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RESUMO
Introdução: a assistência pré-natal visa promover bem-estar materno e 
fetal, sendo sua adequação uma condição importante para que se garan-
ta a efetividade dos cuidados às gestantes. 

Objetivo: avaliar a adequação da assistência pré-natal em gestantes 
atendidas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Palmas-TO, 2009. 

Material e métodos: foi realizado estudo epidemiológico, descritivo 
envolvendo uma amostra de 101 puérperas que realizaram pré-natal 
na ESF. Os dados foram coletados em maternidade pública até 24 horas 
após o parto, no período de julho a dezembro de 2009, por meio de 
entrevistas com as puérperas e dos cartões de gestante. A adequação 
do pré-natal foi baseada no índice de Kotelchuck modificado e índice 
proposto por Silveira e Santos. 

Resultados: a média de consultas por gestante foi 6,4; idade gestacional 
média de início do pré-natal foi 13,4 semanas. Segundo o índice pro-
posto por Silveira e Santos, 68 (67,3%) puérperas tiveram o pré-natal 
considerado adequado e 33 (32,7%) delas não-adequado. De acordo 
com o índice de Kotelchuck modificado, identificou-se pré-natal mais 
que adequado em 53 (52,5%) puérperas, adequado em 20 (19,8%), 
inadequado em 15 (14,8%) e intermediário em 13 (12,9%). 

Conclusão: verificou-se que a maioria das gestantes eram adultas jo-
vens; não-brancas; com renda familiar até dois salários mínimos e esco-
laridade superior a oito anos. A maioria das puérperas recebeu assistên-
cia pré-natal adequada, embora a assistência pré-natal precise ser revista 
qualitativamente.

Palavras-chave: Assistência pré-natal; Adequação; Estratégia de Saúde 
da Família.
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ABSTRACT
Introduction: prenatal care provided to pregnant women seeks to pro-
mote both maternal and fetal well-being and its adequacy is an impor-
tant condition to ensure effective care for these women. 

Objective: To evaluate the adequacy of prenatal care for women atten-
ded by Family Health Strategy in Palmas, TO, in 2009. 

Materials and Methods: a descriptive epidemiological study was car-
ried out involving a sample of 101 postpartum women who had re-
ceived prenatal care under the Family Health Strategy. The data were 
collected at a public maternity hospital up to 24 hours after delivery, 
from July to December 2009. The data were collected from the pregnant 
women’s cards and through interviews with the postpartum women. 
The adequacy of the prenatal care was based on the modified Kotelchu-
ck index and the index proposed by Silveira and Santos. 

Results: The average number of visits by the pregnant women was 6.4; 
the average gestational age at the beginning of prenatal care was 13.4 
weeks. According to the index proposed by Silveira and Santos, prenatal 
care was considered adequate for 68 (67.3%) postpartum women and 
not adequate for 33 (32.7%) of them. According to the modified Kotel-
chuck index, prenatal care was identified as more than adequate for 53 
(52.5%) postpartum women, adequate for 20 (19.8%), inadequate for 
15 (14.8%), and intermediate for 13 (12.9%). 

Conclusion: The study found that the majority of the women who sou-
ght assistance from the Family Health Strategy were young adults, non-

-whites, with a family income until two minimum salaries, and over eight 
years of schooling. Most postpartum women received adequate prenatal 
care, even though this prenatal care needs to be qualitatively reviewed. 

Key words: Prenatal care; Adequacy; Family Health Strateg

INTRODUÇÃO

Pré-natal é a assistência prestada à gestante desde o 
início da gravidez, visando melhoria das condições 
de saúde para mãe e feto, prevenindo problemas 
que podem afetar ambos durante os nove meses 
de gestação, possibilitando que no fim da gravidez 
ocorra o nascimento de uma criança saudável, pro-
movendo bem-estar materno e neonatal1.

O eixo estruturante da atenção básica é a Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF) que visa princi-
palmente prevenção e diagnóstico precoce das en-
fermidades e assiste integralmente a população de 
uma área de abrangência numa Unidade Básica de 
Saúde (UBS), sendo a equipe mínima composta 

por um enfermeiro, um médico, um técnico de 
enfermagem, quatro a seis agentes comunitários 
de saúde2.

A portaria 590 de junho de 2000 instituiu o Pro-
grama de Humanização no Pré-natal e Nascimen-
to (PHPN) e normatizou que instituições federais, 
estaduais e municipais devem trabalhar de forma 
articulada com intuito de promover ações volta-
das à melhoria da assistência à saúde de gestantes 
e recém-nascidos aumentando o acesso a estas 
ações e incrementando sua qualidade no âmbito 
do Sistema Único de Saúde3.
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Os princípios gerais e condições estabelecidas 
nesta portaria preconizam que a primeira consul-
ta pré-natal deve ser realizada até o quarto mês de 
gestação, número mínimo de seis consultas, uma 
delas no primeiro trimestre, duas no segundo e 
três no terceiro trimestre. Na primeira consulta 
devem ser solicitados os seguintes exames: tipa-
gem sanguínea/fator Rh, dosagem de hematócrito/
hemoglobina, sorologia anti-HIV, glicemia de je-
jum, sorologia para sífilis e urina tipo 1, e os três 
últimos exames devem ser realizados novamente 
na 30ª semana de gestação. A mesma portaria nor-
matiza a realização de atividades educativas e atu-
alização da vacinação antitetânica3.

