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RESUMO 
 

 

 

OBJETIVO: Descrever a tendência de utilização e a adequação do acesso ao pré-natal na região 

da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro no período de 2000 a 2017. 

MÉTODOS: Foi realizado um estudo de série temporal abrangendo o período de 2000 a 2017, 

a partir de dados disponíveis na base do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC). Foram avaliadas as características sociodemográficas, reprodutivas e a assistência 

pré-natal. Utilizamos para adequação do acesso ao pré-natal um critério proposto pelo 

Ministério da Saúde, composto por número e mês de início de consultas, disponível no SINASC 

a partir de 2014. Para tendência temporal, foi realizada regressão logarítmica, pelo método 

joinpoint. A avaliação foi global e de acordo com as características sociodemográficas, tanto 

para a utilização como para o acesso. 

RESULTADOS: O estudo mostrou algumas mudanças das características sociodemográficas 

maternas na Baixada Litorânea, com melhora discreta da escolaridade e redução de mães 

adolescentes. Quanto ao pré-natal, 60% das mulheres conseguiram realizar sete ou mais 

consultas em 2017, um pouco mais que em 2000. A tendência foi de aumento em dois períodos, 

entremeados por estabilidade. De 2007 a 2017, o aumento foi de apenas 1% ao ano, mais 

destacado nas mulheres mais velhas e de maior escolaridade. Houve desigualdades na utilização 

e acesso ao pré-natal. Para utilização, observaram-se diferenças na realização de sete ou mais 

consultas. Mulheres com baixa escolaridade (< 4 anos de estudo) representaram a categoria 

com pior desempenho, pouco mais de 1/3 atingiu este patamar de consultas. Mulheres brancas 

alcançaram praticamente 70%, enquanto pretas e pardas, apesar de aumento no período, tiveram 

menos que 60%. Adolescentes não chegaram a 50% deste patamar. Para adequação do acesso, 

tanto adolescentes como mulheres com menos de oito anos de estudo tiveram resultados 

desfavoráveis: quase 1/3 com classificação de pior desempenho e menos da metade atingindo 

o melhor desempenho. Quanto à cor da pele, pretas e pardas atingiram 50 e 56%, enquanto as 

brancas chegaram a 66,8% de adequação do acesso. 

CONCLUSÃO: Gestantes com menor escolaridade, com cor de pele preta/parda e adolescentes 

tiveram menor utilização e acesso ao pré-natal na Baixada Litorânea. As mudanças temporais 

têm sido pouco intensas no sentido de ampliar a adequação. São necessárias políticas públicas 

para tentar reduzir iniquidades na assistência pré-natal desta população. 

Descritores: Cuidado Pré-natal. Estudos de séries temporais. Sistemas de informação. 

Indicadores de adequação pré-natal. Brasil. 



ABSTRACT 
 

 

 

 

OBJECTIVE: To describe trends of utilization and the adequacy of access to prenatal care in 

the Baixada Litorânea region of the state of Rio de Janeiro from 2000 to 2017. 

METHODS: A time series study covering the period from 2000 to 2017 was carried out, based 

on data available on the Information System on Live Births (SINASC). Sociodemographic, 

reproductive and prenatal care characteristics were assessed. We used a criterion proposed by 

the Ministry of Health for the adequacy of access to prenatal care, consisting of the number and 

month of the start visits, available at SINASC since 2014. For temporal trends, logarithmic 

regression was performed using the joinpoint method. The assessment was global and according 

to the sociodemographic characteristics, both for utilization and access. 

RESULTS: The study showed some changes in maternal sociodemographic characteristics in 

the Baixada Litorânea, with a slight improvement in schooling and reduction in adolescent 

mothers. As for prenatal care, 60% of women were able to have seven or more visits in 2017, 

slightly more than in 2000. There was an increase in two periods, interspersed with stability. 

From 2007 to 2017, the increase was only 1% per year, more prominent among older women 

and those with higher education. There were inequalities in the utilization and access to prenatal 

care. For utilization, differences were observed in the performance of seven or more visits. 

Women with low schooling (<4 years of study) represented the category with the worst 

performance, just over 1/3 reached this number of visits. White women reached practically 

70%, while black and brown, despite an increase in the period, had less than 60%. Adolescents 

did not reach 50% of this level. For adequate access, both adolescents and women with less 

than eight years of study had unfavorable results: almost 1/3 with the worst performance 

classification and less than half achieving the best performance. As for skin color, black and 

brown reached 50 and 56%, while white reached 66.8% of adequate access. 

CONCLUSION: Pregnant women with less education, with black / brown skin color and 

adolescents had less utilization and access to prenatal care in Baixada Litorânea. The temporal 

changes have been little intense in the sense of expanding the adequacy. Public policies are 

needed to reduce inequities in prenatal care for this population. 

Keywords: Prenatal care. Time series studies. Information systems. Prenatal adequacy 

indicators. Brazil. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Após me formar em Enfermagem no ano de 2008, minha primeira oportunidade de 

trabalho foi na área de assistência em saúde pública e de ensino a curso profissionalizante 

também em matérias relacionadas à saúde pública, foi então que surgiu a paixão por essa área. 

Decidi fazer minha primeira pós-graduação em Atenção Básica com Ênfase em PSF (Programa 

de Saúde da Família) pela Universidade Federal Fluminense e hoje estou no Mestrado 

aprimorando ainda mais o caminho que escolhi seguir. Mas como nem tudo é perfeito, descobri 

que não era uma profissão muito valorizada, decidi então fazer a diferença através do meu 

trabalho, dando uma assistência humanizada e de qualidade a todos sem distinção alguma e 

tendo espírito de camaradagem para com os amigos de profissão. 

E acredito que através do meu aprimoramento posso contribuir muito para a formação 

de novos profissionais que também se façam apaixonados por essa profissão tão linda. 

Meu projeto é sobre uma das áreas em que muito atuo e gosto, saúde da mulher. Área 

muito importante para o futuro, pois é durante a gestação que se determina a qualidade do 

parto/nascimento, que quando bem acompanhada reduz muitos problemas que podem perdurar 

por toda vida, além de ser um período muito importante para a maioria das gestantes e sua 

família. Por isso acredito que é fundamental estudar fatores a serem considerados e/ou 

melhorados para o atendimento da gestante, para garantir o máximo de qualidade e segurança 

possíveis para ela e seu bebê. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A realização do pré-natal representa papel fundamental para a saúde da mulher, feto e 

recém-nascido (BHUTTA et al., 2014; HODGINS et al., 2016; de BERNIS et al., 2016; 

MALOUF & REDSHAW, 2017). A atenção pré-natal de boa qualidade e de forma 

humanizada é primordial, pois inclui ações tanto de prevenção quanto de promoção da saúde 

da gestante e do feto. O pré-natal adequado identifica possíveis situações de risco para ambos 

e aumentam as chances de serem realizadas intervenções oportunas (BRASIL, 2011a). 

A cobertura do pré-natal no Brasil é universal, mas a adequação da assistência pré- 

natal ainda não foi atingida de forma plena (LEAL et al., 2018). De acordo com um estudo 

nacional realizado por Viellas et al. em 2014, 75,8% das mulheres iniciaram o pré-natal até 

a 16ª semana gestacional e apenas 73,1% tiveram o número mínimo de consultas previstas 

para a idade gestacional no momento do parto. 

Ainda temos muito a evoluir no que tange à captação precoce da gestante em tempo 

de iniciar o pré-natal antes da 12ª semana gestacional, como preconizado pela Rede Cegonha 

(BRASIL, 2011b). Sabemos que doenças iniciadas na gestação ou que são descobertas e não 

controladas no pré-natal, como diabetes, infecção do trato urinário, sífilis e HIV/AIDS, 

podem proporcionar resultados desfavoráveis tanto para a mãe quanto para o filho 

(KIKUCHI et al., 2016). 

Problemas na adequação da assistência no pré-natal têm sido relatados por muitos 

estudos nacionais (ANDREUCCI & CECATTI, 2011; VIELLAS et al., 2014; 

DOMINGUES et al., 2015; NUNES et al., 2016), e mostram que ainda temos muito a 

avançar para conseguirmos atingir um nível de atenção com padrões elevados (LEAL et al., 

2018). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
2.1 PROGRAMAS, PORTARIAS E NORMAS RELACIONADAS AO PRÉ-NATAL 

NO BRASIL 

 

 
2.1.1 Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

 

Elaborado pelo Ministério da saúde em 1984, causou uma ruptura conceitual com os 

princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para eleição de 

prioridades neste campo (LEAL et al., 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde, são objetivos gerais do Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher: 

• Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante 

a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços 

de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro; 

• Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente 

por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, 

sem discriminação de qualquer espécie; 

• Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher. 

 
 

No âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, devemos 

salientar um ponto a ser considerado primordial na execução das ações, é ela: a humanização 

do atendimento, pois a humanização bem empregada no seu sentido fiel e de qualidade traz 

como consequência o vínculo de relações entre os sujeitos, pois ambos identificam no outro 

a sua necessidade, ainda que possam se diferenciar em condições sociais, raciais, étnicas e 

culturais. 

