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RESUMO

Introdução. O pré-natal e a assistência ao parto são as principais intervenções de saúde 

que podem prevenir mortalidade materna, mas muitas mulheres, especialmente aquelas 

que pertencem a grupos marginalizados,  muitas vezes vivendo em áreas de carência 

relativa, não são cobertas por estes serviços. Os determinantes deste processo ainda não 

foram totalmente avaliados. Objetivo. Identificar os determinantes que afetam o acesso 

e uso dos serviços reprodutivos na Comunidade Andina da América do Sul. Métodos. 

Uma revisão sistemática foi realizada através de pesquisa das principais bases de dados 

bibliográficas  eletrônicas.  Estudos sobre as populações maternas dos países andinos, 

publicados entre 1990 e 2010, foram incluídos. Os critérios de exclusão compreenderam 

estudos  sobre  indicadores  de  mortalidade  materna  e  artigos  de  revisão  publicados 

anteriormente. Os determinantes da falta de acesso ou utilização dos serviços de saúde 

materna em mulheres rurais foram identificados e descritos. Resultados. . Onze estudos 

foram incluídos, sendo 7 ao acesso-uso e 4 ao uso, segundo aos modelos desenvolvidos. 

A educação foi o determinante social mais relevante na decisão de fazer uso do pré-

natal, sendo ativador do acesso aos serviços modernos e o melhor preditor do cuidado. 

As dificuldades sócioeconômicas, a qual é produto da educação, renda e características 

demográficas  foi  o  principal  determinante  no  uso.   Foram  encontrados  como 

determinantes importantes o local de Residência, o Idioma, constituindo uma barreira de 

comunicação,  o efeito da medicina tradicional  evidenciando o temor ou rejeição aos 

insumos farmacológicos ocidentais, o impacto positivo do seguro de saúde, embora a 

cobertura não tenha alcançado o total de as populações mais carentes.

Conclusão. A determinação de acesso e utilização dos serviços de saúde materna em 

mulheres rurais da América do Sul andina é complexa e multifatorial. A identificação 

desses fatores é um processo essencial  para alavancar  as ações,  a fim de reduzir  as 

lacunas  de acesso e  de uso identificadas  neste  estudo.  Os autores  acreditam que as 

melhorias podem ser alcançadas por uma discussão aberta e reflexão, permitindo assim 

a participação da comunidade. Outras medidas incluem a reforma legal e o respeito pela 

autonomia das mulheres na tomada de decisões.

Palavras Chave: Determinantes, acesso, uso, pré natal, parto, rurais, marginalizadas
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ABSTRACT

Introduction. The prenatal and delivery care are the main health interventions that can 

prevent maternal mortality, more rural or marginalized groups, are not fully covered by 

these  services. The  determinants  of  this  process  have  not  been  fully 

evaluated. Objetive. Identify  the  determinants  that  affect  access  to  and  use  of 

reproductive  services  in  the  Community  of  Andean  South  America  Methods. A 

systematic  review  was  performed  by  searching  the  major  electronic  bibliographic 

databases. Studies  on  the  maternal  populations  of  the  countries  of  the  Andean 

Community, published between 1990 and 2010 were included. Results. Eleven studies 

were  included,  7  about  acces-use  and  4  about  use,  according  to  model 

developed. Education was the most important determinant in the decision to make use 

of  prenatal  care,  and  enabler  of  access  to  modern  services. The  socioeconomic 

difficulties, which is the product of education, income and demographic characteristics 

was the main determinant in use. There were important determinants of the place of 

residence, the language, the effect of traditional medicine, the positive impact of health 

insurance,  although  coverage  has  not  reached  the  total  of  the  poorest 

populations. Conclusion. This review obvervou that the increased access of women to 

education will have a positive effect of long duration, not only in the use and access of 

maternal health services but also in socio-economic situation. The identification of these 

determinants is an essential process to reduce the gaps in access to and use identified in 

this  study. The  authors  believe  that  improvements  can  be  achieved  by  an  open 

discussion  and reflection,  allowing community participation. Other  measures  include 

legal  reform  and  respect  for  the  autonomy  of  women  in  decision  making.

Keywords: Determinants, access, use, prenatal, labor, rural, marginalized women
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1. Introdução

1.1. Determinantes Sociais da Saúde Materna

As  diferenças  na  situação  de  saúde  relacionadas  ao  que  chamamos 

Determinantes  Sociais  da Saúde (DSS) são desigualdades  decorrentes  das condições 

sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Ao contrário das diferenças “naturais”, 

tais  como as  características  demográficas  (sexo,  idade,  biótipo),  estas  desigualdades 

resultam injustas e inaceitáveis e são denominadas “iniqüidades” (Inei et al, 2007). Os 

DSS  podem  ser  categorizados  como:  comportamento  pessoal  e  estilos  de  vida; 

influências na comunidade que podem manter ou prejudicar a saúde; condições de vida, 

de trabalho, de acesso aos serviços de saúde e educação,  incluindo a trama de redes 

sociais e comunitárias; condições socioeconômicas, culturais e ambientais.  Enfrentar 

estes  fatores  torna-se uma grande responsabilidade  no sentido  de reduzir  o  peso da 

mortalidade, mobilidade para promover a saúde materna em geral (Casapia et al, 2009). 

O estatuto social é uma determinante importante dado que, pessoas em situação 

de pobreza, com níveis de educação mais baixos ou empregos de baixo estatuto tendem 

a ter uma saúde mais precária. A percepção de pertencer aos grupos sociais excluídos 

gera  sofrimento,  sentimentos  de  inferioridade  e  discriminação,  ontribuindo 

determinação  dos  padrões  de  saúde.  A  população  materna  rural  ou  marginalizada 

pertence a estes grupos sociais, e os obstáculos no acesso podem ser decorrentes de suas 

próprias concepções sobre os serviços assistenciais (Caldwel et al, 2007).

Os  pesquisadores  Dahlgren  e  Whitehead  propõem um esquema  que  permite 

visualizar  as relações  hierárquicas  entres os diversos DSS. O modelo inclui  os DSS 

dispostos  em  diferentes  camadas,  desde  uma  mais  próxima  dos  determinantes 

individuais até uma camada distal, onde se situam os macrodeterminantes. Apesar da 

facilidade da visualização gráfica e sua distribuição em camadas, segundo seu nível de 

abrangência,  o  modelo  não  pretende  explicar  com detalhes  as  relações  e  mediações 

entre os diversos níveis e a gênese das iniqüidades.  Os indivíduos estão na base do 

modelo,  com suas características  individuais  de idade,  sexo e fatores genéticos  que, 

evidentemente, exercem influência sobre seu potencial e suas condições de saúde. Na 

camada externa aparecem o comportamento e os estilos de vida individual, situada no 

limiar  entre  os fatores  individuais  e os DSS, já que os comportamentos,  entendidos 
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apenas como de responsabilidade individual,  dependentes de opções feitas pelo livre 

arbítrio  das  pessoas,  que  estão  fortemente  condicionadas  pela  difusão  dos  serviços 

oferecidos, pressão dos pares, possibilidades de acesso, espaços de lazer, entre outros 

(Vildoso et al, 2009).

Cada  dia,  no  mundo,  morrem  aproximadamente  1.000  mulheres  durante  a 

gravidez, o parto ou o pós-parto.  A mortalidade materna é a principal causa de morte 

entre  mulheres  em  idade  reprodutiva  nos  países  em  desenvolvimento,  sendo  a 

hipertensão e hemorragia as principais causas diretas. Estas doenças não são totalmente 

tratáveis, especialmente nos mais vulneráveis, através da falta de acesso aos serviços de 

saúde.  Na América  Latina  e  Caribe,  a taxa de mortalidade  materna  é  de 85 mortes 

maternas  por  cada  100.000  nascidos  vivos  (OMS,  2010).  Apesar  da  redução  da 

mortalidade materna nos últimos 20 anos na região, as cifras seguem sendo inaceitáveis, 

especialmente nas comunidades  indígenas.  Por exemplo,  na Bolívia,  por cada morte 

materna reportada nas áreas urbanas, ocorrem duas na zona rural (Ministério de Saude y 

Deportes  de  Bolívia,  2003).  Estas  complicações  são  conseqüências  da  falta  de 

informação e assistência médica adequadas, portanto, saber em que momento e quais 

são as causas que faz a população materna utilizar os serviços de saúde, representam 

uma alternativa para minimizar essa problemática (UNICEF, 2008).

Nesta  perspectiva,  em  2005,  os  países  latinoamericanos  assumiram  o 

compromisso  com a  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  dentro  das  Metas  de 

Desenvolvimento do Milênio, de reduzir a taxa de mortalidade materna até 2015 em 

75%, garantido o acesso universal  aos serviços de saúde reprodutiva,  promovendo a 

igualdade  de  gênero  e  empoderamento  das  mulheres.  Essas  metas  reconhecem  a 

interdependência entre as condições sociais e as condições de saúde apresentando uma 

oportunidade  de  promoção  das  políticas  de  saúde  que  atacam  as  raízes  sociais  do 

sofrimento humano (Viacava et al, 2000).

Os  programas de saúde materna e perinatal,  são elementos-chave da estratégia 

de  atenção  primária  à  saúde  (APS)  adotada  pelos  países  membros  da  Organização 

Mundial  de Saúde em Alma Ata, abordando os principais  fatores para garantir  uma 

maternidade saudável, aumentando o acesso e uso aos serviços de atenção pré-natais e a 

atenção ao parto por profissionais de saúde qualificados em instalações com capacidade 

para resolver as emergências  obstétricas  (Vera et  al,  2007).  O objetivo  é  reduzir  as 

barreiras  financeiras,  físicas  e  culturais  das  populações  mais  pobres, reforçando  os 

esforços de saúde pública, enfocando as despesas públicas para os grupos vulneráveis, 
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visa criar uma maior equidade social. Ainda existem disparidades significativas entre 

regiões geográficas e estratos socioeconômicos, os estabelecimentos de saúde não estão 

devidamente  habilitados,  impedindo  garantir  a  disponibilidade,  acessibilidade  y 

aceitabilidade.  Embora quando a atenção está disponível, a falta de informação causa 

que muitas  mulheres  não saibam que atenções  podem aceder  ou em quais sintomas 

devem estar  alertas  (Vildoso  et  al,  2009).  Minimizando  a  problemática  exposta,  foram 

criados  diferentes  tipos  de  estabelecimentos  de  saúde  (nível  I,  II  e  III  segundo  a  sua 

complexidade  e  capacidade  resolutiva  assistencial),  constituindo  uma  excelente  alternativa, 

sempre  que pressentem uma distribuição adequada de preferência com ligação próxima nas 

casas dos usuários,  sendo o transporte a falta de serviços uma dificuldade.  (Almeida et  al, 

2002).

1.2. Acesso e Uso dos Serviços de Saúde Materna

A  situação  socioeconômica  das  famílias  implica  o  acesso  ou  restrição  aos 

diferentes serviços de saúde e satisfação das diferentes necessidades, assim uma grávida 

de  baixo  nível  econômico  encontra-se  mais  ansiosa  e  atemorizada  dos  custos 

relacionados (Vildoso, et al 2009). Para que a vivência deste processo seja gratificante, 

devem  ter  assegurado  um  adequado  serviço  levando  em  conta  suas  condições 

econômicas, individuais e ambientais, a fim de que elas possam estar satisfeitas com o 

serviço oferecido e infraestrutura utilizada. No tratamento do profissional de saúde, se 

ecnontra  a  missão  de  oferecer  um serviço  de  qualidade,  que  inclui  um tratamento 

humanitário,  fornecendo  a  confiança  e  satisfação  no  processo  de  saúde  calmo  e 

consciente na população (Izarra el al, 2009).

O acesso é um conceito complexo, muitas vezes empregado de forma imprecisa, 

e comumente a sua relação com o uso de serviços de saúde não é bem esclarecida, o que 

varia  entre  autores  e  muda  ao  longo  de  tempo  e  de  acordo  com  o  contexto.  A 

terminologia  empregada  também  é  variável.  Alguns  autores,  como  Donabedian, 

empregam  o  substantivo  acessibilidade  –  caráter  ou  qualidade  do  que  é  acessível, 

enquanto outros preferem o substantivo acesso – ato de ingressar, entrada – ou ambos os 

termos para indicar o grau de facilidade com que as pessoas obtêm cuidados de saúde 

(Struchiner et al, 2004).

O  padrão  de  utilização  de  serviços  de  saúde  é  explicado  por  seu  perfil  de 

necessidades em saúde (Hulka & Wheat, 1985). Está condicionado, por inúmeros outros 

13



fatores, interno e externo ao setor, relacionados tanto à forma como está estruturada a 

oferta de serviços (Wennberg, 1985) quanto às preferências e escolhas do usuário. A 

disponibilidade,  o  tipo,  a  quantidade  de  serviços  e  recursos  (financeiros,  humanos, 

tecnológicos), a localização geográfica, a cultura médica local, a ideologia do prestador, 

entre outros, são aspectos da oferta que influenciam o padrão de consumo de serviços de 

saúde. Por outro lado, as escolhas individuais também são cruciais, embora nem todas 

as necessidades se convertam em demandas e nem todas as demandas sejam atendidas. 

Inversamente, por indução da oferta, existe o uso de serviços não relacionados com as 

necessidades. Segundo a Lei de Hart (1971), os diversos mecanismos que interferem na 

oferta  de  serviços  fazem  com  que  os  recursos  sejam  distribuídos  inversamente  às 

necessidades. 

As  primeiras  tentativas  de  desenvolvimento  de  modelos  teóricos  sobre  a 

utilização dos serviços de saúde datam das décadas de 50 e 60, destacando-se como 

precursores  o  modelo  de  crenças  em  saúde  (health  belief  model),  e  o  modelo  de 

Andersen  de  1968  (Streakfield  et  al,  1990).  Esses  modelos  ganharam  maior 

complexidade  e  evoluíram com base  nos  conceitos  e  relações  neles  esboçados,  são 

destacados os modelos centrados nas etapas de tomada de decisão e no comportamento 

individual  para  explicar  eventuais  falhas  na  adesão  aos  programas  de  prevenção  e 

detecção  precoce  de  doenças.  Posteriormente,  passou  a  ser  aplicado  na  análise  do 

comportamento dos indivíduos frente a sintomas e doenças e, sobretudo, para estudar a 

aderência  à  prescrição  terapêutica  (Pinheiro  et  al,  2006).  Ele  busca  explicar  o 

comportamento dos indivíduos em relação à saúde e à utilização dos serviços tomando 

por base as crenças, intenções e percepções dos riscos. O comportamento depende se 

consideram suscetíveis a um determinado problema de saúde, se acreditam na gravidade 

das conseqüências deste problema e se acreditam que as ações de saúde disponíveis 

podem trazer-lhes benefícios (Travassos et al, 2004). 