O pré-natal adequado contribui para a redução 
da taxa de óbitos maternos e neonatais e para a 
redução dos custos hospitalares, haja vista, que as 
complicações no pós-parto geram custos adicio-
nais decorrentes dos cuidados com recém-nasci-
dos e puérperas no que se refere às despesas com 
consumo de medicamentos, materiais e insumos, 
internações hospitalares e realização de procedi-
mentos de média e alta complexidade4.

Os objetivos do presente estudo foram: avaliar a 
adequação da assistência pré-natal em gestantes 
atendidas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
na cidade de Palmas, em 2009; caracterizar o perfil 
socioeconômico das usuárias, descrever o registro 
dos procedimentos do exame clínico-obstétrico e 
exames laboratoriais nos cartões de gestante e verifi-
car a possível associação da adequação do pré-natal 
com as características sócio-econômicas maternas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo 
transversal descritivo5. Foi realizado cidade de 
Palmas, no período de julho a dezembro de 2009. 
Os dados foram coletados no Hospital e Materni-
dade Dona Regina pela própria pesquisadora. O 
instrumento de coleta de dados foi um formulário 
realizado pela autora com base nos dados cons-
tantes no prontuário e no cartão de gestantes. A 
população foi composta pelas puérperas interna-
das no hospital até 24 horas após o parto e que 
receberam assistência pré-natal na Estratégia de 
Saúde da Família em Palmas.

Foram incluídas no estudo as puérperas com par-
to há menos de 24 horas, que realizaram o pré-na-
tal em Unidades de Saúde da Família em Palmas-

-TO, com gestação de baixo risco, com o cartão 

da gestante no momento da entrevista, puérperas 
de gestação única e que aceitaram participar da 
pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Os critérios de exclusão foram: puérperas com 
parto há mais de 24 horas, que realizaram uma 
ou mais consultas de pré-natal na rede privada, 
com uma ou mais consultas em unidades do SUS 
que não eram Unidades de Saúde da Família, que 
realizaram uma ou mais consultas em outro mu-
nicípio, com gestação de risco, que não fizeram 
pré-natal ou que não estavam com o cartão da 
gestante no momento da entrevista, puérperas de 
gestação múltipla, que não aceitaram participar da 
pesquisa ou não assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido.

O cálculo da amostra foi realizado com a utiliza-
ção do software EPI-Info versão 3.5.1 . Foi uti-
lizado Intervalo de Confiança de 95%, tomando 
como base a incidência de adequação da assistên-
cia pré-natal de 7,8%, referente ao percentual de 
adequação encontrado em estudo realizado por 
Neumann e colaboradores6, o qual foi utilizado 
como referência para o cálculo do tamanho da 
amostra, levando-se em consideração margem de 
erro de 2%. Dessa forma, concluiu-se ser necessá-
rio o estudo de 82 puérperas para responder aos 
objetivos da pesquisa; considerando as possíveis 
perdas, decidiu-se ampliar o número de puérperas 
em 20%, chegando a um total de 101.

Para avaliar a adequação da assistência pré-natal 
foram utilizados o índice de Kotelchuck modifi-
cado7, o índice proposto por Silveira e Santos8, os 
quais são baseados nas recomendações do Progra-
ma de Humanização no Pré-natal e Nascimento 
do Ministério da Saúde9.

Para a categorização do pré-natal, segundo o índice 
de Kotelchuck modificado, foi considerado mais-

-que-adequado quando as gestantes iniciaram o 
atendimento antes ou durante o quarto mês e tive-
ram 110% de consultas ou mais em relação ao es-
perado para a idade gestacional; adequado quando 
iniciaram o pré-natal antes ou durante o quarto mês 
e fizeram 80-109% das consultas; intermediário 
quando os cuidados pré-natais iniciaram antes ou 
durante o quarto mês e fizeram 50-79% das consul-
tas e inadequado quando as gestantes que iniciaram 
o pré-natal após o quarto mês de gestação e fizeram 
menos de 50% das consultas esperadas, iniciaram o 
pré-natal após o quarto mês de gestação e que fize-
ram um número de consultas maior do que 50% do 
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esperado ou tiveram um número de consultas abai-
xo de 50% do esperado, embora tenham começado 
o pré-natal até o quarto mês de gestação7.

Ao categorizar o pré-natal conforme índice propos-
to por Silveira e Santos, foi considerado como ade-
quado quando iniciou antes da vigésima semana, 
realizadas seis ou mais consultas, com no mínimo 
um registro de dosagem de hemoglobina, exame 
de urina tipo 1, exame para sífilis (VDRL), glicemia 
de jejum, tipagem sanguínea e fator Rh, vacinação 
antitetânica completa, três ou mais registros dos ba-
timentos cardiofetais (BCF), altura uterina, pressão 
arterial e peso da gestante. O pré-natal não-adequa-
do foi definido quando início após vigésima semana 
de gestação, realização de duas a cinco consultas, 
ausência de registro dos exames: dosagem de hemo-
globina, exame de urina tipo 1, sorologia para sífilis 
(VDRL), glicemia de jejum, tipagem sanguínea e fa-
tor Rh, vacinação antitetânica ausente ou incomple-
ta, dois ou menos registros da pressão arterial, peso 
da gestante, BCF e altura uterina8.

