo no pré-natal quando a atenção ao risco 

gestacional é articulada com saberes específicos e com profissionais especializados para 

atender a demanda, tem influência no contexto do cuidado e de suas diversas formas, 

contemplando as relações gestante-profissional de saúde e gestante-família, articulado ao 

conteúdo sociocultural que ela faz parte. 

Assim, ressaltamos que na experiência da gestação, diversos aspectos se articulam 

com a realidade de cada mulher e resultam a esta experiência uma particularidade. Dentre os 

aspectos a ela relacionados destacamos: a condição social e econômica da pessoa; as atitudes, 

os valores e as crenças compartilhados nos seu grupo social; a especificidade da região a qual 

está inserida e o espaço geográfico onde transitou ao longo do processo gestacional; as 

limitações impostas pelos sinais e sintomas da gestação; as redes sociais que fazem parte do 

seu contexto, como família e vizinhos e demais grupos sociais; a oferta de serviços de saúde 

disponíveis, bem como as formas de atenção recebida; a disponibilidade de serviços do 

sistema de cuidado profissional; sua biografia e seu projeto de vida; entre outros, os quais 

serviram de base para descrever o itinerário terapêutico das gestantes de alto risco no 

município de Niterói. 

Ao conhecer e descrever tais significados, buscamos compreender como a gestante de 

alto risco direcionou suas escolhas nas experiências de impotência perante o diagnóstico ao 

buscar cuidados às suas necessidades de saúde tendo como traçador a hipertensão arterial e a 

diabetes mellitus gestacional. Nas diversas abordagens que encontramos na prática do pré-

natal, baseado no cuidado profissional e no cuidado popular, as experiências dessas gestantes 

construíram-se num processo vivenciado pelos diferentes modos de fazer o cuidado, pela 

experiência corporal, pelos caminhos percorridos, resultando no itinerário terapêutico. 
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Neste sentido, visualizamos no processo de cuidar das gestantes de alto risco 

diferentes sistemas de cuidados à saúde, encontramos eventos significativos, desde a porta de 

entrada ao serviço, abordagem do profissional de saúde, acesso a medicamentos e apoio 

emocional pela família, equipe e amigos que foram compondo a trajetória do cuidado, e 

assim, a análise dos dados nos possibilitou apreender que a gestação de alto risco possui fases 

conectadas e que o cuidado está conectada à rede de serviços de saúde e ao cuidado popular. 

Analisando as entrevistas das pacientes de alto risco gestacional atendidas na Policlínica de 

Especialidades da Mulher Malu Sampaio e buscando compor um mapeamento do itinerário 

terapêutico desenvolvido por estas mulheres, descrevemos o caminho empreendido, com 

ênfase: no primeiro momento da classificação de alto risco; nas possibilidades de acesso aos 

serviços de saúde e na relação com os serviços de saúde, equipe de saúde e expectativas para 

o parto. 

5.3 A representação do itinerário terapêutico 

 Assim, a partir das falas, construímos as representações gráficas do itinerário 

terapêutico das gestantes. Essa forma de mostrar o caminho percorrido é uma inovação no 

sentido de oferecer maior perspectiva e mais esquemática do Itinerário Terapêutico e, por fim, 

contribuir na originalidade da produção científica. 
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Figura 2 – itinerário terapêutico da gestante G1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa representação e ao longo do que já foi discutido, se observa que a gestante G1, 

mãe de ‘segunda viagem’, tem suas ansiedades com relação ao momento do parto e os sinais 

que o antecedem. O seu medo diz respeito a certeza de que não terá um médico no momento 

de trabalho de parto que lhe indique qual caminho seguir. A unidade de saúde mais próxima a 

sua casa não lhe atende porque, de acordo com o relatado, não faz consultas de alto risco, 

apesar da solicitação médica oriunda da Policlínica Malu Sampaio.  

A situação de duplo vinculo se torna inexistente pelo fato de que a gestante não 

retorna ao atendimento necessário pela unidade de origem que diz não atender nas situações 

de alto risco. Bem, o movimento de referência e contra-referência no caso da gestante de alto 

risco é bem claro, baseado nas informações do manual de pré-natal e puerpério do MS (2006). 