O processo de implantação e implementação do PAISM apresenta especificidades no 

período de 84 a 89 e na década de 90, sendo influenciado posteriormente pelo SUS, pelas 

características da nova política de saúde, pelo processo de municipalização e principalmente 

pela reorganização da atenção básica, por meio da estratégia do Programa Saúde da Família 

(LEAL et al., 2018). 
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2.1.2 Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) 
 

 

Criado pela Portaria n° 569, de 01 de junho de 2000 (BRASIL, 2000), teve por objetivo o 

desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde de gestantes e 

recém-nascidos, promovendo a ampliação do acesso a estas ações, o incremento da 

qualidade e da capacidade instalada da assistência obstétrica e neonatal bem como sua 

organização e regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Alguns de seus 

princípios são (BRASIL, 2002): 

a - Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da 

gestação, parto e puerpério; 

b - Toda gestante tem direito ao acompanhamento pré-natal adequado; 

c - Toda gestante tem direito de saber e ter assegurado o acesso à maternidade em que será 

atendida no momento do parto; 

d - Toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada 

de forma humanizada e segura. 

e - Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal humanizada e segura. 
 

Adicionalmente, o PHPN estabeleceu o pacote de ações/intervenções para que se 

oferecesse um pré-natal adequado: 

1 Consultas: Primeira consulta de pré-natal até o 4° mês de gestação; no mínimo, seis 

consultas de acompanhamento pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro 

trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação. Uma consulta 

no puerpério, até quarenta e dois dias após o nascimento. 

2. Exames laboratoriais: 

a) ABO-Rh, na primeira consulta; 

b) VDRL, um exame na primeira consulta e outro na trigésima semana da gestação; 

c) Urina, um exame na primeira consulta e outro na trigésima semana da gestação; 

d) Glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e outro na trigésima semana da 

gestação; 

e) HB/Ht, na primeira consulta. 

f) Oferta de Testagem anti-HIV, com um exame na primeira consulta, 

3. Aplicação de vacina antitetânica (esquema recomendado de acordo com status vacinal). 

4. Atividades educativas. 

5. Classificação de risco gestacional na primeira consulta e nas subsequentes. 
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O PHPN previa um Sistema de Informações próprio, o SISPRENATAL, 

disponibilizado aos Municípios pelo DATASUS. Este sistema possibilita o 

acompanhamento e monitoramento da implantação do PHPN, através do envio de relatórios 

e indicadores sobre a atenção pré-natal e puerperal (BRASIL, 2002). 

O sistema possui fichas que devem ser preenchidas, a saber: Ficha de Cadastramento 

da Gestante, Ficha de Registro Diário de Atendimento e a Ficha de Cadastramento da 

Interrupção do Acompanhamento da Gestante. Posteriormente, os dados são digitados e 

repassados à correspondente Secretaria Municipal de Saúde (LIMA E CORREA, 2012). 

Os dados coletados formam a Base de Dados Nacional do Sisprenatal, 

retroalimentando a Coordenação Nacional do Programa (BRASIL, 2002). Atualmente esses 

dados são lançados diretamente através do e-sus AB (composto por sistemas de software que 

instrumentalizam o processo de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde), contribuindo com 

a integração e ligação entre os diversos pontos da rede de atenção e permitindo o trabalho 

em conjunto entre os diferentes sistemas, a fim de reorganizar as informações da saúde na 

Atenção Básica em nível nacional (BRASIL, 2018a). 

 
2.1.3 Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 

 

O Ministério da Saúde editou a Norma Operacional de Assistência à Saúde (BRASIL, 2001), 

que “amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica, define o processo de 

regionalização da assistência, cria mecanismos para fortalecimento da gestão do SUS e 

atualiza os critérios de habilitação para os estados e municípios” (BRASIL, 2001). 

Na área da saúde da mulher, a NOAS estabelece para os municípios a garantia das 

ações básicas mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer 

de colo uterino e, para garantir o acesso às ações de maior complexidade, prevê a 

conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da 

organização dos territórios estaduais. A delimitação das ações básicas mínimas para o âmbito 

municipal é resultante do reconhecimento das dificuldades para consolidação do SUS, e das 

lacunas que ainda existem na atenção à saúde da população. 
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2.1.4 Lei da vinculação da maternidade 

 

A vinculação da gestante com a maternidade é reconhecida desde 27 de dezembro 2007 pela 

Lei Nº 11.634 (BRASIL, 2007) e através dela toda gestante tem assistência assegurada pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. O processo se dá no ato da inscrição no programa pré-natal 

e a gestante tem direito ao conhecimento e à vinculação prévia à: 

I - Maternidade na qual será realizado seu parto; 

II - Maternidade na qual ela será atendida nos casos de intercorrência pré-natal. 

 
 

2.1.5 Rede Cegonha 
 

Foi criada através da Portaria Nº 1.459, de 24 de junho de 2011 (BRASIL, 2011b), tendo 

como base quatro componentes: I - Pré-Natal; II - Parto e Nascimento; III - Puerpério e 

Atenção Integral à Saúde da Criança; e IV - Sistema Logístico: Transporte Sanitário e 

Regulação. 

O componente relativo ao pré-natal apresenta uma série de ações de atenção à saúde, como: 
 

a) realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) com captação precoce da 

gestante e qualificação da atenção; 

b) acolhimento às intercorrências na gestação com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade; 

c) acesso ao pré-natal de alto de risco em tempo oportuno; 

d) realização dos exames de pré-natal de risco habitual e de alto risco e acesso aos resultados 

em tempo oportuno; 

e) vinculação da gestante desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto; 

f) qualificação do sistema e da gestão da informação; 

g) implementação de estratégias de comunicação social e programas educativos relacionados 

à saúde sexual e à saúde reprodutiva; 

h) prevenção e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; e 

i) apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré-natal e para o local em que 

será realizado o parto. 

 

Dentre suas diretrizes está a indicação de os serviços de saúde aderirem a medidas e 

procedimentos comprovadamente benéficos e seguros para o acompanhamento do parto e 

do nascimento, para assim evitar práticas intervencionistas que não sejam necessárias. Para 

que essas diretrizes sejam alcançadas, é essencial que a mulher esteja ciente de todo processo 

de parto, sendo informada sobre seus direitos especialmente neste período de parto. 
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2.2 AVALIAÇÃO DO PRÉ-NATAL: INDICADORES DE ADEQUAÇÃO E 

QUALIDADE DO PRÉ-NATAL 

Para discussão dos estudos e indicadores de avaliação do pré-natal, usaremos o 

referencial de Habicht et al. (1999), que define dois eixos de avaliação: 1) Desempenho vs. 

Impacto e 2) Adequação, plausibilidade e probabilidade. 

Esses eixos são essenciais para avaliar como os indicadores se apresentavam no 

passado, como eles se apresentam no presente e assim podermos analisar as modificações 

ocorridas durante o tempo. O primeiro eixo nos ajuda a entender como está o desempenho 

dos programas e se eles têm impacto na saúde da população. O segundo nos mostra como os 

indicadores se apresentam e como podemos utilizar esses dados para propor intervenções. 

Segundo a revisão de Morón-Duarte et al. (2019), numerosos indicadores de 

conteúdo do pré-natal estão sendo usados para avaliar adequação e qualidade em todo o 

mundo. No entanto, existe a necessidade de usar indicadores padronizados e esforços para 

melhorar a avaliação da qualidade. Estes autores descreveram os indicadores utilizados para 

a avaliação da qualidade do atendimento pré-natal em todo o mundo sob a estrutura da 

Organização Mundial de Saúde. 

Os indicadores foram organizados em quatro grandes blocos, os três primeiros 

referentes ao processo do pré-natal: exames, prescrições e aconselhamento. O último bloco 

consiste nas intervenções pautadas em ampliar utilização e qualidade do pré-natal (Quadro 

1). 
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Quadro 1 - Indicadores de cuidados pré-natal, de acordo com as Diretrizes de Assistência 

Pré-natal da Organização Mundial de Saúde. 

A. Intervenções nutricionais 

 
Aconselhamento sobre alimentação saudável 

Prescrição de suplementos de ferro e ácido fólico 

Prescrição de suplementos de ferro 

Prescrição de suplementos de ácido fólico 

Vários suplementos de micronutrientes (não recomendado) 
 

B. Avaliação materna e fetal 

 
Medição da pressão arterial 

Medição de peso 

Teste de anemia usando amostra de sangue (recomendado em contextos específicos) 

Avaliação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

Avaliação da sífilis 

Avaliação bacteriúria assintomática (recomendada em contextos específicos) 

Avaliação do diabetes mellitus gestacional 

Medição da altura da sínfise-fundo (recomendado em contextos específicos) 

Ecografia 

Avaliação de sons cardíacos fetais 
 

C. Medidas preventivas 

 
Prescrição de tratamento anti-helmíntico preventivo (recomendado em contextos 

específicos) 

Vacinação contra o toxoide tetânico 

Prevenção da malária com prevenção intermitente tratamento durante a gravidez 

(recomendado em contexto) 

D. Intervenções nos sistemas de saúde para melhorar a utilização e qualidade do atendimento 

pré-natal 

Promoção de comportamentos relacionados à saúde para mães e saúde do recém- 

nascido 

Relatório de número de consultas de pré-natal 

Relatório da primeira visita durante o primeiro trimestre de gravidez 

Relatório do cronograma completo de consultas de pré-natal durante a gravidez 
 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Morón-Duarte et al., 2019. 
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Nos estudos brasileiros sobre adequação e qualidade do pré-natal, os indicadores têm 

variado. Os mais usados na década de 90 e início dos anos 2000 eram derivados das 

propostas de Kessner (1973, apud KOTELCHUCK, 1994) e Kotelchuck (1994), voltados 

para utilização, e os critérios do PHPN para avaliar o processo. O primeiro foi criado em 

1973 pela Academia Nacional de Ciências da América do Norte, e tem como indicadores o 

mês de início do pré-natal e o número total de consultas (apud KOTELCHUCK, 1994). 