Na análise estatística foi realizada a distribuição da 
freqüência das variáveis, média, moda, mediana 
de acordo com especificidade de cada variável e 
o programa estatístico utilizado foi EPI-Info ver-
são 3.5.1. Associação de variáveis foi realizada por 
meio do teste X2 com nível de significância 5%. 
Foram estimados risco relativo e odds ratio com 
Intervalo de Confiança 95% entre os subgrupos 
formados a partir de cada variável e considerados 
significativos os valores estatísticos com coeficien-
te de significância p≤0,05.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Centro Universitário Luterano de Pal-
mas (CEULP-ULBRA) sob parecer nº 50/2009.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados foram apresentados por tópicos. No 
primeiro tópico foram abordadas as características 
socioeconômicas das puérperas, no segundo descre-
veu-se o exame clínico-obstétrico e exames laborato-
riais, no terceiro a adequação do pré-natal e no quar-
to a possível associação entre adequação do pré-natal 
e as características sócio-econômicas maternas.

Características socioeconômicas
A idade variou entre 13 a 39 anos. Houve pre-
domínio da faixa etária entre 20 e 34 anos (n= 
76; 75,2%) (IC95%: 65,7% a 83,3%) e percentu-

al significativo de gestações na adolescência, fato 
este evidenciado pela identificação de 22 (21,8%) 
(IC95%: 14,2% a 31,1%) puérperas com me-
nos de 20 anos. Houve participação de apenas 3 
(3,0%) (IC95%: 0,6% a 8,4%) com idade superior 
a 35 anos. Estes resultados estão de acordo aos 
que foram encontrados por Coutinho et al, segun-
do os quais, 72,6% das participantes da pesquisa 
encontravam-se na faixa etária dos 20 aos 34 anos; 
20,1% eram adolescentes e um percentual menor 
(7,3%) de parturientes com idade superior a 34 
anos10.

A etnia foi classificada conforme referência da 
pesquisadora em duas categorias, branca e não-

-branca, de acordo com as características fenotí-
picas, sendo as mulheres de etnia negra, parda ou 
indígena classificadas como não-brancas. Houve 
predomínio de mulheres não-brancas, visto que, 
74 (73,3%) (IC95%: 63,5% a 81,6%) puérpe-
ras foram classificadas como não-brancas e 27 
(26,7%) (IC95%: 18,4% a 36,5%) como brancas. 
Ao contrário dos resultados encontrados neste es-
tudo, Coutinho e colaboradores verificaram maior 
porcentagem de mulheres de etnia branca (64,%) 
entre as participantes da pesquisa10.

Dentre as participantes do estudo, 64 (63,4%) 
(IC95%: 53,2% a 72,7%) tinham renda familiar 
entre um e dois salários mínimos, 21 (20,8%) 
(IC95%: 13,4% a 30,0%) renda familiar maior 
que dois salários mínimos e 16 (15,8%) (IC95%: 
9,3% a 24,4%) renda familiar igual ou inferior a 
um salário. O salário foi equivalente a 453,76 re-
ais, valor este que equivale o salário mínimo no 
período da coleta de dados.

A baixa renda está associada à inadequação da 
assistência pré-natal, bem como a vários fatores 
indicativos da persistência de desigualdade so-
cial, mostrando que os grupos socialmente mais 
vulneráveis recebem atenção pré-natal deficiente, 
evidenciando ocorrência da “lei da inversão do 
cuidado à saúde”, segundo a qual os indivíduos 
que mais necessitam da assistência à saúde, são 
aqueles que têm menos acesso11.

Das puérperas entrevistadas, 73 (72,3%) (IC95%: 
62,5% a 80,7%) informaram oito anos de esco-
laridade ou mais e 28 (27,7%) (IC95%: 19,3% a 
37,5%) afirmaram ter menos de oito anos estu-
dados. Esta proporção é mais elevada do que a 
encontrada em um estudo realizado em Recife-PE, 
pois, segundo os autores 8,7% das puérperas não 
completaram o ensino fundamental8.
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Em relação ao estado civil, 88,1% (89) (IC95%: 
80,2% a 93,7%) das puérperas referiram possuir 
companheiro (categoria esta que abrange puér-
peras casadas ou que vivem em união estável) e 
11,9% (12) (IC95%: 6,3% a 19,8%) informaram 
não ter companheiro, sendo incluídas nesta cate-
goria puérperas solteiras, separadas/divorciadas 
e viúvas. Resultados semelhantes foram relata-
dos por Araújo e Carvalho, os quais referem que 
80,4% das participantes da pesquisa viviam com 
companheiro8.

