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APRESENTAÇÃO

O livro Saúde da Mulher nasceu de uma iniciativa da equipe
pedagógica da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) da Universidade
Federal do Piauí (UNA-SUS/UFPI). Essa produção veio como instrumento
complementar dos participantes dos cursos ofertados pela Instituição em
epígrafe. A incorporação da UFPI à rede UNA-SUS foi proposta pelo Núcleo
de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS –
NUEPES.

SAÚDE DA MULHER

O primeiro curso a ser ofertado foi o de Especialização em Saúde da
Família e Comunidade para equipe multiprofissional e turmas específicas
para médicos do Programa Mais Médicos. O referido curso possui várias
áreas didáticas e dentre elas, há a área didática Saúde da Mulher com uma
carga horária de 60 horas. A elaboração desse livro contribuirá muito com
informações importantes para a formação dos participantes e para leitores
interessados pelo tema.
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O livro está constituído de 8 capítulos. O capítulo 1 - O Cenário
Sociodemográfico e Econômico Vivenciado pelas Mulheres apresenta a
realidade epidemiológica sobre a mulher com apresentações de dados de
fecundidade e de mortalidade. Faz comparações de dados com o Brasil,
Nordeste e Piauí, estado de origem da oferta do curso. O capítulo, também
analisa a questão da faixa etária populacional, demonstrando as estimativas
para a idade idosa. Há também uma apresentação de escolaridade e de
perspectivas para o trabalho. As autoras fizeram uma valorização do papel
da mulher na sociedade, com o direito a voto adquirido, bem como, a
participação nas bancadas legislativas.
O capítulo 2 - Situação da Saúde da Mulher no Brasil, Nordeste
e Piauí e capítulo 3 - Mortalidade Materna descrevem detalhadamente
a mortalidade materna com descrição de sua causa morte. Sendo que no
capítulo 3, há uma maior ênfase ao pré-natal e à gestação. O capítulo 2
relata as questões das doenças crônicas, como câncer, diabetes e outras
infecciosas como HIV relacionando-as com a mortalidade. E finaliza o
capítulo, abordando a violência e a questão do suicídio.

Universidade Federal do Piauí - UFPI

No capítulo 4, o leitor encontrará a apresentação da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) com aspectos sociais
e normativos para a implementação das ações que têm impactado nas
melhorias das ações à saúde da mulher.
O capítulo 5 – O Planejamento Familiar na Atenção Básica resgata
as informações importantes sobre o planejamento familiar apresentado
como um direito legal para mulher. Também, são apresentados os tipos de
métodos contraceptivos com detalhamento sobre a elegibilidade e funções.
No capítulo 6 – Redes de Atenção à Saúde, Rede Cegonha - Análise
Prática, o leitor poderá mergulhar na formatação de criação das redes de
atenção numa lógica resolutiva para atender melhor ao acesso da gestante
no sistema de saúde. A rede cegonha como parte da rede de atenção é
apresentada de forma normativa e operacional. Poderão ser vistos todos os
componentes práticos da Rede Cegonha e como alcançá-los. Em seguida, o
capítulo 7 – Diabetes Gestacional que é descrito fisiologicamente baseado
nas mais novas diretrizes de conduta para melhor orientar o profissional no
atendimento à gestante. Foi apresentada o protocolo para o manejo clínico.
Por fim, o livro conclui suas contribuições com o capítulo 8 - A Saúde
da Mulher no Período da Menopausa e Pós-menopausa: as plantas
medicinais como alternativa terapêutica, com foco nessa fase de vida
da mulher por compreender que são muitos os problemas de saúde como
diminuição da libido, depressão, perda de massa corpórea, distúrbios
do sono, ansiedade, irritabilidade e alterações de humor. São mostradas
alternativas terapêuticas com o uso de plantas medicinais estudadas
cientificamente para que tais problemas possam ser melhor resolvidos e
com maior acesso pelas usuárias.
As autoras tiveram grande preocupação em ofertar uma leitura
compreensiva e baseada em dados científicos de qualidade. O livro
também mostra uma preocupação para a reflexão sobres questões comuns
do cotidiano, como o controle da natalidade e os direitos da mulher. Com a
leitura desse livro, as questões epidemiológicas e de adoencimento poderão
ser esclarecidas, apontando as resoluções de problemas considerados, às
vezes, de difícil solução.
SAÚDE DA MULHER

Lis Cardoso Marinho Medeiros

11

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS - NUEPES

CAPÍTULO 1
Cenário sociodemográfico e econômico
vivenciado pelas mulheres
Lídia Araújo dos M. Moura Fé

O Brasil sofreu diversas transformações na sua dinâmica demográfica
nas últimas décadas. Diminuiu o número de jovens e a população ficou
mais velha, como efeito combinado da redução dos níveis de fecundidade
e mortalidade. Surgiram novos hábitos de consumo, de comportamento
e comunicação das pessoas, houve diversificação da economia, evolução
tecnológica/conectividade, mudanças climáticas, além da transformação
digital e cultural da população. São mudanças importantes que repercutem
na saúde e qualidade de vida das pessoas.