Nesse sentido, e ponderando a importância da criação de duplo vínculo afim de estabelecer 

casa/família 
(Engenhoca/

Niteroi) 

unidade de origem 
do pré-natal 
(Engenhoca/ 

NIteroi) 

Hospital Azevedo Lima 
(público - 

Fonseca/NIteroi) 

policlinica Malu 
Sampaio (público - 

Centro/ NIteroi) 

Trajeto mensal. 

A unidade de origem do pré-natal não atende gestantes em situação 

de risco. 

Trajeto por conta própria. 
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um trabalho em rede, o itinerário terapêutico corresponde aos trajetos por conta própria e aos 

mensais para  a unidade de referência. 

 

Figura 3 – itinerário terapêutico da gestante G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestante G2, tem incertezas com relação ao momento do parto, pois acha que irá 

para o Hospital Público Azevedo Lima, mas não está certa sobre isso, devido a circunstância 

de vagas. Se não conseguir vaga, não saberá como agir. E, a unidade de origem do PN, não 

realiza a consulta, porem, só registro em prontuário. A gestante tem, como seus agentes 

cuidadores, a mãe, o marido e a médica. O atendimento do PN na unidade de origem se dá 

através do registro em prontuário das informações já colhidas anteriormente na unidade Malu 

Sampaio, ou seja, é identificado, para a própria gestante, como uma atividade de registro. A 

casa/família - 
centro/Niteroi 

unidade de origem 
do pré-natal 

(Centro/ NIteroi) 

Hospital Azevedo 
Lima (público - 

Fonseca/NIteroi) 

Hospital Universitário 
Antonio Pedro 

(público) - CEntro/ 
NIteroi 

policlinica Malu 
Sampaio - 

Centro/NIteroi 

Trajeto mensal. 

Segundo a gestante, O HUAP não atende. 

Trajeto por conta própria. 

Trajeto mensal para registro em prontuário. 
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situação do duplo vínculo não é agregada e valorizada pela unidade de origem e não é 

contemplada pela gestante.  

 

Figura 4 – itinerário terapêutico da gestante G3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A gestante G3 é recém moradora de Niterói, o que acabou atrasando o início do PN 

para os quatro meses de gestação.  Antes, em São Gonçalo, ela não conseguiu acesso aos 

serviços pela falta do cartão do SUS, o que permitiria a entrada dela no Sistema. Ela mesmo 

se considera como uma gestante de alto risco por ser uma mulher de 42 anos, hipertensa e 

diabética, porém, à  minha observação de campo, feliz com a gestação. Um dos motivos de 

gostar do serviço da unidade é relatado como a objetividade da médica durante a consulta. 

Portanto, a gestante considera, como seus agentes cuidadores, a mãe, a sogra e a médica. O 

itinerário terapêutico é representado como um processo que ocorre em etapas, iniciando com a 

percepção da gravidez, algo que comecou a mudar no corpo, seguida da busca pelo 

casa/família - 
Barreto/Niteroi 

unidade de origem 
do pré-natal - 

Barreto/Niteroi 

policlinica Malu 
Sampaio - 

Centro/NIteroi 

Hospital Azevedo 
Lima (público - 

Fonseca/NIteroi  

Trajeto mensal. 

Trajeto por conta própria. 

Trajeto mensal para registro em prontuário. 

 

Moradora 

de São 

Gonçalo 

(inicio da 

gravidez) 

 

Mudança 

para Niterói 

(inicio do 

PN) - Barreto 
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diagnóstico e dos serviçoes de saúde que o correspondem, representado pelas várias tentativas 

de cuidados, sempre acompanhadas de avaliações, tanto das decisões quanto dos resultados. 

O itinerário terapêutico é compreendido como um ordenamento de decisões 

negociadas entre a gestante, a família e a equipe cuidadora, com interpretações divergentes 

sobre o processo saúde-doença e a melhor terapêutica envolvida. 