No presente estudo, ao serem questionadas em re-
lação às atividades laborais, 72 (71,3%) (IC95%: 
61,4% a 79,9%) puérperas informaram que não 
executam atividades remuneradas e 29 (28,7%) 
(IC95%: 20,1% a 38,6%) referiram realizar traba-
lho remunerado. Resultados semelhantes foram 
encontrados ao estudar a assistência pré-natal en-
tre usuárias do SUS de Caxias do Sul-RS, visto que, 
73,2% das puérperas estavam fora do mercado de 
trabalho, sendo 72,1% donas de casa e 1,1% de-
sempregadas12.

Exame clínico obstétrico e exames laboratoriais
Ao analisar os cartões das gestantes identificou-se 
que constava o registro da data da ultima mens-
truação (DUM) em todos (101) e que nos car-
tões de 100 puérperas (99,0%) (IC95%: 94,6% a 
100,0%) constava o registro da data provável do 
parto (DPP).

A pressão arterial foi verificada pelo menos uma 
vez em todos (n=101) os cartões avaliados, ten-
do cinco a doze registros em 81 (80,2%) (IC95%: 
71,1% a 87,5%) cartões de gestante avaliados e um 
a quatro registros em 20 (19,8%) (IC95%12,5% a 
28,9%) deles. A média do número de registros da 
pressão arterial foi 6,42; sendo o desvio padrão 
equivalente a 2,10; com moda e mediana iguais 
a 7 registros da pressão arterial. Foram identifica-
dos cinco a doze registros do peso em 79 (78,2%) 
(IC95%: 68,9% a 85,8%) cartões de gestante e um 
a quatro registros do peso materno em 22 (21,8%) 
(IC95%: 14,2% a 31,1%). A média do número de 
registros do peso materno foi 6,30; sendo o desvio 
padrão equivalente a 2,15; com mediana igual a 6 
e moda equivalente a 7 registros.

Estes resultados estão de acordo com diversos 
estudos, segundos os quais a verificação peso da 
gestante e a aferição da pressão arterial foram os 
procedimentos com menor percentual de ausên-
cia7, 10,12,13. No que se refere ao número de registros 

da altura uterina, nesta pesquisa, a média do nú-
mero de registros do AU foi 5,00; sendo o desvio 
padrão equivalente a 1,92; com mediana e moda 
iguais a 5 registros.

No presente estudo houve melhores resultados no 
que se refere ao registro dos da altura uterina, do 
que no estudo desenvolvido por Silveira et al, se-
gundo o qual em 7,2% dos casos não foi registrada 
nenhuma altura uterina nos cartões das gestante e 
em apenas 49,2% dos cartões encontrou-se cin-
co registros ou mais13. No presente estudo em 2 
(2,0%) (IC95%: 0,2 a 7,0%) cartões não foi identi-
ficado o registro de altura uterina e em 67 (66,3%) 
(IC95%: 56,2% a 75,4%) verificou-se cinco regis-
tros ou mais.

Em todos os cartões de gestante houve regis-
tro dos batimentos cardiofetais pelo menos uma 
vez, sendo que em 79 (78,2%) (IC95%: 68,9% 
a 85,8%) deles os batimentos foram registrados 
quatro ou mais vezes. Estes resultados estão de 
acordo com os encontrados por Coutinho et al em 
sua pesquisa, na qual houve registro dos batimen-
tos cardiofetais no mínimo quatro vezes em 79,5% 
dos cartões10.

Dentre as entrevistadas 96 (95,0%) (IC95%: 
88,8% a 98,4%) referem esquema vacinal comple-
to e 5 (5,0%) (IC95%: 1,6% a 11,2%) relataram 
esquema vacinal incompleto ou ausente. Este re-
sultado foi semelhante ao verificado por Carvalho 
e Araújo8, visto que, 98,6% encontravam-se com 
esquema vacinal atualizado. Em estudo que apre-
sentou uma análise situacional da atenção pré-

-natal recebida em uma microrregião de saúde do 
Ceará identificou-se cobertura da vacinação con-
tra o tétano em 90% das participantes do estudo14.

Foi considerada baixa a porcentagem de registro 
do o exame clínico das mamas, verificação do 
edema e diagnóstico da apresentação fetal, visto 
que, não constavam anotações nos cartões de 83 
(81,2%) (IC95%: 72,2% a 88,3%), 97 (96,0%) 
(IC95%: 90,2% a 98,9%) e 95 (94,0%) (IC95%: 
87,5% a 97,8%) puérperas respectivamente. Em 
concordância com o presente estudo, Neumann et 
al6 afirmam que a porcentagem dos procedimentos 
realizados por auxiliares/técnicos de enfermagem 
foi elevada, no entanto, houve menor frequência 
do que a esperada em relação aos procedimentos 
que dependem do enfermeiro ou médico e exigem 
maior tempo de consulta.
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Quanto aos exames laboratoriais, conforme tabela 
1, nesta pesquisa, ao contrário do estudo realizado 
por Coutinho et al10 não houve grande variabili-
dade no registro dos exames considerados como 
básicos pelo PHPN. No presente estudo, em 94 
(93,0%) (IC95%: 87,5% a 97,8%) dos cartões 
houve registro de todos os exames preconizados 
pelo PHPN, sendo um resultado superior ao en-
contrado pelos autores supracitados, os quais re-
ferem que em 65,9% dos cartões havia registro de 
todos os exames básicos.

