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Diagnóstico da Atenção à Saúde das Gestantes e 
Puérperas na Região Metropolitana de Campinas (RMC) 

 
      1. Diagnóstico da Atenção à Saúde das Gestantes e Puérperas         
          na RMC 

 

A atenção à saúde da gestante, puérpera e recém-nascido na RMC e seus municípios 

tem sido analisada em diversos documentos, entre os quais destacamos o estudo Diagnóstico 

do Setor Saúde da Região Metropolitana de Campinas (PESS/NEPP/UNICAMP, 2007), 

realizado pelo PESS por solicitação do Conselho de Desenvolvimento da RMC e viabilizado 

através da AGEMCAMP; os relatórios contendo o Diagnóstico da Região de Saúde Campinas 

e das Regiões de Saúde de Jundiaí, Limeira e Oeste VII (PESS/NEPP/UNICAMP, 2009), 

também elaborados pelo PESS por meio de parceria entre a UNICAMP e a SES/SP, como 

parte do Projeto de Apoio à Regionalização do SUS no Estado de São Paulo; e, mais 

recentemente o Plano de Ação para a organização da Rede Cegonha no âmbito das RRAS 

15 (SES/SP, 2011), na qual estão inseridos 17 municípios da RMC. 

 A maioria das análises contidas nos documentos acima citados foi realizada a partir 

de dados secundários provenientes da alimentação, pelos municípios, dos sistemas de 

informação do Ministério da Saúde (SIM, SINASC, SIA, SIH e CNES). A aplicação de um 

questionário respondido via web, pelos gestores dos 88 municípios que compõem os DRS 

Campinas, Piracicaba e São João da Boa Vista, constituiu-se em um instrumento inovador 

para o Diagnóstico das Regiões de Saúde (PESS/NEPP/UNICAMP, 2009), e, forneceu 

importantes subsídios a respeito da organização do SUS e do cuidado em saúde desses 

municípios e suas RS. 

Considerando a existência desse conjunto de estudos, optou-se pela seleção e ajuste 

de informações já contidas nesses diagnósticos, buscando-se salientar os aspectos 

essenciais para a implantação da Linha de Cuidado na região. 

Para aprofundar o diagnóstico da atenção básica na RMC, lançou-se mão da pesquisa 

QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica (SES/SP. UNESP, 2010), 
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o que permitiu levantar aspectos da organização do trabalho das unidades de atenção básica 

da RMC, não existentes em fontes de dados secundários.  

A análise sobre a assistência especializada hospitalar e de urgência e emergência foi 

organizada com informações colhidas por meio de entrevistas por pauta e observação 

sistemática realizadas em visitas às maternidades e serviços de pronto atendimento da RMC, 

contendo aspectos da qualidade da atenção ofertada a gestantes e a puérperas por esses 

serviços. 

Foi ainda realizada entrevista com os gestores da Câmara Temática de Saúde da RMC 

com a finalidade de identificar as fortalezas e fragilidades na atenção às gestantes e puérperas 

em cada município e no conjunto da região. 

O Manual de Orientação ao Gestor para Implantação da Linha de Cuidado da Gestante 

e da Puérpera (SES/SP, 2010) e o Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério (SES/SP, 2010) 

foram utilizados como referência para a organização da atenção à saúde da gestante nas 

redes de atenção à saúde. Os parâmetros assistenciais neles contidos foram compatibilizados 

com a Rede Cegonha (SAS/MS, 2011) e com a Deliberação CIB/SP-56 (CPS/CIB, 2011). 

Também foram considerados os projetos selecionados dos Planos Regionais de 

Saúde de Campinas, Oeste VII, Jundiaí e Limeira que mais diretamente estão relacionados à 

melhoria da atenção à saúde da gestante. 

 

      1.1. A atenção à saúde da gestante e à puérpera na RMC 

A RMC destaca-se por apresentar níveis de saúde bastante favoráveis em relação às 

médias estaduais e nacionais. Entretanto, “estudos mais detalhados da mancha urbana da 

Região Metropolitana de Campinas utilizando diferentes indicadores sociais permitem 

identificar a localização de áreas com melhores e piores condições de vida, mostrando com 

extrema clareza que a mancha urbana regional está segmentada em dois grandes blocos. Um 

deles, com os piores indicadores sociais, abrange a mancha urbana localizada ao sul de 

Indaiatuba e Campinas, estendendo-se em direção a Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, 

Santa Barbada D’Oeste, Americana e Paulínia. Deve-se destacar que essa heterogeneidade, 

evidenciada tanto pelos indicadores sociodemográficos como pelos principais indicadores de 

saúde, implica em diferentes necessidades de saúde, as quais devem ser consideradas no 

processo de formulação e implementação de políticas públicas para a região” 

(PESS/NEPP/UNICAMP, 2007). 
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O Censo Demográfico de 2010 revelou que a população da RMC é de 2.797.137 

habitantes (Tabela 1), dos quais 97% vivem em situação urbana. Engenheiro Coelho, 

Holambra e Itatiba possuem o maior contingente de população rural, 27%, 28% e 16%, 

respectivamente. 

Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estima-se que 

cerca de 50% dos residentes na RMC possuem cobertura de planos e seguros privados de 

saúde, com diferenças importantes entre os municípios (Tabela 1). A população SUS 

dependente varia entre 38% (Nova Odessa) e 79% (Engenheiro Coelho).  

 
Tabela 1 

População total (2010) e percentual de população SUS dependente (2011) 

Município População 
2010 

% População SUS 
dependente 

      
 Americana            210.638  42% 
 Artur Nogueira              44.177  60% 
 Campinas         1.080.113  46% 
 Cosmópolis              58.827  60% 
 Engenheiro Coelho              15.721  79% 
 Holambra              11.299  67% 
 Hortolândia            192.692  67% 
 Indaiatuba            201.619  53% 
 Itatiba            101.471  59% 
 Jaguariúna              44.311  62% 
 Monte Mor              48.949  70% 
 Nova Odessa              51.242  38% 
 Paulínia              82.146  55% 
 Pedreira              41.558  70% 
 Santa Bárbara d'Oeste            180.009  58% 
 Santo Antônio de Posse              20.650  77% 
 Sumaré            241.311  63% 
 Valinhos            106.793  45% 
 Vinhedo              63.611  42% 
      

RMC         2.797.137  52% 
 

Fonte: SIB/ANS/MS, dados referentes a outubro de 2011. 
 

São apresentados a seguir dados sobre as condições de saúde das gestantes e 

recém-nascidos bem como dados da atenção ofertada à gestante e à puérpera em cada 

município e na RMC. 
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A razão de mortalidade materna (RMM) reflete a qualidade da atenção à saúde da 

mulher, associada à insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo populacional, 

incluindo o planejamento familiar e assistência pré-natal, parto e puerpério (RIPSA, 2010). 

Estudos mostram maior prevalência entre as mulheres de menor ingresso e acesso aos bens 

sociais. É diretamente influenciada pela qualidade da informação da causa do óbito, pois exige 

um conhecimento preciso das definições de morte materna.  

O Gráfico 1 exibe a série desse indicador calculado para o ESP e a RMC; a RMM no 

ESP situou-se entre 34,6 e 46,4 no período de 2000 a 2010. Na RMC, os valores mais baixos 

que os do ESP até 2004 são seguidos por dois momentos de elevação, em 2005 e 2009, 

mantendo-os próximos aos do Estado. A elevação observada nos últimos anos deve estar 

relacionada à melhoria do registro de óbitos maternos, que antes estavam subestimados, 

resultado da implantação progressiva dos Comitês de Investigação de Morte Materna nos 

municípios e Estado. É preciso considerar também, que a maior oscilação observada na RMM 

da RMC pode estar relacionada ao pequeno número de eventos envolvidos, conforme 

evidenciado na Tabela 2, que mostra o número de mortes maternas por residência, ocorridas 

nos municípios da RMC no mesmo período. 

 

Gráfico 1 
Razão de Mortalidade Materna (por 100.000 mil nascidos vivos). RMC e Estado de São Paulo, 

2000 - 2010 

 
Fonte: SEADE, 2012. 
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Tabela 2 
Óbitos por Causas Maternas. RMC e Estado de São Paulo, 2000 - 2010 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
                        
Americana - - 1 - - 2 - 3 1 - - 
Artur Nogueira - 1 - - - 1 - - - - - 
Campinas 3 4 - - 1 6 1 4 1 12 2 
Cosmópolis - 1 - - - 1 - - - 2 1 
Engenheiro Coelho - - - - - 1 - - - - - 
Holambra - - - - - - - - - - - 
Hortolândia - 1 - - - - 2 - - 1 2 
Indaiatuba - - 1 1 1 - - - - 2 2 
Itatiba - 1 - - - - - - - 1 - 
Jaguariúna - - - - - - - 1 - - - 
Monte Mor 1 - - - - - 1 1 - - - 
Nova Odessa 1 - - 1 - - - - - - - 
Paulínia 1 - 1 - - - - - - 2 2 
Pedreira - - - - - - - - - 1 - 
Santa Bárbara d'Oeste 1 - 1 - - 1 3 - 2 2 1 
Santo Antônio de Posse - - - - - - - - - - - 
Sumaré - - 1 1 1 1 3 1 3 4 2 
Valinhos - - - - - - - - 1 - - 
Vinhedo - - - - - - - 1 - - 2 
                        

RMC 7 8 5 3 3 13 10 11 8 27 14 
 

Fonte: SEADE, 2012. 
 

 

Entre os municípios da RMC, 12 possuem Comitê de Investigação de Morte Materna 

e Infantil ativo (Tabela 3). No ano de 2011, dos 17 óbitos maternos declarados, 35% já tiveram 

investigação concluída. Destes, 83% das mortes foram consideradas evitáveis, isto é, óbitos 

que não deveriam ocorrer com uma adequada atenção à saúde. 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Tabela 3 
Situação dos Comitês Municipais de Investigação de Morte Materna e Infantil. Municípios da 

RMC, 2011 
Município Comitê Ativo 

    
Americana Sim 
Artur Nogueira Não 
Campinas Sim 
Cosmópolis Sim 
Engenheiro Coelho Não 
Holambra Não 
Hortolândia Sim 
Indaiatuba Sim 
Itatiba Sim 
Jaguariúna Não 
Monte Mor Não 
Nova Odessa Sim 
Paulínia Sim 
Pedreira Não 
Santa Bárbara d'Oeste Sim 
Santo Antônio de Posse Não 
Sumaré Sim 
Valinhos Sim 
Vinhedo Sim 

 

Fonte: Grupo de Vigilância Epidemiológica Regional de Campinas (GVE XVII). 
 

Quanto à mortalidade materna segundo tipo de causas, a tendência na RMC tem sido 

de percentuais mais elevados (cerca de 2/3 dos óbitos) para as causas maternas diretas1, 

como tem sido verificado em estudos de outras localidades. 

O coeficiente de mortalidade infantil (CMI) indica o risco de morte durante o primeiro 

ano de vida das crianças nascidas vivas. Constitui-se num importante sinalizador do cuidado 

em saúde e das condições socioeconômicas. No ESP tem-se observado importante tendência 

de queda; a RMC vem mantendo sempre valores inferiores ao Estado, mas com tendência à 

                                                        
1 Morte Materna Obstétrica direta é aquela que ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez, 
parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos 
resultantes de qualquer dessas causas.  . Morte Materna Obstétrica Indireta é aquela resultante de 
doenças que existiam antes da gestação ou que se desenvolveram durante esse período, não 
provocadas por causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez.  
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estabilização nos últimos anos, aproximando-os das taxas estaduais (Gráfico 2). Em 2010, a 

taxa obtida para a RMC foi 10,31/1.000 nascidos vivos; o CMI teve os menores valores nos 

anos de 2006 e 2008: 9,8 e 9,78, respectivamente. 

Gráfico 2 
Coeficiente de Mortalidade Infantil (por 1.000 mil nascidos vivos). RMC e Estado de São 

Paulo, 2000 - 2010 

 
Fonte: SEADE, 2012. 

 

A evolução da mortalidade infantil na RMC segundo seus componentes pode ser 

observada no Gráfico 3. A queda verificada do CMI na primeira metade da década foi devida 

principalmente à queda da mortalidade neonatal precoce (óbitos ocorridos de 0 a 6 dias de 

vida), mas ainda é o componente mais importante, relacionado às condições socioeconômicas 

e saúde da mãe, como também à inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-

nascido. 
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Gráfico 3 
Componentes da Mortalidade Infantil: Neonatal Precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardia (7 a 27 

dias) e Pós-neonatal (28 a 364 dias) (por 1.000 mil nascidos vivos). RMC, 2000 - 2010 

 
Fonte: SEADE, 2012. 