SAÚDE DA MULHER

Os dados abaixo foram reunidos para apresentar o atual cenário
sociodemográfico e econômico vivenciado pelas mulheres no Brasil, com
destaque para a região Nordeste e Estado do Piauí. São dados necessários
para evidenciar as disparidades entre mulheres e homens e propiciar
informações que fundamentem políticas públicas, visando a ampliação da
autonomia, empoderamento e cidadania feminina.
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É nesse contexto, que se inserem os esforços do Pacto Global
para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da Agenda 2030 das Nações Unidas. Dentre eles, destaca-se a meta do
ODS5, que prescreve que devemos: “alcançar a igualdade de gênero e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas“, até 2030 (PNUD, 2015).
1.1

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DO BRASIL, NORDESTE E
PIAUÍ

Para o ano de 2020, a estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE da população feminina brasileira, incluindo as
crianças, é de 107,5 milhões de mulheres, representando aproximadamente
50,7% da população total. A distribuição da população feminina segue

Universidade Federal do Piauí - UFPI

superior à masculina em quatro regiões do país, com exceção da região
Norte. Destaca-se na região Nordeste o quantitativo de 29,7 milhões de
mulheres e no Estado do Piauí, 1,6 milhões de mulheres (Figura 1) (TABNETDATASUS, 2020).
Figura 1. População estimada do Brasil, Regiões e do Estado do Piauí, por
sexo e percentual de habitantes, para o ano 2020.

Fonte: IBGE, Projeção da população período 2000-2030, TABNET-DATASUS (2020).

No último censo do IBGE em 2010, o número de mulheres já se
apresentava superior ao de homens; para uma população residente de
190,8 milhões de brasileiros havia 97,3 milhões (51%) de mulheres para
93,4 milhões (49%) de homens (IBGE, 2010).

A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher deve contemplar
a população feminina brasileira acima de 10 anos, hoje estimada em
93.582.072 pessoas, distribuída nas seguintes faixas etárias: 10 a 14 anos,
15 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 anos
e mais (TABNET-DATASUS, 2020).

SAÚDE DA MULHER

Em 2019, para uma população residente de 209,5 milhões de
brasileiros havia 108,4 milhões (51,8%) de mulheres para 101,1 milhões de
homens (48,2%), de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua – 2012/2019 (IBGE, 2020b). Atualmente é estimada a
tendência de continuidade dessas diferenças, pelo menos para os próximos
10 anos, de acordo com as projeções estatísticas do Instituto.
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De acordo com as estimativas do IBGE (TABNET-DATASUS, 2020), em
2020, no Brasil há 64.988.105 mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos,
considerada idade reprodutiva, as quais correspondem a 60,4% do total
da população feminina, parcela significativa que merece ser contemplada
com políticas de saúde específicas e direcionadas a ela (Tabela 1).
Tabela 1. Estimativa da população feminina em idade reprodutiva (10 a 49
anos) por faixa etária, no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí nos
anos 2011 e 2020.

Fonte: IBGE: Projeção da população período 2000-2030, TABNET-DATASUS (2020).

SAÚDE DA MULHER

Em se tratando da população brasileira feminina idosa, com 60 anos
e mais de idade, estima-se que em 2020 existam 16.293.987 mulheres,
crescimento de 43,1% em relação a 2011 (Tabela 2). Isto chama a atenção
para um processo chamado de feminização da velhice, no qual pode haver
discriminação não só pelo fato de ser mulher, mas por ser velha, portanto,
em uma situação de vulnerabilidade e de fragilidade (SALGADO, 2002).
Nesse contexto, surge uma demanda de serviços específicos, políticas
públicas, benefícios previdenciários e assistenciais, visando garantir que a
longevidade feminina esteja associada ao bem-estar das mulheres.
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A pirâmide etária do Brasil, construída pelo IBGE, através de dados da
PNAD Contínua 2012/2019 (IBGE, 2020b), indica que a maior concentração
da população está entre as faixas de 20 a 59 anos, em ambos os sexos.
No entanto, percebe-se que a população jovem (de 0 a 20 anos) reduziu
e a de idosos têm crescido de 2012 para 2019. Fatores como diminuição
das taxas de natalidade e mortalidade, aumento da expectativa de vida no
país e melhora da qualidade de vida contribuem para o envelhecimento da
população (Figura 2).