Posteriormente, Kotelchuck realizou modificações nos índices de Kessner, ajustando 

o número de consultas pré-natais pela idade gestacional. O novo instrumento com categorias 

de adequação foi denominado APNCU-Adequacy of Prenatal care utilization 

(KOTELCHUCK, 1994). Leal et al. (2004) modificaram este instrumento para uso no 

Brasil, conforme quadro 2 abaixo: 

 
Quadro 2 – Índice de Kotelchuck modificado 

 

 
Fonte: Leal et al. (2004) 

 

 

Na edição do “Saúde Brasil 2017” (Brasil, 2018b), foi proposta uma adaptação do APNCU 

para avaliar a adequação do acesso ao pré-natal, utilizando a informação constante do 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), a partir de 2014 (Quadro 3). 

Esta nova variável – adequação – já está disponível, de forma consolidada, na 

consulta via tabnet ao SINASC. 
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Quadro 3 - Estrutura e interpretação do índice de adequação do pré-natal. 

Fonte: Saúde Brasil 2017 (BRASIL, 2018b). 

 

 
O próprio PHPN, em sua formulação inicial (2002) previa mecanismos de avaliação, 

enfatizando processo e resultados, conforme indicadores abaixo (Quadro 4). 

 
 

Quadro 4 – Indicadores de avaliação do PHPN 
 

 

Fonte: BRASIL, 2002 
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Vários estudos nacionais têm se apoiado nos indicadores do PHPN para avaliar a qualidade 

do pré-natal (HANDELL et al., 2014; POLGLIANE et al., 2014; LEAL et al., 2015; 

CARVALHO et al., 2016; GOUDARD et al., 2016) outros, além do PHPN, incluíram 

indicadores propostos na Estratégia Rede Cegonha (MARTINELLI et al., 2014; MAIA et 

al., 2017). 

Uma das grandes diferenças entre os critérios da OMS e os nacionais é a adoção da 

ultrassonografia como parte da investigação pré-natal, embora alguns dos estudos citados 

acima tenham incluído este exame em suas avaliações. 

 

 
3 PRÉ-NATAL NO BRASIL: revisão da literatura 

 
Tem sido evidenciado o aumento da cobertura do pré-natal no país. O percentual de 

mulheres sem qualquer consulta caiu consideravelmente assim como foi ampliado o de 

mulheres com sete ou mais consultas (LEAL et al., 2018). 

No entanto, estudos com diferentes metodologias demonstram que, apesar do 

aumento da cobertura, ainda é grande o número de mulheres que não recebem o cuidado 

adequado durante a gestação. 

 
3.1 Revisões 

 

 

A revisão sistemática realizada por ANDREUCCI & CECATTI, em 2011, avaliou a 

assistência pré-natal em diferentes regiões do Brasil, de acordo com as metas propostas pelo 

PHPN e de seus indicadores de processo. Esta revisão evidenciou que a boa adesão ao PHPN 

(Programa de Humanização do Pré-natal e do Nascimento) parecia restrita ao Estado do Rio 

Grande do Sul, enquanto era relativamente adequada em São Paulo e Campinas e, em outras 

localidades, bastante inadequada. Foram selecionados 16 estudos, realizados de 2002 a 2010, 

alguns com dados primários e outros com base no SISPRENATAL (Sistema de Informações 

específico do pré-natal, previsto no PHPN). 

A revisão mostrou que quando se associam diferentes critérios para compor os 

indicadores de pré-natal (seis consultas e consulta puerperal/ seis consultas e todos os 

exames/seis consultas, todos os exames e consulta puerperal) a cobertura pré-natal era baixa. 

Houve discrepância na informação entre fontes diretas e o SISPRENATAL, sendo a 
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adequação sempre mais baixa, quando baseada no SISPRENATAL, com valores médios 

entre 8 e 16% do total de mulheres investigadas. 

Nunes et al. (2016) realizaram uma revisão, incluindo apenas estudos com dados 

primários. Selecionaram 12 artigos sobre avaliação da qualidade da atenção pré-natal no 

país, realizados entre 2005 e 2015. Os principais achados se referiram a baixos índices de 

adequação do pré-natal, variando entre 4,5 e 66,1% em várias regiões do país, tanto por baixo 

número de consultas e início tardio, como por não cumprimento de protocolos. Estes autores 

destacaram os diferentes indicadores de avaliação usados pelos estudos. 

 
3.2. Estudos nos anos 2010 com dados primários 

 

 

O estudo Nascer Brasil foi uma pesquisa em maternidades selecionadas em todo o país 

durante 2011-2012. Os resultados foram explorados em dois artigos (VIELLAS et al., 2014; 

DOMINGUES et al., 2015). Foi observado que o pré-natal no Brasil tem cobertura elevada 

(98,7%) tendo 75,8% das mulheres iniciado o pré-natal antes da 16ª semana gestacional e 

73,1% delas comparecido a seis ou mais consultas. O pré-natal foi realizado, sobretudo, em 

unidades básicas (cerca de 90%) e públicas e pelo mesmo profissional. 

O estudo de DOMINGUES et al. (2015) elaborou um indicador de adequação mínima 

da assistência pré-natal considerando como assistência pré-natal adequada: início do pré- 

natal até a 12ª semana gestacional, número adequado de consultas para a idade gestacional 

no parto, registro no cartão de pré-natal de pelo menos um resultado de cada um dos exames 

preconizados na rotina de pré-natal e recebimento de orientação para maternidade de 

referência. O estudo mostrou que apenas 53,9% dessas gestantes tiveram início da 

assistência pré-natal até a 12ª semana gestacional e 73,2% receberam o número adequado de 

consultas para a idade gestacional no momento do parto. À medida que outros indicadores 

entravam na avaliação, caia o percentual de mulheres com pré-natal adequado. Considerando 

o critério global adotado, somente 21,6% das mulheres dispuseram de uma assistência pré- 

natal adequada (DOMINGUES et al., 2015). Na análise multivariada, os fatores associados 

à maior adequação foram: cor da pele branca, classe social A e B, idade (quanto mais velhas, 

maior adequação), morar nas regiões Sul e Sudeste, maior escolaridade, ter companheiro e 

ser primípara. Não houve diferença entre serviços públicos e privados. 

Goudard et al. (2016) estudaram a assistência pré-natal na linha de base da coorte de 

nascimento de 2010, em São Luís (MA), usando os critérios do PHPN. Apenas 40% das 

mulheres obtiveram pré-natal adequado e os fatores associados à inadequação foram: classe 
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social C a E; baixa escolaridade; ocupação não qualificada; ser mais jovem, ser multípara. 

O atendimento nas unidades públicas mostrou-se mais inadequado. 

Em Aracaju, em 2011, entrevistas domiciliares foram realizadas, nas quais eram 

solicitados o cartão do pré-natal e exames realizados, para avaliar a adequação do pré-natal, 

segundo o PHPN (CARVALHO et al., 2016). Apenas 10% das mulheres tiveram pré-natal 

adequado, a realização de seis ou mais consultas atingiu 76,4%, havendo diferença 

significante entre aquelas de baixa renda (65,1%) e as de alta renda (93,5%). 

Na Amazônia Legal e Nordeste, um inquérito populacional de mulheres atendidas 

exclusivamente no SUS, os critérios do PHPN foram aplicados e identificaram início no 

primeiro trimestre em 75,8% e mais de seis consultas em 75,4%. No entanto, os critérios 

completos de adequação só foram atingidos por 2,9% de mulheres na Amazônia e 3,6% no 

Nordeste (LEAL et al., 2015) 

Pesquisas em nível populacional vêm sendo executadas pelo IBGE e Ministério da 

Saúde (PINTO et al., 2018) nos últimos anos no Brasil. A Pesquisa Nacional de Saúde de 

2013 (PNS 2013) embasou o trabalho de NUNES et al. (2017). Estas autoras concluíram que 

houve elevada cobertura do acompanhamento pré-natal (97,4%), com entrega do cartão pré- 

natal (95,3%) e início de pré-natal com menos de 13 semanas de gestação (83,7%), porém 

baixa proporção de gestantes com todos os aconselhamentos. 

Já Tomasi et al. (2017) e Guimarães et al. (2018) utilizaram as questões de avaliação 

do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- 

AB (BRASIL, 2011c), como base para seus estudos. Guimarães et al. concluíram que 

somente 1% das ações clínicas ofertadas pelo pré-natal podem ser consideradas adequadas 

e 36% parcialmente adequadas. Tomasi et al. também encontraram resultados desfavoráveis: 

apenas 15% de atenção pré-natal adequada. Ambos os estudos tomaram o PHPN como base 

para avaliar a oferta de ações clínicas. Destacamos alguns pontos do estudo de Tomasi et al.: 

- As adolescentes ficaram com os mais baixos índices de realização de pré-natal 

adequado (10%); 

- Os piores índices de pré-natal adequado ocorreram nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-oeste; 

- Os municípios de menor porte tiveram uma atenção pré-natal de pior qualidade 

comparada à dos maiores. 
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3.3. Estudos nos anos 2010 com dados dos sistemas de informação 
 

 

Andreucci et al. (2011), realizaram um estudo transversal com dados do pré-natal de 

1.489 puérperas internadas para parto pelo Sistema Único de Saúde entre novembro de 2008 

e outubro de 2009 no município de São Carlos, SP. Foram usados os dados do 

SISPRENATAL e dos cartões da gestante. Notou-se melhor informação nos dados referentes 

à idade gestacional do início de acompanhamento pré-natal, para o sistema de informação. 