 

A Tabela 4 apresenta a mortalidade neonatal e seus componentes segundo os 

municípios. Nesse caso, devido aos diferentes portes populacionais, optou-se em apresentá-

los em valores agregados no triênio 2008-2010, de forma a estabilizar as taxas obtidas. Os 

valores médios permitiram apresentar os dados classificados segundo valor da CMNN 

(Gráfico 4). Itatiba, Pedreira e Cosmópolis obtiveram os valores mais elevados, enquanto 

Nova Odessa, Engenheiro Coelho e Holambra as menores taxas. Esses dados ainda devem 

ser vistos com cautela, devido à possibilidade da flutuação aleatória característica das 

situações de pequenos números de eventos, cujo impacto é maior quanto menor for a 

população. 
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Tabela 4 

Mortalidade Neonatal e seus componentes (por 1.000 nascidos vivos). RMC, médias trienais 
2008, 2009 e 2010 

Município Neonatal Neonatal 
Precoce 

Neonatal 
Tardia 

        
Americana 7,52 3,89 3,63 
Artur Nogueira 6,00 5,46 0,55 
Campinas 7,05 4,77 2,27 
Cosmópolis 8,17 6,61 1,56 
Engenheiro Coelho 2,72 0,00 2,72 
Holambra 3,62 1,81 1,81 
Hortolândia 6,29 4,03 2,27 
Indaiatuba 6,62 4,78 1,84 
Itatiba 11,10 6,97 4,13 
Jaguariúna 4,71 4,19 0,52 
Monte Mor 6,55 5,68 0,87 
Nova Odessa 2,64 2,11 0,53 
Paulínia 6,10 3,98 2,12 
Pedreira 8,55 5,92 2,63 
Santa Bárbara d'Oeste 7,56 5,74 1,81 
Santo Antonio de Posse 6,86 4,58 2,29 
Sumaré 7,35 5,24 2,11 
Valinhos 7,85 6,28 1,57 
Vinhedo 6,81 3,78 3,03 
        

RMC 7,04 4,82 2,22 
 

Fonte: SEADE, 2012. Elaboração própria. 
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Gráfico 4 

Mortalidade Neonatal Precoce e Neonatal Tardia (por 1.000 nascidos vivos). RMC, médias 
trienais 2008, 2009 e 2010 

 
Fonte: SEADE, 2012. Elaboração própria. 

 
O percentual de partos cesáreos em residentes é elevado em todos os municípios da 

RMC (Tabela 5), chegando a atingir 79% em Valinhos. Somente em Engenheiro Coelho 

observam-se mais partos normais do que cesarianas. Dentre as regiões metropolitanas, 

Campinas obteve o valor mais elevado em 2010 (66%); nas RM de São Paulo e Baixada 

Santista e no ESP os percentuais de partos cesáreos foram 54%, 58% e 59%, 
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respectivamente. A OMS considera ideal que a taxa de cesarianas não ultrapasse 15%, o que 

ocorre, por exemplo, na Holanda (14%). 

Tabela 5 
Percentual de parto vaginal e cesáreo por residência. RMC, médias trienais 2008, 2009 e 2010 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC. Dados de 2010 são preliminares. Elaboração 
própria. 

 

Muitos são as explicações sugeridas para as altas taxas de cesarianas, desde aquelas 

relacionadas à própria gestante (medo da dor, por exemplo), bem como a conveniência do 

profissional de saúde, o modelo de organização da assistência obstétrica, entre tantos outros. 

Valores elevados podem significar uma concentração de partos considerados de risco, em 

municípios onde existem maternidades de referência para assistência ao parto. A Tabela 6 

compara os percentuais por residência da gestante e ocorrência do parto, segundo os 

municípios da RMC. Esses dados não permitem levantar hipóteses explicativas; em 
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Campinas, Americana e Valinhos as cesáreas por ocorrências são pouco mais elevadas que 

as por residência, mas chama atenção as taxas por ocorrência muito elevadas em Artur 

Nogueira. 

Tabela 6 
Percentual de partos cesáreos por residência e ocorrência. RMC, médias trienais 2008, 2009 e 

2010 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC. Dados de 2010 são preliminares. Elaboração 

própria. Excluídos os municípios Engenheiro Coelho, Holambra e Santo Antônio de Posse que não tiveram partos por 
ocorrência. 

 

Dados do registro da adesão e conclusão da assistência pré-natal no Sistema de 

Informações Ambulatoriais mostram preocupações quanto à cobertura do pré-natal, mesmo 

considerando a possibilidade de falhas no registro do dado nos instrumentos padronizados. 

De qualquer forma, observa-se uma melhoria no número de gestantes cadastradas e da 

cobertura do pré-natal nos dois anos pesquisados tanto na média da RMC bem como na 

maioria de seus municípios (Tabela 7). Em 2010, foi observada cobertura superior a 80% em 

Jaguariúna. 
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Tabela 7 

Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento. RMC, 2003 e 2010 

Município 
Situação em 2003 Situação em 2010 

Cobertura 
2003 

Cobertura 
2010 Gestantes 

cadastradas 
Gestantes com 

pré-natal concluído 
Gestantes 

cadastradas 

Gestantes com 
pré-natal 
concluído 

              
Americana 1.265 614 851 83 49% 33% 
Artur Nogueira 222 2 246 23 36% 41% 
Campinas 4.069 220 5.597 734 29% 37% 
Cosmópolis 409 299 344 209 52% 40% 
Engenheiro 
Coelho 98 64 193 48 52% 76% 
Holambra 15 0 0 0 8% 0% 
Hortolândia 723 52 1.699 59 27% 63% 
Indaiatuba 339 10 1.256 31 14% 45% 
Itatiba 623 187 684 359 48% 51% 
Jaguariúna 272 46 547 76 51% 82% 
Monte Mor 188 4 430 1 27% 55% 
Nova Odessa 250 46 299 73 40% 48% 
Paulínia 339 25 179 0 32% 13% 
Pedreira 152 1 133 2 27% 25% 
Santa Bárbara 
d'Oeste 813 3 942 193 37% 42% 
Santo Antônio de 
Posse 108 21 191 5 38% 69% 
Sumaré 958 97 1.809 80 29% 49% 
Valinhos 517 118 566 209 45% 43% 
Vinhedo 281 309 309 7 38% 34% 
              
RMC 11.641 2.118 16.275 2.192 32% 42% 

 

Fonte: Sala de Situação em Saúde do Ministério da Saúde, 2012. Cobertura calculada sobre o total de nascidos vivos de cada ano. 
 

Por outro lado, há uma boa cobertura de consultas de pré-natal na RMC: 83% das 

mulheres com filhos nascidos vivos tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal, conforme 

informado na Declaração de Nascido Vivo (Tabela 8). O valor mais baixo, 65%, foi encontrado 

em Engenheiro Coelho. 
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Tabela 8 

Percentual de 7 ou mais consultas de pré-natal. RMC, médias trienais 2008, 2009 e  2010 
Município 7 ou mais consultas 

    
 Americana 88% 
 Artur Nogueira 81% 
 Campinas 83% 
 Cosmópolis 81% 
 Engenheiro Coelho 65% 
 Holambra 84% 
 Hortolândia 72% 
 Indaiatuba 88% 
 Itatiba 88% 
 Jaguariúna 83% 
 Monte Mor 72% 
 Nova Odessa 88% 
 Paulínia 87% 
 Pedreira 79% 
 Santa Bárbara d'Oeste 86% 
 Santo Antônio de Posse 81% 
 Sumaré 78% 
 Valinhos 84% 
 Vinhedo 87% 
    

RMC 83% 
 

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC. Dados de 2010 são preliminares. Elaboração 
própria. 

 

A ocorrência de sífilis congênita indica deficiências na atenção à saúde da mulher, 

especialmente durante a gestação, devido à oportunidade para identificação e tratamento das 

gestantes infectadas. A Tabela 9 mostra as notificações de sífilis congênita no conjunto de 

municípios da RMC, e que a maioria dos casos ocorreu em gestantes que realizaram algum 

acompanhamento pré-natal.  
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Tabela 9 

Incidência de Sífilis Congênita. RMC, 2007 - 2010 

Ano Casos 
Notificados 

Realização de pré-natal 

Sim Não Ignorado/Branco 

          
2007 41 31 10 0 
2008 51 38 9 4 
2009 32 28 2 2 
2010 22 20 2 0 

          
 

Fonte: Sinan Net. Os dados de 2010 são parciais. 
 

A Tabela 10 mostra dados sobre o deslocamento das gestantes residentes na RMC 

segundo o município de internação por procedimentos obstétricos no âmbito do SUS. O 

atendimento está concentrado nos estabelecimentos localizados na própria RMC, relacionado 

à característica da oferta. Em 2010, ocorreram 26.694 internações, das quais apenas 1,3% 

em unidades hospitalares que não pertencem à RMC. Engenheiro Coelho não possui 

estabelecimentos hospitalares e tem como referência constituída o município de Limeira, 

localizado na RAS Piracicaba. No caso de Holambra que tem o menor volume de internações, 

a análise dos dados de triênio 2008-2010 mostra 6,3% de evasão, isto é, internações ocorridas 

fora do espaço local da RMC. A identificação do fluxo de pacientes constitui interessante 

ferramenta para a gestão da rede de atenção, já que o acesso geográfico é uma das 

condições para a resolutividade. 
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Tabela 10 

Fluxo de Internações Hospitalares por procedimentos obstétricos de gestantes residentes. RMC, 
2010 

                                        Fonte: SIH, 2012. (*) Artur Nogueira e Pedreira integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
(Consaúde).  

 
  

Na entrevista coletiva realizada junto à Câmara Temática de Saúde da RMC em 

reunião de fevereiro de 2012 no âmbito deste projeto, estiveram presentes os representantes 

dos municípios de Americana, Campinas, Cosmópolis, Indaiatuba, Holambra, Hortolândia, 

Monte Mor, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Foram ausentes 

representantes de Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Itatiba, Jaguariúna, Nova Odessa, 

Paulínia e Santo Antônio da Posse, bem como representante de saúde do Estado, no caso 

DRS Campinas. 

Utilizou-se apenas de uma pergunta disparadora tendo sido solicitado aos presentes 

que destacassem as fortalezas e fragilidades bem como necessidades para qualificar a 

atenção à saúde das gestantes e puérperas na RMC. 

Americana 1.531  1          1            1          1          1          
Campinas 11        94        10.210 102      1          12        344      60        8          46        108      10        103      50        
Cosmópolis 8          426      
Hortolândia 12         1.524  62        2          
Indaiatuba 1.786  1          
Itatiba 903      1          
Jaguariúna 1          4            365      
Monte Mor 1            1          442      
Nova Odessa 315      
Paulínia 3          3            12        853      
Pedreira (*) 274      1          313      
Santa Bárbara d'Oeste 1          
Sumaré 2          8          21         3          2          174      1          44        75        2          1          
Valinhos 24         2          1          
Vinhedo
Internações ocorridas 
dentro da RMC

1.544  389      10.276 543      1          14        2.045  1.846  913      413      657      402      961      365      

Internações ocorridas fora 
da RMC

5 18 20 4 246 5 3 6 4 0 7 0 1 10

Total de internações por 
residência

1.549  407      10.296 547      247      19        2.048  1.852  917      413      664      402      962      375      

% internações ocorridas 
em outros municípios da 
RMC

0,8% 29,6% 0,6% 21,5% 100,0% 100,0% 25,5% 3,3% 1,1% 11,6% 32,7% 21,6% 11,2% 14,2%

% evasão (internações 
ocorridas fora da RMC) 0,3% 4,4% 0,2% 0,7% 99,6% 26,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,0% 1,1% 0,0% 0,1% 2,7%
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A metodologia utilizada para a análise constou de um agrupamento dos apontamentos 

semelhantes apresentados pelos gestores de saúde da RMC, tanto em relação às fortalezas 

reconhecidas como em relação às fragilidades e necessidades. 