A  suscetibilidade  percebida  refere-se  à  percepção  subjetiva  do  risco  de  ter 

doença. A gravidade percebida refere-se aos sentimentos e preocupações com relação a 

uma  doença  e  suas  conseqüências  na  saúde  (morte,  dor  ou  incapacidade)  e  nas 

condições  de  vida  (condições  de  trabalho,  vida  familiar  e  relações  sociais).  A 

probabilidade  de  um indivíduo adotar  uma “ação  de  saúde”  é  influenciada  por  três 

componentes:  (a)  a  propensão  à  ação;  (b)  a  avaliação  das  vantagens  e  dos 

inconvenientes de adotar esta ação; e (c) os estímulos internos e externos para adotá-la 

(Travassos et al, 2004). 
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O balanço  entre  benefícios  e  barreiras  percebidas  com relação  à  ação  a  ser 

adotada é descrito como uma análise inconsciente de custo-benefício em que indivíduos 

pesam os  ganhos  da  ação  contra  a  percepção  de  que  esta  ação  pode  ser  custosa, 

perigosa, desagradável  ou inconveniente.  A ameaça notada e a percepção de que os 

benefícios são superiores às barreiras para ação são os elementos-chave para a adoção 

de uma determinada ação preventiva ou prescrição terapêutica (Travassos et al, 2004).

Segundo Travassos (2004), os determinantes da utilização dos serviços de saúde 

podem ser  descritos  como aqueles  fatores  relacionados:  (a)  à necessidade de saúde: 

morbidade,  gravidade  e  urgência  da  doença;  (b)  aos  usuários:  características 

demográficas (idade e sexo), geográficas (região), sócio-econômicas (renda, educação), 

culturais  (religião)  e  psíquicas;  (c)  aos  prestadores  de  serviços:  características 

demográficas  (idade  e  sexo),  tempo  de  graduação,  especialidade,  características 

psíquicas,  experiência  profissional,  tipo  de  prática,  forma  de  pagamento;  (d)  à 

organização: recursos disponíveis, características da oferta (disponibilidade de médicos, 

hospitais,  ambulatórios),  modo  de  remuneração,  acesso  geográfico  e  social  e  (e)  à 

política: tipo de sistema de saúde, financiamento, tipo de seguro de saúde, quantidade, 

tipo de distribuição dos recursos, legislação e regulamentação profissional e do sistema.

Assim, desigualdades no uso de serviços de saúde, isto é, na atitude de procurá-

los, obter acesso e se beneficiar com o atendimento recebido, refletem as desigualdades 

individuais no risco de adoecer e morrer, assim como as diferenças no comportamento 

do indivíduo perante a doença, além das características da oferta de serviços que cada 

sociedade disponibiliza para seus membros. Em outras palavras, o uso de serviços de 

saúde é função das necessidades e do comportamento dos indivíduos diante dos seus 

problemas de saúde, assim como das formas de financiamento, dos serviços e recursos 

disponíveis para a população, incluindo a estrutura administrativa e os mecanismos de 

pagamento. Embora as noções de igualdade e eqüidade sejam utilizadas indistintamente, 

políticas  voltadas  para eqüidade pressupõem redistribuição  desigual de recursos,  por 

causa dos ajustes que devem ser efetuados em função de fatores biológicos, sociais e 

político-organizacionais  determinantes  das  desigualdades  existentes  (Porto,  1997; 

Almeida et al, 1999).
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1.3. Saúde Materna na Comunidade Andina

A Comunidade  Andina  de  Nações (CAN)  é  um bloco  econômico sul-

americano formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, que possui 120 milhões de 

habitantes, em uma área de 4.700.000 quilômetros quadrados, com um Produto Interno 

Bruto nominal de 280 bilhões de dólares. O Organismo Andino de Saúde (OAS) é a 

instituição  de Sistema  Andino de Integração,  cujo objetivo  é  coordenar  e  apoiar  os 

esforços fetos pelos países membros para a melhora da saúde de seus povos, incluindo a 

saúde  materna.  O OAS organiza  e  promove  ações,  com um horizonte  traçado  pela 

construção da Agenda Social Andina, procurando a melhor integração de seus povos 

(CAN et al, 2005).

Na  CAN,  a  maior  parte  das  complicações  que  surgem  no  parto  são 

conseqüências de uma falta de informação e assistência médica adequada, incrementada 

nas populações mais pobres. A razão de mortalidade materna por cada 100.000 nascidos 

vivos na comunidade andina é de 180 na Bolívia, 140 no Equador, 103 no Peru e 60,5 

na Colômbia (CEPAL/CELADE 2010). Para reduzir estas taxas, tem-se desenvolvido 

uma série de iniciativas com ênfase nas mulheres indígenas ou rurais, como o Plano 

Andino de Saúde Intercultural. Desde sua implementação em 2008, esta iniciativa tem 

gerado  e  produzido  conhecimento  sobre  o  tema,  insistindo  na  adoção  de  políticas 

públicas, no fortalecimento das instituições relevantes e no acesso aos serviços de saúde 

sexual  e  reprodutiva  para  as  indígenas,  mulheres  desfavorecidas  e  suas  famílias 

(ENDES,  2010).  Estas  populações  compõem o grosso  das  cifras  de  morte  materna, 

relacionando-se com a carência dos serviços reprodutivos e com barreiras culturais ou 

de gênero que limitam o acesso, demonstrando a brecha no exercício dos direitos e no 

acesso aos  serviços  de  saúde  maternos  entre  os  diferentes  subgrupos  populacionais. 

Após  o  Encontro  Continental  de  Mulheres  Indígenas  das  Américas  em  2004,  foi 

reconhecida a necessidade de se melhorar o acesso, a qualidade e a oferta dos serviços 

de saúde, garantindo um trato digno e a participação das mulheres indígenas em relação 

à saúde reprodutiva (UNFPA/OMS, 2006).

Em  relação  à  atenção  pré-natal,  o  acesso  das  mulheres  indígenas  é 

proporcionalmente menor do que entre as não indígenas. No Equador, 38,6% delas não 

têm acesso à atenção pré-natal; sendo 21,7% no Peru e 25,9% na Bolívia. Por trás das 

médias  regionais  e  nacionais  se  escondem  enormes  desigualdades  que  afetam 
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particularmente as indígenas, e dentro de algumas comunidades, a mortalidade materna 

se  duplica  ou triplica.  Por  exemplo,  no departamento  de Potosí,  na Bolívia,  a  cifra 

alcança  376  mortes  por  cada  100.000  nascidos  vivos,  o  que  equivale  a 

aproximadamente 30 vezes mais, em comparação com o Canadá (CEPAL/CELADE, 

2010).

Os países da CAN são caracterizados por sua diversidade cultural,  utilizando 

diferentes línguas, e um grosso populacional tem o espanhol como segunda língua ou 

não  pode  falá-lo.  Entretanto,  a  informação  em  saúde  segue  sendo  transferida  em 

espanhol, não sendo fácil conseguir intérpretes. Muitos profissionais de saúde só falam 

espanhol  e  podem  não  entender  as  mulheres  que  tratam  (Nuria  et  al,  2009).   Na 

normativa dos centros de saúde, inclui-se considerar a adaptação cultural. Entretanto, 

por exemplo,  nem todos os profissionais  estão cientes  das orientações sobre o parto 

vertical.  Nas áreas  rurais,  quase a metade  das grávidas freqüentam o pré-natal,  mas 

apenas uma quinta parte recebe atenção ao parto, pela desconfiança das técnicas usadas. 

Isso é acrescentado às diferenças na complementaridade com a medicina tradicional, 

pouco aceita pelos serviços de saúde (Barrera et al, 1990). Além disso, nos serviços do 

setor  público  da  comunidade  andina,  persiste  a  falta  de  mecanismos  claros  para  a 

isenção,  onde uma proporção considerável dos isentos não pertence ao quintil  pobre 

(Vera et al, 2007). Os prestadores públicos têm pouco incentivo para fornecer o cuidado 

de qualidade ao paciente, tendo em conta que a dotação orçamental não está vinculada a 

resultados,  existindo  limitada  possibilidade  de  escolha  dos  usuários  (Brocker  et  al, 

2001).

Segundo a OPS, em diferentes países da região há uma ausência de política de 

recursos  humanos,  o  que  supõe  um  financiamento  insuficiente  e  desigual, 

permanecendo a inseguridade laboral. Não é garantido o contato com a família para os 

profissionais  das  zonas  rurais.  Continua  a  falta  de  técnicas  de  preparação  que  são 

desconhecidas nas comunidades; como resultado, persiste a falta de continuidade dos 

funcionários, agravando a desconfiança da população no sistema de saúde (Fernandez et 

al, 2006). 

Não  obstante  tais  dificuldades,  a  OPS  convida  os  países  membros  a 

compartilharem informações sobre as ações e intervenções que promovam a adoção de 

formas  de  vida  saudáveis.  Reconhece  a  necessidade  de  reduzir  as  desigualdades, 

assegurando que as atividades destinadas a influenciar os estilos de vida das pessoas 
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tenham em consideração os grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico 

(Garcia et al, 2007).

1.3. Atenção Primária nos Serviços de Saúde Materna

Historicamente, a idéia de Atenção Primária à Saúde (APS) foi utilizada como 

forma de organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no chamado Relatório 

Dawnson, em 1920, organizando o modelo de atenção em centros de saúde primários e 

secundários,  serviços  domiciliares,  serviços  suplementares  e  hospitais  de  ensino; 

organizados de forma regionalizada, onde a maior parte dos problemas de saúde deveria 

ser resolvida por médicos com formação em clínica geral. Os casos que o médico não 

tivesse condições de solucionar com os recursos disponíveis nesse âmbito da atenção 

deveriam  ser  encaminhados  para  os  centros  de  atenção  secundária,  onde  haveria 

especialistas  das  mais  diversas  áreas,  ou  então,  para  os  hospitais,  quando  existisse 

indicação  de  internação  ou  cirurgia.  Esta  concepção  elaborada  pelo  governo  inglês 

influenciou  a  organização  dos  sistemas  de  saúde  de  todo  o  mundo,  definindo 

características básicas da APS, como a regionalização,  na qual os serviços de saúde 

devem  estar  organizados  de  forma  a  atender  as  diversas  regiões,  através  da  sua 

distribuição a partir de bases populacionais e a identificação das necessidades de saúde 

de cada região (Pinheiro et al, 2007).

Em 1978,  a  OMS e o Fundo das  Nações  Unidas  para a  Infância  (UNICEF) 

realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma- 

Ata, propondo uma meta entre os 134 países membros para atingir o maior nível de 

saúde possível até o ano 2000, através da Atenção Primária à Saúde (APS), denominada 

Cuidados Primários de Saúde na CAN, tendo como fundamento os cuidados essenciais 

de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente fundamentadas e 

socialmente  aceitáveis,  colocadas  ao  alcance  universal  de  indivíduos  e  famílias  da 

comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país 

possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

autodeterminação. A APS representa uma estratégia de organização da atenção à saúde 

voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte 

das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas 

(Garcia et al, 2007). 
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A APS faz parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constitui a 

função central, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 

Representa o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com 

o sistema de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente 

possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento 

de um continuado processo de assistência à saúde (Pinheiro et al,  2007).  A APS foi 

introduzida para melhorar a saúde das populações carentes e promover a equidade no 

acesso aos cuidados de saúde, assim como a eficiência na forma como os recursos serão 

utilizados, para alcançar a efetividade dos sistemas de saúde (Rojas et al, 2004).

A APS, na declaração de Alma-Ata, propõe uma instituição de serviços locais de 

saúde centrada nas necessidades de saúde da população e fundada numa perspectiva 

interdisciplinar, bem como a participação social na gestão e controle de suas atividades. 

O documento descreve oito ações mínimas, necessárias para o desenvolvimento da APS 

nos diversos países, sendo a terceira a saúde materno-infantil. Este documento concebe 

a saúde materna como um direito humano, incentivando o aumento de investimentos em 

políticas  sociais  para  o  desenvolvimento  das  populações  excluídas,  promovendo  a 

compreensão de que a saúde materna é o resultado das condições econômicas, sociais e 

organização do sistema de saúde, e também estipula que os governos nacionais devem 

protagonizar  a  gestão  dos  sistemas  de  saúde,  estimulando  o  intercâmbio  e  o  apoio 

tecnológico, econômico e político internacional (Parodi et al, 2006).

 Os programas de saúde materna na CAN representam um elemento-chave da 

estratégia  de APS, que apela  para o fornecimento de serviços de saúde reprodutiva, 

fortalecendo assim o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Por  esta  razão,  é  essencial  identificar  e  resolver  as  dificuldades  de  cobertura  e 

acessibilidade (Vildoso, et al 2009). A OMS, em reposta às desigualdades da saúde, 

propõe que os organismos que prestam serviços de saúde materno-infantil reduzam os 

atrasos  causados  pela  ignorância  dos  direitos  das  mulheres  grávidas,  eliminando 

progressivamente  as  barreiras  do  acesso  ao  sistema  de  saúde  e  as  deficiências 

identificadas na qualidade do atendimento (Rojas et al, 2004).

1.5. Revisão Sistemática 

O conhecimento está em pleno estado de desenvolvimento e aprimoramento na 

sociedade moderna, e isso implica a possibilidade de encontrarmos, na prática, atitudes 
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desvinculadas  dos  últimos  achados  científicos.  Nas  profissões  da  área  da  saúde,  o 

acompanhamento  atualizado  dos  resultados  de  pesquisas  já  se  tornou  uma  prática 

impossível quando o profissional não prioriza uma determinada especialidade e, mesmo 

assim,  a tarefa  continua sendo difícil,  uma vez que deverá planejar seu tempo para, 

periodicamente, proceder à seleção, leitura e análise dos estudos publicados na área de 

escolha. Nesse contexto de urgente adoção de medidas que minimizem o distanciamento 

entre  os  avanços  científicos  e  a  prática  assistencial,  surgiu  a  Prática  Baseada  em 

Evidências  (PBE).  Por  definição,  a  PBE compreende “o uso consciente,  explicito  e 

judicioso  da  melhor  evidência  atual  para  a  tomada  de  decisão  sobre  o  cuidar  do 

paciente” (Jüni et al, 2002).