 

Figura 5 – itinerário terapêutico da gestante G4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestante iniciou o pré-natal já referenciada para a Policlínica Malu Sampaio devido 

a complicações no desenvolvimento fetal. Relata que a enfermagem realiza apenas a 

marcação das suas consultas e, por ainda estar trabalhando, se sente muito cansada para 

buscar outras formas de se cuidar além das consultas mensais. A gestante considera como 

agentes cuidadores o esposo e a sogra, porém não vê muita efetividade porque sabe que seus 

efeitos, após o parto, são temporários. Os principais agentes cuidadores são de fato, para a 

gestante, os profissionais de saúde. 

casa/família 
- Charitas/ 

Niteroi 

unidade de 
origem do pré-

natal - 
Charitas/Niteroi 

Hospital Azevedo 
Lima (público) - 
Fonseca/Niteroi 

policlinica Malu 
Sampaio - 

Centro/ Niteroi 

Trajeto mensal. 

Trajeto por conta própria. 

Trajeto mensal para registro em prontuário. 
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Figura 6 – itinerário terapêutico da gestante G5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestante G5, durante a entrevista, se mostrou muito atenta as perguntas e tentou 

respondê-las da melhor forma possível, contribuindo bastante para o desenvolvimento da 

análise.  Ela relatou que prefere a assistência da Policlínica Malu Sampaio porque, quando 

necessita esclarecer algo sobre a gestação, a médica do posto de origem onde iniciou o PN 

não tem a resposta adequada. Ela considera que, com a atenção oferecida pela unidade de 

referencia, não vai mais para casa com dúvidas. Considera que as idas mensais à unidade de 

origem é uma atividade de registro sem valor de consulta do PN propriamente dita. 

 

 

 

 

 

casa/família. 
centro/ 
Niteroi 

unidade de origem 
do pré-natal. 

centro/ Niteroi 

Hospital Azevedo 
Lima (público) - 
Fonseca/Niteroi 

policlinica Malu 
Sampaio -centro/ 

Niteroi 

Trajeto mensal. 

Trajeto por conta própria. 

Trajeto mensal para registro em prontuário. 
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Figura 7 – itinerário terapêutico da gestante G6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a gestante G6, hipertensa, moradora de um dos bairros mais precários no 

município de Niterói, no inicio da entrevista não pareceu totalmente a vontade em responder 

sobre seus cuidados durante a gestação, porem, ao longo da conversa, ela acabou falando 

sobre as suas experiências gestacionais passadas, sobre o grupo de idosos que frequenta 

próximo a sua residência para manter a boa forma durante a gestação, sobre o hábito de fumar 

durante a gravidez e a dificuldade em romper com o vício durante este momento tão 

vulnerável ao corpo. Em relação ao idas mensais a unidade de origem diz ser chato porque 

sempre fazem a mesma coisa duas vezes ao mês.  

Quanto ao cuidado na gestaçāo, se observa que o cuidado é predominantemente 

praticado nos próprios serviços de saúde, na rede pública, não permeando as práticas 

populares e sim, as científicas. Talvez pela atual situação de vulnerabilidade na saúde, as 

mulheres optam por não aderir aos cuidados populares influenciadas por seus familiares e 

detêm a prática do cuidado aos profissionais de saúde, que, muitas vezes, desprezam os 

casa/família - 
Ititioca/Niteroi 

unidade de 
origem do pré-

natal - 
Ititioca/Niteroi 

Hospital 
Azevedo Lima 

(público) 
Fonseca/Niteroi 

grupo de idosos 
- ginástica/ 

Ititioca/Niteroi 

policlinica 
Malu Sampaio 
centro/ Niteroi 

Trajeto mensal. 

Trajeto por conta própria. 