Fortalezas 
 Vários municípios possuem ambulatório de Alto Risco;  

 Alguns municípios contam com ambulatório para atendimento das puérperas;  

 Poucos municípios realizam programa com equipe multiprofissional e buscam 

trabalhar de forma integrada com acompanhamento da puérpera e do RN, 

estratégia para redução da mortalidade materna e infantil (equipe ou profissional 

do enlace muitas vezes do hospital);  

 A região conta com leitos de UTI adulto e UTI neonatal credenciados;  

 Há  integração do Planejamento Familiar com o Pré-Natal;  

 Boa oferta de exames e consultas; 

 Após a captação é realizado um bom acompanhamento da gestante; 

 Em alguns municípios há melhorias na integração da rede básica com o hospital 

local; 

 Realização de visitas das gestantes ao hospital em grupos; 

 Avanços na organização da assistência ao pré-natal; 

 Integração das equipes de saúde bucal; 

 Estratégias para enfrentamento do problema de gestação na adolescência: 

projetos piloto com escolas e trabalho multiprofissional; 

 Vários municípios ofertam os exames nos próprios municípios; 

 Ajustes de exames para a rede cegonha; 

 Referência do alto risco no CAISM para todos os municípios; 

  5 municípios têm como referência o Hospital Estadual de Sumaré; 

 Alguns municípios realizam busca ativa das gestantes com captação precoce 

pelas unidades básicas; 

 Vários municípios contam com hospital próprio onde realizam partos de baixo 

risco; 

 Há implantação dos protocolos assistenciais e experiências com mecanismos de 

integração;  

  Há propostas de trabalho integrado com a educação para enfrentamento da 

gestação na adolescência. 
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Fragilidades 
 Captação das gestantes é tardia; 

 Não há integração entre os serviços de modo geral; 

 Demora nos resultados dos exames; 

 Alta taxa de cesárea; 

 Alto índice de gestação na adolescência; 

 Alto número de gestantes usuárias de álcool e drogas; 

 Necessidade de melhoria do programa de humanização;  

 Necessidade de qualificar e humanizar o parto;  

 Perda do vínculo/acompanhamento da gestante de alto risco quando 

encaminhada para a referência; 

 Necessidade de maior agilidade nos atendimentos; 

 Necessidade de ampliação do número de leitos de UTI neonatal; 

 O planejamento familiar deve ser desenvolvido em todas as unidades, 

principalmente para os grupos de risco como adolescentes, usuárias de álcool e 

outras substâncias, bem como conhecer o número destas gestantes; 

 Necessidade de qualificação do pré-natal; 

 Consulta de puerpério tardia; 

 Falta de integração entre as unidades; 

 Dificuldades com gestantes usuárias de drogas e adolescentes; 

 Baixa adesão das gestantes nos grupos; 

 Comunicação intermunicipal frágil; 

 Abandono da puérpera; não conseguem fechar o Sisprenatal; 

 Dificuldade de integração da Rede Básica com o Ambulatório de Especialidades 

e com os Hospitais; 

 Necessidade de fortalecer o vínculo das equipes com as gestantes;  

 Necessidade de sensibilizar os profissionais para organizarem processos de 

trabalho de forma integrada;  

 Recursos do MS para as redes não são suficientes para manter a qualidade 

esperada; 

 Há necessidade de formação técnica para os profissionais da AB, mas, também 

de tecnologias e insumos; 

 Municípios aguardando recursos da rede cegonha; 

 Dificuldades para trabalhar com o orçamento da saúde; 

 Dificuldades na contratação de médicos capacitados e comprometidos.  
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Chama atenção o apontamento contundente dos municípios da falta de integração 

entre as unidades/pontos de atenção ou pontos de apoio diagnóstico do sistema, acarretando 

em perda de qualidade na atenção à saúde da gestante e puérpera. 

A mesma desintegração entre unidades leva por vezes à perda do seguimento dessa 

gestante por parte das unidades e do próprio município, o que impede uma avaliação da 

qualidade da atenção prestada e das ocorrências no processo gestacional, parto e puerpério. 

Nota-se que algumas experiências têm sido desenvolvidas por parte dos hospitais, 

possivelmente visando minimizar os riscos do não acompanhamento de caso. Cabe aqui 

destacar que o papel de acompanhamento dos usuários por todo o sistema de saúde deve 

ser da atenção básica (princípio da continuidade) que assim será a ordenadora do sistema e 

coordenadora do cuidado. 

Daí a importância do encaminhamento sugerido ao final da reunião no sentido de criar 

ou reforçar inovações buscando promover a integração e ainda de qualificar a Atenção Básica.  

Também o fortalecimento da regulação do acesso que é estratégico ao SUS 

contribuirá para a integração. 

Destacou-se também na entrevista a dificuldade apontada em assistir às gestantes em 

condições de risco, de saúde e social, como no caso das adolescentes e dependentes 

químicas. Mais uma vez observamos a desintegração como fenômeno, aqui entre setores; 

desafiando a oferta de cuidado integral para com as pessoas. Torna-se prioritário desenvolver 

projetos desta natureza. 

Destacou-se ainda a necessidade de investimento nos recursos humanos que 

assistem à gestante e puérpera, quer seja na sua qualificação técnica, quer seja no preparo 

para sua capacidade de estabelecer uma boa relação terapêutica e vínculo.  

Outros apontamentos como falta de profissionais, falta de leitos em maternidades e 

dificuldades na gestão e financiamento foram apresentados por poucos municípios, de modo 

geral aqueles de menor porte e menores condições de gestão. 

Do conjunto de dados a ser analisado, optou-se por examinar também aqueles obtidos 

da formulação dos diagnósticos e planos de 11 regiões de saúde realizados no âmbito do 

projeto de Apoio à Regionalização do SUS no Estado de São Paulo, dentre os quais se 

encontram os 19 municípios que compõe a RMC.  Cabe explicar que não são dados que se 

referem especificamente à gestante e puérpera, mas foram selecionados como variáveis com 

algum significado para a compreensão da atenção a este grupo no SUS da RMC.  
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Os dados obtidos nos 11 diagnósticos foram levantados: dos bancos de dados 

nacionais oficiais, junto aos gestores e equipes gestoras de cada município à época, por 

entrevista e questionário eletrônico, e, os planos regionais foram formulados pelos Colegiados 

de Gestão Regionais com a participação de gestores, de profissionais do SUS e prestadores.  

Cabe aqui citar que foram examinados os diagnósticos e planos das regiões de saúde 

Oeste VII (municípios de Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, 

Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, 

Sumaré) Campinas (apenas os municípios de Campinas, Indaiatuba, Monte Mor, Pedreira, 

Valinhos, Vinhedo) Jundiaí (apenas o município de Itatiba) e Limeira (apenas o município de 

Engenheiro Coelho), que no conjunto de 19 municípios constituem a RMC. 

No âmbito do SUS pode-se verificar através das respostas dos gestores que na maior 

parte dos municípios a organização da atenção básica adota um modelo híbrido, composto 

de unidades básicas tradicionais e unidades de saúde da família. Também consideram em 

muitos municípios que o número de unidades básicas de saúde e unidades de saúde da 

família é insuficiente, assim como as cargas horárias de profissionais, destacando-se, neste 

caso, a de ginecologistas. No tocante às práticas de promoção á saúde, aquelas relativas à 

saúde sexual e reprodutiva são apontadas como presentes, mas não na totalidade das 

unidades, o que sugere necessidade de ampliação. 

Como principais fragilidades na atenção básica, são citadas: inadequação de espaço 

físico das unidades, número insuficiente de unidades, gerenciamento frágil ou inexistente, 

formação inadequada dos profissionais, pouco uso de protocolos, processo de avaliação 

pouco sistematizado e pontual, baixo conhecimento sobre a população/território, pouca 

atuação em equipe. Estas fragilidades descaracterizam o proposto na Política Nacional de 

Atenção Básica. 

Na atenção especializada ambulatorial e no apoio diagnóstico observou-se oferta 

expressiva de procedimentos nos municípios da RMC. No entanto o processo regulatório e 

avaliativo destes é pouco efetivo com centrais de regulação deficientes ou inexistentes, área 

física e insumos inadequados e em alguns serviços falta de profissionais, o que reflete no 

acesso da população e na qualidade dos serviços. Na atenção especializada hospitalar os 

leitos obstétricos aparecem entre os três primeiros mais ofertados na região. Destaca-se neste 

nível o não uso de protocolos clínicos, o que compromete o cuidado. 

Observou-se ainda dificuldade no transporte sanitário, o que deve influir na atenção à 

gestante e puérpera. 
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Outros aspectos investigados foram as práticas relativas ao cuidado e à gestão do 

cuidado. A maioria das respostas referiu a não adoção de protocolos clínicos nos diversos 

níveis de atenção, a não ser nos hospitais maiores e mais especializados. Foi pontuada uma 

inadequação ou falta de processos de capacitação voltados a essa finalidade, falta de adesão 

dos técnicos e de consenso dos profissionais em relação aos protocolos existentes.  

Também se revelaram frágeis os processos de capacitação profissional e ausentes os 

de supervisão técnica, matriciamento e outros de apoio à qualificação do cuidado. 

A análise realizada evidenciou a necessidade de cooperação intermunicipal na 

abordagem dos problemas da região, além de investimentos na qualificação da rede de 

atenção à saúde. 

A partir deste diagnóstico elaboraram-se planos regionais de saúde dos quais se 

extraiu para esta análise as propostas/projetos relacionados à melhoria do cuidado das 

gestantes e puérperas considerando os municípios da RMC. Foram analisados aqui também, 

os planos das regiões de saúde Campinas, Oeste VII, Jundiaí e Limeira. 

Do conjunto de 237 projetos desenvolvidos por estas regiões selecionaram-se aqueles 

que mais diretamente revelam atendimento de necessidades e, se implementados, podem 

impactar na atenção à saúde da gestante e puérpera na RMC. 

Para que a atenção básica na RMC possa ser ordenadora do sistema de saúde e 

coordenadora do cuidado são aqui destacados os seguintes projetos elaborados. 

Na Atenção Básica quase todos foram aqui selecionados por tratarem-se de projetos 

estruturantes de modelo de atenção em consonância com as políticas atuais. 

 Construção, reforma e adequação tecnológica das UBS E USF.  

 Definição de modelo que contemple definição de área, adscrição clientela, 

continuidade, acolhimento, responsabilidade. 

 Implantação de PACS ou similar em todas as unidades. 

 Estruturação de recepções como espaços de informação e acolhimento. 

 Implantação de plano de ações de promoção à saúde em todas as unidades. 

 Implantação de gerência nas unidades.   
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 Implantação de processos de monitoramento e avaliação com indicadores definidos. 

 Definição, padronização e reestruturação dos processos de trabalho. 

 Capacitação de equipes e gerências. 

 Adequação do PAREPS às prioridades e linhas de cuidado definidas. 

 Definição e implantação de tecnologias de gestão do cuidado. 

 

No tocante à atenção especializada ambulatorial ou hospitalar e procedimentos de 

apoio diagnóstico e terapêutico, cuja oferta é expressiva no caso das gestantes, torna-se 

necessário planejar regionalmente aproveitando os recursos e buscando qualificar o potencial 

existente. Apresenta-se a seguir os seguintes projetos selecionados neste nível: 

 Capacitar profissionais das especialidades. 

 Adequar/equipar hospitais maiores de caráter regional. 

 Desenvolver protocolos de uso racional de medicamentos. 

 Equipar e informatizar processos de apoio diagnóstico. 

Em relação à gestão desenvolver os processos de regulação bem como implantar 

monitoramento e avaliação regional foram as propostas mais contingentes ao tema, que 

devem ser implantadas para qualificar o cuidado e favorecer a integração do sistema. 

No que se refere à qualificação do cuidado, em todas as regiões selecionadas houve 

a formulação de projetos para implantação de linhas de cuidado, ressaltando-se a da gestante 

e puérpera. Também foram elaborados projetos para implantação de novas tecnologias de 

gestão do cuidado, como supervisão, matriciamento, projeto terapêutico, equipe de referência, 

tutoria, outras. 

A análise destes diagnósticos e planos que ocorreram no âmbito do processo de 

regionalização do SUS no Estado de São Paulo transposta para a RMC permite apontar para 

os grandes desafios na qualificação da atenção às gestantes e puérperas: 

 Promover uma revolução no modelo e padrão de qualidade da Atenção Básica.  
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 Qualificar tecnicamente e humanizar as práticas dos serviços especializados 

ambulatoriais e hospitalares. 

 Desenvolver soluções para a integração da rede de atenção à saúde no âmbito 

sistêmico.  

 Ampliar as tecnologias para qualificação do cuidado no SUS. 

 

        1.2. A Atenção Básica no cuidado às gestantes e puérperas: 
análise das respostas ao questionário QualiAB 

 

A pesquisa QualiAB – Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica foi 

aplicada no âmbito do Programa de Avaliação e Monitoramento dos Serviços de Atenção 

Básica do Estado de São Paulo com a finalidade de responder “à necessidade de desenvolver 

mecanismos de estímulo à melhoria da qualidade da Atenção Básica no Estado, com o 

envolvimento ativo dos gestores municipais e das equipes locais de saúde” (SES/SP. UNESP, 

2010) e constitui-se, no âmbito do Projeto de Apoio à Estruturação de Linha de Cuidado da 

Gestante e da Puérpera na RMC, em um insumo importante, por levantar aspectos da 

organização do trabalho das unidades de atenção básica, não existentes em fontes de dados 

secundários. 

Foram selecionadas 41 questões das 82 presentes no questionário aplicado às 

unidades em 2010; o conjunto de dados dos 19 municípios que compõem a Região 

Metropolitana de Campinas foi extraído do banco de dados original (SES/SP. UNESP, 2010) 

pelos Articuladores da Atenção Básica das RS Campinas, Oeste, Jundiaí e Limeira, após 

assinatura do “Termo de compromisso diante da cessão de bases de dados da SES/SP” pelas 

Coordenadorias de Planejamento de Saúde/SES e Núcleo de Estudos de Políticas 

Públicas/NEPP/UNICAMP. Os dados das unidades foram consolidados em um único arquivo 

e analisados através do aplicativo Tabwin (MS/DATASUS, 2010). 

Do total de 19 municípios, 17 aderiram ao processo de avaliação (Tabela 1). A taxa de 

resposta, considerando o conjunto de 242 unidades de AB existentes na RMC, foi de cerca 

de 50%. Em 11 municípios, todos os serviços participaram; em dois, mais de 75% das 

unidades responderam ao questionário e, em 4 municípios a adesão ao questionário foi baixa 

(até 33% das unidades).  
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Tabela 1 

Unidades de AB existentes na RMC e percentual de adesão ao 
questionário QualiAB, por município 

Município Total de unidades 
AB  

Total unidades que 
responderam ao 

QualiAB 
% Adesão 

        
Americana 21 7 33% 
Artur Nogueira 8 8 100% 
Campinas 61 2 3% 
Cosmópolis 10 10 100% 
Engenheiro Coelho 3 3 100% 
Holambra 3 3 100% 
Hortolândia 15 14 93% 
Indaiatuba 12 1 8% 
Itatiba 13 13 100% 
Jaguariúna 6 6 100% 
Monte Mor 10 10 100% 
Nova Odessa 4 4 100% 
Paulínia 8 8 100% 
Pedreira 8 8 100% 
Santa Barbara d'Oeste 12 9 75% 
Santo Antônio De Posse 4 0 0% 
Sumaré 25 0 0% 
Valinhos 13 13 100% 
Vinhedo 6 1 17% 
        
Região Metropolitana de Campinas 242 120 50% 

 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Articuladores da AB das RS de Campinas, 
Jundiaí, Limeira e Oeste VII (total de unidades AB por município). Elaboração própria. 