  A PBE configura-se como um processo integralizador da competência clínica 

individual com os achados clínicos gerados pelas pesquisas sistemáticas existentes e nos 

princípios da epidemiologia  clínica.  Os elementos  são constituídos  pelas técnicas  de 

tomada  de  decisão  clínica,  pelo  acesso às  informações  científicas  e  pela  análise  da 

validade  dessas  informações,  principalmente  averiguando  os  graus  de  eficiência  e 

efetividade  que possuem (Jadad et  al,  1998),  e  consistem no exercício  da avaliação 

clínica e no processo de integração e aplicação das evidências externas àquela realidade 

observada.

Operacionalmente,  a  PBE  baseia-se  em  cinco  etapas  que  integram  esses 

elementos (CEBM, 2008):

1. A  necessidade  de  cuidado  observada  no  usuário,  ou  mesmo  na 

organização do serviço, deve ser convertida numa pergunta.

2. Consiste  na  busca  bibliográfica  da  melhor  evidência  relacionada  à 

pergunta. 

3. As  evidências  encontradas  são  avaliadas  em  termos  de  validade  e 

confiabilidade metodológica, além da sua aplicabilidade clínica.

4. Compreende  a  aplicação,  na  prática  clínica,  dos  achados  escolhidos 

mediante a análise crítica da literatura investigada. 

5. Consiste na avaliação dos resultados. 

Para  a  operacionalização  dessas  etapas,  o  profissional  necessita  construir 

competências  relacionadas,  principalmente:  capacidade  de  analisar  criticamente  o 

contexto da prática; a habilidade de converter situações-problema em foco investigativo; 

ao  conhecimento  sobre  metodologia  de  pesquisa:  desenho  do  estudo,  análises  de 
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confiabilidade,  efetividade,  custo-benefício;  a  capacidade  de  associar  os  achados 

científicos ao seu contexto de prática; e a habilidade de implementar mudanças e de 

avaliá-las continuamente (Egger at al, 2003).

As  revisões  sistemáticas  são  consideradas  evidências  sobre  determinados 

assuntos,  uma  vez  que  a  associação  da  revisão  meticulosa  da  literatura  ao  método 

estatístico possibilita a aquisição de resultados combinados e avaliados qualitativamente 

e  quantitativamente,  podendo-se  inferir  a  magnitude  do  efeito  da  intervenção,  as 

diferenças e contradições entre diferentes estudos, o grau de confiabilidade, entre outras 

análises que não sofrem a influência da posição do autor (Juni et al, 2002).

A revisão sistemática é definida como uma “revisão de uma questão claramente 

elaborada,  que  usa  um método  explicito  e  sistemático  para  identificar, selecionar  e 

avaliar  pesquisas  relevantes  e  coletar  e  analisar  resultados  destas pesquisas”.  Esse 

método sistemático limita erros (confudimento ou seleção) e tendenciosidades (no ato 

de selecionar os artigos os quais não sempre seram de acordo com a postura do revisor), 

reduz a chance do efeito, fornecem resultados mais confiáveis para se tirar conclusões e, 

a partir daí, tomar decisões sobre o cuidado do paciente (Jadad et al, 1998). 

Revisões sistemáticas  permitem uma avaliação objetiva,  o que pode ajudar a 

resolver  incertezas  quando  as  pesquisas  originais,  revisões  clássicas  e  comentários 

editoriais  discordam.  Uma revisão sistemática  tem método reprodutível,  formalizado 

com sintaxes de busca em bases remotas, segundo descritores que atendem ao objeto da 

pesquisa. A inclusão dos estudos é realizada de maneira independente, por pelo menos 

dois investigadores, e respeita questões de qualidade metodológica, tais como tamanho 

de amostra, magnitude do efeito e delineamento da pesquisa (Dave et al, 1998).

A realização de uma revisão sistemática envolve o trabalho de pelo menos dois 

pesquisadores, que avaliarão, de forma independente, a qualidade metodológica de cada 

artigo  selecionado.  É  importante  que  os  pesquisadores  elaborem  um  protocolo  de 

pesquisa que inclua os seguintes itens: como os estudos serão encontrados, critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos,  definição dos desfechos de interesse,  verificação da 

acerácea dos resultados, determinação da qualidade dos estudos e análise da estatística 

utilizada (Center for Evidence Based Medicine, Oxford 2009). Na realização de uma 

revisão sistemática uma pergunta ou questão formulada e clara é requerida. Ela deve 

conter  a  descrição  da  doença  ou  condição  de  interesse,  a  população,  o  contexto,  a 

intervenção e o desfecho. Os pesquisadores devem se certificar de que todos os artigos 
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importantes ou que possam ter algum impacto na conclusão da revisão sejam incluídos 

(Egger et al, 2001).

Os  estudos  que  produzem resultados  negativos  têm menos  probabilidade  de 

serem relatados do que outros. Isto é, geralmente, chamado de viés de publicação. Há 

também evidência de que o viés de informação resulta principalmente do fato de os 

pesquisadores não relatarem por escrito ou não submeterem relatórios de pesquisa para 

publicação, por causa da prevista rejeição de estudos negativos por editores de revistas. 

Outro problema demonstrado é que se as estimativas dos efeitos dos tratamentos de 

alguns  desfechos  estudados  não  sustentam  as  hipóteses  iniciais  dos  pesquisadores; 

nestes  casos,  estes  dados,  às  vezes,  também não são  relatados  (Egger  et  al,  2001). 

Vieses de publicação tendem a levar a conclusões de que as intervenções aplicadas são 

mais eficazes do que são na verdade (Mackenbach et al, 2006).

Revisões  muitas  vezes  são  baseadas  em  ensaios  publicados  em  inglês.  Os 

autores são mais propensos a apresentar os resultados positivos em jornal internacional 

de língua inglesa, enquanto que os resultados negativos são publicados em jornal local. 

Por outro lado, como também acontece com estudos não publicados, a baixa qualidade 

dos artigos publicados em outros idiomas além do inglês pode, de fato, introduzir viés 

nos  resultados  da  revisão  sistemática,  quando  estes  artigos  são  incluídos.  Assim,  a 

decisão do grupo de pesquisa deve levar em conta os benefícios e os riscos de expansão 

da revisão sistemática para um conjunto maior de idiomas (Ortiz, et al, 2006).

1.6. Justificativa

No caminhar da minha formação e prática profissional, sempre estive ligada no 

processo  do  avanço  nas  necessidades  da  saúde  materna,  observando  que  as 

determinantes  sócias  têm um impacto  direto  na vida  e  desenvolvimento  da  mulher, 

família,  e  comunidade;  mediante  suas  repercussões  em  praticas,  comportamentos  e 

estilos de vida, influenciando diretamente o acesso e uso dos serviços de saúde materna 

(Pedrosa et al, 2005).  O acesso pode ser influenciado pelas carateristicas da oferta de 

serviços ou de ajuste entre a oferta e a população, seja a educação, concepções sobre a 

saude, idioma ou accesibilidade geográfica, enquanto que o uso pode ser influenciado 

pelos  fatores  individuais  predisponentes  como  a  situação  socioeconômica,  fatores 

contextuais  relativos  a  participação  comunitária  e  a  organização  de  os  serviços 

(Travassos et al, 2004).
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Este tema torna-se relevante, na medida em que ainda há poucos dados precisos 

sobre a magnitude destas desigualdades na mortalidade e morbidade materna, tais como 

os indicadores de injustiça social e desigualdade de gênero, as violações dos direitos 

reprodutivos e as expressões de injustiça social, que se configuram como um freio para 

o desenvolvimento integral da coletividade (Silva et al, 2010). Mesmo assim, ainda não 

é  possível  garantir  a  disponibilidade,  acessibilidade,  aceitabilidade  e  qualidade  dos 

serviços de saúde reprodutiva a toda a população materna (Vildoso et al, 2009). 

A necessidade de fazer uma revisão sistemática sobre na temática proposta nas 

populações vulneráveis na Comunidade Andina do America do Sul é respaldada pelas 

informações sobre os determinantes na saúde, as quais continuam sendo insuficientes e 

incompletas, quando os estudos publicados são analisados separadamente.  Quando os 

dados  estão  disponíveis,  eles  não  são suficientemente  detalhados  para  que  se  possa 

analisar  seu  impacto  na  população  materna.  Isto  ocorre  porque,  apesar  de  que  a 

organização dos sistemas de saúde da CAN seja similar  (setor público, privado e de 

segurança social), existem grandes diferenças quanto à oferta de serviços oferecidos, a 

qualidade da atenção e as modalidades de organização e financiamento, o que indica a 

importância de que sejam analisadas as suas particularidades.

Ainda se observam diferenças significativas entre as regiões geográficas e os 

estratos econômicos da CAN. Por exemplo, no Equador, 29% dos partos ocorrem sem 

assistência adequada, e 88% são de áreas rurais. (Izarra et al, 2009).  Na realidade atual, 

apesar dos consensos e dos avanços, a situação da saúde materna ainda estão afastadas 

de  um  quadro  considerado  como  aceitável,  sofrendo  conseqüências  pela  falta  de 

assistência médica ou informação adequada. 

As eficácias dos programas de saúde estão ligadas às intervenções que reduzam 

as  desigualdades  sociais  da  saúde,  que  são  um  impedimento  para  o crescimento 

econômico, um sintoma da desintegração social e uma barreira para garantir os direitos 

básicos e qualidade de vida (Dierna et  al,  2003). A experiência  de intervenções  em 

países latinoamericanos mostra a necessidade de que as ações sobre as desigualdades 

sociais  estejam baseadas  em evidências  de  pesquisa,  conhecimento,  respaldadas  em 

dados autênticos,  no apoio com uma base teórica sólida,  que sejam resultado de um 

processo de consulta com as instituições responsáveis pela sua execução, o que só pode 

ser  feito  com  vontade  e  compromisso  na  investigação  (Dierna  et  al,  2003).  Isto 

representa um processo imprescindível para que se possa acelerar a atuação destinada a 

modificar a situação corrente  (Clayton et al, 2005). Para isso, é necessário  promover 
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uma  conscientização  sobre  a  importância  das  relações  entre  a  saúde  materna  e  as 

condições de vida, além das possibilidades de atuação para a diminuição do impacto 

destes determinantes (UNICEF, 2008). Assim este estudo procura ampliar e sintetizar os 

conhecimentos para o fortalecimento do compromisso técnico e científico na conjuntura 

social e política de nossa sociedade, com vistas à otimização da cobertura dos serviços 

que  têm  demonstrado  importantes  benefícios  e  contribuições  na  comunidade.  O 

horizonte é a aspiração ao mais elevado nível de saúde, reduzindo as desigualdades de 

forma  justa,  ética  e  sustentável,  para  melhorar  a  saúde  materna  de  uma parcela  da 

população sem o agravamento da situação de outra.  

Consideramos  que  a  investigação  cientifica  é  um  instrumento  de 

retroalimentação da prática assistencial que fortalece a nossa atuação tanto para o ensino 

como  para  a  pesquisa.  Nessa  direção,  este  estudo  teve  por  objetivo  investigar  os 

determinantes  socioculturais  associados  ao  acesso  e  uso  dos  serviços  maternos  na 

Comunidade Andina da América do Sul.  Acreditamos que o estudo trará contribuições 

para o desempenho dos profissionais de saúde em relação ao atendimento humanizado, 

uma vez que poderemos estar refletindo acerca das inquietações, na busca de caminhos 

e alternativas, e do entendimento sobre a situação em si. Desejamos que este estudo 

possa ainda levar aos profissionais a discussão e reflexão sobre a temática proposta e 

possibilitar a melhoria da assistência, assim como contribuir para o fortalecimento e a 

produção  de  conhecimentos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em Saúde  Coletiva  da 

Universidade Federal Fluminense.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Realizar uma revisão sistemática da literatura científica sobre os determinantes 

que influem no acesso e no uso dos serviços reprodutivos na Comunidade Andina da 

América do Sul.

2.2. Objetivos Específicos

2.2.1.  Identificar os principais determinantes que afetam o acesso aos serviços 

reprodutivos na Comunidade Andina da América do Sul.

2.2.2.  Identificar  os  principais  determinantes  que  afetam o  uso  dos  serviços 

reprodutivos na Comunidade Andina da América do Sul.
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3. Método

3.1. Desenho do Estudo

Um  debate  metodológico  recente  tem  ocorrido  no  sentido  de  enfatizar  as 

vantagens de integração de estudos qualitativos e quantitativos em revisões sistemáticas 

(Roberts et al, 2002; Mays et al, 2005; Dixon-Woods et al, 2005). Roberts et al (2002) 

argumentam que há riscos reais em se excluir  informação potencialmente valiosa se 

apenas  um  tipo  de  evidência  é  utilizado  em  uma  revisão  sistemática.  Os  estudos 

qualitativos preenchem as lacunas, fornecendo informação detalhada que pode não estar 

disponível  em estudos  quantitativos.  O uso  de  pesquisas  qualitativas  e  quantitativas 

isoladamente  pode  omitir  fatores  relevantes,  ou  pode  resultar  em  julgamentos 

inapropriados a respeito da sua importância relativa. As contribuições tanto da pesquisa 

qualitativa como da quantitativa são requeridas para sustentar a formação de políticas de 

saúde baseadas em evidências. Portanto, esta revisão incluiu tanto estudos quantitativos 

como estudos qualitativos na identificação dos principais fatores que afetam o acesso e 

o uso da atenção pré-natal e a assistência ao parto. Assim, integrar estudos qualitativos e 

quantitativos em  uma revisão  sistemática pode  dar informações  valiosas  sobre  os 

determinantes sócios culturais identificados (Simkhada, et al 2007).

Sendo  assim,  neste  estudo  foram  revisados  inquéritos  (estudos  individuais 

transversais), estudos de coorte, estudos caso-controle e estudos qualitativos realizados 

entre mulheres, que examinassem aspectos do acesso e do uso aos serviços reprodutivos 

(considerando-se atenção pré-natal  e assistência ao parto) em países da Comunidade 

Andina da América do Sul.

3.2. Estratégia de Busca

Buscas preliminares confirmaram os pressupostos de que há uma carência de 

pesquisa nesta área. Deste modo, optou-se por ampliar o critério de inclusão, de forma a 

incluir  estudos  com  indicadores  sociodemográficos  similares  e  que  também 

apresentassem características em comum com estes países no que diz respeito ao acesso 

e  ao  uso  da  atenção  pré-natal  e  a  assistência  ao  parto.  Portanto,  foram levantados 

estudos  que  exploraram  experiências,  atitudes  ou  crenças  das  mulheres  grávidas 

26



marginalizadas,  principalmente  em comunidades  rurais,  identificaram acesso  ou  uso 

tardio e irregular aos serviços de atenção à saúde materna.