Tal resultado pode ter relação com o fato de que o Município recebe um incentivo 

financeiro quando a gestante é registrada precocemente no sistema. 

Maia et al. (2017) utilizaram um sistema de informação próprio do município de 

Vitória, Rede Bem-Estar (RBE), que armazena os dados dos atendimentos, incluindo o pré- 

natal. Foram avaliados 5030 registros de 2013 a 2014, correspondendo a mais de 50% das 

gestantes acompanhadas na rede pública. Os critérios do PHPN e da rede Cegonha foram 

usados para compor a classificação do pré-natal em adequado, intermediário e inadequado, 

dentro de quatro níveis, sendo o nível 4 o de maior exigência quanto aos critérios. Apenas 

0,16% atingiram a adequação neste nível, e no nível 1 o percentual foi de 15%. 

Poucos estudos têm explorado a informação existente no Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (SINASC), que contém informações sobre algumas características do 

pré-natal. Fonseca et al. (2014) realizaram análise temporal do número de consultas de pré- 

natal, segundo idade e escolaridade materna, em mulheres na cidade de Niterói, de 2000 a 

2009. Concluíram que, apesar dos indicadores sociodemográficos da cidade terem 

melhorado, persistia desigualdade na realização do pré-natal, sendo menor o número de 

consultas nas mulheres com baixa escolaridade e nas adolescentes. 

Anjos e Boing (2016) investigaram fatores associados à realização de sete ou mais 

consultas pré-natal, no Brasil, no ano de 2013. Verificou-se que 2,7% das gestantes não 

realizaram consulta pré-natal e 63,1% realizaram 7 ou mais consultas. A chance de realizar 

7 ou mais consultas pré-natal foi maior entre as gestantes com 40 anos ou mais, com 12 anos 

ou mais de escolaridade, que viviam com um companheiro, que residiam nas regiões Sul e 

Sudeste. Identificou-se expressiva desigualdade regional na proporção de gestantes com sete 

ou mais consultas pré-natal. 

Os dois estudos acima trabalham a avaliação do pré-natal sob o prisma da adequação 

da utilização, e do desempenho, sem avaliar o impacto. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

 
A realização do pré-natal representa papel fundamental na prevenção e/ou detecção 

precoce de patologias maternas e fetais. No Brasil há grande cobertura de atenção pré-natal, 

resultante de várias políticas voltadas para a mulher e a criança. Mas no que se refere à 

adequação, estudos recentes ainda apontam falhas em muitos aspectos e fatores 

sociodemográficos relacionados à inadequação. 

Os fatores associados à inadequação do pré-natal são: baixa escolaridade, cor preta, 

classe social C a E, ocupação não qualificada, ser mais jovem e ser multípara. 

Embora o ideal seja usar indicadores que avaliem várias dimensões, é possível 

estudar a utilização do pré-natal com dados dos sistemas de informação, garantindo 

abordagem de base populacional, sem os custos de estudos de campo. 

Além disso, recomenda-se identificar a situação do pré-natal em cada região, para 

que se possam realizar intervenções mais afinadas com as necessidades locais. 

Cada localidade apresenta sua dinâmica territorial no que se refere à saúde, afetando 

diretamente o padrão de ocorrência de agravos e doenças da população. Adicionalmente há 

variação nas configurações do sistema de saúde, utilização dos serviços e políticas próprias 

com modelos diferenciados de organização da atenção em saúde (LIMA, 2015). 

A Região de saúde Litorânea do Estado do Rio de Janeiro não tem estudos sobre sua 

situação de saúde. Optamos por incluir todos os municípios, por sua constituição em área 

administrativa de saúde e para ampliar a possibilidade de análise. Como Soares et al (2001) 

explica, quando a população de determinado município for muito pequena, os resultados do 

indicador podem apresentar dificuldades na sua interpretação; para evitar problemas desse 

tipo, deve-se realizar o estudo conjunto dos dados, em série de anos ou grupo de municípios. 

Este estudo vai contribuir para descrever a situação do pré-natal nesta  região, apontando 

características quantitativas e temporais, assim como o comportamento da utilização do 

pré-natal de acordo com variáveis sociodemográficas. Adicionalmente, será avaliado o 

critério de adequação do acesso, proposto recentemente pelo Ministério da Saúde. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo geral 

 
Descrever indicadores do pré-natal na região da Baixada Litorânea no período de 

2000 a 2017, de acordo com características sociodemográficas. 

 

 
5.2 Objetivos específicos 

 
Constituem-se como objetivos específicos: 

 
5.2.1 Descrever as características sociodemográficas e reprodutivas das mulheres 

com nascidos vivos da Baixada Litorânea; 

5.2.2 Analisar a série temporal da utilização do pré-natal, baseado no número de 

consultas; 

5.2.3 Analisar a série temporal de realização de sete ou mais consultas de pré-natal, 

de acordo com as características de cor, escolaridade e idade; 

5.2.4 Analisar o indicador de adequação do acesso ao pré-natal de 2014 a 2017; de 

acordo com as características de cor, escolaridade e idade. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo descritivo e de série temporal com análise do período de 

2000 a 2017, a partir de informações em saúde disponíveis na base de dados do DATASUS 

(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde). 

Os dados foram obtidos no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 

que armazena os registros da Declaração de Nascidos Vivos (DN). Foi utilizado o site da 

Secretaria Estadual de Saúde do RJ 

(http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe?sinasc/nascido.def) 

 

 

6.2. Caracterização da área de estudo 
 

De acordo com o Planejamento Regional Integrado da SES do Rio de Janeiro (2012- 

2015), esta região é composta por nove municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial 

do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia 

e Saquarema. Figura 1. 

 

Figura 1: Municípios da Baixada litorânea 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

 
A região possui uma população total de 715500 habitantes, distribuída nos municípios 

conforme Figura 2. 
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Figura 2 – População residentes dos municípios da Baixada Litorânea 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. 2010 

 

 

 
6.3 População do estudo 

A figura 3 mostra o número de nascidos vivos da Baixada Litorânea, de acordo com 

os municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Nascidos vivos dos municípios da Baixada Litorânea. 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. 2010 
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Foram selecionados para o estudo os registros de todos os nascidos vivos acima de 22 

semanas e de 500g de peso, de mulheres residentes da região. Com exceção da variável tipo 

de gravidez, foram excluídas as gestações múltiplas, para evitar duplicação das informações 

maternas. 

 
6.4 Variáveis analisadas 

Os dados são provenientes da declaração de nascido vivo. Este impresso sofreu 

modificações em 2011, ampliando as informações sociodemográficas, reprodutivas e 

assistenciais. (BRASIL, 2011d). A forma de coleta de dados da Declaração de nascidos vivos 

das variáveis antigas que sofreram alteração foram: idade da mãe, escolaridade da mãe, 

situação conjugal, número de filhos tidos vivos, número de filhos tidos mortos, duração da 

gestação e número de consultas de pré-natal. Em relação ao pré-natal, foi incluída a variável 

“mês da gestação em que iniciou o pré-natal” e o número de consultas passou a ser registrado 

de forma contínua. Depois dessas mudanças houve avanços na cobertura e qualidade dos 

dados, maior precisão na medida de variáveis socioeconômicas e na variável que mede a 

duração da gestação que permite aferir a prematuridade dos nascimentos no Brasil. 

(ESCALANTE E NETO, 2013) 

Foram analisadas as seguintes variáveis: sociodemográficas maternas (idade, cor da 

pele, escolaridade da mãe, situação conjugal), reprodutivas (número de gestações, número 

de nascidos vivos e mortos), assistenciais (número de consultas de pré-natal, mês de início 

e adequação), disponíveis na declaração de nascido vivo (Figura 4) 

 

Figura 4 – bloco 3 da declaração de nascido vivo, com informações sociodemográficas maternas. 

Fonte: Ministério da Saúde. 

 
 

Para a utilização do pré-natal de 2000 a 2017, usamos apenas o critério de número 

de consultas. Adotamos o ponto de corte de sete ou mais consultas como ideal em termos 

quantitativos, já que é o recomendado pela Rede Cegonha. 
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Posteriormente, fizemos a avaliação da adequação do acesso, conforme a proposta 

do MS no relatório Saúde Brasil 2017 (a partir de 2014): 

- Não fez/inadequado/intermediário/adequado/mais que adequado. 

Para tanto, utilizamos a variável adequação do pré-natal, que leva em conta início do 

pré-natal e número de consultas, presentes no bloco V da DN (Figura 4). Esta variável está 

disponível no SINASC, já categorizada, desde 2014. 

 

 

Figura 5 – Bloco 4 da declaração de nascido vivo, com informações reprodutivas maternas. 

Fonte: Ministério da Saúde. 

 

 

 
6.5 Análise estatística 

 
As variáveis foram descritas de forma categórica, obedecendo à disponibilidade da 

versão tabnet do SINASC no site da secretaria estadual do RJ. Foram apresentados os 

principais resultados em proporções, para a região, por ano estudado. Também foi estimado 

o percentual de informações ignoradas para cada uma das variáveis. 