 

Para fins das análises que serão apresentadas a seguir, foram excluídos os 6 

municípios com baixa ou nenhuma adesão à avaliação proposta no questionário QualiAB, 

restando um universo de 109 unidades de atenção básica em 13 municípios.  

Dessa forma, ainda que os dados consolidados das unidades de AB da amostra não 

sejam representativos da média da RMC, os resultados das análises fornecem importantes 

pistas acerca do perfil organizacional e processos que vêm ocorrendo, podendo contribuir 

para o desencadeamento de ações qualificadoras da AB na região. 

No que se refere ao modelo de organização adotado na AB pelos 13 municípios da 

amostra, observa-se no Gráfico 1 uma pequena predominância de UBS tradicionais (sem 

equipes de saúde da família ou PACS) em relação à USF (com ou sem especialidades), 51% 

e 46%, respectivamente. A Tabela 2 detalha o tipo de unidades por município: em seis deles 
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o modelo é misto, isto é, coexistem UBS e USF; apenas UBS tradicionais ocorrem em 5 

municípios e apenas USF em 2 municípios. 

Gráfico 1 
Percentual de unidades segundo tipo 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 
 

Tabela 2 

Número de unidades segundo tipo, por município 

Município USF tradicional USF com 
especialidades UBS UBS com 

EqSF 
UBS com 

PACS Total 

              
Artur Nogueira 8 - - - - 8 
Cosmópolis 5 - 4 - 1 10 
Engenheiro Coelho 1 2 - - - 3 
Holambra 2 - 1 - - 3 
Hortolândia 9 1 2 2 - 14 
Itatiba 7 - 6 - - 13 
Jaguariúna - - 6 - - 6 
Monte Mor 9 - 1 - - 10 
Nova Odessa - - 4 - - 4 
Paulínia - - 8 - - 8 
Pedreira 6 - 2 - - 8 
Santa Barbara d'Oeste - - 9 - - 9 
Valinhos - - 13 - - 13 
              

 Total  47 3 56 2 1 109 
 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
 

A atenção básica tem como pressuposto básico a incorporação, na prática de trabalho, 

do conceito de “território de abrangência”, área geográfica de responsabilidade das unidades, 

sejam elas saúde da família e suas equipes ou tradicionais, através do qual é possível 

conhecer a população potencialmente usuária do serviço e alocar recursos de forma eficiente 

e condizente com as necessidades de saúde. A pesquisa QualiAB revelou que apenas 7% 
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das unidades não têm área de abrangência delimitada, sendo a maioria pertencente a um 

único município. Entretanto, apesar da existência de áreas geográficas definidas, ainda é frágil 

a apropriação pelas equipes de dados e informações que retroalimentem suas práticas, como 

será mostrado a seguir. 

Considerando o modo de delimitação da área de abrangência e a tipificação das 

unidades, observa-se, no Gráfico 2, predominância de definição do território por meio de 

planejamento, tanto nas unidades exclusivamente de saúde da família como nas unidades 

básicas tradicionais, em menor proporção nessa última categoria. Deve-se destacar que, 

mesmo na estratégia de saúde da família, coexistem unidades que definem a área de 

abrangência pela facilidade de acesso dos moradores dos bairros próximos, sem 

planejamento. 

 

Gráfico 2 
Percentual de unidades segundo tipo e modo de delimitação da área de abrangência 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 

Por outro lado, ao ser solicitado o número aproximado de moradores e famílias da área 

de abrangência da unidade, observa-se que, mesmo naquelas cujo território é delimitado por 

meio de planejamento, em cerca de 1/3 das unidades esse dado não era disponível (Gráfico 

3). 
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Gráfico 3 
Percentual de unidades que não tem disponível o número de moradores 

e de famílias da sua área de abrangência 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 

 

Em relação ao uso dos dados epidemiológicos da região para o planejamento de novas 

ações de saúde, observa-se no Gráfico 4 que são utilizados em 80% das USF e 67% das 

UBS. Merece destaque que em 21 unidades de saúde da família (20%) esses dados não são 

utilizados ou não são do conhecimento da unidade. 

Gráfico 4 

Uso de dados epidemiológicos da região segundo tipo de unidade 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 

Em uma análise mais detalhada, a Tabela 3 mostra que o percentual de uso de dados 

epidemiológicos para o planejamento variou de 38% a 100%, considerando o conjunto de 

unidades de AB de cada município. 

 

Nº de famílias 
e moradores 

disponível
67%

Nº de famílias 
e moradores 

não disponível
33%

Área de abrangência delimitada por meio de planejamento



34 
 

Tabela 3 

Percentual de unidades que utilizam dados epidemiológicos da região para 
o planejamento de novas ações de saúde na unidade, segundo municípios 

Município 
% Unidades que usam 
dados epidemiológicos 

para o planejamento 
    

Engenheiro Coelho 100% 
Nova Odessa 100% 
Valinhos 92% 
Artur Nogueira 88% 
Monte Mor 80% 
Hortolândia 79% 
Itatiba 77% 
Pedreira 75% 
Holambra 67% 
Cosmópolis 60% 
Jaguariúna 50% 
Santa Barbara d'Oeste 44% 
Paulínia 38% 
    

Total 72% 
 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
 

Dados da produção assistencial são utilizados para redimensionar a oferta de 

atendimento em 74 (68%) unidades. Trinta e três serviços (30%) não fazem uso desses dados, 

apesar de disponibilizados para os sistemas de informação e as 2 unidades restantes relatam 

que os dados não estão disponíveis para o conhecimento da unidade. Na análise por 

município, o percentual de unidades que utiliza os dados da produção variou de 30 a 100% 

(Tabela 4). 
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Tabela 4 

Percentual de unidades que utilizam dados da produção assistencial para 
redimensionar a oferta de atendimentos na unidade, segundo municípios 

Município % Unidades que utilizam dados da 
produção assistencial 

    
Engenheiro Coelho 100% 
Holambra 100% 
Monte Mor 100% 
Nova Odessa 100% 
Valinhos 85% 
Artur Nogueira 75% 
Paulínia 75% 
Itatiba 69% 
Hortolândia 64% 
Pedreira 63% 
Jaguariúna 33% 
Santa Barbara d'Oeste 33% 
Cosmópolis 30% 
    

Total 68% 
 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
 

Em relação ao conhecimento do perfil da demanda dos usuários (principais 

diagnósticos, sexo, idade, entre outras características), 74 unidades (68%) realizaram 

levantamento de dados por programa (pré-natal, hipertensão, etc.) nos últimos 3 anos. O 

detalhamento por município esta apresentado na Tabela 5. 

Artur Nogueira, Monte Mor e Valinhos destacam-se de forma positiva, já que mais de 

75% de suas unidades utilizam os dados epidemiológicos e da produção assistencial e já 

realizaram levantamento de dados por programa. 
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Tabela 5 

Percentual de unidades que realizaram levantamento de dados 
por programa, segundo municípios 

Município % Levantamento dados 
por programa 

    
Artur Nogueira 100% 
Holambra 100% 
Valinhos 92% 
Monte Mor 90% 
Itatiba 85% 
Engenheiro Coelho 67% 
Jaguariúna 67% 
Paulínia 63% 
Santa Barbara d'Oeste 56% 
Pedreira 50% 
Hortolândia 43% 
Cosmópolis 40% 
Nova Odessa 25% 
    

Total 68% 
 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
 

O conjunto de dados seguintes refere-se à avaliação de aspectos da organização da 

assistência à mulher e, em particular, à gestante.  

Verifica-se que no conjunto das 109 unidades da RMC que compõem a amostra dessa 

análise, a grande maioria realiza ações planejadas voltadas à saúde da mulher, porém 

nenhum tipo de ação é realizado por 100% das unidades. Apenas 58 das unidades realizam 

ações direcionadas a situações de violência doméstica e sexual (Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tabela 6 

Unidades segundo realização de ações planejadas 
voltadas à saúde da mulher, por município 

Município Pré-
natal 

Coleta de 
Papanicolau 

Prevenção 
de DST/Aids 

Planejamento 
familiar 

Atenção à 
violência 

doméstica e 
sexual 

Atendimento 
ginecológico 

Prevenção 
de câncer 
de mama 

                
Artur Nogueira 8 8 6 8 3 8 7 
Cosmópolis 10 10 9 8 2 10 10 
Engenheiro Coelho 3 3 3 3 3 3 3 
Holambra 3 3 - 3 - 3 3 
Hortolândia 13 14 14 12 9 12 14 
Itatiba 11 13 12 13 10 10 13 
Jaguariúna 6 6 5 5 - 6 5 
Monte Mor 9 9 9 8 6 2 3 
Nova Odessa 4 4 4 4 4 4 4 
Paulínia 8 8 7 7 3 8 7 
Pedreira 8 8 6 5 2 7 8 
Santa Barbara d'Oeste 9 9 8 9 4 8 8 
Valinhos 13 13 13 13 12 13 13 
                

Total 105 108 96 98 58 94 98 
 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

Total de unidades de atenção básica: 109 
 

Diante do diagnóstico de gravidez, 76% das unidades realizam a inscrição no pré-natal 

imediatamente, através do profissional de enfermagem (enfermeiro e/ou auxiliar). Em 9 

municípios, mais de 75% das unidades apresentam a mesma situação, chegando a 100% das 

unidades em 3 deles. Inscrição por agendamento para consulta de enfermagem é realizada 

por 2/3 das unidades de Engenheiro Coelho; em Cosmópolis, 70% das unidades realizam a 

inscrição no pré-natal através de agendamento para a consulta médica. 
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Tabela 7 

Unidades segundo realização de inscrição no pré-natal 
diante do diagnóstico de gravidez 

Município 
Imediatamente, por 

profissional da 
enfermagem 

Por agendamento 
para consulta 

médica 

Por agendamento para 
consulta de 
enfermagem  

Total 

          
Artur Nogueira 6 - 2 8 
Cosmópolis 2 7 1 10 
Engenheiro Coelho 1 - 2 3 
Holambra 2 1 - 3 
Hortolândia 9 - 5 14 
Itatiba 10 1 2 13 
Jaguariúna 6 - - 6 
Monte Mor 9 1 - 10 
Nova Odessa 4 - - 4 
Paulínia 6 - 2 8 
Pedreira 8 - - 8 
Santa Barbara d'Oeste 8 - 1 9 
Valinhos 12 1 - 13 
          

Total 83 11 15 109 
 

Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
 

Em relação ao início do acompanhamento pré-natal, 103 unidades estão adequadas, 

iniciando no 1º trimestre. Duas unidades informaram não dispor desses dados. 

O Gráfico 5 apresenta o percentual de unidades que solicita exames de rotina para 

todas as gestantes. Nenhum dos exames selecionados é solicitado por 100% das unidades 

de AB, merecendo destaque especial a solicitação de Urocultura, que é solicitada por apenas 

63% delas. 
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Gráfico 5 
Percentual de unidades segundo solicitação de exames de rotina para todas as gestantes 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 

Em relação especificamente às sorologias para sífilis e aids, somente 75% das 

unidades cumprem o protocolo estabelecido de 2 exames para cada durante o pré-natal e 3 

unidades informam solicitar apenas uma dessas sorologias (ou para sífilis ou para aids) 

(Gráfico 6). 

Gráfico 6 

Percentual de unidades segundo solicitação de sorologia para sífilis e aids durante o pré-natal 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
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Questionadas sobre a ocorrência de casos de sífilis congênita entre as gestantes que 

realizaram pré-natal na própria unidade, 25% responderam “sim” e 16% não souberam 

informar. 

Gráfico 7 
Percentual de unidades com diagnóstico de sífilis congênita registrado em gestantes que 

realizam o pré-natal na própria unidade nos últimos três anos 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 

Frente ao diagnóstico de sífilis na gestação, há predominância de inadequação de 

conduta em 60% das unidades: em 61 delas a gestante e seu parceiro são encaminhados 

para serviço de referência para início do tratamento; em duas a gestante é tratada na própria 

unidade e seu parceiro encaminhado para serviço de referência. Outras duas unidades 

informam não realizar esse tipo de tratamento (Gráfico 8). 

Gráfico 8 

Percentual de unidades segundo tratamento realizado em caso de 
diagnóstico de sífilis durante a gestação 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
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É importante ressaltar que a aplicação de Penicilina Benzatina é procedimento 

realizado de rotina em apenas 28% das unidades da amostra (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9 

Percentual de unidades segundo aplicação de Penicilina Benzatina 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 
 

Em relação ao desenvolvimento de atividades de educação em saúde de forma regular 

com gestantes, 18 unidades não realizam qualquer tipo de atividade. Distribuição de folder e 

panfletos educativos e grupos de pré-natal são realizados por 66 e 65% das unidades, 

respectivamente, seguidos por palestras (53%) e orientações em sala de espera (38%). 