Foram realizadas buscas nas bases de dados bibliográficas  PubMed, Scopus e 

ISI Web of Knowledge, além das bibliotecas virtuais provenientes da Biblioteca Virtual 

em Saúde (Bireme) Lilacs, IBECS,  Embase, Scielo, Medcarib, REPIDISCA, PAHO e 

WHOLIS,  para  artigos  publicados  até  dezembro  de  2010.  As  buscas  iniciais  foram 

conduzidas primeiramente através do uso de termos livres que cobrissem os principais 

domínios  da  pesquisa,  nos  idiomas  inglês,  espanhol  e  português,  de  acordo  com o 

Quadro 1.

Termos por idioma
Inglês Espanhol Português
Access Acceso Acesso
Use Uso Uso
Services Servicio Serviço
Reproductive health Salud reproductiva Saúde reprodutiva
Maternal health service Servicio de salud materno Serviço de saúde materno
Prenatal Prenatal Pré-natal
Obstetric care Atención obstétrico Atenção obstétrica
Pregnancy Embarazo Gravidez
Delivery Parto Parto
Equity Equidad Equidade
Factor Factor Fator
Determinant Determinante Determinante
Rural Rural Rural
Marginal Marginal Marginal
Excluded Excluido Excluído

Quadro 1. Termos livres adotados para a busca inicial nas bases de dados 

bibliográficas, por idioma.

Todas as buscas foram restritas a artigos centificos publicados em periódicos 

revisados  por  pares,  publicados  entre  1990  e  2010.  Não  foram incluídas  pesquisas 

publicadas antes de 1990 ou que analisassem dados anteriores a 1985, dado que o rápido 

desenvolvimento da atenção materna na década de 1990 reduziu a relevância dos dados 

da década de 1980 (Campbell, 2001). Naquela década, foram desenvolvidos programas 

de saúde materna que representaram uma importante mudança das políticas do setor e 

que estiverem orientados a eliminar a barreira socioeconômica no acesso aos serviços de 

saude materna, sendo o “Seguro Nacional de Maternidad y Niñez” (1994) na Bolívia, o 
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“Seguro  Materno  Infantil”  (1995)  no  Peru,  a  aprovação  pelo  governo  do  Equador  da 

primeira  versão da “Lei  de  Maternidade Gratuita  y  Atención  a la  Infancia”  (1994)  e  a 

descentralização no setor de saúde colombiano (1991). 

Apenas os dados do ano mais recente foram extraídos, se houvesse informação 

para anos consecutivos dentro de uma única publicação.

 A busca bibliográfica foi realizada na Biblioteca da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz, sob a orientação da Bibliotecária-

Chefa, Dra. Maria de Fátima Martins.  A estratégia de busca utilizada para as bases de 

dados  da  PubMed,  Scopus,  ISI  Web of  Knowledge  e  Bireme  seguiu  os  algoritmos 

listados abaixo: 

PubMed: 

((Prenatal  Care[MeSH  Terms])  AND  Reproductive  Health  Services 

Accessibility[MeSH Terms]) AND Quality of Health Care[MeSH Terms  AND Search 

Rural[Title/Abstract])  OR  marginal*[Title/Abstract])  OR  ethn*[Title/Abstract])  OR 

agricultur*[Title/Abstract] OR Indigen*[Title/Abstract] OR aborigin*[Title/Abstract] 

Scopus: 

(TITLE-ABS-KEY(prenatal care OR  delivery)  AND  TITLE-ABS-KEY(access* OR 

use)  AND  TITLE-ABS-KEY(quality AND  (health OR  care OR  service*))  AND 

TITLE-ABS-KEY(rural OR  marginal* OR  ethn* OR indigenous OR agricultur* OR 

aborigin*) 
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ISI Web of Knowledge:

Topic=(prenatal care OR deliver*) AND Topic=(access* OR use) AND Topic=(quality 

AND (health OR care OR service*)) AND Topic=(rural OR marginal* OR ethn* OR 

indigenous OR agricultur* OR aborigin*)

LILACS:

 

acess$  or  uso  or  utiliza$  and  determinantes  [Palavras] and servic$  or  cuidado$  or 

atencao  or  assisten$  or  maternidade  [Palavras] and prenatal  or  pre-natal  or  parto 

[Palavras]

Além disso, foram obtidas as referências cruzadas dos artigos selecionados via 

busca eletrônica. Foi considerada a possibilidade de se contactar os autores com vistas à 

obtenção de manuscritos citados, porém não publicados; entretanto, este procedimento 

não foi necessário,  visto que não houve a citação de manuscritos não publicados na 

literatura incluída na revisão sistemática. 

3.3. Avaliação dos Artigos

As duas revisoras (mestranda e orientadora) selecionaram os artigos através da 

análise  dos  títulos,  em seguida  dos  resumos,  segundo  relevância,  assim  finalmente 

selecionando os artigos que foram lidos na íntegra. As revisoras analisaram cada artigo 

selecionado  de  forma  independente,  realizando  um  consenso  na  avaliação  de  cada 

artigo, em cada uma das etapas de seleção e extração dos dados, se necessário. 

A qualidade metodológica e a validade interna foram analisadas segundo na lista 

de  critérios  de  seleção.  Os  artigos  selecionados  foram  avaliados  na  integra 

independentemente por duas revisoras (mestranda e orientadora), para determinar se tais 

artigos obedecem aos critérios de inclusão e exclusão. Como havia interesse em realizar 

uma síntese o mais abrangente possível dos achados sobre a pergunta de pesquisa, todos 

os estudos que preenchessem os critérios de inclusão foram selecionados para leitura 

integral.
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3.4. Critérios de Inclusão e Exclusão

3.4.1. Critérios de Inclusão

a) Artigos originais publicados em periódicos científicos indexados, de acordo com 

os algoritmos de busca considerados. 

b) Estudos que seguissem o método quantitativo ou qualitativo.

c) Artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol ou português.

d) Estudos realizados na base populacional dos países membros da Comunidade 

Andina da América do Sul.

e) Artigos cuja população de estudo fosse composta por gestantes de 15 a 45 anos 

de áreas rurais ou marginais.

f) Estudos  que  analisassem ou  descrevessem as  características  dos  serviços  de 

saúde maternos e da população de estudo.

g) Publicações realizadas entre 1990 e 2010.

3.4.2. Critérios de Exclusão

a) Estudos que cujos desfechos sejam indicadores  de mortalidade ou morbidade 

materna e neonatal.

b) Revisões  sistemáticas  ou  narrativas  relacionadas  com o  tema  da  pesquisa  e 

publicadas previamente.

c) Artigos cuja base populacional não seja a dos países da Comunidade Andina da 

América do Sul.

3.5. Extração dos Dados 

Foi  elaborada  uma  ficha  para  extração  dos  dados  (Anexo  1),  que  inclui 

identificação  do  artigo,  autores,  ano  de  publicação,  local  do  estudo,  tamanho  de 

amostra, características clínicas e sócio-demográficas da população incluída, presença 

ou ausência de fatores que afetam o uso  ou acesso seja ao pré-natal ou à atenção do 

parto  assistencial,  além de  características  relativas  aos  aspectos  metodológicos  e  de 

validade  do  estudo.  Seria  possível,  se  necessário,  efetuar  contato  com autores  para 

30



dirimir  dúvidas  ou  solicitar  dados  não  incluídos  na  publicação,  que  pudessem  ser 

obtidos com os mesmos; entretanto, este procedimento não foi necessário.

3.6. Estratégia de Análise dos Dados

Não  existe  uma  estrutura  única  de  consenso  para  a  análise das  evidências 

científicas disponíveis na área de conhecimento da saúde. De fato, a integração de tipos 

diferentes de dados dentro de uma única revisão é um dos desafios mais importantes nas 

revisões sistemáticas (Thomas et al, 2004). A síntese de dados adotada nesta revisão 

segue os preceitos da CRD Guidance (Deeks et al, 2001).  Dada a ampla variação nas 

populações  de estudo,  nas definições  de determinantes  ou fatores  de exposição,  nas 

medidas de desfecho e nos fatores de confusão investigados, poderia não ser apropriado 

a tentativa de obtenção de uma medida estatística resumo para a magnitude dos efeitos 

dos determinantes ou fatores de exposição para cada desfecho. 

Em  função  desta  constatação,  após  a  extração  dos  dados  dos  artigos  e 

organização  dos  resultados  em tabelas,  de acordo com os  desfechos  (uso e  acesso), 

tomou-se a decisão de realizar uma revisão descritiva, sem estimativa dos parâmetros de 

metanálise.  Assim,  optou-se  por  apresentar  os  dados  de  forma  resumida  através  de 

tabelas, seguidos por uma narrativa breve de cada medida de desfecho. 

Começou-se, neste estudo, por identificar os achados de um artigo e compará-los 

com os achados dos demais. Esta estratégia de análise foi repetida em todos os artigos 

incluídos  na  revisão  com  o  objetivo  de  se  encontrar  temas  em  comum.  Uma  vez 

identificados, estes temas foram submetidos a um exame de refutação, de forma a se 

certificar de que tais temas eram capazes de explicar todos os achados originais. Isto 

também foi realizado para se verificar se havia sido omitido algum achado que pudesse 

contradizer as sínteses que emergiam da análise. Finalmente, os temas e conceitos foram 

mapeados conjuntamente em uma linha sintética  de argumentação,  como afirmativas 

que integram todos os achados em um argumento teórico lógico.
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4. Resultados

4.1. Descrição Geral dos Artigos

Dos 356 artigos inicialmente identificados pelos critérios de busca, 163 foram 

considerados  irrelevantes  através  do exame dos títulos.  Os resumos dos  193 artigos 

restantes foram então examinados. Destes, 74 foram excluídos após a leitura do resumo, 

16 eram duplicatas  e 88 se referiam a outros países,  fora  do objetivo deste  estudo, 

resultando-se  em  15  artigos  que  foram  examinados  na  íntegra.  Destes,  4  foram 

excluídos em função dos objetivos da revisão (Tabela 1), resultando-se em 11 artigos 

finalmente incluídos na revisão (Figura 2).

Tabela 1. Artigos excluídos e razões de exclusão.

Artigo Razão de exclusão
Eggleston et al (2000) Análise  dos  determinantes  de  gravidez  indesejada  ou  não 

planejada, e não acesso ou uso de serviços maternos
Caceres (2009)

Artigo de reflexão teórica, sem investigação empírica
Nureña (2010)

Revisão da literatura sobre políticas e normas já existentes
Llanos et al (2004) Refere-se à demanda dos serviços de saúde em geral,  sem 

especificar nenhum serviço materno
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Figura 1. Fluxograma da seleção de estudos.

Os 11 artigos selecionados foram realizados nos Estados Unidos, Suécia, Reino 

Unido, Canadá, Peru, Bolívia e Colômbia, sendo que as populações alvo dos estudos 

formam os países  pertencentes  à comunidade andina (Bolívia,  Colômbia,  Equador e 

Peru). O período de publicação compreendeu os anos entre 1998 a 2010. Nove artigos 

foram  publicados  no  idioma  inglês,  e  dois,  em  espanhol.  Dos  artigos  incluídos,  2 

adotaram  metodologia  qualitativa,  4  eram  artigos  de  método  quantitativo  e  5 

combinaram os dois métodos. Em relação aos procedimentos de amostragem, 4 artigos 

analisaram dados secundários  provenientes  de  inquéritos  de  saúde demográficos,  os 

demais sendo estudos de base primária.
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356 = Número total de títulos 
identificados

193 = Submetidos à leitura do 
resumo

15 = Submetidos à leitura do 
artigo na íntegra

11 = Artigos incluídos 

4 = Excluídos após leitura do 
artigo na íntegra

163 = Descartados após leitura 
do título
título

178 = Excluídos após leitura do 
resumo:
74 = Critérios de exclusão
16 = Duplicatas
88 = Fora da área geográfica 



Tabela 2. Resumo geral dos estudos incluídos.

Código Autor 
(Ano)

Área 
Geográfica

Participantes Desenho do 
Estudo

Grupos de 
Comparação

Resultados

1 Paredes 
(2002)

Guaiaquil, 
Equador

923 mulheres 
parturientes de 
baixa renda

Quantitativo 
Transversal 

Rural e 
Periurbano

Embora o pré-natal e a atenção ao parto 
sejam gratuitos, ainda são inadequados
Os principais fatores associados ao uso e 
acesso foram a pobreza e educação das 
gestantes. 

2 Goincolea 
(2008)

Orellana 
(Amazônia), 
Equador

675 mulheres 
parturientes da 
zona rural

Quantitativo 
Transversal

Comunidades 
indígenas e 
Não indígenas

A situação socioeeconomica entre as 
indígenas rurais era menos favorável 
empedendo o uso.

3 O’Rourke 
(1998)

Inquivisi, 
Bolívia

409 mulheres de 
uma comunidade 
rural

Caso-
Controle

Participantes 
e Não 
participantes

A organização coletiva pode melhorar o 
acesso a saúde materna em relação ao uso 
do parto insitucional e cuidados pré-
natais.

4 Deborah 
(2008)

Cochabamba
Bolívia

108 mulheres 
sob cuidados 
pré-natais

Qualitativo Urbano e 
Rural

As mulheres da zona rural têm menor uso 
e pior acesso aos serviços de saúde 
reprodutiva.

5 Kelsey 
(2008)

Yapacani, 
Bolívia

44 mulheres e 18 
maridos da zona 
rural

Qualitativo Homens e 
Mulheres

As baixas taxas de acesso e uso ou pré-
natal e nascimentos em centros de saúde 
são associados a fatores políticos, 
financeiros e a diferenças culturais.

6 Silva 
(2010)

Bolívia Mulheres que 
tiverem parto no 
prazo dos cinco 
anos de estudo

Descritivo 
longitudinal

Comunidades 
indígenas e 
Não indígenas 
Zonas Urbana 
e Rural

O serviço de saúde reprodutiva mais 
efetivo foi o Seguro Básico de Saúde 
(1998), pela sua cobertura e maior uso 
nas áreas rurais e  indígenas; o SUMI 
(2003) eliminou a cobertura, o que piorou 
os indicadores rurais e ampliou as 
desigualdades. 
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Tabela 2. Resumo geral dos estudos incluídos (continuação).

Código Autor 
(Ano)

Área 
Geográfica

Participantes Desenho do 
Estudo

Grupos de 
Comparação

Resultados

7 Aguado 
(2007) 

Litoral 
Pacífico, 
Colômbia

Mulheres que tiverem 
parto no prazo dos cinco 
anos de estudo

Descritivo 
longitudinal

Urbano e 
Rural

Existe uma maior probabilidade de 
acesso e uso pré-natal e do parto para 
as mulheres de áreas urbanas e de 
melhor condição econômica. 