No entanto, foi mais baixa a porcentagem de puér-
peras que repetiram no terceiro trimestre repeti-
ram o exame de urina 1 (55,4%) (IC95%: 44,2% a 
64,4%), VDRL (49,5%) (IC95%: 39,4% a 59,6%) 
e glicemia de jejum (48,5%) (IC95%: 38,4% a 
58,7%), conforme preconizado pelo Programa de 
Humanização ao Pré-natal e Nascimento.

Tabela 01
Distribuição de entrevistas segundo registro dos exames 
laboratoriais nos cartões das gestantes, Palmas-TO, 2009.

Registros
Sim

n (%)
(IC95%)

Não
n (%)

(IC95%)

Um registro
n (%)

(IC95%)

Dois ou mais
n (%)

(IC95%)

Tipagem 
sanguínea

95 (94,1%)
(87,5% a 97,8%)

6 (5,9%)
(2,2% a 12,5%) - -

Hemoglobina/
hematócrito

96 (95,0%)
(88,8% a 98,4%)

5 (5,0%)
(1,6% a 11,2%)

44 (43,5%)
(33,7% a 53,8%)

52 (51,5%)
(46,2 a 66,3)

Urina 1 96 (95,0%)
(88,8% a 98,4%)

5 (5,0%)
(1,6% a 11,2%)

40 (39,6%)
(30,0% a 49,8%)

56 (55,4%)
(45,2% a 65,4%)

VDRL 97 (96,0%)
(90,2% a 98,9%)

4 (4,0%)
(1,1% a 9,8%)

47 (46,5%)
(36,5% a 56,7%)

50 (49,5%)
(39,4% a 59,6%)

Glicemia de 
jejum

96 (95,0%)
(88,8% a 98,4%)

5 (5,0%)
(1,6% a 11,2%)

47 (46,5%)
(36,5% a 56,7%)

49 (48,5%)
(38,4% a 58,7%)

Exame  
anti-HIV

94 (93,0%)
(86,2% a 97,2%)

7 (7,0%)
(2,8% a 13,8%)

55 (54,4%)
(44,2% a 64,4%)

39 (38,6%)
(29,1% a 48,8%)

Adequação do pré-natal
Na amostra estudada 89 (88,1%) (IC95%: 80,2% 
a 93,7) puérperas iniciaram o pré-natal até quatro 
meses de gestação e 12 (11,9%) (IC95%: 6,3% a 
19,8%) iniciaram o pré-natal com 5-9 meses. A 
média de início da idade gestacional foi de 13,4 se-
manas; tendo como mediana a 12ª semana e moda 
a 9ª semana de gravidez. Em um estudo realizado 
em Pelotas-RS, a média da idade gestacional do 
início do pré-natal foi de 17,8 semanas. Dentre as 
puérperas, 67 (66,3%) iniciaram as consultas até 
a 14ª semana de idade gestacional, 29 (28,7%) no 
segundo trimestre e 5 (5,0%) no terceiro trimestre 
de gestação13.

Nos cartões de pré-natal de 27 (26,7%) (IC95%: 
18.4% a 36,5%) puérperas houve registro de duas 
a cinco consultas e em 74 (73,3%) (IC95%: 63,5% 
a 81,6%) deles registro de seis ou mais consultas. 
Estes dados estão de acordo com o estudo realiza-
do por Neumann et al6, segundo os quais 77,6% 
das participantes da pesquisa realizaram 6 consul-
tas ou mais.

Na amostra estudada a média de consultas por 
mulher foi 6,44, com mediana e moda equivalen-
tes a 7 consultas de pré-natal. A média de consul-
tas está de acordo com o preconizado pelo Minis-
tério da Saúde3.

Nesta pesquisa, identificou-se 15 (14,8%) 
(IC95%: 8,6 a 23,3%) entrevistadas com pré-na-
tal inadequado; 13 (12,9%) (IC95%: 7,0 a 21,0%) 
com pré-natal intermediário; 20 (19,8%) (IC95% 
12,5% a 28,9%) adequado e 53 (52,5%) (IC95%: 
42,4% a 62,6%) mais-que-adequado, conforme o 
índice de Kotelchuck modificado.

Em estudo realizado com puérperas de parto úni-
co no Rio de Janeiro, ao aplicar o índice de Kotel-
chuck modificado verificou-se o seguinte resulta-
do: não fez pré-natal (3,9%), inadequado (25,8%), 
intermediário (31,7%), adequado (30,3%), mais-

-que-adequado (8,3%). Os autores ressaltam que 
5,4% não puderam ser classificadas por ausência 
de informação de uma variável que compunha o 
índice7. Os resultados apontam uma adequação 
da assistência pré-natal mais elevada no presente 
estudo do que no realizado por Leal et al7, visto 
que, verificou-se pré-natal adequado ou mais que 
adequado em 73 (72,3%) das puérperas no pre-
sente estudo, enquanto que no referido estudos 
apenas 38,6% das participantes da pesquisa se 
encaixaram nestas categorias.