Trajeto mensal para registro em prontuário. 
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conhecimentos populares. O caminho exposto nestes mapas, mostram a atual situação das 

gestantes entre a baixa e a média complexidade da atenção primária à saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É comum, na finalização de textos científicos, encontrarmos mais questões acerca do 

tema do que soluções dos problemas de pesquisa. Nesta investigação, buscando a maior 

compreensão no campo do conhecimento da assistência pré-natal de alto risco nos deparamos 

com um objeto de pesquisa que, baseado nas literaturas científicas que nos deram suporte 

teórico, apresentava uma grande lacuna na rede de saúde e um desafio na prática profissional: 

a busca por serviços de saúde especializados para a gestante com complicações de saúde 

perante um sistema público de saúde falho com poucos recursos materiais e pessoais.  

Nesta perspectiva, destacamos que a busca para o tratamento de doenças durante a 

gestação, para as mulheres desta pesquisa, representou a eficiência dos serviços públicos 

diretamente relacionado ao itinerário terapêutico. Portanto, podemos considerar que a 

qualidade e rapidez da assistência prestada expressam, efetivamente, a disposição da mulher 

em buscar outras formas de cuidar fora das instituições públicas de saúde. Por outro lado, 

observa-se o anonimato de alguns profissionais da equipe em integrar o cuidado à essa 

mulher. 

Sugerimos, portanto, como estratégia de ação, na busca da integralidade da atenção à 

mulher gestante em situação de alto risco, o incentivo aos programas de integração docente e 

assistencial e de educação em saúde, objetivando a otimização dos profissionais de saúde, 

tanto da baixa e média complexidade e o empoderamento das mulheres, usuárias do serviço 

público, para prevenção dos agravos evitáveis da gestação. 

Ao contrário do que discutimos durante nossas reuniões de equipe de pesquisa
2
, o 

acesso ao serviço de referência revelou-se, de acordo com as gestantes, rápido, sem filas e de 

qualidade. Porém, a continuidade da atenção pela unidade de origem do pré-natal ainda se 

                                                             
2 Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gestão e Trabalho em Saúde 
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mostrou frágil perante a abordagem integral e participativa na vida das usuárias, destacado 

como uma ação desnecessária quando não se busca resolutividade na assistência. 

Não podemos contestar a qualidade da prática médica neste cenário, pois, a partir da 

intervenção do conhecimento médico sobre o desenvolvimento fetal, as modificações 

corporais da gestação e a capacidade para definir o momento certo de agir que se constituiu 

no grande diferencial no itinerário terapêutico. Nesta perspectiva, para o universo estudado, 

um serviço público de qualidade proporciona uma segurança equivalente aos serviços 

privados quando dispõe de profissionais capacitados para a recomendação correta. 

Outra consideração, muito importante, refere-se ao acompanhamento da família e dos 

amigos durante as consultas do pré-natal. A participação dos agentes cuidadores, definidos 

pelas mulheres deste estudo, efetivou a continuidade e longitudinalidade do cuidado e se 

concretizou como ferramenta de apoio nas decisões da mulher em seguir o tratamento. 

Assim, o itinerário terapêutico das mulheres estudadas, durante o tratamento das 

complicações da gravidez, é atravessado por tensões, ansiedades, adequações para novos 

hábitos, mudança nos papéis sociais e saberes que não estão descritos em algum nível de 

complexidade da assistência, incluindo grandes aparatos tecnológicos que vá proporcionar  e 

satisfazer o seu cuidado. Entretanto, não podemos deixar de destacar que esse itinerário nos 

fez, de alguma forma, conhecer as possibilidades de melhora, no que diz respeito ao 

funcionamento da rede de serviços do SUS para as gestante em Niterói, considerando que a 

mulher é agente ativo do processo de cuidado no pré-natal e a equipe de saúde são os 

coadjuvantes e não os vilões dessa história, ou seja, garantir o acesso à assistência 

especializada, humanizada e qualificada. 

É preciso ponderar que as mulheres assistidas na Policlínica de Especialidades da 

Mulher Malu Sampaio já romperam com as barreiras do acesso à gestante de alto risco mais 

precários aos serviços públicos de saúde de municípios vizinhos. Desta forma, não é demais 

reafirmar que as mulheres entrevistadas já passaram por uma significativa seleção, o que nos 

remete a quadros muito mais caóticos na realidade da assistência pública em saúde do país. 