8 Elo 
(1992)

Peru Mulheres que utilizaram 
os serviços reprodutivos 
nos cinco anos de estudo 

Quantitativo. 
Transversal 
Inquérito 

Urbano e 
Rural

Existe um impacto positivo da 
escolaridade materna sobre o uso do 
pré-natal e assistência ao parto. 

9 Casapia 
(2007)

Amazonas, 
Peru

Atores governamentais e 
não governamentais, 
comunidades, instituições 
locais e nacionais. 

Qualitativo 
(Focus Group)

Comunidades 
indígenas e 
Não 
indígenas

A baixa escolaridade foi identificada 
como
barreira para o uso dos serviços de 
saúde maternos. 

10 Gabrysh 
(2009)

Ayacucho, 
Peru 

Mulheres e parceiros de 
17 aldeias rurais que 
tiverem um filho nos dois 
anos do estudo

Quali-Quanti
Quase 
Experimental

Grupos 
Culturais

As indígenas com pouca escolaridade 
aceitam o acesso e uso de os serviços 
se suas necessidades são identificadas 
e atendidas, o que contradiz o senso 
comum de que sua rejeição seja 
atribuída a preferências culturais ou 
ignorância.

11 Parodi 
(2007)

Peru Famílias  que  tiverem 
filhos  e  utilizaram  os 
serviços  de  saúde 
maternos  no  prazo  dos 
cinco anos de estudo

Inquérito Urbano e 
Rural

Embora  o  SIS  tenha  aumentado  o 
acesso  das  gestantes,  seus  efeitos 
mais  fortes  estão  localizados  nas 
áreas  urbanas,  reduzindo a  equidade 
no  uso.  A  escolaridade  é  um  fator 
ativador  de  acesso  aos  serviços  de 
saúde maternos 
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Os 11 estudos identificaram fatores que afetam o acesso e o uso da atenção pré-

natal e da assistência ao parto, fatores esses categorizados em dois itens, respondendo 

aos objetivos propostos:

I. Determinantes Relacionados ao Acesso: Fatores pessoais que afetam o 

acesso inicial,  e fatores sociais e de provisão de cuidado que afetam a 

manutenção do acesso.

II. Determinantes  Relacionados  ao  Uso: Disponibilidade,  acessibilidade, 

poder de compra (affordability), cobertura.

4.2. Determinantes que afetam o acesso aos serviços reprodutivos maternos

Em relação aos fatores que afetam o acesso aos serviços de saúde (tanto em 

termos de acesso inicial como da manutenção do acesso), emergiu da leitura dos artigos 

um conjunto de construtos  de primeira  e  segunda ordem,  que estão sumarizados  na 

Tabela 3.
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Tabela 3. Temas e construtos (de primeira e segunda ordem) relacionados ao acesso aos serviços de saúde materna.

Temas Construtos Artigos
Segunda ordem Primeira ordem Número Total Código*

Acesso Inicial Fatores Pessoais Conscientização, aceitação da gravidez e 
desejo de engravidar.

1 1

Paridade 2 1, 7
Percepção dos beneficios da clínica 5 2, 4, 5, 9, 10
Concepções sobre a gravidez, o pré-natal 
ou o parto

5 2, 5, 6, 9, 10

Medicina tradicional 6 2, 3, 4, 6, 10, 11
Idioma 7 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11

Acessibilidade Local de residência 8 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Distância ou tempo de viagem até o 
serviço de saúde

6 1, 4, 5, 7, 10, 11

Acesso Inicial e Manutenção Fatores Sociais Questões econômicas e de financiamento 7 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
Educação 8 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Etnicidade 6 2, 4, 5, 6, 10, 11

Continuidade do Acesso Oferta de 
Serviços

Necessidade de cuidar do cuidado 4 3, 5, 6, 10
Necessidade de respeito ao estilo de vida 
da mulher

4 2, 3, 4, 10

Necessidade de segurança cultural, 
emocional e física

4 2, 4, 9, 10

Necessidade de credibilidade, boa 
comunicação e habilidades interpessoais

6 1, 3, 4, 5, 6, 11

* De acordo com os códigos correspondentes aos artigos (Tabela 2).
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4.2.1. Acesso Inicial: Fatores Pessoais

A conscientização e aceitação da gravidez foram destacadas em um estudo, no 

qual a situação de gravidez indesejada ou não planejada produziu um risco mais alto de 

inacessibilidade,  início  mais  tardio  ou  consultas  menos  freqüentes  ao  pré-natal, 

demonstrando  a  interferência  de  um  fator  individual  predisponentes  em relação  ao 

acesso (Paredes et al, 2005). 

Dois estudos encontraram associações entre a paridade e o uso dos serviços pré-

natais e de assistência ao parto. A maior paridade, maior número de filhos, uma carga 

maior de trabalho relacionada à maternidade impediria a mãe de dar um tempo adicional 

ao cuidado da gravidez em curso (Paredes et al, 2005). A probabilidade de ocorrência 

de  um  parto  institucional  diminuiu  com  o  aumento  da  paridade,  pela  experiência 

repetitiva  de  partos,  o  que  implica  em uma  diminuição  da  relevância  percebida  da 

assistência (Aguado et al, 2007). 

Encontraram-se cinco artigos em que,  sendo a gravidez reconhecida,  aceita  e 

desejada, ainda assim pode haver uma relutância em relação ao engajamento na atenção 

pré-natal, se não existir uma crença nos benefícios da clínica. As mulheres podem não 

procurar cuidados institucionais, pela percepção de que o processo gestacional é fácil 

(Kelsey et al, 2008), pela falta de conhecimento da importância do cuidado materno 

(Paredes  et  al,  2002)  ou  pela  crença  que  as  instituições  que  não  são  considerados 

adequados e equipados para lidar com situações clinicamente complicadas (O’Rourke et 

al, 1998).

Cinco  estudos  descreveram as  barreiras  de  acessibilidade  associadas  com as 

concepções  sobre  a  gravidez,  o  pré-natal  ou  o  parto.  Por  exemplo,  quando  as 

percepções culturalmente diferentes são ignoradas, transgride-se o respeito, afetando a 

qualidade da atenção (Kelsey et al 2008; Silva et al 2010), o que leva as mulheres a não 

procurar os serviços médicos até momentos tardios das complicações maternas (Casapia 

et al, 2007). No modelo hegemônico da atenção médica, a família, o marido e a parteira 

tradicional são excluídos do processo, apesar de que as mulheres querem contar com 

sua participação ativa no trabalho de parto (Gabrysh et al, 2009).

Seis artigos analisaram que a falta da medicina tradicional nos centro de saúde 

se relaciona  com a probabilidade  de menor  procura,  seja por temor  ou rejeição  aos 

insumos farmacológicos ocidentais. É possível que estes serviços não sejam avaliados 

de “boa qualidade nos cuidados” se não permitirem algumas possibilidades de escolha 
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como a posição para dar à luz, a opção de não usar enemas e a presença de membros da 

família durante o parto (Goincolea et al, 2008). Em Yapacani, Bolívia, a situação não se 

ajusta facilmente entre os papéis de liderança entre medicina moderna e tradicional. As 

comunidades  médicas  e  locais  são  mais  receptivas  a  trabalhadores  comunitários  de 

saúde quando todos colaboram para a definição de suas atribuições e responsabilidades 

(O’Rourke et al, 1998). Persistem casos de relutância tradicional ao uso de serviços de 

saúde  do  modelo  ocidental  quando  há  uma  forte  tradição  de  medicina  tradicional 

(Deborah  et  al,  2008),  contribuindo  na  criação  de  desigualdades  nos  serviços  de 

assistência explicando por que os nascimentos domiciliares são freqüentes (Silva et al, 

2010).  Em  Ayacucho,  no  objetivo  de  incrementar  o  acesso,  foram  modificados  os 

protocolos  de  atenção  ao  parto,  com  ênfase  na  interculuralidade,  constituindo  uma 

experiência exitosa da mesma (Gabrysh et al., 2009). 

Sete estudos sugeriram que o  idioma se associa  ao acesso,  constituindo uma 

barreira no estabelecimento do primeiro contato com os serviços maternos.  Há casos de 

vergonha  associada,  quando  o  idioma  nativo  é  falado  com o  profissional  de  saúde 

(O’Rourke  et  al,  1998;  Deborah  et  al,  2008).  No  setor  peruano,  dois  quartos  da 

população são indígenas e a maior parte fala o quéchua, enquanto que os prestadores de 

saúde falam o espanhol, precisando de intérpretes locais (Gabrysh et al, 2009). As mães 

que tem como idioma nativo o quéchua, o aimara ou outro idioma que não o espanhol 

apresentam menor acesso (Parodi et al., 2007).

4.2.2. Acesso Inicial: Acessibilidade

O local de residência  foi identificado em oito estudos. Mulheres rurais foram 

menos usuárias de cuidados pré-natais (Paredes et al, 2005). Em Cochabamba, mulheres 

rurais  tinham menor  probabilidade  de procurar  o  hospital  e  maior  probabilidade  de 

expressarem temores a respeito do uso de serviços maternos (Deborah et al, 2008). Em 

Yapacani,  acessível  só  por  estradas  precárias,  que  são  intransitáveis  em  tempo  de 

chuvas, e dotado de uma centro de saúde com infraestrutura básica,  sua localização 

representa uma dificuldade (Kelsey et al, 2008). A maioria das mulheres colombianas 

do  litoral  pacífico  apresenta  inacessibilidade  até  o  centro  de  saúde  em  termos 

geográficos, precisando de transporte fluvial (Aguado et al, 2007).  O local representa 

um fator exógeno que impede o acesso a serviços adequados, já que os serviços de 

saúde com maiores recursos se localizam fundamentalmente nas zonas urbanas; por fim, 
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a provisão de serviços de saúde gratuitos para todos parece beneficiar principalmente 

aos indivíduos nas cidades (Silva et al, 2010). Embora no Peru existam avanços quanto 

ao acesso, estes não têm sido uniformes; assim, os avanços em áreas rurais têm sido 

mais lentos que os ocorridos em áreas urbanas (Elo et al, 1992).

Em relação à distância ou tempo de viagem até o serviço de saúde, observa-se 

sua associação com o acesso em seis artigos. Estes fatores demosntraram-se associados 

com menores taxas de cuidados pré-natais (Paredes et al, 2005). O tempo de viagem 

leva  acima de 25 minutos  entre  mulheres  rurais,  representando uma barreira  para a 

adoção de partos institucionais (Deborah et al, 2008). No parto, que pode se apresentar 

espontaneamente e sem aviso prévio exato, é complicado estimar e predizer de forma 

precisa o tempo de viagem ao centro de saúde, considerando a diversidade das áreas 

geográficas  (Kelsey et  al,  2008).  Em Ayacucho,  persistem poucas  possibilidades  de 

encaminhamento em caso de complicações que não puderem ser tratadas no centro de 

saúde, e o encaminhamento de uma ambulância,  ou a disponibilidade para cobrir  os 

custos de combustível, fazem-se necessários, em casos de complicações. O tempo de 

viagem ao centro de saúde é tão longo que as mulheres precisam chegar mais cedo, 

antes mesmo do início do trabalho de parto, mas não têm lugar para ficar, uma vez que 

lá chegam (Gabrysh et al, 2009).

4.2.3. Acesso Inicial e Manutenção: Fatores Sociais

Sobre as questões econômicas e de financiamento, sete estudos demonstraram 

que a idéia difundida da gratuidade e disponibilidade da saúde materna é contradita por 

alguns achados dos estudos, que sugerem que os recursos individuais e do provedor 

podem  ser  requeridos  como  complemento  em  certas  circunstâncias.  Os  custos  que 

incorrem  para  o  transporte  podem  significar  uma  pressão  extra  sobre  os  recursos 

financeiros limitados de mulheres provenientes de comunidades relativamente carentes, 

diminuindo  o  potencial  de  acesso  das  mulheres  à  atenção  oportuna  e  regular.  No 

Equador e Bolívia, a principal razão associada à baixa freqüência às consultas de pré-

natal foram as dificuldades econômicas (Paredes et al, 2002), assim como a necessidade 

de deslocamento para ou a utilização dos serviços de saúde (Kelsey et al,  2008). O 

acesso  também  requer  uma  infraestrutura  suficiente  relacionada  ao  transporte  e  ao 

cuidado dos outros filhos (Kelsey et al, 2008). Tanto no litoral colombiano como na 

Amazônia,  persistem altas  tarifas  não  cobertas  de  transporte  fluvial,  levando-se  em 
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conta os gastos ocasionados pela gestação (Aguado et al, 2007) e chegando a eles só no 

momento em que alguma complicação materna se apresenta, o que pode levar a um 

agravamento das mesmas (Casapia et al, 2007).

Oito estudos demonstraram que a  educação representa  um ótimo preditor  do 

cuidado pré-natal,  sendo um fator ativador  do acesso a serviços modernos de saúde 

(Parodi  et  al,  2007).  As  desigualdades  educacionais  estiveram  freqüentes, 

principalmente entre mulheres rurais (Goincolea et al, 2008). A educação insuficiente 

gera maior dificuldade no acesso de os serviços pré-natais ou de atenção ao parto, ou as 

mães  podem não retornar  em função das diferenças  percebidas  em relação ao nível 

educacional (Deborah et al, 2008). A educação formal apresentou-se como um fator de 

exclusão que afeta o comportamento de procurar por assistência médica (Silva et al, 

2010).  A  escolaridade  das  mulheres  emergiu  como  um fator  chave  em  um estudo 

qualitativo, levando a uma apreciação da importância deste fator na sua interface com os 

serviços de saúde reprodutiva.  As chances de que uma mulher com pelo menos seis 

anos de escolaridade  receba atenção materna  em comparação  com uma mulher  sem 

educação  são  aumentadas,  confirmando  a  importância  da  educação  no  acesso  aos 

serviços de saúde maternos (Elo et al, 1992).