 
Variáveis sociodemográficas: 

 
 

Idade materna (≤ 19 anos, 20-34 anos, 35 e mais); 

Escolaridade da mãe por anos de estudo (nenhum, 1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8-11 anos, 

e ≥ 12 anos de estudo), 

Cor da pele (branca, preta, amarela, parda e indígena) 

Número de consultas de pré-natal (nenhuma, uma a três, quatro a seis, sete ou mais 

consultas), 

História reprodutiva (número de gestações, número de nascidos vivos e mortos), tipo 

de gravidez (única, múltipla). 
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Para a análise da utilização e da adequação do acesso, as variáveis sociodemográficas 

foram categorizadas da seguinte forma: idade materna (≤ 19 anos, 20-34 anos, 35 e mais); 

escolaridade a em 3 níveis (baixa - < 4 anos; média – 4 a 11 e alta; ≥ 12 anos de estudo) e 

cor da pele (branca, preta e parda), pois as categorias de cor amarela e indígena, juntas, 

atingiram apenas 0,5% do total de nascimentos e não foram incluídas. 

Como o indicador “adequação” disponível no SINASC não leva em conta a idade 

gestacional, analisamos separadamente os recém-nascidos a termo, maioria da população. 

 
Para análise temporal, usamos o programa JoinPoint Regression, que ajusta uma série 

de linhas e seus pontos de junção em uma escala logarítmica, para demonstração das 

tendências anuais. Para o teste de significância, é usado o Monte Carlo Permutation Method, 

que ajusta a melhor linha para cada segmento. Uma vez que esses segmentos são 

estabelecidos, os respectivos percentuais anuais de mudança (APC) são estimados e testados. 

Quando há um ponto de junção em que o sentido se inverte ou são observados diferentes 

padrões de tendência, os períodos são analisados separadamente. Nesta situação, o ano final 

de um período coincide com o ano inicial do próximo, e para cada variável, esses períodos 

podem ser diferentes em relação aos anos analisados, a depender do momento em que se 

detecta a mudança; caso não haja mudança, o período é analisado de forma integral. 

Foram estimadas as tendências temporais dos percentuais do número de consultas de 

pré-natal e, adicionalmente, a tendência de realização de sete ou mais consultas, de acordo 

com as variáveis sociodemográficas maternas: idade: (de 10-9 anos, 20-34 anos, 35 e mais), 

cor da pele (branca, preta e parda) e escolaridade (nenhuma a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 a 11 anos, 

12 anos e mais). 

 
6.6 Aspectos éticos 

Por utilizar dados de domínio público, de acesso irrestrito, e não identificados, o 

estudo é dispensado de termo de consentimento. 

Este estudo é um recorte do projeto “Estudo sobre nascidos vivos, mortalidade 

neonatal e near miss neonatal em município do Estado do Rio de Janeiro”, já aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF em 16 de novembro de 2017 (parecer número 

2.384.770). 
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7. RESULTADOS 

 

 

No período de 2000 a 2017, ocorreram 177351 nascimentos vivos de mulheres residentes na 

região da Baixada Litorânea, sendo 8755 em 2000 e aumentando anualmente até chegar a 

11.442 nascidos vivos em 2017, totalizando um crescimento de 31% no período. 

Considerando apenas as gestações de feto único, foram 173.732 nascidos vivos analisados. 

 

 

7.1. Características sociodemográficas e reprodutivas 

 
 

A distribuição segundo características sociodemográficas (Tabela 1) mostrou 

aumento de nascidos vivos de mães com escolaridade > 8 anos e diminuição daquelas com 

escolaridade baixa. Os nascidos vivos de mulheres adolescentes diminuíram, enquanto as 

mulheres mais velhas (35 anos e mais) aumentaram seu percentual. 

Quanto à cor de pele, houve aumento do percentual das categorias parda ou preta, ao 

longo do período, diminuindo a de cor branca. Agrupamos amarelas e indígenas, que não 

chegaram a 1%. 

Quanto à situação conjugal, o número de nascimentos entre mulheres solteiras 

aumentou e de mulheres casadas ou em união estável diminuiu (Tabela 1). 

A variável com melhor completude dos dados foi a faixa etária, com valores 

ignorados próximos de zero. 

A variável escolaridade chegou a ter 6,5% de dados ignorados, mas nos últimos anos, 

este valor ficou menor que 2%. Para cor da pele, os valores oscilaram no período, ficando 

próximos de 2% também. 
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Tabela 1- Distribuição percentual das características sociodemográficas das mães de nascidos vivos da Baixada Litorânea, RJ, 2000-2017 

Variáveis/Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº nascidos vivos 8563 8205 8423 8676 8993 9083 9100 9339 9291 9596 9498 9976 10183 10248 11028 11465 10879 11186 

Escolaridade                   

Nenhuma 2,7 2,5 2,2 1,5 1,4 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

1 a 3 anos 16,2 13,5 13,3 12,2 9,3 8,4 6,7 5,2 4,6 4,2 3,6 3,7 4,4 3,9 3,7 3,8 2,1 1,8 

4 a 7 anos 42,1 41,2 43,3 39,6 39,7 37,7 32,9 29,5 30,4 29,0 28,4 29,8 27,4 28,5 26,9 24,3 20,4 18,8 

8 a 11 anos 23,5 27,1 24,7 28,8 29,2 34,3 35,1 39,2 40,6 41,5 42,8 46,8 53,5 51,3 52,5 54,3 59,5 59,9 

12 anos e mais 13,6 12,6 14,9 16,5 19,3 16,6 17,9 18,6 22,2 22,2 22,6 18,6 13,5 14,6 15,7 16,4 16,4 17,0 

Ignorado 1,9 3,1 1,6 1,4 1,1 2,1 6,5 5,9 1,7 2,6 2,1 0,8 0,9 1,6 1,0 1,1 1,5 2,3 

Faixa etária                   

10 a 19 anos 24,0 23,6 22,3 22,4 21,4 21, 6 21,5 21,6 19,8 20,0 19,1 19,4 20,4 20,4 19,3 17,9 17,6 15,8 

20 a 34 anos 67,5 68,4 68,9 68,9 70,5 69,6 69,9 69,6 70,9 70,7 71,0 70,6 69,2 68,8 69,0 69,9 70,1 70,1 

35 anos e mais 8,1 7,7 8,7 8,5 8,0 8,6 8,6 8,8 9,3 9,3 9,9 10,0 10,4 10,8 11,7 12,2 12,3 14,1 

Ignorado 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cor da pele 
                  

Branca 65,9 60,1 62,3 56,7 58,5 57,9 55,8 51,2 43,9 48,5 51,5 46,9 44,3 38,1 40,7 39,8 39,3 37,5 

Preta 5,8 6,6 6,1 4,9 4,2 3,9 3,7 3,1 2,3 2,6 2,5 6,5 10,8 11,7 10,9 11,1 12,1 11,7 

Parda 26,4 31,0 30,7 35,6 35,0 36,7 39,3 44,0 53,3 48,1 45,2 45,5 42,6 47,9 46,2 46,0 45,3 47,1 

Outras 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,3 0,6 0,5 0,2 

Ignorado/não informado 1,5 2,0 0,5 2,4 1,9 1,1 1,1 1,6 0,4 0,8 0,8 1,1 1,9 1,6 1,9 2,5 2,8 3,5 

Situação conjugal                   

Solteira 56,1 57,7 58,8 60,9 69,0 70,1 69,5 69,8 69,1 69,4 67,6 65,7 61,2 62,3 64,1 62,3 62,3 61,2 

Viúva 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Separada judicialmente 0,8 0,6 0,9 0,8 1,0 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 

Casada/união estável 42,0 40,2 39,6 37,2 29,1 28,1 28,5 28,1 29,1 28,6 30,0 31,9 36,4 35,1 33,1 35,1 34,4 32,8 

Ignorado 0,8 1,1 0,5 0,9 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,8 1,4 

Fonte: SINASC (http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe? sinasc/nascido.def) 

http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe
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Destaca-se, no que se refere a características reprodutivas da mãe (Tabela 2), que para a 

variável “número de filhos vivos”, predomina a categoria de mulheres com 1 a 3 filhos 

prévios. Houve aumento das primíparas concentrado no período de 2002 a 2009 e 

decréscimo do percentual de grandes multíparas, de 6,3% em 2000, para 3,0% em 2017. 

 

O número de perdas ou abortos (de 1 a 3) mais que dobrou no período, sendo relatado 

por quase 18% das mulheres em 2017 (houve mudança desta variável na DN, alterando a 

informação para abortos e perdas fetais). 

 

Também houve aumento das gestações na faixa de 32 a 36 semanas, que ocorreram 

em cerca de 10% dos nascidos vivos em 2017. O número de gestações múltiplas se manteve 

constante. 

 

As variáveis com maior incompletude foram número de filhos vivos e filhos mortos. 

Cabe ressaltar que nos anos de 2013 a 2015, houve piora da completude para quase todas as 

variáveis reprodutivas, chegando a 16% de informações ignoradas para duração da gestação 

(Tabela 2). 