Aplicando-se os critérios do índice proposto por 
Silveira e Santos, 68 puérperas (67,3%) (IC95%: 
57,2% a 76,4%) receberam assistência pré-natal 
adequada e 33 (32,7%) (IC95%: 23,6% a 42,8%) 
não-adequada. Estes resultados diferem dos que 
foram encontrados por Carvalho e Araújo8, se-
gundo as quais, 17,8% das mulheres receberam 
assistência pré-natal adequada e 82,2% pré- natal 
inadequado.

Tal diferença pode ser explicada porque houve 
significativa variabilidade nos resultados dos cri-
térios que compõe o índice, tais como, a média de 
consultas por gestante, que no presente estudo foi 
6,4, enquanto que no referido estudo esta média 
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foi equivalente a 5,3. Enquanto um pouco mais 
de um terço das mulheres iniciaram o pré-natal 
no primeiro trimestre e realizaram o número pre-
conizado de consultas no estudo desenvolvido por 
Carvalho e Araújo7, nesta pesquisa encontrou-se 
resultados mais favoráveis, com 66,3% (IC95%: 
56,2% a 75,4%) das mulheres tendo iniciado pré-
-natal no primeiro trimestre e 80,2% (IC95%: 
71,1% a 87,5%) com 6 ou mais registros de con-
sulta pré-natal no cartão.

Nas duas pesquisas citadas acima, a porcentagem 
de adequação do pré-natal foi mais elevada do que 
na pesquisa desenvolvida por Serruya et al, segun-
do os quais a média de consultas de pré-natal foi 
4,4 e a porcentagem de mulheres que realizaram 
seis ou mais consultas foi 20%16.

Associação entre adequação do pré-natal e caracte-
rísticas sócio-econômicas

A Tabela 2 ilustra a associação da assistência pré-
-natal por meio do teste X2 com as seguintes ca-
racterísticas sócio-econômicas: idade, etnia, renda 
familiar, escolaridade, situação conjugal e traba-
lho remunerado.

Neste estudo, quando foi relacionada adequação 
da assistência pré-natal pelo índice de Kotelchuck 
modificado com a idade e pelo índice proposto 
por Silveira e Santos, o teste estatístico X2 não 
mostrou significância (p=0,14 e p=0,28, respec-
tivamente). Ao utilizar o índice de Kotelchuck 
modificado, identificou-se um risco relativo igual 
a 1,44 (IC95%: 0,73 a 2,81) de ser realizada as-
sistência pré-natal inadequada entre adolescentes 
(menores de 20 anos) ao serem comparadas às 
puérperas acima de 20 anos. Na análise estatística 
encontrou-se odds ratio igual a 1,69 (IC95%: 0,55 
a 5,13).

Em um estudo realizado por Trevisan e colabora-
dores, o número de consultas pré-natal não foi in-
fluenciado significativamente por variáveis como: 
idade materna ou renda. Segundo os autores da 
pesquisa, tal achado é justificado pela homogenei-
dade da população estudada, principalmente em 
termos socioeconômicos. Os resultados são com-
patíveis com os encontrados no presente estudo.

Quando foi relacionada adequação da assistência 
pré-natal pelo índice de Kotelchuck modificado 
com a etnia (branca ou não-branca), neste estu-
do, o teste estatístico X2 não mostrou significân-
cia (p=0,28). Foi identificado risco relativo igual 

a 1,30 (IC95%: 0,67 a 2,51) de ser realizada as-
sistência pré-natal inadequada entre puérperas 
não-brancas ao serem comparadas às puérperas 
de etnia branca. Na análise estatística foi estimado 
odds ratio igual a 1,45 (IC95%: 0,50 a 4,15).

Da mesma forma, quando foi relacionada adequa-
ção do pré-natal pelo índice proposto por Silvei-
ra e Santos com a etnia, o teste estatístico X2 não 
mostrou significância (p=0,21). Ao contrário do 
que foi encontrado neste estudo, Leal et al relatam 
que as mulheres de etnia parda e negra fizeram 
menos consultas de pré-natal ao serem compara-
das com mulheres brancas7.

Tabela 02
Distribuição de entrevistas segundo adequação do pré-natal e 
características socioeconômicas maternas, Palmas-TO, 2009.

Associação entre pré-
natal e características 

socioeconômicas 
maternas

P
Risco 

relativo 
(IC95%)

Odds ratio 
(IC95%)

Idade materna menor ou 
igual a 19 anos
Índice de Kotelchuck 
modificado

0,14 1,44
(0,73 a 2,81)

1,69
(0,55 a 5,13)

Índice proposto por Silveira 
e Santos

0,28 1,27
(0,69 a 2,34)

1,45
(0,49 a 4,20)

Etnia não-branca
Índice de Kotelchuck 
modificado

0,28 1,30
(0,67 a 2,51)

1,45
(0,50 a 4,15)

Índice proposto por Silveira 
e Santos

0,21 1,30
(0,73 a 2,32)

1,50
(0,55 a 4,08)

Renda familiar até dois 
salários mínimos
Índice de Kotelchuck 
modificado

0,15 1,58
(0,61 a 4,04)

1,82
(0,50 a 7,19)