Foi  demonstrado  o  papel  significativo  da  etnicidade em  seis  estudos.  As 

disparidades entre as áreas urbanas e rurais  (onde predominam as etnias andinas ou 

indígenas) se refletem em uma barreira nas desigualdades no acesso aos serviços. O 

percentual de atendimento do parto em áreas urbanas subiu de 56% para 81% entre 

1977 e 2006, em áreas rurais não-indígenas, estes valores se mantiveram praticamente 

inalterados (56% contra 55%), enquanto que entre as mulheres rurais indígenas há uma 

marcante redução nestes percentuais, mesmo que tenham aumentado (7% contra 15%.) 

sendo visivelmente menor (Goincolea et al, 2008). Estes grupos, mesmo nas situações 

em que vão até os serviços, podem optar por não utilizá-los, não retornar em função de 

uma  percepção  de  falta  de  respeito,  por  diferenças  percebidas  em  relação  a  sua 

etnicidade, ou por expressarem temores em relação ao cuidado (Deborah et al, 2008). 

Houve associação do acesso com as condições de vida abaixo da linha de pobreza e a 

moradia  em áreas  em que os  centros  de  atenção  primária  à  saúde contam com um 

mínimo de profissionais disponíveis, enquanto que os centros urbanos estão comumente 

superlotados (Kelsey et al, 2008). É conhecida a discriminação histórica dos indígenas, 

que,  em  muitas  vezes,  não  gozam  dos  serviços  de  saúde  de  alta  complexidade 

oferecidos em estabelecimentos de nível terciário,  que não existem nas zonas rurais, 
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embora os problemas de saúde sejam mais significativos nas zonas rurais (Silva et al, 

2010).  Felizmente,  existe  evidencia  de  que as  mulheres  indígenas  podem aceitar  os 

serviços de saúde, se suas necessidades são conhecidas e abordadas, contradizendo os 

argumentos de culpabilidade em função das suas atitudes, ou de rejeição à medicina 

ocidental pelas “preferências culturais” ou pela “ignorância” (Gabrysh et al, 2009). A 

distância entre a curva dos que têm seguro-saúde e a linha de equidade se explica em 

grande parte por barreiras não econômicas, como o pertencimento a grupos étnicos, o 

que não tem sido levado em conta de maneira eficaz (Parodi et al., 2007).

4.2.4. Continuidade e Manutenção do Acesso: Oferta de Serviços

Nove estudos o observaram a  necessidade de cuidar a produção do cuidado 

como um dos preditores do cuidado. Em Orellana, Equador, houve referências sobre a 

má qualidade do serviço oferecido pelo provedor dos serviços de saúde (Paredes et al, 

2002). Em Inquivisi, havia três postos de saúde com apenas um médico e uma auxiliar 

de enfermagem, com a oferta apenas de consultas de medicina geral e equipamentos 

básicos,  sem possibilidade  de  uma ação  oportuna  em uma situação  de  complicação 

materna (O’Rourke et al, 1998). O número de partos atendidos em estabelecimentos de 

saúde é outro indicador que apóia a avaliação do risco que correm as mães quando seus 

partos não são atendidos por pessoal qualificado. Observam-se desigualdades entre os 

departamentos  indígenas  e  as  áreas  não  indígenas,  que  já  têm  alcançado  os  ODM 

(O’Rourke et al, 1998).  Os departamentos bolivianos de La Paz, Oruro e Potosí são os 

que contam com os níveis mais baixos de partos em instituições sanitárias (Silva et al, 

2010). Viver na zona rural tende a desestimular na procura de parto institucional em 

cerca de 20%, quando comparadas às mulheres que habitam zonas urbanas (Parodi et al, 

2007).

Quatro estudos apontaram a necessidade de respeito ao estilo de vida da mulher, 

já  que  muitas  das  consultas  com  os  provedores  de  saúde  são  percebidas  como 

desrespeitosas,  quando  preocupações  genuínas  e  perguntas  são  minimizadas  ou 

ignoradas. Essas atitudes de desatenção conflitam com as visões pessoais das mulheres, 

que ficam temerosas ou envergonhadas de irem aos serviços, devido também a práticas 

com as quais não estão familiarizadas, e em função da percepção do tratamento que irão 

receber  (Deborah  et  al,  2008).  Foram  observadas  discrepâncias  em  respeito  ao 

atendimento às mulheres em trabalho de parto entre todas as populações (Goincolea et 
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al,  2008).  Em  Ayacucho,  as  usuárias  consideravam  incômodo  que  pessoas 

desconhecidas  pudessem  entrar  na  sala,  dado  que  os  órgãos  genitais  são  expostos 

durante  os  exames  vaginais  e  os  procedimentos  de  higiene,  sendo  que  a  situação 

preferida  seria  que  a  higiene  fosse  feita  pela  própria  mulher  ou  pela  família,  após 

explicações.  As gestantes demonstram medo de procedimentos desconhecidos,  o que 

não  aconteceria  se  os  profissionais  os  explicassem  e  pedissem  permissão  antes  de 

qualquer exame (Gabrysh et al, 2009).

Quatro estudos enfatizaram a  necessidade de segurança cultural, emocional e  

física, tendo os grupos étnicos menor probabilidade de manter a frequência aos serviços 

de saúde maternos,  se seus valores tradicionais  forem ignorados,  dado que o acesso 

pode  ser  complicado  por  por  diferenças  culturais,  quando  estas  são  ignoradas 

(Goincolea et al, 2008). Existe preocupação com práticas médicas pouco familiares, tais 

como “amarrar”  as  mulheres  e  o  uso  de  aparelhos  que  “dão mais  dor  na  barriga”, 

afetando a qualidade da atenção (Kelsey et al, 2008). Em Ayacucho, a família não tem 

oportunidade de ficar no centro de saúde, apesar da distância desde seus domicílios, 

fantando um espaço para os familiares. O uso de óleos ou ervas naturais para abordar as 

moléstias no trabalho de parto não é permitido, o que cria um choque cultural adicional 

(Gabrysh et al, 2009).

Seis  estudos  apontaram  a  necessidade  de  credibilidade,  boa  comunicação  e 

habilidades  interpessoais, observando  que, freqüentemente  em  comunidades  rurais, 

médicos  e  enfermeiros  não  falam  as  línguas  indígenas,  o  que  cria  obstáculos  à 

comunicação (Gabrysh et al, 2009). É muito comum que os profissionais não tenham 

familiaridade  em administrar  serviços  além do seu treinamento  biomédico  ocidental 

(Kelsey  et  al,  2008).  Por  outro  lado,  as  mulheres  preferem  ser  atendidas  por  um 

profissional  que  estabeleça  comunicação  (Deborah  et  al,  2008).  Estas  comunidades 

ainda sofrem com uma ampla gama de efeitos adversos, que são muitas vezes causados 

por  negligência  ou  pela  organização  inadequada  (Casapia  et  al,  2007),  e  assim  as 

próprias  mulheres,  conjuntamente  com  provedores,  precisam  contribuir  para 

incrementar as proporções de mulheres recebendo cuidados maternos (O’Rourke et al, 

1998).
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4.3. Determinantes que afetam o uso de os serviços reprodutivos maternos

             Em relação aos determinantes que se associaram à utilização dos serviços 

maternos,  eles  foram  classificados  nos  seguintes  eixos:  Poder  de  Compra, 

Disponibilidade, e Características dos Serviços de Saúde (Tabela 4).

Tabela 4. Determinantes associados ao uso dos serviços de saúde materna.

Eixos Fatores Artigos
Número Total Código*

Poder de Compra Ocupação da mulher 2 3, 8
Ocupação do marido 2 8, 11
Situação socioeconômica 7 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11
Custo dos serviços 4 4, 5, 6, 10

Disponibilidade Organização dos serviços 4 3, 4, 6, 10
Participação comunitária 3 3, 9, 10

Características dos 
Serviços de Saúde

Cobertura 6 4, 6, 7, 9, 10, 11
Conhecimento sobre os serviços 2 2, 5
Tempo de atendimento 5 2, 4, 5, 7, 10

* De acordo com os códigos correspondentes aos artigos (Tabela 2).

4.3.1.  Poder de Compra

O custo dos serviços  foi avaliado em quatro artigos.  Os custos de transporte e 

testes laboratoriais são os principais fatores que impedem o uso dos serviços, dado que a 

fonte de sustento principal das mulheres é a oferta de produtos ou serviços no mercado 

diário (Casapia et al, 2007). Uma proporção considerável das pacientes (27%) não sabia 

os preços dos serviços de antemão e consideraram os preços cobrados injustos (Deborah 

et al, 2008).

A situação socioeconômica, juntamente com a escolaridade, apresentou-se como 

um fator influente, sendo abordada por sete estudos. Circunstâncias socioeconômicas 

desfavoráveis  têm  sido  inversamente  associadas  com  o  uso  desta  modalidade  de 

assistência  (O’Rourke et  al,  1998). Os dados sobre os fatores associados aos baixos 

índices de cuidado pré-natal  no Equador demonstraram a importância  das condições 

relacionadas à pobreza (Paredes et al, 2005).  O baixo uso dos serviços maternos no 

litoral  pacífico  colombiano  se  deve  ao  fato  que  esta  é  uma  das  regiões  mais 

empobrecidas  do  país,  com  a  maior  taxa  de  analfabetismo  (18%),  apresentando 
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inacessibilidade em termos econômicos (Aguado et al, 2007). As mães com maior renda 

têm maiores probabilidades de serem atendidas em um centro de saúde, enquanto que as 

mães pertencentes ao quintil mais pobre mais provavelmente darão à luz em suas casas, 

ou com assistência de uma parteira. Esta opção vai decrescendo à medida que se passa 

para os quintis mais ricos. As afiliadas ao seguro integral de saúde estão mais próximas 

da linha de equidade, o que reduz as escolhas mais arriscadas para o momento de dar à 

luz (Parodi et al, 2007).

Dois estudos apresentaram o impacto significativo da ocupação da mulher e do  

marido no uso de serviços, sendo um importante indicador da condição econômica da 

família, que pode influenciar o comportamento relativo à procura e ao uso (Elo et al, 

1992). As mulheres rurais realizam, principalmente, trabalhos de agricultura, sendo que 

a renda percebida é suficiente só para a subsistência, dificultando a compra de serviços 

de saúde (O’Rourke et al, 1998).

4.3.2 Disponibilidade

Quatro estudos observaram a  organização dos serviços; observando as formas 

de  distribuição  de  os  recursos  humanos,  como  são  organizados  os  fluxos  de 

atendimento,  assim  como  uso  dos  serviços.  Por  exemplo,  em  Cochabamba,  existe 

insatisfação  das  grávidas  quando  aos  horários  dos  serviços,  que  são  considerados 

inconvenientes,  ou  pelo  fato  de  que  não  se  vê  o  mesmo  médico  em  duas  visitas 

diferentes. Além disso, há menor probabilidade destas gestantes procurarem o hospital e 

maior probabilidade de terem medo de freqüentá-lo, em função dos longos tempos de 

espera e do medo de ficarem sozinhas em um ambiente não familiar, o que aumenta o 

risco de parto  domiciliar  (Deborah et  al,  2008).   A organização  dos  serviços  se  vê 

afetado por fatores endógenos ao sistema de saúde, tais como: insuficiências sistêmicas, 

incapacidade  de  resolver  os  problemas  de  saúde,  cobertura  limitada,  mudanças 

freqüentes ou incapacidade e pouca receptividade da parte dos provedores de serviços 

de  saúde.  Levando  em  conta  estas  insuficiências,  têm  sido  desenvolvidas  algumas 

estratégias mitigadoras, como o desenvolvimento de serviços móveis de saúde ou casas 

de espera (Silva et al, 2010). Em Ayacucho, a rotação do pessoal de saúde não permite 

construir relações de confiança, expressando necessidades insatisfeitas (Gabrysh et al, 

2009).
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Três  estudos  demonstraram que a  participação  comunitária  tem um impacto 

positivo  em diversos  aspectos  de  saúde,  tais  como morbidade  materna,  organização 

feminina, nível de participação, práticas obstétricas (cuidados pré-natais, uso de parto 

institucional, tempo oportuno de cuidados, sinais de alerta, etc). A disponibilidade do 

profissional  em  trabalhar  com  a  comunidade  melhora  os  conhecimentos  sobre 

reprodução,  os  sinais  de  perigo  de  complicações  e  o  autocuidado,  e  estimulam  o 

percentual de mulheres que usam os serviços, representando um meio custo-efetivo de 

melhora da saúde materna, em uma região na qual o uso da assistência médica moderna 

é limitado. Assim, o efeito de organização dos grupos de mulheres em áreas remotas 

aumenta  o  recebimento  de  cuidados  pré-natais  (O’Rourke  et  al,  1998). O trabalho 

multidisciplinar  permite  a  obtenção  de  informações  valiosas  sobre  os  principais 

problemas  de  saúde  materna.   Na  experiência  de  Belém,  na  Amazônia,  o  foco  de 

oficinas participativas garantiu o envolvimento ativo de importantes atores (Casapia et 

al,  2007).  No mesmo  sentido,  é  necessário  melhorar  a  atenção  ao  parto  através  do 

estabelecimento  de  relações  de  confiança  entre  os  profissionais  de  saúde  e  as 

comunidades, ajustando os serviços às necessidades das comunidades, como permitindo 

uma  sala  de  espera  preparada  para  que  as  famílias  aguardem  o  nascimento,  ou 

favorecendo a  inclusão dos  familiares,  já  que as mulheres  desejam sua participação 

ativa no trabalho de parto. O modelo desenvolvido em Ayacucho leva em conta estas 

necessidades, como a oferta de uma corda e de bancos para a posição de parto vertical, a 

inclusão de familiares e parteiras tradicionais no processo de nascimento e o uso do 

idioma quéchua, que tem demonstrado benefícios (Gabrysh et al, 2009).

4.3.3. Características dos Serviços de Saúde

Dois estudos indicaram a falta de conhecimento sobre os serviços como um fator 

associado ao uso dos serviços reprodutivos. Embora as políticas de saúde contemplem 

as questões de interculturalidade e difusão da informação, não estão sendo aplicadas de 

forma suficiente. A abordagem intercultural é baseada na comunicação entre culturas e 

estruturas, não só em relação a aspectos não-indígenas em oposição a indígenas, mas 

também ao papel desempenhado pelo profissional de saúde em oposição ao paciente, 

assim como a hegemonia  do modelo  biomédico  em oposição ao modelo  tradicional 

(Goincolea et al, 2008). Em Yapacani, apenas um serviço materno de atenção primária 

com o mínimo de pessoal estava disponível, o que levava as grávidas a não saberem 
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quais  serviços  poderiam utilizar.  O temor  e  a  relutância  de  ir  ao  serviço  de  saúde 

freqüentemente  advêm  da  percepção  da  qualidade  do  cuidado  e  da  falta  de 

conhecimento  sobre  os  serviços  (Kelsey  et  al,  2008),  o  que  é  adicionada  à  pouca 

receptividade dos provedores de serviços de saúde (Silva et al, 2010).