As consultas de revisão pós-parto imediato (1º ao 10º dia) não são realizadas em 19 

das unidades ou realizadas por demanda espontânea, apenas se a gestante quiser, em 13 

unidades, totalizando 30% de situações não recomendadas. Por outro lado, 53 unidades 

(49%) realizam essa consulta através de agendamento feito por ocasião da alta hospitalar, no 

final do pré-natal ou através de visita domiciliar; outras 15 unidades relatam realizar por meio 

de consulta no domicílio, por médico ou enfermeira (14%). A situação isolada mais frequente 

é a realização da consulta de revisão pós-parto imediata no hospital de ocorrência do parto 

(Gráfico 10). 

 

 

 

 

 

Não
72%

Sim
28%
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Gráfico 10 

Percentual de unidades segundo realização da consulta de revisão pós-parto imediata 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 

Já em relação ao pré-agendamento da consulta de revisão pós-parto tardia, em 46% 

das unidades ocorre por ocasião da revisão pós-parto imediato; em 25% quando o bebê é 

matriculado; nas visitas domiciliares em 13%; no pré-natal em 12% e, em 3% das unidades 

não é pré-agendada. 

Quanto ao agendamento para o primeiro atendimento do recém-nascido pela equipe 

de AB, a frequência de respostas observadas foi a seguinte: 

 

 

 

 Quando a mãe procura pela Unidade (demanda espontânea) – 76 

unidades 

 Pela maternidade, na alta, pós- parto – 55 unidades 

 Pela maternidade ou Secretaria de Saúde, para recém-nascido de 

risco - 28 unidades 

 Não é agendado, pois o atendimento é realizado durante visita 

domiciliar – 18 unidades 

 Na última consulta de pré-natal – 12 unidades 

 Pelo Banco de Leite – 10 unidades 

 Não trabalha com agendamento – 2 unidades 
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18%

9%
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No hospital onde a mulher realizou o parto

Na unidade de saúde, que já deixa pré-agendado ao
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Na unidade de saúde, encaminhada por meio de
visita domiciliar

Em casa, por meio de consulta domiciliar realizada
por médico ou enfermeira

Se a gestante quiser, por demanda espontânea

Não é realizada
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Assistência odontológica é realizada para gestantes em 57 unidades e bebês em 42. 

Ressalte-se que 25 unidades referiram não ter equipe local de saúde bucal. 

O Gráfico 11 mostra o percentual de realização de alguns exames que fazem parte do 

documento técnico de atenção à gestante da Linha de Cuidado, e que podem ser feitos na 

própria unidade de AB. Teste de gravidez na urina é realizado por cerca de 70% das unidades 

e apenas 6% delas fazem teste rápido para HIV. Enquanto praticamente 100% das unidades 

realizam glicemia de ponta de dedo, apenas 15% delas medem a concentração de açúcar na 

urina. Já o exame de eletrocardiograma somente é feito por 42% das unidades de AB.  

Importante falha é observada na oferta de vacinas, atividade bastante tradicional 

dentro da AB, já que 16 unidades (15%) registraram não realizar vacinação (Gráfico 12). 

Gráfico 11 

Percentual de unidades segundo exames selecionados, feitos na própria unidade 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

 
Gráfico 12 

Percentual de unidades de AB segundo realização de vacinação 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 
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As próximas questões referem-se a outros aspectos do processo de trabalho 

assistencial e gerencial das unidades de atenção básica, mas que impactam sobremaneira 

na qualificação da atenção à gestante. 

Ações de educação em saúde na comunidade realizadas pelas unidades foram feitas 

principalmente por meio de campanhas anuais (temas diversos), citadas por 95 das 109 

unidades; atividades periódicas junto a instituições locais e articulação com outras secretarias 

municipais são menos realizadas, por 57 e 40 unidades, respectivamente. São ações mais 

frequentes voltadas tanto à comunidade como aos usuários das unidades: prevenção de 

doenças crônicas, prevenção de DST e aids, atividades físicas, planejamento familiar, saúde 

bucal e aleitamento materno. Grupos de gestantes e puericultura também são desenvolvidos 

junto aos usuários. 

Em relação à recepção da clientela, 65% das unidades relatam trabalhar com 

agendamento para todas as atividades oferecidas e 31% somente para consultas médicas. 

Quatro unidades referem não trabalhar com agendamento. O percentual de unidades segundo 

proporção aproximada entre o número de consultas médicas agendadas e o número de 

consultas médicas de pronto atendimento, nos últimos três meses, pode ser visto no Gráfico 

13. Deve ser destacada a ocorrência de consultas médicas exclusivamente agendadas em 15 

unidades; nenhuma ocorrência de consultas exclusivamente não agendadas e 11 unidades 

que referiram não dispor dessa informação. 

Gráfico 13 

Percentual de unidades segundo proporção do número de consultas médicas 
agendadas e de pronto atendimento, nos últimos três meses 

 
Fonte: QualiAB - Avaliação da Qualidade de Serviços da Atenção Básica, 2010. Elaboração própria. 

] 
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Quanto aos resultados de exames, 40% das unidades refere avaliar assim que os 

resultados chegam ao serviço; todas as unidades de Nova Odessa, Paulínia e Pedreira 

encontram-se nessa situação. A maior parte (60 unidades) avalia apenas quando o paciente 

comparece ao atendimento, o que ocorre entre 80 e 100% das unidades de AB dos municípios 

de Jaguariúna, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Valinhos. 

Atividades de pré-consulta e pós-consulta não são realizadas por 2 e 9 unidades 

respectivamente. 

A convocação de faltosos em atividades agendadas é realizada para gestantes em 

quase todas as unidades (102); já para revisão pós-parto/puerpério apenas 77 unidades 

relatam executá-la; a maior parte das unidades também realiza convocação de faltosos 

quando do resultado de exames alterados e vacinação. 

Dentre as unidades que contam com o trabalho do ACS, são atividades de rotina: o 

cadastramento das famílias, as visitas domiciliares, atividades de educação em saúde, entre 

outras. Destaca-se a referência à captação ativa para o pré-natal. Já em relação ao 

enfermeiro, a maioria das unidades relatou a execução de atividades tais como: supervisão 

da equipe de enfermagem, recepção e acolhimento de casos novos e extras, supervisão da 

equipe de ACS; visita domiciliar foi citada por um número menor de unidades. 

A gerência local da unidade é exercida pelo Enfermeiro em 77 unidades; em 2 delas, 

é exercida diretamente pelo Secretário de Saúde do município. Em 17% das unidades (18) 

não há qualquer tipo de gerência. O relacionamento da unidade com o nível central se dá por 

meio de reuniões periódicas em 60% dos serviços e através de reuniões agendadas de acordo 

com o surgimento de problemas, em 39%. 

Não se observa padrão em relação às reuniões de equipe: ocorrem semanalmente em 

37 unidades, quinzenalmente e mensalmente em 21 e 20 unidades, respectivamente; em 26 

delas, não há periodicidade e ocorrem conforme necessidades do serviço. Em mais de 90 das 

unidades os assuntos ou pautas tratados se referem à organização do trabalho, rotinas da 

unidade e informes; o segundo grupo mais frequente de assuntos diz respeito a atualizações 

técnicas, resolução de conflitos interpessoais e escala de pessoal. Em 2 unidades não 

ocorreram reuniões de equipe no último ano. 

Avaliação das unidades no último ano não foi realizada em 33 unidades (30%). Entre 

as restantes, avaliações foram pautadas para reprogramação das atividades (59%); para 

atender demandas das SMS (39%) ou dos Conselhos de Saúde (28%), para prestação de 



46 
 

contas (25%) e atender necessidades de pesquisa de outras instituições (12%). A avaliação 

ocorreu de modo centralizado, pela SMS, em 22 unidades (20%). 

Em 32 unidades não existe Conselho Local de Saúde (CLS); foi relatado que o 

Conselho Local atual não se reúne por 16 serviços e que não aconteceram reuniões no último 

ano por 4. Entre os temas abordados destacam-se os problemas relativos ao atendimento 

(55% das unidades), direitos e responsabilidades dos CLS e o planejamento de atividades 

educativas na comunidade (34%). 

Em relação à capacitação de profissionais no último ano, 86% e 72% das unidades 

referiram capacitação de Enfermeiros e Médicos, respectivamente. Outras categorias foram 

citadas com menor frequência: Auxiliares de Enfermagem (49%), Assistentes Sociais (37%), 

ACS (29%) e outros profissionais (38%). Nove unidades relataram que nenhuma categoria foi 

capacitada. 

        1.3. A Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência às       
               gestantes e puérperas na RMC 
 

O objetivo desse diagnóstico é o de dar uma visão geral dos serviços de saúde 

voltados para a assistência à gestante na RMC, tanto do ponto de vista da gestão quanto dos 

processos de trabalho, com maior foco no fluxo da gestante pelo sistema de saúde. 

Ressaltamos que não é objetivo desse documento a avaliação da atenção pré-natal nas UBS.  

Não serão apresentadas as informações específicas de cada serviço, mas sim, uma 

análise geral da atual situação no atendimento da gestante na RMC. Os dados específicos de 

cada unidade estão disponíveis para consulta no PESS/NEPP/UNICAMP, caso haja 

interesse. 

Esse relatório foi elaborado a partir das informações obtidas em visita às maternidades 

que dão assistência à gestante na Região Metropolitana de Campinas, a saber: 
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Campinas 

Maternidade de Campinas 

Hospital das Clinicas da Unicamp 

Hospital e Maternidade Celso Pierro 

Jaguariúna Hospital Municipal Walter Ferrari 

Cosmópolis Hospital Beneficente Santa Gertrudes 

Nova Odessa Hospital e Maternidade de Nova Odessa 

Americana Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi 

Monte Mor Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus 

Santa Bárbara D'oeste Hospital Santa Bárbara 

Paulínia Hospital Municipal De Paulínia 

Sumaré Hospital Estadual Sumaré 

Hortolândia Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas 

Valinhos Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos 

Vinhedo Santa Casa De Vinhedo 

Indaiatuba Hospital Augusto De Oliveira Camargo 

Pedreira Consaúde Pedreira 

Itatiba Santa Casa de Itatiba 

 

 

Além das Maternidades, foram também visitados os Pronto Atendimentos/PS 

Municipais das cidades de: 

 Holambra (PS Municipal) 

 Artur Nogueira (PS Municipal)) 

 Pedreira (FUNBEPE) 

 Valinhos (CAUE)  

 Santo Antonio de Posse (PS Municipal) 

Dessa forma, foram visitados 22 serviços de saúde, sendo 17 maternidades e 5 pronto 

atendimentos, abrangendo um total de 18 cidades. Em algumas delas, foi realizada a pesquisa 

em mais de uma unidade (maternidade e pronto atendimento). 
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A metodologia de pesquisa utilizada foi a observação sistemática e a entrevista por 

pauta, realizada com os gestores do serviço e os profissionais que atuam diretamente na área 

de obstetrícia. 

Para tal, foram elaborados dois roteiros, um específico para os pronto atendimentos e 

outro para as maternidades, nos quais foram incluídos os seguintes quesitos: 

Maternidades 

Identificação da unidade 

Gestão: 

 Tipo de instituição 

 Tipo de gestão 

 Complexidade da atenção ofertada 

 Principais indicadores e sua utilização prática 

 Existência ou não de residência médica 

 Existência de Comissões de controle da qualidade da atenção prestada 

 Política de Humanização 

 Política de RH 

 Articulação com a Secretaria de Saúde Municipal – contrato de gestão 

 Articulação entre os serviços – Referencia regional 

 Fluxos de encaminhamento 

 Principais nós críticos considerados pela gestão  

Assistência propriamente dita (admissão, pré-parto, parto, pós-parto e assistência ao 

neonato) considerando: 

 

 Área física 



49 
 

 Recursos humanos 

 Recursos materiais 

 Principais processos de trabalho 

Roteiro de entrevista semi-estruturada 

 Fluxo da atenção 

 Classificação de risco no OS 

 Relação com Centrais Reguladoras 

 Adequação da área física 

 Adequação dos recursos materiais 

 Adequação dos recursos humanos e qualificação 

 Processo de trabalho das equipes 

 Existência de manuais, normas e protocolos 

 Definição e monitoramento de indicadores materno infantis 

 Presença de Comissões: Óbito, CCIH, Mortalidade Materno Infantil 

 Política de Humanização do Parto 

 Relação com as UBS antes e após o parto 

 Articulação com a Secretaria Municipal de Saúde – Contrato de Gestão 

 Principais nós críticos para a qualificação do atendimento 
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Pronto Atendimentos 

Identificação da unidade 

Gestão: 

 Tipo de instituição 

 Tipo de gestão 

 Existência de Central Reguladora e de Maternidade de referência 

 Fluxo estabelecido entre os serviços 

 Transporte 

 Principais nós críticos considerados pela gestão e como vem sendo 

enfrentados 

Assistência propriamente dita 

 Classificação de risco 

 Recursos humanos 

 Recursos materiais 

 Principais processos de trabalho 

 

Resultados 

Iniciaremos nossa análise pelos pronto atendimentos, entendendo que esses realizam 

seu atendimento ainda na fase pré-natal, na imensa maioria dos casos, encaminhando a 

paciente para a maternidade de referência para a realização do parto. 