 

 

34 
 
 

Tabela 2 – Distribuição percentual das características reprodutivas das mães de nascidos vivos da Baixada Litorânea, RJ, 2000-2017 
 

 

Variáveis/Ano (N) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de nascidos vivos 8563 8205 8423 8676 8993 9083 9100 9339 9291 9596 9498 9976 10183 10248 11028 11465 10879 11186 

Nº filhos vivos                   

Nenhum (primípara) 35,7 36,6 29,8 31,1 37,2 37,7 37,5 41,6 40,9 41,8 40,9 41,5 43,1 39,4 34,6 34,9 39,5 41,9 

Multípara (1 a 3) 54,4 52,8 54,0 52,9 52,5 52,9 52,0 50,0 50,7 50,8 52,0 52,6 51,0 51,7 50,0 51,7 52,6 53,4 

Grande multípara (≥4) 6,3 6,1 5,8 5,5 5,1 4,8 4,6 4,1 4,2 3,2 3,9 3,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,7 3,0 

Ignorado 3,6 4,5 10,3 10,4 5,3 4,6 5,9 4,3 4,2 4,1 3,2 2,1 2,5 5,6 12,1 10,1 4,2 1,7 

Nº perdas fetais/abortos                   

Nenhuma perda fetal/aborto 86,2 85,0 78,0 73,4 80,5 85,0 82,8 86,2 85,4 86,1 87,0 83,6 79,1 76,0 69,0 71,6 77,7 79,8 

1 a 3 perdas fetais/abortos 7,9 8,0 9,2 9,9 9,8 8,7 9,0 8,6 9,1 9,0 8,4 13,0 17,0 16,6 18,0 17,4 16,8 17,8 

4 ou mais perdas 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ignorado 5,7 6,8 12,5 16,5 9,6 6,2 8,0 5,2 5,5 4,7 4,5 3,3 3,5 7,2 12,8 10,7 5,2 2,1 

Duração da gestação                   

22 a 27 semanas 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 

28 a 31 semanas 0,7 0,8 0,4 0,5 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,3 

32 a 36 semanas 4,2 3,5 5,4 4,6 3,2 4,0 5,8 6,5 6,3 4,3 4,8 7,1 10,4 10,0 10,2 9,5 10,5 9,4 

37 a 41 semanas 92,3 92,2 89,1 91,5 93,9 93,4 91,6 91,7 91,6 93,9 93,1 87,4 76,0 74,4 70,1 69,5 80,2 78,4 

42 semanas e mais 1,5 2,6 4,1 2,0 1,2 1,1 1,1 0,6 0,7 0,5 0,5 1,9 4,6 3,9 4,1 3,5 4,2 4,4 

Ignorado 0,8 0,5 0,6 1,1 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 2,6 7,2 9,8 14,1 16,1 3,6 5,8 

Tipo de gravidez* (N 

completo) 

                  

Única 97,9 98,3 98,4 98,3 98,0 97,9 98,4 98,0 97,8 98,2 98,3 98,1 98,2 97,9 98,0 97,8 97,9 97,9 

Dupla 1,7 1,5 1,4 1,4 1,9 1,9 1,4 2,0 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 

Tripla e mais 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

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

Fonte: SINASC (http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe?sinasc/nascido.def) 
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7.2. Características do pré-natal 

 
Descrevem-se, a seguir, os resultados das variáveis relacionadas ao pré-natal: número de 

consultas durante o período de 2000-2017 e adequação no período de 2014-2017, de acordo 

com as variáveis sociodemográficas maternas: idade, cor da pele e escolaridade. 

Quanto ao número de consultas, na região estudada, em torno de 50% das mulheres 

no início do período, e cerca de 60% em 2017, conseguiram realizar sete ou mais consultas. 

Este percentual teve maior crescimento nos primeiros anos, depois estabilidade e voltou a 

crescer de 2007 a 2017, em intensidade menor, mas estatisticamente significante. 

Houve diminuição constante e significante da categoria de 4 a 6 consultas e 

estabilidade de 0 a 3 consultas. 

 

Tabela 3 – Tendência da utilização do pré-natal segundo número de consultas, mães 

de nascidos vivos da Baixada Litorânea, RJ, 2000-2017. 
 
 

Número de 

consultas 

2000 2017 Período e mudança percentual 

anual 

Tendência 

0 a 3 consultas 8,6 9,4 2000-2017: 1,7 (-0,3-3,7) Estabilidade 

 
4 a 6 consultas 

 
38,1 

 
27,9 

 
2000-2017: -1,5 (-2,0 a -1,1) 

 
Redução 

    
2000-2004: 3,6 (1,0 a 6,2) 

 
Aumento 

7 e mais consultas 51, 7 60,9 2004-2007: -2,9 (-11,9 a 7,2) Estabilidade 

   2007-2017: 1,0 (0,4 a 1,6) Aumento 

 
Ignorado 

 
1,6 

 
1,8 

 
2000-2017: 3,4 (1,1 a 5,7) 

 
Aumento 



36 
 

 

A tabela 4 nos mostra o percentual de mulheres que realizaram 7 ou mais consultas, 

considerado o ideal, no período de 2000 a 2017, de acordo com variáveis sociodemográficas 

 

Considerando a idade materna, a faixa com menor número de consultas foi a das 

adolescentes. Observou-se que o aumento do percentual de realização de sete ou mais 

consultas foi pequeno, significante apenas de 2007-2017; com isto, nem metade delas alcançou 7 

consultas ao final do período. A faixa de 20-34 teve desempenho um pouco melhor, mas ainda 

assim começando o período com pouco mais de metade das mulheres alcançando sete ou 

mais consultas. O aumento do percentual seguiu o padrão das adolescentes, e chegou a 62% 

de mulheres realizando sete consultas ou mais. Já as mulheres com 35 anos ou mais, em 

2000, apresentavam o percentual mais alto e tiveram crescimento mais constante, e quase 

70% alcançaram o patamar ideal. 

 

Em relação à escolaridade baixa, aquelas com < 4 anos de estudo representaram a 

categoria com pior desempenho, pouco mais de 1/3 atingiu o patamar. O crescimento teve 

oscilações: aumento, seguido de redução, estabilidade no final do período, mantendo-se este 

grupo com percentual baixo de realização de sete ou mais consultas. As mulheres com 4 a 7 

anos tiveram padrão semelhante, mas sem significância estatística em nenhum período. Para 

as faixas de maior escolaridade, predominou tendência de aumento, principalmente nos 

últimos anos do período 

 

Por último, em relação à cor da pele, a categoria parda começou o período em 

desvantagem, com cerca de 40% das mulheres atingindo sete ou mais consultas. Observou- 

se aumento para todas as categorias, mais intenso para as mulheres de cor parda, que 

ultrapassaram as de cor preta. As mulheres brancas mantiveram o maior percentual em todo 

o período. 
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Tabela 4 - Percentual de realização de sete ou mais consultas e tendência temporal na 

baixada litorânea do estado do RJ, 2000 a 2017. 
 

Variável 2000 

N= 8755 

2017 

N= 11442 

Mudança Percentual Anual 

(MPA) e IC95% 

Tendência 

Idade materna     

≤ 19 anos 45,1 46,5 2000-2004:3,4 (-0,3 a 7,2) Estabilidade 

   2004-2007: -6,9 (-18,8 a 6,8) Estabilidade 

   2007-2017: 1,2 (0,4 a 2,0) Aumento 

20-34 anos 53,4 62,6 2000- 2004: 3,4 (0,9 a 5,9) Aumento 

   2004-2007: -2,2 (-10,8 a 7,3) Estabilidade 

   2007-2017: 0,8 (0,2 a 1,3) Aumento 

35 anos ou mais 56,5 68,6 2000-2003:5,1 (0,8 a 9,6) Aumento 

   2003-2017: 0,4 (0,2 a 0,7) Aumento 

Escolaridade (anos de estudo) 

<4 anos 34,9 37,3 2000-2004: 6,4 (3,2 a 9,7) Aumento 

   2004-2009: -4,2 (-6,9 a -1,5) Redução 

   2009- 2017: -0,5 (-1,3 a 0,4) Estabilidade 

4 a 7 anos 46,5 42,7 2000-2004: 3,6 (-1,9 a 9,4) Estabilidade 

   2004-2008: -5,4 (-13,6 a 3,4) Estabilidade 

   2008-2017: 0,6 (-0,9 a 2,0) Estabilidade 

8-11 anos 57,5 62,3 2000-2003: 2,9 (0,6 a 5,2) Aumento 

   2003-2009: -2.4 (-2,8 a -1,1) Redução 

   2009-2017: 1,3 (0,9 a 1,7) Aumento 

>12 anos 80,8 79,5 2000-2004: -1,4 (-3,5 a 0,7) Estabilidade 

   2004-2017: 0,5 (0,1 a 0,8) Aumento 

Cor/raça     

Branca 57,5 69,3 2000-2003: 4,4 (0,0 a 9,0) Aumento 

   2003-2017: 0.3 (0,0 a 0,6) Aumento 

Parda 39,7 56,8 2000-2003: 7,6 (2,5 a 12,9) Aumento 

   2003-2007: -3,4 (-8,0 a 1,3) Estabilidade 

   2007-2017: 2,6 (19 a 3,4) Aumento 

Preta 44,5 51,4 2000-2017: 1,2 (0,6 a 1,7) Aumento 
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Em relação à adequação, predominou a categoria “mais que adequado”, embora somada à 

categoria “adequado”, contemple menos que 60% das mulheres. E entre 20 e 23 % das 

mulheres foi classificada como tendo pré-natal inadequado, além daquelas que não 

realizaram (0,3%). Houve um percentual elevado de registros não classificados (média de 

13,1%) no período de 2014-2017 (Tabela 5). 

Se subtrairmos os não classificados, a categoria “adequado” atingiria 10% e a mais 

que adequado 54,8%, totalizando 65% de 2014 a 2017 (dados não mostrados na tabela). 

Tabela 5- Distribuição percentual da adequação do pré-natal das mães de nascidos vivos da 

Baixada Litorânea, RJ, 2014-2016. 