Cinco estudos abordaram o tempo de atendimento, observando que, mesmo após 

as etapas de motivação para freqüentar os serviços reprodutivos, algumas mulheres se 

encontravam cada vez mais  frustradas,  em função da quantidade de tempo que elas 

deveriam esperar por uma consulta, e o fugaz tempo que é utilizado em cada consulta 

(Paredes et al 2002; Deborah et al 2008).

Seis artigos mencionaram que a  cobertura por um plano de saúde tem um impacto 

positivo no uso de serviços reprodutivos. Entretanto, em Cochabamba, apenas 13% da 

amostra tinha um seguro de saúde (Deborah et al, 2008). Persistem percepções de que 

os  serviços  de  saúde  não  são  necessários  em  função  de  experiências  prévias  de 

nascimentos fáceis (Kelsey et al, 2008). O déficit na cobertura é interferido por fatores 

endógenos ao sistema de saúde, tais  como insuficiências sistêmicas,  incapacidade de 

resolver  os  problemas  de  saúde  e  cobertura  limitada  (Silva  et  al,  2010).  No litoral 

colombiano,  observam-se  baixas  taxas  de  prestação  de  serviços  de  saúde,  mesmo 

quando os habitantes conseguem acessar os centros de saúde, visto que a maioria dos 

serviços se encontra com recursos mínimos, tanto em termos humanos como de recursos 

diagnósticos e terapêuticos (Aguado et al, 2007). A cobertura plena do seguro aumenta 

a probabilidade de que a mãe use os serviços reprodutivos (Parodi et al, 2007).
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5. Discussão 

A intenção desta discussão é refletir sobre os determinantes associados ao acesso 

e  uso  dos  serviços  reprodutivos,  não  somente  aqueles  diretamente  relacionados  às 

gestantes, mas também ao próprio sistema de saúde, sob uma ótica que leve em conta os 

comportamentos dos protagonistas orientados pela integralidade no cuidado de saúde. 

Este  é  um  objetivo  dos  atores  que  se  debruçam  sobre  o  processo  de  revisão, 

reconstrução e implementação do programa de saúde materno-infantil da CAN, visando 

consolidar  estratégias  que  incorporem  a  centralidade  da  grávida  como  o  sujeito 

avaliador nesse processo. É importante salientar que tais protagonistas são, na nossa 

concepção  de  formação  e  de  construção  do  cuidado,  intimamente  interdependentes; 

portanto, o esforço é também o de buscar uma aproximação de desejos, para instaurar 

uma discussão aproximativa entre todos.  

Esta  revisão  sistemática  incluiu  11  artigos,  sendo  a  maioria  realizada  e 

financiada por instituições acadêmicas estrangeiras aos países da CAN, o que se explica 

principalmente  pela  falta  de  investimento  em  pesquisa  nas  instituições  dos  países 

estudados.  De modo  geral,  identificou-se  uma tendência  à  valorização  das  questões 

individuais  do usuário  como o foco  principal  do  estudo,  tanto  nas  questões  de  uso 

(principalmente em relação à situação socioeconômica), quanto ao acesso (em que são 

consideradas principalmente a educação e a localidade de residência). 

Neste sentido, encontrou-se associação entre a maior paridade e o menor acesso, 

o que não não é um achado constante: por exemplo, na África do Sul, as mulheres com 

alta paridade tendem a utilizar os serviços mais freqüentemente do que as primigestas, 

sustentando  a  variabilidade  do  comportamento  segundo  o  contexto  (Mekonnen  e 

Mekonnen, 2003). 

Em  relação  às  percepções  dos  benefícios  da clinica,  demonstrou-se que este 

fator  é  ainda  relevante,  o  que  leva  à  necessidade  de  que  as  grávidas  conheçam  a 

importância dos serviços maternos. Para isso, as comunidades, os provedores de saúde e 

as áreas de assistência devem estar articulados, a possibilitando uma atenção baseada na 

integralidade – entendida como um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, 

individuais  e  coletivos,  de  complexidade  diferenciada  –  no  modo  de  organizar  as 

práticas e as respostas aos problemas de saúde (Silva et al, 2005). Estas percepções se 

agravam quando existe uma oferta limitada de serviços, o que leva o risco de se repassar 

para as mulheres a responsabilidade por alocarem um tempo e um espaço adicional em 
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suas vidas para a frequência aos serviços reprodutivos durante o processo gestacional 

(Nuria et al, 2007).

Entre  as  concepções  particulares  relativas  ao  processo  de  gestar  e  parir,  a 

comunidades e o pessoal de saúde têm idéias diferentes sobre que é normal e em que 

casos  é  preciso à  intervenção médica.  Nas  zonas  rurais,  aproximadamente  50% das 

grávidas acessam o controle pré-natal nos estabelecimentos de saúde, mais só 21,3% 

atende seu parto com o pessoal do estabelecimento,  pelos sinais de desconfiança no 

pessoal e pelas técnicas utilizadas no parto (Vera et al, 2007). 

Outro campo de diferença é a complementaridade com a  medicina tradicional, 

em geral pouco aceita pelos serviços maternos. A integralidade leva em contas estas 

particularidades, compromete-se com o atuar democrático,  em um cuidar que é mais 

alicerçado numa relação de compromisso ético-político de sinceridade, responsabilidade 

e  confiança  entre  sujeitos.  Na  integralidade,  respeita-se  o  saber  das  pessoas  (saber 

particular e diferenciado), os saberes históricos que foram silenciados e desqualificados 

(como o parto na água, em casa, vertical,  em quatro pontos como posição, o uso de 

ervas específicas para o trabalho de parto ou para o nascimento, a não medicalização do 

parto, seja por anestesia ou episiotomia etc), expressando um compromisso ético nas 

relações entre gestores, profissionais e usuários (Pinheiro et al, 2009).

 O  idioma constituiu  uma  barreira  ao  acesso  pela  ausência  do  domínio  dos 

idiomas  nativos  por  parte  dos  profissionais.  Entretanto,  um  profissional  de  saúde 

inovador não se restringe a um método determinado; ele aplica diversas estratégias de 

acordo com as situações apresentadas (Koifman et al, 2008). Neste caso, isto implica a 

melhoria da comunicação, seja aprendendo uma língua, trabalhando com intérpretes ou 

desenvolvendo linguagens comuns entre o paciente e provedor (Kelsey et al, 2008). 

O lugar de residência é um fator negativo em relação ao acesso, levando a uma 

relação direta com a distância ou tempo de viagem até o serviço de saúde, determinado 

pelos  meios  ou  facilidades  que  as  grávidas  podem  utilizar  para  garantir  o  acesso 

(McLaughlin et al, 2002). Viver em zona afastada tende a desestimular a procura dos 

serviços maternos, justificando a baixa frequência, seguida da importância da questão 

cultural de dar à luz em casa (Jaramillo, 2004).  É plausível que o lugar de residência 

afastado e as  questões econômicas representam uma limitação ao acesso e ao uso dos 

serviços reprodutivos, dado que, mesmo contando com os recursos necessários para o 

transporte,  sem  a  existência  de  infraestrura,  de  mobilidade  e  de  mecanismos  de 
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abreviação do tempo de viagem, é impossível garantir uma atenção à gravidez e seu 

desenlace exitoso (Vera et al, 2003). 

As  questões  econômicas  e  de  financiamento  são  interdependentes  à  renda  e 

educação,  permitindo  um maior  acesso aos  serviços  reprodutivos,  especialmente  em 

ações de prevenção e vigilância, como o controle pré-natal, o atendimento do parto em 

instalações  sanitárias,  enquanto  que  a  menor  educação  se  associa  a  maiores 

complicações em todos os eixos da maternidade (Morreale, 2002). A educação materna 

foi  um dos  determinantes  mais  relevantes  no  acesso  ao  pré-natal:  as  mulheres  com 

maior  escolaridade  são  mais  conscientes  da  necessidade  dos  serviços  de  saúde, 

aumentando sua autonomia na tomada de decisões e construindo uma maior capacidade 

de controle sobre a própria saúde e de empoderamento compartilhado na família (Reddy 

et  al,  2008;  Beegle  et  al,  2001).  Assim,  pessoas  com maior  escolaridade  são  mais 

eficientes  na  seleção  de  insumos  de  saúde,  já  que  o  nível  educacional  é  um fator 

ativador  do  acesso  aos  serviços  reprodutivos  de  saúde  modernos,  aumentando  o 

conhecimento  dos  mesmos  (Beegle,  2001).  Além  disso,  a  escolaridade  melhora  a 

capacidade da paciente se comunicar com os profissionais, por aumentar o valor que a 

mulher credita à boa saúde, resultando em demanda aumentada dos serviços de saúde 

(Schultz, 1984). A educação altera o tradicional balanço de poder no interior da família, 

levando a mudanças no processo de tomada de decisão e na alocação de recursos dentro 

do domicílio, também modificando as crenças em relação às causas das doenças e à sua 

cura, o que influencia as práticas domésticas de cuidado (Caldwell, 1979; Reddy and 

Caldwell,  1983),  e também reflete  um padrão mais  alto de vida e de acesso a bens 

sociais  em  geral  e  financeiros  em  particular  (Ware,  1984).  Este  efeito  tem  sido 

evidenciado similarmente  na  África  (LeGrand  e  Mbacke,  1993),  alguns  países  do 

Oriente Médio (Adil e van den Borne, 2007), Ásia (Streatfield et al, 1990) e América 

Latina (Monteith et al, 2008). 

O cuidado é um indicador da qualidade do atendimento, o que inclui considerar 

as concepções particulares da comunidade (Goincolea et al,  2008), sempre que estas 

concepções não prejudiquem a saúde da população, a fim de respeitar os estilos de vida  

das comunidades. Isto significa flexibilidade nos protocolos, com postura aberta que 

propicie  a  discussão,  a  modificação  e  a  implementação  de  novas  técnicas.  Como 

exemplos, podemos citar: permitir a entrega da placenta depois do nascimento para seu 

respectivo enterro, a presença do familiar ou parteira de confiança, a utilização de uma 
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corda  na  posição  vertical,  entre  outros,  representam estratégias  para  familiarizar  as 

comunidades com o sistema de saúde oferecido (Nuria et at, 2009).

A necessidade  de  segurança  cultural,  emocional  e  física consiste  em que  a 

grávida  se  sinta  confortável  com  as  características  dos  serviços  reprodutivos  e  do 

provedor,  e  vice  versa.  Estas  características  envolvem  idade,  sexo,  classe  social, 

etnicidade  (no  caso  do  provedor),  o  tipo  de  diagnóstico  e  a  cobertura  (no  caso  do 

usuário)  (McLaughlin  C et  al,  2002).  Quando estas  necessidades  são desvalorizadas 

pelos  provedores  maternos,  é gerada  a  insatisfação  das  usuárias,  pelo  abuso  ou 

tratamento  inadequado.  Com  o  agravamento  da  situação,  isto  as  leva  a  procurar 

cuidados  de  um determinado  serviço,  perdendo  assim o  acesso  à informação  sobre 

problemas de saúde, sintomas e opções de tratamento (Dierna et al, 2003). 

A  idéia  central  é  a  de  considerar  o  usuário  como  sujeito  a  ser  atendido  e 

respeitado em suas demandas e necessidades. Isto afeta a resolubilidade da equipe e dos 

serviços, por meio de discussões permanentes (permitindo a participação da usuária nas 

decisões  sobre  a  saúde),  capacitação,  utilização  de  protocolos  e  reorganização  dos 

serviços  materno-infantis  (Pedrosa  et  al,  2005).  É  preciso  praticar  o  acolhimento, 

construindo relações nas práticas de saúde, buscando a produção da responsabilização 

clínica,  sanitária e intervenção resolutiva, reconhecendo que, sem acolher e vincular, 

não há produção dessa responsabilização, ou de relações humanizadas (Koifman et al, 

2006).

A necessidade de “cuidar do cuidado” (Kelsey et al, 2008) cada vez requer mais 

atenção, responsabilidade, zelo e desvelo com os desejos do usuário, de forma a incluí-

lo na tomada de decisão sobre sua saúde. Para que esta ação contemporânea seja feita 

com sucesso, é necessário promover a intervenção dos diferentes atores implicados no 

processo, reconhecendo a importância do papel de cada um de eles. O cuidado integral 

de saúde é  um procedimento  técnico  simplificado,  uma ação  integral  que garante  o 

direito de ser e de ter cuidado, considerando as diferenças dos sujeitos,  e respeitando as 

relações de etnia,  gênero e raça,  as quais são portadoras de necessidades e atenções 

específicas. É o tratar, o respeitar, o acolher, o atender a maternidade, com qualidade e 

resolutividade  de  seus  problemas.  É  fruto  das  relações  de  pessoas,  traduzidas  em 

tratamento  digno e  respeitoso,  com qualidade  e  acolhimento  (Pinheiro  et  al,  2007). 

Cuidar  o  cuidado  reflete  a  organização  do  serviço  para  atender  às  necessidades  e 

preferências dos cidadãos, e inclui o vínculo oportuno que é construído na relação entre 

a grávida e o provedor de saúde (McLaughlin et al, 2002).
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Em relação à necessidade de credibilidade, comunicação e habilidades pessoais  

entre os provedores e usuárias, os profissionais de saúde devem promover uma atenção 

humanizada,  sendo  capazes  de  estabelecer  comunicações  diretas,  compreensivas  e 

francas com os usuários, agindo como educadores que defendem o direito universal na 

saúde,  que  participem de  ações  com a  comunidade,  com capacidade  de  aprender  a 

aprender (Koifman et al, 2007). A assistência autoritária, monológica, vertical, onde o 

medico é o único que reflete, e onde os usuários devem receber de maneira passiva as 

indicações, é domesticadora, buscando controlar a vida e ação das usuárias, proibindo-

as de exercer suas próprias concepções de saúde ou doença, e como a coletividade não 

está  disposta  e  renunciar  a  seus  costumes  e  ciências,  optam por  abandonar  ou  não 

confiar no sistema de saúde (Pinheiro et al, 2006). 

A  disponibilidade dos serviços  pressupõe que o provedor conte com recursos, 

insumos e tecnologia necessários para conhecer e atender às necessidades das gestantes 

(McLaughlin  C et  al,  2002).  Assim,  é necessária uma organização dos serviços que 

inclua  a  articulação  entre  trabalhadores  em  saúde  e  usuárias,  através  de  ações 

abrangentes  de  promoção  da  saúde  mediadas  por  aumento  da  conscientização.  É 

responsabilidade dos provedores estarem atentos às barreiras potenciais na utilização de 

seus  serviços,  respondendo  de  um modo  organizado  e  sistemático  (Simkhada  et  al, 

2006).  As deficiências  na assistência  à  saúde materna são produto de desigualdades 

relacionadas  também com as  barreiras  nos  sistemas  de  saúde.  Estas  requerem uma 

resposta compartilhada e organizada, incrementando e aperfeiçoando o uso de recursos 

técnicos e de investimento, o que é fundamental para se cumprir com os compromissos, 

melhorando a qualidade no atendimento (Chirapaq et al, 2010).