Esta pesquisa foi realizada em uma das maiores cidades da região metropolitana II do 

Estado do Rio de Janeiro, o que se espera vir de encontro com a superação das condições de 

acesso aos serviços de saúde e itinerários terapêuticos menos penosos. 
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Concluindo, destacamos como síntese das discussões elaboradas neste estudo, a 

fragilidade da Rede de Saúde na oferta de serviços à gestante; a falta de estratégias de ação da 

enfermagem e a necessidade de maior acompanhamento pré-natal de forma integral entre as 

unidades de saúde, da baixa a alta complexidade da assistência e uma abordagem mais 

criteriosa e comprometida, por parte dos profissionais de saúde, pelas unidades de origem da 

atenção pré-natal, superando a visão biomédica e recuperando a dimensão do existencial 

humano no processo gestacional. Apesar da assistência funcionar, não responde ao trabalho 

de equipe em saúde. Acreditar que estamos cuidando de seres humanos complexos e não 

apenas a hipertensão arterial ou a diabetes mellitus durante a gestação é, sem dúvida, o grande 

salto na qualidade da assistência na área da saúde da mulher em Niterói. 
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ANEXOS 

01 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de consentimento livre e esclarecido – Gestante 

Dados de identificação 

Título do Projeto: “A REDE DE CUIDADO:  Pré-natal de alto risco em Niterói” 

Pesquisador Responsável: Bruno Augusto Corrêa Cabrita 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Fderal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 83160295 
Nome do voluntário: ___________________________________________ 

Idade: ____ anos                              R.G. _____________ 

Responsável legal (quando for o caso): ______________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 
  

            O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A REDE DE 

CUIDADO:  Pré-natal de alto risco em Niterói”, de responsabilidade do pesquisador Bruno 
Augusto Corrêa Cabrita. 

A pesquisa tem como principal objetivo conhecer a rede de cuidado à gestante de alto risco no 

município de Niterói. Caso você não queira participar do estudo não haverá nenhum risco ou 

desconforto. As informações que você pode dar são fundamentais para proporcionar 

melhorias nesse serviço e pode atender às necessidades de saúde das gestantes no alto risco no 

município de Niterói. Caso você participe do nosso estudo, não haverá qualquer problema 

institucional legal, ou qualquer tipo de risco, uma vez que esta pesquisa foi aprovada pelos 

Comitês de Ética da UFF, da Secretaria Municipal de Saúde. A sua participação neste estudo 

é voluntária e você pode interrompê-la a qualquer momento sem nenhum prejuízo para sua 

pessoa. Você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de concordar 

em participar da entrevista, assim como a qualquer momento durante a entrevista. A entrevista 

será gravada e você poderá solicitar cópia da gravação. Não será oferecido nenhum tipo de 

pagamento pela sua participação neste estudo. Sua identificação será mantida como 

informação confidencial. Sua participação nesta pesquisa beneficiará na melhoria da 

assistência pré-natal de Niterói. Os resultados do estudo serão publicados sem que seja 

revelada a sua identidade ou a de qualquer outra participante. Ao final da pesquisa, o material 

final será usado para publicação científica. Seu nome não será informado e publicado.  

Eu,______________________________________, RG nº_____________________, declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

  

_____________________________________________                

Nome e assinatura do entrevistado (Gestante) 

_____________________________________________ 

Testemunha 
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02 - ROTEIRO DE ENTREVISTA e DIÁRIO DE CAMPO 

 

Data: ___/____/_____ 

Duração da entrevista: _______  

 

Dados sobre o acesso e qualidade dos serviços  

a) Como a equipe lhe atende e acolhe? 

b) Quais as formas de cuidado que você usa? 

c) Quais os lugares que você tem frequentado para conseguir atendimento? 

 

 ROTEIRO DE REGISTRO DE DIÁRIO DE CAMPO 

 

Dados de identificação  

Data: 

Hora de inicio: 

Hora término: 

Local: 

Situações vivenciadas/ observadas: 

 

 

 