 
Pronto Atendimentos 

1 - Gestão: 

Todos os serviços visitados estão sob a gestão municipal. 
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2 - Fluxo de Atendimento na chegada da paciente: 

No caso de gestante sem urgência/emergência obstétrica, a rotina das unidades é: 

cadastramento, realização de pré-consulta e encaminhamento para a consulta médica. 

Quando existe uma situação de urgência, a paciente é encaminhada diretamente para 

avaliação médica.  

O cadastro se dá através da emissão da FAA, que via de regra não é agregada ao 

prontuário da paciente. 

Na pré-consulta, boa parte das unidades se detém na queixa principal e na coleta dos 

dados vitais. Uma delas avalia a dinâmica uterina, se necessário, e a maioria solicita o cartão 

de pré-natal que fica anexado à FAA para avaliação médica. Nenhuma delas conta com 

protocolo específico de atendimento à gestante e nem de classificação de risco obstétrico. A 

avaliação de risco é feita, de modo geral, informalmente, pelo enfermeiro e/ou médico. 

A consulta médica é realizada pelo clínico geral de plantão. Nenhuma delas conta com 

obstetra de plantão. Chama a atenção que apenas duas unidades referem matriciamento 

especializado para o clínico e que praticamente todas informam não haver treinamento 

específico em obstetrícia/urgências obstétricas para a equipe de plantonistas. Poucas contam 

com um impresso específico para o atendimento obstétrico.  

 

3 – Fluxo de atendimento após o atendimento no Pronto Atendimento: 

O referenciamento para casos não urgentes é feito para a UBS, para o hospital de 

referência, sem que exista uma regularidade na emissão de relatórios de referência/contra- 

referência. 

No encaminhamento de casos de baixo risco, normalmente existe uma referência bem 

definida. Um dos municípios, por não considerar suas necessidades atendidas, optou por 

comprar serviços de um hospital particular em Campinas. Alguns municípios queixam de 

demora no atendimento por parte da unidade de referência.  

Uma delas refere dificuldade no encaminhamento de pacientes com gestação acima 

de 37 semanas por restrição prevista em protocolo do serviço que recebe a paciente, ficando 

a vaga pendente da aceitação ou não do pediatra plantonista. Outra unidade refere dificuldade 

para liberação das vagas para parto expulsivo, conforme pactuado na PPI de 2008. Em geral, 

o encaminhamento é feito via telefônica, fax e relatório médico. 
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O encaminhamento de casos de alto risco é feito para o CAISM, via agendamento 

direto.  

Casos de urgência/emergência são referenciados via Central de Regulação (CROSS). 

A regulação por essa Central é apontada como um nó crítico por um dos serviços visitados. 

4 – Transporte: 

O transporte entre serviços normalmente é feito por ambulância básica, adaptada para 

o atendimento de intercorrências, ou a critério médico, por ambulância com UTI. 

Normalmente, profissionais de saúde acompanham a paciente, inclusive o médico, quando 

possível e indicado. 

5 – Infraestrutura: 

Boa parte das unidades mantém uma área física específica para o atendimento da 

gestante. Todas as unidades contam com equipamentos, materiais e medicamentos para o 

atendimento de urgências, assim como sonar e kit para a realização de partos.  

Também são disponibilizados exames radiográficos e ultra som algumas vezes por 

semana. Duas delas contam com cardiotocografia. A retaguarda laboratorial é variável. Em 

uma unidade é feita apenas coleta, em outras, a realização dos exames é feita apenas em um 

determinado período do dia ou nas 24 horas. 

 

6 – Recursos humanos: 

De modo geral, todas as unidades contam com enfermeiro por 24 h ininterruptas. 

Vários serviços têm dificuldades com férias e folgas, não podendo realizar a reposição 

adequada. 

Em relação aos médicos, nenhuma das unidades tem gineco-obstetras em sua escala 

de plantão e apenas uma conta com pediatra no período noturno. Como dito anteriormente, 

nenhuma delas refere treinamento específico para os clínicos em obstetrícia/urgências 

obstétricas. O mesmo vale para a equipe de enfermagem. 

Uma das unidades relata que a ausência de especialistas é uma decisão dos gestores 

para evitar uma inversão da demanda das UBS para os PAs, com a busca espontânea das 

pacientes por um atendimento mais rápido. 

Não há referência a outros profissionais da saúde.  
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7 – Principais nós críticos apontados pelos gestores e equipes: 

 Fragilidade do vínculo entre a UBS e a gestante, levando-a a buscar atendimento no 

PA de forma inadequada 

 Inexistência de captação precoce da gestante pela UBS gerando atendimento no PA 

de gestações avançadas, sem pré-natal 

 Inexistência de classificação de risco 

 Inexistência de protocolos de atendimento 

 Falta de treinamento do plantonista clínico em obstetrícia 

 Falta de educação permanente para a equipe para o acolhimento qualificado da 

gestante 

 Falta de treinamento dos motoristas para o transporte 

 Atenção médico centrada 

 Dificuldade na retaguarda diagnóstica, em especial a laboratorial 

 Demora do atendimento telefônico em alguns hospitais de referência 

 Necessidade de criação de um fluxo de encaminhamento de pacientes de baixo risco 

para serviço contratado por falta de resposta do SUS às necessidades do município 

 Dificuldades de acesso aos hospitais de referência 

 Dificuldades com a regulação de vagas na CROSS 

 Falta de estatísticas básicas para gerenciamento  

  

 

Maternidades 

1 – Gestão: 

Do total de maternidades visitadas, quase a totalidade está integrada a um hospital 

geral, com exceção do CAISM e da Maternidade de Campinas. Boa parte desses hospitais 
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são Santas Casas de Misericórdia, portanto, de cunho filantrópico, destacando-se também 

um consórcio intermunicipal (CONSAÚDE – Pedreira). 

Predomina a gestão municipal, com um percentual significativamente menor em 

gestão estadual.  

Boa parte dos serviços atende casos de baixa e média complexidade, com um 

percentual menor apenas de baixa ou alta complexidade, sendo para esses últimos 

referenciados os casos de gestação de alto risco da região. Algumas maternidades de média 

complexidade são referências para municípios próximos, formal ou informalmente. 

Apenas as unidades de alta complexidade desenvolvem atividades de ensino médico 

(residência). 

Em relação aos indicadores básicos, foram solicitados alguns marcadores, mais com 

o intuito de perceber o envolvimento da gestão com a questão e o uso desses dados como 

subsídio para o planejamento do que propriamente com os resultados que serão explorados 

de forma mais minuciosa em outra etapa desse projeto.  

São eles: 

 Número de partos/ano SUS  

 Taxa de cesárea 

 Taxa de ocupação hospitalar 

 Número de leitos obstétricos, UTI neonatal e adulto/SUS 

 Mortalidade materna e neonatal hospitalar 

 Quantidade de RN com apgar abaixo de 7 no 5º minuto 

 Número de natimortos com peso acima de 250 gramas 

Chamou a atenção o pouco domínio dos indicadores básicos pelas equipes e em um 

bom número de casos, também pelos gestores. A coleta dessas informações foi difícil e via 

de regra foi necessário recorrer ao setor administrativo para sua obtenção. Mesmo com os 

dados em mãos, não observamos uma análise adequada dos mesmos por parte de um 

número significativo de unidades. 
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Claramente, na maioria dos serviços, esses indicadores não são rotineiramente 

utilizados para a revisão de processos ou para subsídio ao planejamento estratégico.  

A situação é diferente nos hospitais de alta complexidade e principalmente naqueles 

com residência médica. Também vale ressaltar que naqueles serviços que já estão no 

processo de acreditação hospitalar, os indicadores são acompanhados sistematicamente e 

servem de base para a revisão dos processos e para o estabelecimento de ciclos de melhoria. 

Isso se reflete na existência ou não de Comissões voltadas para a avaliação dos 

processos e dos resultados. Praticamente todas as unidades contam com uma CCIH, serviço 

já mais consolidado em nosso meio, com maior ou menor atuação. Já a Comissão de Óbitos, 

obrigatória por lei, muitas vezes existe apenas de forma burocrática sem uma atuação efetiva. 

As mortes materno-infantis são normalmente analisadas por essa comissão, sendo poucos 

os serviços que contam com um comitê próprio de mortalidade materno infantil. 

Na sua maioria, esses óbitos são analisados pelo Comitê de Morte Materno Infantil do 

município, que conta com representantes de diferentes serviços. 

Em relação à política de humanização voltada para a gestante, a maioria dos gestores 

refere a necessidade de adequação da área física para poder efetivar os seus pressupostos 

e consideram que o novo projeto em implantação da Rede Cegonha talvez possa ajudá-los 

nesse sentido. Vale ressaltar a postura do CAISM em relação a esse assunto, já tendo 

implantado os alojamentos PPP há algum tempo, assim como outros aspectos preconizados 

na Política de Humanização, o que é bastante notório durante a observação sistemática. 

Quanto à relação das maternidades com seu gestor (municipal ou estadual), as 

respostas variam. Um número razoável de serviços refere a existência de um contrato ou de 

um planejamento conjunto mas poucos utilizam indicadores ou definem metas a serem 

cumpridas. Mesmo assim, a existência de indicadores ou plano de metas nem sempre se 

desdobra em melhorias nos processos de trabalho e muitas vezes servem apenas para 

determinar o valor do repasse financeiro.  

Os contratos mais detalhados e formais são encontrados nos serviços de alta 

complexidade, que são referência para a região. Nesses, os gestores dos serviços têm se 

mostrado bastante insatisfeitos com a gestão, relatando que as exigências contratuais 

usualmente são maiores que as contrapartidas governamentais e que suas demandas e suas 

necessidades nem sempre são consideradas. 
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Ainda como um elemento da Gestão, cabe analisar como se dá a regulação do sistema 

e como cada unidade se posiciona nesse processo. Como dissemos anteriormente, algumas 

unidades, pela sua maior complexidade, são referências formais para vários municípios, 

notadamente para as gestantes de alto risco. Existem, no entanto, referenciamentos 

intermunicipais estabelecidos pelos gestores de maneira informal, considerando a capacidade 

instalada dos municípios, a demanda e o fluxo das pacientes. Também já citamos o Consórcio 

Intermunicipal (Consaúde) de Pedreira que atende os municípios de Artur Nogueira e 

Pedreira. Praticamente todos os serviços utilizam a CROSS (Central de Regulação de Ofertas 

de Serviços de Saúde – SES/SP) e o contato é feito via telefone e/ou fax, com queixas 

freqüentes das equipes em relação ao serviço prestado por essa central. 

Existem ainda encaminhamentos feitos fora desse desenho e que são decididos pelas 

próprias equipes em casos de urgência, como conseqüência das dificuldades encontradas 

para o encaminhamento formalmente definido, geralmente relacionadas à CROSS. São 

exemplos disso, o encaminhamento de gestantes para o CAISM sem a devida autorização 

prévia, contando com o conceito de vaga zero.  

Embora com uma freqüência menor, essas situações causam ruído importante e nem 

sempre são discutidas abertamente, justamente por não serem reconhecidas, embora o 

reconhecimento desse tipo de encaminhamento seja essencial para a revisão dos processos 

de trabalho da regulação, dos fluxos estabelecidos e dos contratos firmados.  

2 - Fluxo da gestante: 

De modo geral, o fluxo de atendimento da gestante pode ser definido como segue 

abaixo, consideradas as particularidades de cada serviço: 
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***Alta do RN de risco e reencaminhamento das puérperas: 

 

De modo geral, existe a preocupação de garantir o reencaminhamento da puérpera 

para sua unidade de origem, geralmente a UBS. A maioria dos serviços apenas orienta 

verbalmente a paciente enquanto outros já garantem o agendamento antes da alta. Em 

Demanda espontânea ou referenciada (UBS/ambulatório de especialidades)  

Recepção na maternidade com elaboração do cadastro 

Acolhimento com classificação de risco 

Consulta médica (GO de plantão) 

Medicação e/ou 
observação 

Pré-parto 

Sala de parto/ CC 

Unidade de internação 
alojamento conjunto 

Alta referenciada para UBS 
ou unidade de origem*** 

Alta referenciada para 
unidade de origem 

Encaminhamento para 
unidade de alta 

complexidade se 
necessário (alto risco)  
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algumas unidades, profissionais da Secretaria de Saúde atendem as pacientes ainda na 

maternidade e já fazem o encaminhamento para a UBS ou unidade de origem no prazo  de 7 

a 40 dias. É emitido um relatório de alta. 

Em relação ao RN de risco, praticamente sempre é garantida a sua consulta na UBS, 

na unidade especializada da Rede ou no próprio serviço. Como a rotina de realização dos 

procedimentos relacionados à imunização ou a diagnóstico (ROV, teste do pezinho, teste 

otoacústico, BCG e Vacina da Hepatite) varia de um serviço para o outro, o RN é liberado com 

um relatório especificando o que foi feito na maternidade e o que precisa ainda ser realizado.  