Índice proposto por Silveira 
e Santos

0,16 1,47
(0,65 a 3,34)

1,72
(0,52 a 6,06)

Escolaridade até 8 anos
Índice de Kotelchuck 
modificado

0,02 1,69
(0,91 a 3,14)

2,13
(0,76 a 5,99)

Índice proposto por Silveira 
e Santos

0,009 1,69
(0,98 a 2,92)

2,30
(0,85 a 6,25)

Sem companheiro

Índice de Kotelchuck 
modificado

0,02 3,64
(0,54 a 24,41)

4,19
(0,58 a 
104,14)

Índice proposto por Silveira 
e Santos

0,07 2,09
(0,57 a 7,64)

2,67
(0,50 a 18,91)

Sem trabalho remunerado
Índice de Kotelchuck 
modificado

0,03 0,54
(0,23 a 1,28)

0,44
(0,13 a 1,44)

Índice proposto por Silveira 
e Santos

0,10 0,67
(0,33 a 1,37)

0,56
(0,19 a 1,64)



28 Com. Ciências Saúde. 2010;21(1):21-30

Silva MB, Monteiro PS

Ao relacionar a adequação por meio dos índices de 
Kotelchuck modificado e proposto por Silveira e 
Santos com a renda familiar, sendo a esta classifi-
cada em até dois salários mínimos, ou renda maior 
que dois salários mínimos; o teste estatístico X2 
não mostrou significância (p=0,15 e p=0,16). Um 
estudo da adequação da atenção pré-natal desen-
volvido no município de São Luís foi evidenciada 
a relação entre características sócio-econômicas, 
tais como, alta escolaridade da mãe e realização 
da assistência fora dos serviços públicos de saúde, 
e adequação do pré-natal, no entanto, no referido 
estudo, a inadequação do pré-natal também não 
esteve relacionada à baixa renda.

Ao relacionar a adequação da assistência pré-natal, 
de acordo com o índice de Kotelchuck modifica-
do, com a escolaridade materna, sendo esta classi-
ficada em menor que oito anos de escolaridade e 
oito anos de escolaridade ou mais, nesta pesquisa, 
o teste estatístico qui-quadrado mostrou signifi-
cância (p=0,02). Identificou-se um risco relativo 
igual a 1,69 (IC95%: 0,91 a 3,14) de ser realizada 
assistência pré-natal inadequada entre as entrevis-
tadas com escolaridade inferior a oito anos. Na 
análise estatística encontrou-se odds ratio igual a 
2,13 (IC95%: 0,76 a 5,99).

De acordo índice proposto por Silveira e Santos, 
quando foi relacionada a inadequação de pré-natal 
com a escolaridade inferior a 8 anos neste estudo 
mostrou significância (p=0,009). Verificou-se um 
risco relativo igual a 1,69 (IC95%: 0,98 a 2,92) e 
o odds ratio foi estimado em 2,30 (IC95%: 0,85 a 
6,25). Em outros estudos a baixa escolaridade tam-
bém associou-se à inadequação do pré-natal11,12.

Ao relacionar a adequação da assistência pré-na-
tal pelo índice de Kotelchuck modificado com a 
situação conjugal, a análise estatística pelo teste 
de qui-quadrado mostrou significância (p=0,02). 
Identificou-se um risco relativo igual a 3,64 
(IC95%: 0,54 a 24,41) de ser realizada assistência 
pré-natal inadequada entre as puérperas que não 
têm companheiro quando comparadas às puérpe-
ras que têm companheiro.

O fato de não ter companheiro constituiu-se num 
risco de ter uma assistência pré-natal precária no 
que se refere ao número de consultas e início pre-
coce da assistência pré-natal. Na análise estatística 
encontrou-se odds ratio igual a 4,19 (IC95%: 0,58 
a 104,14)com intervalo de confiança de 95%. Se-
gundo Coimbra et al, a inadequação esteve asso-
ciada à baixa escolaridade materna, baixa renda 

familiar, ausência de companheiro, atendimento 
nos serviços públicos de saúde, alta paridade e 
idade materna de 35 ou mais anos11.

No entanto, ao relacionar a ocorrência de ter 
companheiro e adequação da assistência pré-natal 
de acordo com o índice proposto por Silveira e 
Santos, neste estudo, não mostrou significân-
cia (p=0,07). O risco relativo e odds ratio foram 
iguais a 2,09 (IC95%: 0,57 a 7,64) e 2,67 (IC95%: 
0,50 a 18,91) respectivamente.

Ao relacionar a adequação da assistência pré-natal 
pelo índice de Kotelchuck modificado com tra-
balho remunerado realizado pela puérpera; nesta 
pesquisa, o teste estatístico qui-quadrado mostrou 
significância (p=0,03). Foi encontrado um risco 
relativo igual a 0,54 (IC95%: 0,23 a 1,28) de ser 
realizada assistência pré-natal inadequada entre as 
entrevistadas que exerciam trabalho remunerado.