 

Classificação 
2014 

N= 11286 
2015 

N= 11745 
2016 

N= 11138 
2017 

N=11442 

Não fez 0,4 0,3 0,3 0,4 

Inadequado 22,7 21,9 21,9 19,6 

Intermediário 8,8 8,5 8,3 9,2 

Adequado 8,6 8,9 8,4 8,9 

Mais que adequado 45,4 46,2 48,3 50,6 
Não Classificados 14,1 14,1 12,8 11,4 

 

 
A causa da não classificação foi a ausência da informação sobre o mês de início do 

pré-natal. A tabela 6 demonstra que o início do pré-natal ocorreu no primeiro trimestre em 

cerca de 70% dos casos e foi mais frequente no segundo mês de gestação. O número de não 

classificados/ignorados obteve uma média de 12,9 %. 

 

Tabela 6: Distribuição dos nascidos vivos de acordo com mês de início do pré-natal e 

ano do nascimento. 

 

Mês em que iniciou o pré-natal 2014 2015 2016 2017 

1º mês 18,7 19,9 20,4 24,8 

2º mês 29,4 28,1 29,2 27,9 

3º mês - 16,9 16,9 17,3 

Outros trimestres 37,8 21,0 20,8 18,5 

Não informado/Ignorado 14,1 14,1 12,7 11,5 

Fonte: Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC) 
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Considerando os nascidos vivos a termo (Tabela 7), observamos percentuais um pouco 

maiores da categoria “mais que adequado”, e menos casos sem classificação. 

Tabela 7 - Distribuição percentual da adequação do pré-natal das mães de nascidos vivos da 

Baixada Litorânea, RJ, 2014-2017. 

 

 
Classificação 

2014 

N= 8375 

2015 

N= 8572 

2016 

N= 9393 

2017 

N=9473 

Não fez 0,3 0,3 0,3 0,3 

Inadequado 22,2 22,4 21,6 19,9 

Intermediário 8,3 7,6 7,3 8,4 

Adequado 8,6 9,1 8,1 8,6 

Mais que adequado 49,1 52,8 50,7 53,0 

Não Classificados 11,5 7,8 12,1 9,7 

 

 
Quanto à adequação do pré-natal de acordo com variáveis sociodemográficas, 

destacamos quatro categorias: pior desempenho (Não fez pré-natal + pré-natal inadequado); 

melhor desempenho (Pré-natal adequado + mais que adequado), intermediário e não 

classificados. Realizamos estas análises considerando todos os nascidos vivos, pois houve 

muita informação ignorada para idade gestacional entre 2013-2017 e os níveis de adequação 

não foram tão diferentes (tabelas 5 e 7). 

No que se refere à idade, adolescentes tiveram os resultados mais desfavoráveis: 

quase 1/3 com classificação de pior desempenho e menos da metade atingindo o melhor 

desempenho. As mais velhas tiveram o melhor resultado, entre 53 e 64% de melhor 

desempenho e valores menores que 20% de inadequação. A faixa de 20-34 anos teve 

resultado intermediário, maior adequação que as jovens, mas ainda menor que 50% em 2014 

e 2015, e cerca de 20% de inadequação. 

Ou seja, conforme a idade da mãe aumenta, gradativamente o percentual de pré-natal 

adequado e mais que adequado se torna maior (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Percentual de Adequação do pré-natal segundo idade da mãe, nascidos vivos da 

Baixada Litorânea, RJ, 2014-2017. 

 
Classificação*/idade 2014 

N= 11286 
2015 

N= 11745 
2016 

N= 11138 
2017 

N=11442 

10-19 anos     

Não fez/ Inadequado 
Intermediário 

31,6 
11,7 

30,9 
10,9 

31,2 
11,1 

29,9 
13,5 

Adequado/Mais que adequado 

Não classificados 

42,2 
14,8 

43,7 
14,7 

45,3 
12,4 

45,9 
10,7 

20-34 anos     

Não fez/ Inadequado 
Intermediário 

21,4 
8,4 

20,8 
8,0 

20,7 
8,0 

18,7 
8,8 

Adequado/Mais que adequado 
Não classificados 

47,8 
13,6 

48,3 
14,0 

50,3 
12,5 

61,5 
11,0 

35 e mais     

Não fez/ Inadequado 
Intermediário 

17,2 
6,5 

16,4 
8,0 

15,7 
5,8 

15,2 
6,3 

Adequado/Mais que adequado 
Não classificados 

53,5 
15,4 

53,8 
13,7 

55,6 
15,1 

64,7 
13,8 

 

 
Em relação à escolaridade, evidencia-se que quanto maior o número de anos de 

estudo, maior é o percentual de mulheres que possuem o pré-natal adequado/ mais que 

adequado e, inversamente, é menor o percentual de inadequação. Cerca de 70% das mulheres 

com 12 anos e mais de estudo tiveram o pré-natal adequado/mais que adequado enquanto 

aquelas com menos de 8 anos não atingiram metade deste percentual. (Tabela 9) 

 

 

Tabela 9 – Percentual de Adequação do pré-natal segundo escolaridade da mãe, nascidos vivos 

da Baixada Litorânea, RJ, 2014-2017. 
 

Classificação*/escolaridade 2014 2015 2016 2017 

Nenhuma a 7 anos     

Não fez/ Inadequado 

Intermediário 

32,3 
12,6 

30,1 
12,1 

33,4 
12,1 

34,3 
12,2 

Adequado/Mais que adequado 
Não classificados 

41,1 
13,9 

42,9 
14,9 

44,4 
10,1 

42,8 
10,7 

8-11 anos     

Não fez/ Inadequado 

Intermediário 

12,1 
7,9 

13,3 
7,9 

13,7 
8,2 

12,5 
9,3 

Adequado/Mais que adequado 
Não classificados 

56,4 
14,8 

56,6 
14,2 

57,5 
13,1 

61,2 
10,8 

12 e mais     

Não fez/ Inadequado 

Intermediário 

11,9 
4,0 

11,3 
4,4 

10,1 
3,2 

10,7 
4,5 

Adequado/Mais que adequado 

Não classificados 

72,6 
11,5 

72,8 
11,6 

71,4 
15,5 

73,4 
13,4 
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Na análise da cor de pele, mulheres brancas se destacam com maior percentual de 

melhor desempenho (sempre maior que 60%) e menor de pior desempenho, próximo de 15% 

em 2017 (tabela 10). 

Cerca de ¼ das mulheres de cor preta apresentaram pior desempenho e apenas 

metade chegou ao melhor desempenho. Aquelas de cor parda ficam em situação um pouco 

melhor, mas ainda inferior às de cor branca (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Adequação do pré-natal segundo cor da pele, mães de nascidos vivos da Baixada 

Litorânea, RJ, 2014-2017. 

 

Classificação*/cor da pele** 2014 2015 2016 2017 

Branca     

Não fez/ Inadequado 
Intermediário 

18,9 
7,4 

18,3 
6,6 

17,9 
6,6 

14,6 
7,5 

Adequado/Mais que adequado 
Não classificados 

61,3 
12,4 

62,3 
12,8 

62,6 
12,9 

66,8 
11,1 

Preta     

Não fez/ Inadequado 
Intermediário 

28,4 
10,8 

26,6 
11,0 

29,0 
9,5 

25,3 
11,5 

Adequado/Mais que adequado 
Não classificados 

47,2 
13,6 

48,6 
13,8 

50,7 
10,9 

50,0 
13,2 

Parda     

Não fez/ Inadequado 

Intermediário 

25,3 
9,5 

24,7 
9,5 

23,7 
9,3 

22,9 
9,8 

Adequado/Mais que adequado 

Não classificados 

49,5 
15,7 

50,4 
15,4 

53,4 
13,5 

56,6 
10,8 

** amarelas e indígenas somaram apenas 26 recém-nascidos 



42 
 

 

 

 

Discussão 

 
O estudo mostrou algumas mudanças nas características sociodemográficas maternas na 

Baixada Litorânea e persistência de desigualdades no acesso ao pré-natal, com aumento 

ainda insuficiente do número de consultas. 

 
Evidenciou-se redução do percentual de mães adolescentes nessa região, passando 

de 23,9% em 2000 para 15,8% em 2009. Esses números ainda são superiores aos encontrados 

em outros estudos nacionais, como em Pelotas (BARROS et al., 2019), que em 2015, tinha 

14,6% de adolescentes e em Niterói, também no estado do Rio de Janeiro (RJ), que em 2009 

já havia declinado para 14,4% (ROZARIO et al., 2013), ambas as localidades com tendência 

decrescente nos anos 2000. Em nível nacional, o estudo Nascer Brasil identificou na região 

Sudeste, em 2011/2012, o percentual de 16,6% (ALMEIDA et al., 2019), enquanto na região 

do estudo, nestes anos, chegava a 20% Embora ainda seja alto o percentual de adolescentes, 

a tendência é decrescente, o que se mostra favorável para a população materno-infantil. 

Sabe-se que esta faixa etária está associada com desfechos negativos para mulheres e seus 

bebês (AMJAD et al., 2019; WONG et al., 2019). Por outro lado, houve aumento de 

mulheres com 35 anos ou mais de idade. Esta é uma tendência mundial e pode estar 

relacionada ao desenvolvimento (GBD, 2017), mas também requer cuidado em relação ao 

risco de intercorrências negativas maternas e perinatais (KAHVECI et al., 2018; SHEEN et 

al., 2018). 