3 - Classificação de risco: 

Embora esse procedimento seja feito de formas diferentes, de acordo com a realidade 

de cada serviço, muitos deles já referem a realização da classificação de risco com protocolos 

pré-definidos. Geralmente essa atividade é realizada pelo enfermeiro, com a participação do 

médico em algumas situações específicas. 

Algumas unidades desenvolvem essa atividade durante as 24 horas, outras apenas 

no período diurno, geralmente condicionado ao número de profissionais disponíveis. Um 

serviço refere a contratação de enfermeiras pela Secretaria Municipal para a realização dessa 

triagem. 

4 – Manuais e Protocolos: 

A existência de manuais, normas e rotinas é uma constante em praticamente todas as 

unidades e estão quase que invariavelmente ligados aos procedimentos de enfermagem. 

Poucos protocolos fora desse escopo são identificados. 

Mesmo presentes, nem sempre estão acessíveis e raramente atualizados. Também é 

quase ausente a validação por parte da CCIH ou de outros setores responsáveis pela 

qualidade da atenção. 

 

5 – Área física: 

 Sala de admissão: presente em praticamente todos os serviços 

 Sala de pré-parto: idem 
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 Sala de parto: algumas unidades não possuem sala específica para o parto, utilizando 

uma sala no CC 

 Sala de pós-parto: nem todos os serviços tem uma sala de pós-parto. Algumas 

unidades encaminham a paciente diretamente da sala de parto ou da RPA para a 

unidade de internação 

 Sala de parto no CC: algumas unidades têm salas específicas para o parto/cesárea 

enquanto outras mantém salas cirúrgicas de múltiplo uso  

 Sala de recepção do RN: nem todos os serviços contam com uma sala específica para 

a recepção do RN. Algumas optam por fazer os primeiros cuidados na própria sala de 

parto sendo o RN encaminhado para o berçário ou para o alojamento conjunto 

 Sala de ordenha: presente em poucas unidades 

 Sala de observação: presente na maioria das unidades 

 Alojamento conjunto: presente em todas as unidades  

Algumas maternidades contam com área física insuficiente e distribuída de forma a 

dificultar a adequação do espaço para implantação do PPP.  

 
6 – Recursos Humanos: 

Quanto aos Recursos Humanos, em termos de suficiência, boa parte das unidades 

refere a necessidade de novas contratações na área da enfermagem, notadamente 

enfermeiros obstetras. Alguns serviços contam com poucos profissionais médicos para a 

cobertura do pronto atendimento, sala de parto, centro cirúrgico e enfermaria, o que retarda o 

atendimento e eventualmente pode resultar em risco para as pacientes.  

Também foi relatada a falta de pediatras no mercado, para contratação, tendo como 

conseqüência a ausência de neonatologistas para a recepção dos RN em alguns serviços. 

Em relação a anestesistas, vale lembrar que nem todos os serviços realizam anestesia nas 

primigestas. 

Ainda em relação aos recursos humanos, procuramos identificar as iniciativas em 

termos de educação continuada/permanente. Alguns serviços referiram não haver nenhum 

tipo de ação nesse sentido. Outros relatam atividades educativas voltadas para questões 

técnicas do cotidiano da enfermagem. Nesse sentido, os tópicos escolhidos podem ser 
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definidos pelo setor de educação continuada ou podem responder às necessidades 

apontadas pelos profissionais. De modo geral, são ações pontuais. Não detectamos nenhum 

tipo de educação continuada para médicos. 

Com exceção de alguns hospitais de maior complexidade e ligados ao ensino e/ou que 

aderiram à acreditação hospitalar, não percebemos um programa de educação em serviço 

(Educação Permanente). 

 

7 – Recursos Materiais e Equipamentos: 

Quando da elaboração do roteiro de avaliação, foram listados alguns itens essenciais 

para realização do parto sendo checada a sua presença em cada um dos serviços visitados. 

São eles: 

Equipamentos: 

 Sonar/doppler/cardiotocografia 

 Aparelho de PA 

 Berço aquecido 

 Carrinho de emergência 

 Instrumental de parto 

Geral: 

 Lavabo antes da entrada do berçário 

 Banco de sangue/ Agência transfusional 

 Incubadora de transporte interno 

Foi evidenciada a presença desses itens em praticamente todas as unidades. Algumas 

delas não contam com incubadora de transporte e uma delas referiu a ausência de carrinho 

de emergência no setor. As agências transfusionais citadas foram o Hemocentro (Unicamp) e 

o Centro de Hemoterapia Celular em Medicina SS Ltda (Campinas). 
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8 – Processos de trabalho: 

Nesse quesito, também foi elaborada uma lista de procedimentos considerados 

importantes para a qualificação dos processos de trabalho e submetidos às equipes como 

perguntas diretas (sim ou não), e são essas respostas que apresentamos a seguir. Vale 

lembrar que os mesmos tópicos foram abordados de outra forma ao longo da visita, 

possibilitando a coleta de dados mais completos ou a checagem das informações.  

Admissão: 

 Solicitação de cartão de pré-natal 

 Realização de dinâmica uterina 

 Realização de toque vaginal 

 Aferição da pressão arterial 

 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais 

 Realização de tricotomia no hospital 

 Realização de enema 

Observações: 

De acordo com a informação das equipes, todos os itens acima fazem parte da rotina 

do serviço, com exceção da tricotomia, que é realizada de acordo com o caso e se há 

solicitação médica e o enema, que nunca é realizado. 

Pré-parto 

 Presença de acompanhante 

 Prescrição de jejum 

 Prescrição de repouso 

 Controle farmacológico da dor (uso de técnicas alternativas) 

 Instalação de venóclise 

 Ausculta dos batimentos fetais 
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 Preenchimento do partograma 

 Sala de acompanhante 

 Realização de analgesia 

Observações:  

De acordo com a informação das equipes, a presença do acompanhante é aceita 

sempre que possível, sendo o grande limitante a área física inadequada que mantém mais de 

uma gestante num mesmo espaço.  

Em relação ao controle não farmacológico da dor, a situação é variável. De modo geral, 

as equipes referem o uso de técnicas alternativas, porém, em algumas delas esse é um 

procedimento ainda incipiente e bastante limitado. 

Já o partograma é um procedimento que certamente necessita ainda de maior 

conhecimento por parte dos profissionais. Vários serviços desconhecem o instrumento. 

A sala de acompanhante também não é uma presença constante nas instituições 

avaliadas por falta de área física. 

Quanto à analgesia, não é uma rotina para todas as gestantes primigestas. Em alguns 

serviços não é realizada e em outros, é realizada por opção do médico e da paciente. 

Parto: 

 Contato visual mãe/bebê 

 Contato pele a pele mãe/bebê 

 Ausculta dos batimentos cardíacos fetais 

 Episiotomia para partos vaginais 

Observações: 

Todas as unidades apontaram a realização dos procedimentos selecionados. 

Assistência imediata ao neonato: 

 Atendimento por pediatra na sala de parto 
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 Oferecimento de vitamina K 

 Estabelecimento de apgar no primeiro minuto de vida 

 Idade gestacional por exame físico 

 Identificação de peso 

 Coleta de sangue para tipagem sanguínea 

 Coleta de sangue para exame VDRL 

 Aplicação de colírio nitrato de prata 

 Vacina de hepatite B 

 Aleitamento materno na primeira hora de vida 

 Presença de geladeira para a vacina 

Observações: 

A imensa maioria dos serviços apontou a realização dos procedimentos selecionados. 

Destacamos algumas exceções esparsas que merecem uma atenção especial: 

 Falta de pediatra para a recepção do RN 

 Não aplicação da vacina de Hepatite B (realizada na Rede Básica porém sem um fluxo 

estabelecido) 

 Não oferecimento de aleitamento na primeira hora de vida 

 Falta de coleta de sangue para realização do VDRL ou apenas quando há suspeita 

 

Assistência ao neonato durante a internação: 

 Atividades sistemáticas de orientação das mães 

 Uso de chucas e mamadeiras rotineiramente 

 Uso de leite artificial rotineiramente 
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 Permissão para a mãe permanecer no berçário/UTI 

 Fluxo estabelecido entre a Rede Básica e a Maternidade 

 Fornecimento de relatório de alta da gestante e RN 

 Consulta agendada para RN de risco 

Observações: 

A imensa maioria dos serviços apontou a realização dos procedimentos selecionados, 

com exceção do uso de chucas e chupetas. Vários serviços referem oferecer atividades 

educativas em grupo. Destacamos algumas exceções esparsas que merecem uma atenção 

especial: 

 Falta de permissão para a mãe permanecer na UTI / berçário 

 Uso de leite artificial 

 Consulta agendada para RN de risco apenas em casos especiais 

 Não fornecimento de relatório de alta para a para a puérpera e o RN 

 
Procedimentos de imunização e diagnósticos para o RN: 

 ROV 

 BGG 

 Teste do pezinho 

 Teste otoacústico 

Observações: 

A conduta em relação aos procedimentos de imunização e diagnósticos para o RN 

varia bastante entre os serviços. Em um número significativo de casos, a BCG é realizada na 

Rede Básica. Em algumas situações, o teste otoacústico é realizado no CAISM e em um caso, 

não é realizado e nem referenciado. Durante a entrevista, notamos em alguns serviços uma 

certa fragilidade na relação com a UBS no sentido de definir com clareza onde são feitos os 

testes e qual a instância responsável pela vigilância.  
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Em relação à organização dos processos de trabalho, boa parte das unidades refere 

reuniões eventuais da equipe de enfermagem para discussão de assuntos do dia a dia e 

assuntos técnicos. Poucos serviços contam com reuniões periódicas com toda a equipe e 

reuniões entre médicos são ainda menos citadas, com exceção dos hospitais com residência 

médica; 

 

9 - Principais nós críticos apontados pelos gestores e equipes: 

Relação com a Rede de Básica 

 Gestantes sem pré-natal 

 Cartão da gestante ausente, mal preenchido e/ou ilegível levando a duplicidade de 

procedimentos 

 Demanda espontânea da gestante 

 Falta de integração com as UBS 

 Falta de orientação das gestantes notadamente em relação à amamentação e ao parto 

 Falta de parceria entre a Maternidade e as UBS 

Estrutura física 

 Estrutura física deficiente ou inadequada que impossibilita a humanização do 

atendimento 

Processos de trabalho internos 

 Falta de classificação de risco 

 Não implementação da Política de Humanização ao parto 

 Porta de entrada diferenciada para pacientes SUS e particulares 

 Inexistência de contra-referência formal para a puérpera e RN 

 Indução por parte do médico para a realização de cesariana 
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Recursos humanos 

 Inexistência de um programa de EP 

 Falta de RH, notadamente para cobertura de férias e folgas 

 Falta de enfermeiro obstetra no pré-parto e parto nas 24 h do dia 

 Déficit de pediatras no mercado 

 Falta de médicos 

 Despreparo do plantonista pediatra para atendimento de intercorrências de RN 

prematuro 

 Dificuldade para manter o quadro de enfermagem particularmente após 

treinamento/capacitação 

 Equipe médica desarticulada 

 

Regulação 

 Problemas com a CROSS na regulação de vagas 

 Déficit de vagas de UTI Neonatal 

 Inexistência de regulação de vagas para UTI Neonatal 

 Regulação inadequada para gestação de alto risco 

 Déficit de leitos de retaguarda em instituições de baixa ou média complexidade 

dificultando a liberação de leitos de UTI Neonatal e adulto por parte das maternidades 

de alta complexidade 

 Aumento da demanda em decorrência da crise no sistema privado de Campinas 

(fechamento de leitos de obstetrícia em hospitais privados) 

 Relação difícil entre a unidade e a Secretaria de Saúde 

 Invasão de pacientes de outro município 
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 Más condições dos veículos de transporte 

Planejamento e controle da qualidade 

 Ausência ou falta de atuação da Comissão de Óbitos e do Comitê de Mortalidade 

Materno Infantil 

 Falta de monitoramento com indicadores 

Financiamento 

 Financiamento deficitário do SUS 

 

Conclusão 

A partir da observação sistemática dos processos de trabalho evidenciados nas 

unidades e das informações colhidas, destacamos a seguir alguns tópicos que merecem uma 

atenção especial por parte dos gestores no momento de se repensar a atenção à gestante 

nos serviços de pronto atendimento e maternidades: 

 

A atenção pré-natal nas unidades básicas e sua relação com os PAS 

Em um número significativo de unidades foi destacada a importância de se fortalecer 

o pré-natal nas unidades, começando por uma captação precoce da gestante. É relativamente 

comum, tanto no pronto atendimento quanto nas maternidades, a recepção de gestantes 

pouco orientadas, que desconhecem o sistema e buscam o atendimento no PA por razões 

inadequadas e incompatíveis com o perfil desse serviço.  

Ao mesmo tempo, notamos a inexistência de vínculos institucionais entre os diferentes 

níveis de atenção. Não há um sistema de informações integrado que permita um 

gerenciamento harmonioso do sistema no que tange à paciente gestante. Os casos não são 

discutidos conjuntamente e as informações do atendimento nos PAs e nas maternidades não 

são agregadas aos prontuários das UBS e nem são relatadas de forma rotineira em 

documentos de referência/contra-referência. 
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Isso não acontece sistematicamente nem mesmo nos casos de alto risco, embora boa 

parte dos municípios conte com uma estrutura específica para o atendimento dessas 

gestantes, que facilitaria um trabalho de integração mais focado.  