Desta forma, o fato de exercer trabalho remune-
rado ser identificado como fator de proteção para 
a adequação do pré-natal, pois o risco de ocorrer 
assistência pré-natal inadequada entre mulheres 
que trabalham é cerca de duas vezes menor do 
que entre as mulheres que não exercem atividade 
laboral remunerada. Na análise estatística obteve-

-se odds ratio igual a 0,44 (IC95%: 0,13 a 1,44) 
com intervalo de confiança de 95%.

Embora, neste estudo, a porcentagem de mulhe-
res que exercem trabalho remunerado seja consi-
derada pequena (28,7%), a mulher tem conquis-
tado um novo espaço exercendo também o papel 
de provedora, mulher independente e que exerce 
trabalho remunerado, entretanto, estas conquistas 
vieram associadas à sobrecarga de trabalho dentro 
e fora de casa, à jornada dupla e exploração femi-
nina, que aumentam ainda mais as desigualdades 
associadas ao gênero16.

A remuneração feminina é inferior à masculina 
e as atividades exercidas na maioria os casos são 
relacionadas às “habilidades domésticas” desvalo-
rizadas, não trazendo a estas mulheres e às suas 
famílias melhoria nas condições de vida16. No en-
tanto, neste estudo, assim como no que foi desen-
volvido por Trevisan et al, o trabalho remunerado 
foi um fator de proteção, favorável à assistência 
pré-natal adequada7,12.

No entanto, ao relacionar a ocorrência de exercer 
trabalho remunerado e adequação da assistência 
pré-natal de acordo com o índice proposto por 
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Silveira e Santos, neste estudo, não mostrou sig-
nificância (p=0,10). O risco relativo e odds ratio 
foram 0,67 (IC95%: 0,33 a 1,37) e 0,56 (IC95%: 
0,19 a 1,64) respectivamente. Apesar de não ter 
sido verificada a associação por este índice, o tra-
balho remunerado, neste estudo, atuou um fator 
de proteção à assistência pré-natal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se maior porcentagem das puérperas 
com idade entre 20 a 34 anos, entretanto houve 
uma proporção significativa de adolescentes;

Maioria de etnia não-branca, com mais de oito 
anos de escolaridade, com companheiro, baixa 
renda familiar e sem trabalho remunerado;

Maior porcentagem de registro dos procedimen-
tos do exame clínico-obstétrico que podem ser 
realizados em independente da idade gestacional, 
tais como: registro da DUM, cálculo da DPP, aferi-
ção da pressão arterial, peso e estatura;

Menor porcentagem de procedimentos que só po-
dem ser realizados a partir de determinada idade 
gestacional e que só podem ser realizados por en-
fermeiro ou médico, tais como, ausculta de bati-
mentos, aferição da altura uterina, exame clínico 
das mamas, avaliação do edema e diagnóstico da 
apresentação fetal, sendo os três últimos registra-
dos numa proporção considerada baixa;

Porcentagem de exames laboratoriais mínimos 
exigidos pelo Programa de Humanização do Pré-

-natal e Nascimento foi considerada alta, entretan-
to, um percentual menor de mulheres repetiu os 
exames glicemia de jejum, urina tipo 1 e VDRL na 
trigésima semana de gestação, conforme preconi-
zado pelo programa;

Pré-natal classificado como adequado para maio-
ria das puérperas, conforme índices de Kotelchu-
ck modificado e proposto por Silveira e Santos;

Não foi encontrada associação da adequação do 
pré-natal com a idade da gestante, renda familiar 
e etnia;

Verificou-se significância ao relacionar a ocorrên-
cia de adequação do pré-natal com a escolaridade 
igual ou superior a oito anos, presença de com-
panheiro e de trabalho remunerado exercido pela 
gestante;

Assistência pré-natal caracterizou-se pela adequa-
ção considerada alta, entretanto, verificou-se que 
há aspectos a serem aprimorados para que sejam 
contemplados os critérios exigidos pelo PHPN, es-
pecialmente no que se refere ao registro dos proce-
dimentos do exame clínico-obstétrico e repetição 
dos exames laboratoriais no terceiro trimestre de 
gestação.

Identificou-se como limitação deste estudo, o fato 
de não serem abordados os resultados perinatais 
e sua associação com a adequação do pré-natal. 
Inicialmente buscou-se esta abordagem, tendo 
em vista ser este um dos objetivos específicos 
inicialmente presente no projeto de pesquisa, no 
entanto, verificou-se que a abordagem ficaria mui-
to ampla, sendo retirado este objetivo específico 
para que houvesse o devido aprofundamento nas 
discussões aqui realizadas, optando-se por desen-
volver esta temática em uma pesquisa posterior.

Sugere-se que sejam realizados treinamentos com 
o intuito de sensibilizar os profissionais que atu-
am Estratégia de Saúde da Família em Palmas 
quanto à importância da realização e registros 
dos procedimentos do exame clínico-obstétrico 
e exames laboratoriais, no intuito de melhorar a 
adequação do pré-natal, bem como, a realização 
de avaliações periódicas da atenção pré-natal e o 
desenvolvimento de estudos que correlacionem a 
assistência pré-natal a resultados perinatais, tais 
como peso ao nascer, estado nutricional do recém-

-nascido, prematuridade e morbimortalidade ma-
terna e infantil.
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