Em relação à melhoria das relações entre os usuários e os serviços, encontramos 

um instrumento  na  participação  comunitária,  que  favorece  a  produção  do  cuidado 

(O’Rourke  et  al  1998;  Casapia  et  al  2007,  Deborah  et  al  2008).  O  fato  é  que  as 

populações  estão  quase  excluídas  dos  processos  de  tomada  de  decisões  em  saúde 

materna,  já  que  suas  vozes  raramente  se  escutam e  suas  opiniões  não  influem nas 

políticas, passando despercebidas pela sociedade (Mackenbach et al, 2009). Em função 

disso, muitos esforços têm sido feitos em relação às novas tendências participativas, 

centradas  na  coletividade  materna.  Se  é  verdade  que  os  esforços  ainda  não  são 

suficientes, não se pode negar que os grupos de participação comunal pequenos, com 

ambiente condutor mais fraternal, têm cumprindo muitos dos objetivos esperados. Estas 

técnicas têm contribuído na retroalimentação constante, formativa, que favorece que as 
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grávidas e o provedor de saúde amadureçam e desenvolvam suas próprias técnicas de 

avaliação de suas ações e responsabilidades. Assim, a grávida é orientada para que ela 

mesma possa situar  suas dificuldades,  a fim de que possa descobrir  novos jeitos de 

progredir e orientar a utilização dos serviços reprodutivos (Koifman et al, 2006). 

O uso dos serviços reprodutivos está relacionado com o poder de compra, o qual 

está determinado em função dos custos e da capacidade do usuário de poder adquirir ou 

pagar por eles, assim como a ocupação da mulher e do esposo influi no poder de compra 

dos serviços (McLaughlin et al, 2002). A demanda por insumos de saúde depende das 

características da mãe e do pai, que são associadas através dos resultados variados do 

processo  de  negociação  dentro  do  domicílio.  Finalmente,  a  renda  do  domicílio  é 

constrastada  com  os  indicadores  de  preços  de  aquisição  de  serviços  de  saúde, 

aproximados pela condição de cobertura de seguro saúde da gestante. Assim, embora 

exista isenção no atendimento, os gastos de exames de laboratório, a hospedagem dos 

familiares em lugar próximo ao centro de saúde e os demais gastos, até as tarifas de 

serviço mais baixas podem resultar inacessíveis para famílias que moram dentro de uma 

economia campesina ou de subemprego (Vera José, 2003).

Entendendo que a  situação socioeconômica é produto da educação, da renda e 

de características demográficas, e aceitando sua influencia no uso dos serviços de saúde, 

as famílias carentes são as que quase sempre conformam todo o grosso dos casos de 

morbidade e mortalidade materna (Morreale, 2002). É difícil o transporte para chegar ao 

centro de saúde, voltar para casa ou ser transferido para um centro de maior capacidade 

resolutiva, pelos custos. Mesmo podendo a família custeá-los, em diversas ocasiões não 

ha transporte ou ambulância  que as traslade.  A isso se agregam o tempo e a renda 

deixada de receber pela assistência na consulta (Ortiz et al, 2006). Assim, a carência de 

recursos socioeconômicos é associada a uma redução do uso de serviços reprodutivos 

(Lale Say et al, 2007).  

Os planos de saúde e sua cobertura nos países da CAN têm um efeito positivo 

sobre o acesso médio das gestantes ao sistema de saúde,  que está aumentando.  Um 

outro achado é a associação mais forte dos benefícios e efeitos sendo encontrados nos 

segmentos populacionais com maior nível socioeconômico. Assim, os seguros não têm 

alcançado a melhora da equidade do acesso, tendo por outro lado implementado um 

sistema de focalização (Jaramillo, 2004).  

A difusão para o conhecimento sobre os serviços maternos e a maior oferta do 

profissional da saúde materna não foi observado como um fator tão importante quanto a 
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situação socioeconômica ou a educação, mais a literatura ilustra que eles representam 

uma influência no uso dos serviços. O incremento dos postos de saúde em diferentes 

localidades, a maior oferta de profissionais e a difusão destas ações permitem um maior 

uso,  indicando  que  as  populações  vão  fazer  uso  sempre  que  os  serviços  estiverem 

disponíveis  e  tenham sido  difundidos  (Morreale,  2002).  Na tentativa  de  reconhecer 

quais fatores específicos impactam sobre a tomada de decisão das mulheres de forma 

individual, assim como os mecanismos de difusão da oferta dos serviços que podem 

obstruir ou maximizar a utilização dos serviços, as mulheres fazem escolhas racionais 

baseadas  na  informação  obtida.  Assim,  um  serviço  de  saúde  materno  ajustado  ao 

contexto,  que  presta  atenção  às  circunstâncias  específicas  das  grávidas  em situação 

desvantajosa, pode aumentar os índices de uso dos serviços de atenção pré-natal e de 

assistência ao parto (Downe et al, 2009)

A efetividade  da  abordagem destes  determinantes  será  alcançada  através  da 

atuação coletiva e integralizada. Por exemplo, se fosse fortalecida a isenção dos custos 

dos serviços reprodutivos, esta ação isoladamente não poderia aumentar seu acesso e 

uso, se os outros determinantes não fossem levados em conta. Isto torna fundamental 

reconhecer a interdependência entre os fatores, para que se possa encontrar estratégias 

eficazes de intervenção,  no objetivo de programar ações sustentáveis  que finalmente 

garantam o acesso e o uso de serviços reprodutivos (McLaughlin et al, 2002). Assim, 

ressalta-se a necessidade de explorar esta problemática, a fim de que as estratégias de 

maternidade segura e saudável sejam uma realidade, e cujo sucesso limitado pode ter 

sido causado pela falta de análise rigorosa dos dados disponíveis sobre as variações no 

acesso  ou  no  uso,  ou  num entendimento  inadequado  das  questões  contextuais  que 

devem ser abordadas para que estas desigualdades que possam ser reduzidas (Elo et al, 

2002).

Foram  encontradas  três  revisões  sistemáticas  que  abordavam  problemas  de 

pesquisa correlacionados a este estudo. Downe et al (2003) analisaram as barreiras de 

acesso ao pré-natal nas mulheres marginalizadas de países desenvolvidos. Conroy et al 

(2007)  realizaram a primeira  revisão específica  do uso de os  serviços  maternos  em 

países em desenvolvimento, focando principalmente nos países da Ásia e África. Por 

fim, a revisão de Simkhada et al (2008) analisou os fatores que afetam o uso do pré-

natal focalizados na África, Ásia, Caribe e dois países da América Latina (Paraguai e 

Equador). Todos estes estudos encontraram alguns resultados similares ao do presente 

estudo, resguardadas as diferenças específicas em termos de intervenções e de grupos de 
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países estudados, e pela heterogeneidade dos desfechos. Isto significa que a comparação 

entre os resultados do presente estudo e das revisões sistemáticas similares não é direta, 

visto  que,  em  nenhum  dos  três  casos  anteriores,  os  artigos  restringiram-se 

exclusivamente ao estudo do acesso ou do uso, e houve um foco muito mais acentuado 

em relação ao pré-natal. No presente estudo, por outro lado, os indicadores de acesso e 

de uso foram individualizados especificamente, e a mesma importância foi dada para os 

serviços de pré-natal e se assistência ao parto.

É  importante ressaltar  que  os  resultados  do  presente  estudo  podem ter  sido 

influenciados por limitações não controladas, relacionadas a três aspectos. O primeiro 

deles refere-se ao fato que os artigos incluídos foram restritos àqueles publicados  nos 

idiomas inglês, espanhol e português,  gerando viés de idioma. Entretanto,  de forma a 

verificar  a  completude  da  busca,  verificou-se  as  referências  cruzadas  dos  artigos 

incluídos,  o  que  não  produziu  nenhum  artigo  novo.  Adicionalmente,  é  importante 

ressaltar  que  nenhum  artigo  foi  excluído  da  leitura  em  função  de  seu  idioma  de 

publicação.

O segundo aspecto refere-se à heterogeneidade das metodologias dos artigos, o 

que  não  permitiu  a  estimativa  de  uma  medida-sumário  dos  resultados.  Este  é  um 

resultado  comum  em  revisões  que  incluem  estudos  observacionais.  Desta  forma, 

considerou-se uma decisão cautelosa a de realizar uma avaliação critica e um síntese 

descritiva dos resultados. Por fim, é importante notar que parte da heterogeneidade dos 

resultados  desta  revisão  foi  causada  pela  inclusão  de  estudos  tanto  de  metodologia 

quantitativa  quanto  qualitativa;  entretanto,  é  reconhecido  que  contribuições 

provenientes  destes  dois  métodos  são requeridas  na  definição  de  políticas  de saúde 

baseadas em evidências  (Mays et al,  2005; Dixon-Woods et  al,  2005; Roberts et  al, 

2002).

Não obstante os aspectos desafiadores da realização de uma revisão sistemática 

pouco ortodoxa, como a apresentada no presente estudo, é importante ressaltar que esta 

revisão sistemática apresenta o diferencial de ser a primeira de que se tem notícia que 

aborda este tema, com foco apenas na população dos países da Comunidade Andina da 

América do Sul, e de avaliar uma ampla gama de determinantes que afetam o uso e 

acesso aos serviços maternos reprodutivos.

Os resultados sugerem que a adoção de estratégias destinadas a fortalecer o uso e 

acesso aos serviços maternos, em particular nas gestantes marginalizadas ou rurais, deve 

ser entendida como um investimento específico dos serviços de saúde, ou até mesmo 
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como uma política de saúde em nível nacional. Sendo assim, é recomendável que tais 

decisões sejam baseadas em evidências provenientes de estudos mais consistentes em 

termos metodológicos do que o disponibilizado pela literatura científica no momento 

atual. Sugere-se, portanto, o desenvolvimento de um arcabouço analítico, baseado nas 

metodologias de avaliação de estratégias de saúde, que seja capaz de efetuar análises 

consistentes  de  custo-efetividade  para  a  implementação  de  programas  eficazes  que 

levem  em  conta  a  integralidade  da  atenção  à  saúde  materna.   As  soluções  podem  ser 

encontradas  na  reforma  legal,  nas  ações  de  saúde  coletiva  e  na  promoção  da  autonomia  das  mulheres na 

capacidade de decisão, garantindo que as implementações levem em consideração os grupos mais vulneráveis.
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6. Conclusões

1. Esta revisão sistemática  analisou 11 artigos que investigaram os determinantes 

do acesso e  do uso de serviços  reprodutivos,  sendo que a  vasta  maioria  dos 

estudos foi realizada em ambiente rural e com delineamento do tipo inquérito, 

sendo alguns poucos de cunho qualitativo.

2. Oito artigos marcaram a educação como o fator social mais relevante na decisão 

de se fazer uso do pré-natal. Assim a educação é uma ativadora do acesso aos 

serviços modernos e uma ótima preditora do cuidado. A escolaridade mais alta 

fornece  maior  conscientização  sobre  a  necessidade  de  uso  dos  serviços 

reprodutivos, modifica as crenças sobre as causas das complicações maternas e 

sobre a sua cura, assim como aumenta a autonomia na tomada de decisões na 

saúde. Por outro lado, a baixa escolaridade determina uma maior probabilidade 

de se optar pelo não uso ou não retorno ao serviço de saúde, em função das 

diferenças socioculturais percebidas.  

3. Sete estudos observaram que a falta de uso e de acesso aos serviços reprodutivos 

é associada a dificuldades socioeconômicas, a qual é produto da educação, da 

renda e de características demográficas. Mesmo com programas de isenção de 

tarifas, recursos individuais são requeridos em famílias que moram dentro de 

uma  economia  campesina  ou  de  subemprego,  para  que  as  mulheres  possam 

acorrer aos serviços reprodutivos.

4. Oito artigos destacaram o impacto do local de residência no acesso, seja pela sua 

distância dos serviços de saúde com maiores recursos, que em geral se localizam 

nas zonas urbanas, seja pela carência de infraestrutura para o acesso, por falta de 

veículos, pelas estradas precárias, ou pelas tarifas do transporte.  

5. Sete  artigos  demonstraram  o  impacto  do  idioma  em  relação  ao  acesso  aos 

serviços,  constituindo  uma  barreira  de  comunicação  que  requer  intérpretes 

locais, já que os provedores não dominam as línguas indígenas. 

6. Seis artigos estudaram o efeito da medicina tradicional, evidenciando o temor ou 

rejeição  das  populações  nativas  aos  insumos  farmacológicos  ocidentais,  em 

locais em que há uma forte tradição de medicina indígena. 
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7. Seis  artigos  mencionaram o  impacto  positivo  do seguro  de  saúde,  embora  a 

cobertura não tenha alcançado a totalidade das populações mais carentes. Foram 

ainda demonstradas insuficiências sistêmicas e baixa capacidade dos seguros em 

resolver os problemas, dadas as poucas possibilidades de encaminhamento em 

caso de complicações maternas.

8. A decisão de resumir os resultados narrativamente foi  tomada em função da 

existência  de  variações consideráveis entre  os  artigos,  em  termos  de 

intervenções e medidas  de  resultados,  descrição  da  amostra  e  escolha  dos 

desfechos. 

9. A presente revisão sugere que o acesso crescente das mulheres à educação terá 

um efeito positivo de longa duração, não apenas no acesso e uso dos serviços de 

saúde materna, mas também na sua situação socioeconômica como um todo.

10. Os fatores encontrados podem ser associados a um conjunto de ações ou inações 

dos governos e, portanto, não são insuperáveis. Sua identificação foi  um passo 

inicial essencial  para que se possa agir para a sua redução e eliminação,  com 

participação das comunidades, levando em conta suas opiniões na elaboração de 

políticas.

11. A heterogeneidade  dos  resultados  aqui  apresentados  deve  ser  analisada  com 

cautela. Sugere-se a aumentar a massa crítica da literatura científica relativa a 

este tema, em termos de estudos de custo-efetividade, seja através de pesquisas 

prévias à implementação de protocolos ou normas técnicas em saúde materna e a 

elaboração de diretrizes para a publicação de estudos de avaliação sobre este 

tema.
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