Também há queixas das maternidades relacionadas à educação em saúde da 

gestante que chega ao termo da gestação sem informações básicas sobre o parto, a 

amamentação e os cuidados ao RN. 

Um ponto de intersecção funcional entre as UBS e as Maternidades é no momento da 

alta da gestante quando tanto ela quanto o RN são encaminhados para a unidade de origem 

sendo normalmente emitido um relatório de referência/contra-referência.  

 

Capacitação da equipe para o atendimento às gestantes 

Em relação aos PAs, além do treinamento específico para a resolução de casos de 

urgência/emergência obstétrica, há necessidade de se investir na capacitação de toda a 

equipe para o atendimento da gestante e suas peculiaridades, seja no aspecto específico da 

gestação (com conhecimento básico da evolução da gestação até o parto), seja nos aspectos 

psicossociais. 

Mais grave que isso, chama atenção a situação específica do médico clínico, 

responsável final pelo atendimento, muitas vezes sem nenhum treinamento para tal. Isso pode 

resultar num risco inadmissível para as gestantes. 

Apesar disso, não detectamos em quase nenhum dos serviços um planejamento 

concreto para tal capacitação, mesmo que a médio prazo. O matriciamento é citado por 

poucos serviços e não se dá de forma sistemática. Isso torna esse aspecto um dos mais 

relevantes achados da pesquisa. 

Nas maternidades, chama atenção a falta de programas de Educação Permanente 

que incluam todas as categorias profissionais. A Educação Continuada, quando existe, 

mantém o foco das ações educativas em determinados procedimentos de enfermagem, sem 

relação direta com os processos de trabalho em andamento. 

Ainda na questão do RH, não percebemos grandes avanços em direção a um trabalho 

efetivamente multidisciplinar. O profissional médico continua sendo o centro da atenção e atua 

de forma bastante isolada, não participando inclusive dos programas de educação 

continuada/permanente. 
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Protocolos clínicos e classificação de risco 

Justamente por não haver um processo efetivo de educação permanente, a 

inexistência de protocolos clínicos, institucionais e de classificação de risco adquire uma 

importância ainda maior. Entende-se, no entanto, que a simples elaboração desses protocolos 

não garante resultados positivos. 

A escolha das diretrizes clínicas adequadas, o envolvimento da equipe na elaboração 

dos documentos, a adequação dos processos de trabalho para sua implementação e o 

monitoramento da sua efetiva aplicação são etapas fundamentais e intrinsecamente ligadas 

à educação permanente. 

 

Regulação do sistema – Fluxos de encaminhamento 

Embora todas as unidades tenham claro o fluxo de encaminhamento para as gestantes 

de baixo e alto risco, notamos certa fragilidade nas relações entre os diferentes serviços. 

Algumas dessas situações são mais graves, a ponto de exigir a contratação de serviços extra 

SUS, outras são mais voltadas para eventuais atritos resultantes da relação direta entre os 

profissionais. 

Há certa concordância de que a regulação da CROSS necessita ser revista e 

melhorada, assim como o número e a distribuição de leitos de UTI Neonatal e Adulto.  

De modo geral, há necessidade de revisão dos fluxos de encaminhamento assim como 

dos procedimentos burocráticos envolvidos nessa operação. 

O transporte de pacientes é também uma área apontada como deficiente, seja pelo 

número reduzido de veículos, pela falta de manutenção ou pela falta de capacitação dos 

motoristas das ambulâncias. 

  

Sistemas de vigilância - controle da segurança e da qualidade da atenção 

A criação e a efetiva implantação de Comissões/Comitês responsáveis pela vigilância 

dos processos de trabalho e dos óbitos é uma estratégia que, além de obrigatória do ponto 



70 
 

de vista legal, permite o monitoramento da segurança e da qualidade da atenção prestada, 

destacando nós críticos que apontam para a necessidade de revisão dos processos. 

Dessa forma, ressaltamos a importância das seguintes comissões: 

 Comissão de Revisão de Prontuários  

 Comissão de Óbitos  

 CCIH 

 Comitê de Mortalidade Materno Infantil 

 Comissão de Ética 

A simples criação dessas comissões não garante mudanças. Reuniões periódicas e 

com pauta, convocadas pela gestão, elaboração de instrumentos de análise de casos, contato 

com as equipes para a revisão dos processos de trabalho e o monitoramento dos ciclos de 

melhoria são etapas fundamentais para a efetivação dessas instâncias de controle. 

 

Planejamento estratégico e contratos de gestão 

A ausência de estatísticas básicas relacionadas à atenção dada às gestantes  dificulta 

um diagnóstico mais claro e, consequentemente, um plano de ação para correção de 

eventuais distorções.  

Da mesma forma, a falta de indicadores ou a sua não utilização como ferramentas de 

gestão coincide com a ausência de planejamento estratégico em boa parte das unidades. 

Nota-se que para a melhoria da atenção há necessidade não apenas da revisão 

sistemática dos processos de trabalho internos, mas também dos processos de integração 

com as demais unidades do sistema, o que pressupõe um sistema de informações estruturado 

e um desenho organizacional que propicie o trabalho integrado entre os diferentes níveis. 

Alguns princípios básicos devem nortear o planejamento estratégico: acolhimento com 

classificação de risco, qualidade técnica, segurança, integralidade da atenção e continuidade 

do atendimento ao longo do sistema. 

Os planos de ação devem estar alinhados aos contratos de gestão estabelecidos entre 

os serviços e sua instância gestora (municipal ou estadual). A simples existência do contrato 
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não garante resultados positivos. Para que esses resultados se efetivem, é necessário que se 

observem as seguintes etapas: elaboração conjunta do instrumento, estabelecimento de 

metas realistas, monitoramento periódico, readequação dos processos e vinculação dos 

resultados ao financiamento, sempre que possível. 

 

Comentários Finais 

Finalizando esse relatório, discutiremos algumas questões não contidas no roteiro de 

entrevista mas que foram observadas pelos pesquisadores, tanto na fala dos gestores e dos 

profissionais quanto na organização dos serviços e nos processos de trabalho desenvolvidos 

durante a visita. 

Em primeiro lugar, destacamos a importância do papel da gestão e o quanto o 

envolvimento e a capacitação para o exercício da função fazem diferença na motivação da 

equipe e consequentemente na qualidade da atenção prestada, mesmo em serviços com 

problemas financeiros importantes. 

Como conseqüência disso, as unidades que contam com uma gestão mais qualificada 

usualmente apresentam um plano de trabalho mais ou menos estruturado, mas que define o 

caminho a ser trilhado, estabelece metas e organiza as atividades. Nesses serviços, 

percebemos na equipe, maior domínio dos indicadores, facilidade para apontar nós críticos e 

alternativas pensadas ou já em execução para fazer frente aos problemas. São profissionais 

com maior autonomia, pois têm maior clareza do seu papel e do que se espera deles. 

Notamos também o quanto faz diferença o foco estabelecido para a organização do 

serviço. Em algumas unidades, o foco é a própria instituição enquanto que em outras, é o 

paciente.  

No primeiro caso, a organização do serviço é burocrática, a equipe menos envolvida 

e, em alguns casos, claramente receosa de expor suas opiniões, esperando sempre o aval 

da chefia. 

Nas instituições com os processos de trabalho focados no usuário, notamos uma maior 

preocupação com a integralidade da atenção, com a segurança e com a humanização. Nessa 

situação, são mais freqüentemente detectadas ações educativas (educação continuada e/ou 

permanente). 
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Serviços que optaram pela implantação da Acreditação Hospitalar claramente 

mostram uma dinâmica diferenciada. Nesses casos, o gestor apresenta um maior 

conhecimento de como se dão os processos de trabalho em toda a linha de produção 

enquanto os profissionais se mostram mais participativos e preocupados com o resultado final. 

A segurança do paciente assume uma importância crítica. 

A maioria dos serviços aguarda o desenrolar do projeto Rede Cegonha para promover 

adequações especialmente na área física para implantação do PPP e do programa de 

Humanização. Destacamos que alguns gestores não tem ainda conhecimento pleno desse 

projeto. 

Finalmente, foram destacadas por alguns gestores, as dificuldades em manter uma 

estrutura complexa como a de uma maternidade diante da diminuição gradativa da demanda, 

o que, segundo eles, leva a pensar na necessidade de uma maior centralização dos serviços 

para otimização dos recursos.  

De um ponto de vista diferente, esse mesmo aspecto foi citado por uma maternidade 

de referência regional que descreve uma demanda acima da sua capacidade em 

conseqüência do fechamento de algumas maternidades do setor privado pela sua 

inviabilidade financeira diante dessa mesma diminuição da demanda.  

Esse aspecto deve ser levado em conta no momento de se repensar a Rede de 

Atenção à gestante na RMC.  
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1.4. Considerações finais acerca do diagnóstico 

 

O exame dos dados secundários e primários levantados com a finalidade de revelar a 

atual situação da atenção à saúde das gestantes e puérperas na RMC propiciou o 

conhecimento e observação de um panorama no SUS regional que contém muitas 

potencialidades. 

Trata-se de uma condição de saúde, gravidez e puerpério, que na RMC está provida 

de serviços, recursos e iniciativas que parecem ao exame quantitativo serem suficientes para 

o acesso deste grupo ao sistema de saúde regional. Destaca-se ainda a presença de serviço 

de excelência como o CAISM, referência ao alto risco desse grupo populacional que cumpre 

importante papel nessa condição de saúde da mulher. 

Já no que se refere ao exame dos dados qualitativos sobressai um conjunto de 

fragilidades cujo enfrentamento e superação são necessários para ofertar-se uma adequada 

atenção à saúde das gestantes e puérperas. 

À luz dos princípios do Sistema Único de Saúde de universalidade, equidade e 

integralidade pode-se apontar as principais fragilidades encontradas no decorrer desse 

diagnóstico. 

Os dados de mortalidade materna e infantil revelam que uma grande parte das mortes 

poderia ser evitada com atenção de melhor qualidade ofertada pela rede e principalmente, 

voltada aos grupos de maior risco social, respeitando-se assim o princípio da equidade. 

Ao olharmos para o sistema pode-se afirmar que muitas unidades de serviços próprios 

e de prestadores componentes do mesmo não vêm cumprindo seu papel, como destacado na 

política nacional. 

As unidades de atenção básica, notadamente afirmadas como ordenadoras da rede 

de atenção à saúde e coordenadoras do cuidado, apresentam grandes distanciamentos do 

cumprimento de seu papel. Na RMC parte delas não tem área definida ou desconhecem a 

população de seu território o que pode levar a não captação das gestantes e à inadequação 

dos processos de trabalho e atividades ofertadas nas unidades. Embora algumas unidades 

básicas da RMC apropriem-se do conhecimento de sua população e dos dados e informações 

necessários à boa atenção, isto não ocorre na totalidade. Nota-se que nem todas planejam a 

atenção à gestante e puérpera, fazem captação, avaliam riscos, pedem os exames 

necessários, ofertam cuidados básicos como vacinação, convocam faltosos, avaliam o 
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serviço, contam com a participação da população no seu desenvolvimento e, muito poucas 

acompanham o paciente pela rede toda.  

No que se refere à atenção nos Pronto Atendimentos encontrados em alguns 

municípios da RMC, falhas como pouca capacitação dos profissionais para as urgências 

obstétricas, poucos instrumentos utilizados como relatórios de referência e contra referência 

e mesmo dificuldades de encaminhamento aos serviços já pactuados na PPI são comumente 

referidas, assim como encaminhamentos de casos de urgência/emergência via Central de 

Regulação Estadual (CROSS).  

Nas maternidades observou-se de modo geral pouco conhecimento e uso dinâmico 

das informações, uso irregular de classificação de risco, comissões instaladas mais como 

processo burocrático que de fato como instrumentos avaliadores e uma admissível 

constatação dos gerentes de dificuldades nas práticas humanizadoras muito relacionadas por 

eles à inadequação do espaço físico e pouco financiamento.  

Notam-se algumas iniciativas de encaminhamento da puérpera aos serviços da rede 

básica pós-parto demonstrando preocupação com a integração da rede assim como 

enfatizado pelos gestores municipais na entrevista realizada. 

No tocante aos recursos humanos, em toda a rede analisada pode-se afirmar que os 

processos de formação e capacitação para qualificar a atenção à gestante e puérpera ocorrem 

pouco, sem planejamento estratégico o que leva por vezes a pouca adesão dos profissionais. 

Indica-se que as novas tecnologias de gestão do cuidado como supervisão, matriciamento, 

projeto terapêutico, equipe de referência, tutoria, e outras sejam adotadas ou ampliadas. 

Observa-se ainda que a gestão deve buscar melhorar o processo regulatório e 

avaliativo regional bem como ampliar e criar novas práticas de cooperação solidária 

intermunicipal para que a qualidade da atenção à saúde das gestantes e puérperas na RMC 

possa fazer juz aos recursos existentes e ser modelo de atenção no SUS. 
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