Quanto ao grau de instrução das mães, as mudanças foram favoráveis, mas ainda 

insuficientes. O percentual de mulheres com baixa escolaridade caiu e o de mulheres com 

doze anos ou mais de estudo aumentou. Mas ainda assim, o aumento desta última faixa não 

foi tão intenso quanto o ocorrido em São Luís (MA) (SILVA et al., 2015), onde a 

porcentagem de mulheres com alta escolaridade mais que triplicou no período de 1997/1998 

a 2010 (4,8% para 15,1%) e na cidade de Rio Grande (RS), na qual a mudança foi de 9,4 

para 23,5% no período de 2007 a 2016 (SAAVEDRA et al., 2019). Em nível nacional, Anjos 

e Boing (2016) relataram para 2013, 73,4% das mulheres com 8 ou mais anos de estudo; 

para este ano, a Baixada Litorânea do RJ tinha apenas 66% das mulheres com este nível 

educacional. 

É importante investir no aumento da escolaridade das mulheres, pois sabe-se que a 

baixa escolaridade materna é associada com desfechos negativos perinatais e da infância 

(FONSECA et al., 2017; MENSCH et al., 2019). 
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Observou-se aumento dos nascimentos entre as mulheres de cor preta e parda e 

significativa entre as mulheres brancas, mas estes resultados podem ser explicados pela 

mudança na forma de coletar esta variável, a partir de 2011, referindo-se à cor da mãe e não 

mais à do recém-nascido. 

 
Avaliando-se a utilização do pré-natal, houve tendência crescente da categoria de 7 

ou mais consultas e redução apenas da faixa de 4 a 6 consultas. 

Quando comparado a outras localidades, como Pelotas (BARROS et al., 2019) com 

o aumento de 57,8% (2004) para 62,6% (2015) de mulheres com oito ou mais consultas 

(nível ainda maior que sete consultas) e Niterói, também no estado do RJ, que em 2009 já 

atingira mais de 80% (ROZARIO et al., 2013) de realização de sete ou mais, percebe-se que 

ainda é preciso investir no quantitativo de consultas na Baixada Litorânea. 

Em relação às variáveis sociodemográficas, realizar 7 ou mais consultas teve 

percentuais mais altos, de acordo com o aumento da idade materna, enquanto a tendência de 

crescimento foi comum para todas as faixas etárias, mas constante apenas em mulheres com 

35 anos ou mais. No estudo de Anjos e Boing, 50% das adolescentes brasileiras em 2013 

conseguiram este patamar de consultas, enquanto na Baixada Litorânea, em 2017 o 

percentual era um pouco menor (46,5%). Também foi menor que em Niterói, que tinha 

74,5% das adolescentes com número adequado em 2009. Quanto às mulheres mais velhas, 

o percentual neste município foi de 90,6%. Anjos e Boing também observaram maiores 

percentuais na faixa de 30-39 anos (71%), mas não quando o ponto de corte foi 40 anos ou 

mais. 

Para escolaridade, houve flutuações em todas as categorias com resultados piores 

para as faixas de menos de 8 anos de estudo, na Baixada litorânea. Entre estas mulheres, o 

percentual em 2017 mal ultrapassava 40%, enquanto para aquelas com 12 anos ou mais de 

estudo os valores atingiram 73,4%. Ainda assim, são percentuais baixos, quando comparados 

aos do Município de Niterói, com valor de 71,4% entre mulheres com menos de 8 anos de 

escolaridade, e 96,7% entre as mulheres com 12 anos ou mais de estudo (FONSECA et al. 

2014). Na comparação com os dados nacionais de 2013 (ANJOS e BOING, 2015), a 

diferença para a baixa escolaridade foi bem pequena, mas para mulheres de alta escolaridade, 

a Baixada continua em situação desfavorável (73,4% vs. 82,8% no Brasil). 

Quanto à cor da pele, os percentuais de pré-natal com 7 consultas para mulheres 

pardas e pretas foram semelhantes aos do estudo de Anjos e Boing; no entanto, as brancas 

ficaram em desvantagem, já que os dados nacionais mostraram 75,9% para estas mulheres 
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em 2013. Novamente, quando se compara ao município de Niterói, os resultados são bem 

inferiores, já que neste local, as brancas alcançaram 90%, pardas 75% e pretas 69%. 

Independentemente da cor da pele, houve aumento do número de consultas, somente 

variando a intensidade. Como saíram de patamares diferentes, a desigualdade de certa forma 

se manteve. Mulheres de cor branca realizaram 12,5% e 18% a mais no percentual de 7 

consultas em relação àquelas de cor parda e preta, respectivamente, no ano de 2017. 

 
Quanto à adequação de acesso, os valores foram de cerca de 60% somando as 

categorias adequado e mais que adequado. De acordo com o documento Saúde Brasil, 2017 

(BRASIL, 2018b), estes valores atingiram em nível nacional, 68,9% em 2014 e 70,2% em 

2015. Analisando o estado do Rio de Janeiro, observou-se 70% em 2014 e 70,8% em 2015. 

Fica evidente que a região da Baixada litorânea apresenta valores inferiores (Brasil, 2018b). 

Deve ser ressaltado que a região teve melhor desempenho no item início do pré-natal, já que 

cerca de 80% das mulheres conseguem iniciar o atendimento no primeiro trimestre. 

Analisando a adequação de acesso pelas variáveis sociodemográficas no território 

nacional (BRASIL, 2018b), as adolescentes apresentaram percentuais muito mais baixos de 

adequado e mais que adequado, 57,5%, e estes valores foram aumentando com a idade das 

mulheres, 72,3% na faixa de 20-34 anos e 76,6% nas mais velhas. O padrão foi semelhante 

na Baixada Litorânea, mas com valores inferiores em todas as faixas. Deve ser ressaltado 

que em 2017 houve melhora destes percentuais, com exceção do grupo das adolescentes. 

Quanto à escolaridade, 56% das mulheres brasileiras com menos de oito anos de 

escolaridade alcançaram pré-natal adequado e mais que adequado em 2015, e mulheres com 

12 ou mais anos de estudo atingiram 79,7%. Na Baixada litorânea, estes percentuais no 

mesmo ano foram 42,9% e 72,7%, semelhantes na desigualdade, mas com percentuais 

menores que os do Brasil. 

No que se refere à cor, mulheres de cor branca têm maior percentual de pré-natal 

adequado e mais que adequado, ultrapassando 60%, mas bem inferior aos resultados 

nacionais, que foram de 79,5%. Aqui se repetem as desigualdades nacionais, pois no país, 

pardas e pretas alcançaram 65%, valor inferior ao das brancas, e na Baixada, apenas 50%. 

Este resultado se assemelha aos encontrados em outros estudos nacionais recentes, 

com indicadores mais refinados de adequação do pré-natal. O estudo “Nascer no Brasil”, 

com dados de 2011/2012, mostrou associação de pré-natal inadequado com idade menor que 

20 anos, escolaridade menor que 8 anos e cor da pele preta (DOMINGUES et al., 2015). 

Tomasi et al. (2017), com dados do PMAQ, de 2012, encontraram pior atenção pré-natal 
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dedicada às mulheres mais jovens e às de cor não branca. Mario et al.(2019), com base nos 

dados da PNS 2013, também identificaram menores prevalências de pré-natal adequado 

para adolescentes (61,8%), comparadas às da faixa de 30 a 39 anos (87,5%); naquelas com 

baixa escolaridade (55 a 60%), comparadas à alta (75,6%) e nas pardas e pretas (64,6 e 

71,5%), comparadas às brancas (80,1%). Em João Pessoa (PB), o pré-natal adequado em 

2016 foi associado à faixa etária de 19-29 anos (comparadas à faixa ≤ 18 anos) e à 

escolaridade > 10 anos de estudo (SILVA et al., 2019). 

 
Nosso estudo corroborou que características como ser adolescente, ter baixa 

escolaridade e declarar cor preta e parda tiveram distribuição desigual em relação à 

realização do número de consultas de pré-natal e do indicador de acesso (início precoce + 

número de consultas) na região da Baixada Litorânea do estado do RJ. 

 
Como força do estudo, foi o primeiro a analisar os indicadores de utilização de pré- 

natal da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Confirmou-se a potência do SINASC como 

fonte de dados para estudos da área materno-infantil, principalmente com a possibilidade de 

apresentar dados atualizados. Adicionalmente, a análise de série temporal enriquece as 

interpretações do fenômeno, podendo contribuir para identificar mudanças e relacioná-las 

com políticas de saúde. 

 
Como limitações, listamos aquelas inerentes à qualidade dos dados dos sistemas de 

informação. Idade gestacional e número de perdas fetais/abortos são variáveis que ainda 

precisam aperfeiçoamento. Houve baixa incompletude para a maioria das variáveis, mas não 

se pode garantir a validade de alguns dados, já apontados na literatura como problemáticos. 

Indicadores de utilização baseados apenas no número de consultas e início do pré-natal são 

limitados, pois não exploram os procedimentos realizados, mas, levando em conta a 

possibilidade de analisar grandes contingentes populacionais, são úteis para monitorar esta 

dimensão do pré-natal. 

 
Concluindo, observamos evoluções favoráveis em alguns indicadores. No entanto, 

persistem desigualdades no âmbito educacional e racial que permeiam a prestação de 

serviços de saúde a essas mulheres. Embora uma oferta de pré-natal adequada venha 

aumentando, ainda é preciso priorizar os cuidados às gestantes com menor escolaridade, com 

cor de pele preta/parda e adolescentes. 
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Os resultados mostraram a necessidade de monitorar o avanço da qualidade do pré- 

natal desse grupo de gestantes, a fim de diminuir as iniquidades no cuidado da mulher e da 

criança. 

 
Tais resultados deverão ser divulgados para os planejadores das políticas públicas da 

região para que sejam incorporados e/ou implantados treinamentos aos profissionais de 

saúde sobre estratégias de captação precoce e adesão dessas gestantes. 
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