Universidade Federal do Piauí - UFPI

Tabela 2. Estimativa da população feminina, total e por faixa etária (50 a 80
anos e mais) no Brasil, na Região Nordeste e Estado do Piauí nos anos 2011
e 2020.

Fonte: IBGE: Projeção da população período 2000-2030, TABNET-DATASUS (2020).

Figura 2. Pirâmide etária brasileira (2012-2019).

SAÚDE DA MULHER

Fonte: retirada de IBGE (2020b).
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1.2

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER

Globalmente, as mulheres têm uma expectativa de vida mais longa
do que os homens: 74,2 contra 69,8 anos ao nascer e 21,9 contra 19,0 anos
aos 60 anos. A expectativa de vida saudável (Healthy Life Expectancy - HALE)
também é maior nas mulheres do que nos homens ao nascer (64,8 versus
62,0 anos) e aos 60 anos (16,8 versus 14,8 anos). Entretanto, o número
de anos equivalentes de saúde plena perdidos por viver em estados não
saudáveis também é maior nas mulheres do que nos homens (9,5 contra 7,8
anos) (WHO, 2019).
No mundo, a proporção de sexos no nascimento oscilou entre 105-110
homens para cada 100 mulheres; entretanto, como as taxas de mortalidade
são mais altas em homens, o número de homens para cada 100 mulheres
diminui para 100 na faixa etária de 50 a 54 anos e para 95 na faixa de 60 a
64 anos, caindo drasticamente a partir de então (WHO, 2019).
Ao longo dos anos, com a mudança estrutural e dinâmica da população
no Brasil, a expectativa de vida aumentou, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. De acordo com a entidade, a expectativa de vida
média dos brasileiros em 2018 é 76,3 anos; se do sexo masculino, 72,8 anos
e do sexo feminino, 79,9 anos. A evolução é tamanha que, em relação ao
ano de 1940 houve um acréscimo de 30,8 anos para ambos os sexos (Tabela
2). No Piauí, a expectativa de vida média das pessoas em 2018 é 71,4 anos;
e do sexo masculino, 67,2 anos e do sexo feminino, 75,8 anos (IBGE, 2019b).

SAÚDE DA MULHER

Tabela 3. Expectativa de vida ao nascer. Brasil, 1940 a 2018.
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Fonte: adaptada de IBGE (2019b).
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1.3

TAXA DE FECUNDIDADE

No Brasil, a taxa de fecundidade das mulheres (considerando todas as
idades) no período de 2006 a 2018, apresentou uma tendência de redução.
Passou de 2,04 filhos por mulher em 2006 para 1,77 filhos por mulher em
2018 (Figura 3) (IBGE, 2020a).
Figura 3. Taxa de fecundidade das mulheres. Brasil, 2006 a 2018.

Fonte: IBGE (2020a). *Unidade: filhos por mulher.

1.4

EDUCAÇÃO

Dados do Relatório do Desenvolvimento Humano, do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2019), mostram que em
2018, o IDH de mulher foi 0,757 e do homem 0,761. No mesmo ano, as
mulheres brasileiras superaram os homens no quesito escolaridade, com
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No ano de 2016, segundo projeção da população feita pelo IBGE,
a taxa de fecundidade no grupo etário feminino de 15 a 19 anos, no Brasil
foi 56,0 nascimentos a cada 1.000 mulheres, ou seja 56‰. Já no Nordeste
foi 64,9‰ e no Piauí foi 67,3‰. Diferenças são mais acentuadas nas regiões
mais pobres, áreas rurais e na população com menor escolaridade (IBGE,
2018a). São dados que sinalizam a necessidade de dispor de políticas mais
adequadas que permitam assegurar o acesso universal à saúde sexual e
reprodutiva para as adolescentes, mas também para as mulheres em geral,
a fim de cumprir a meta 5.6 do ODS 5.
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média de 8,1 anos de estudo, enquanto que os homens tiveram somente
7,6 anos de estudo. A vantagem educacional observada para as mulheres
pode estar relacionado a papéis de gênero e entrada precoce dos homens
no mercado de trabalho.
Em 2019, a taxa de analfabetismo brasileira variou conforme a faixa
etária, apresentando uma leve redução em relação a 2016. No grupo de
15 anos ou mais de idade, a taxa que era de 7,4% nos homens e 7% nas
mulheres em 2016, diminuiu para 6,9% e 6,3%, respectivamente, em 2019.
No grupo de 60 anos ou mais de idade, a taxa que era de 19,7% nos homens
e 20,9% nas mulheres em 2016, passou a ser 18% para ambos os sexos em
2018 (IBGE, 2020c). Constata-se um ritmo lento para conseguir alcançar a
meta de erradicação do analfabetismo no Brasil estabelecida para 2024,
final da vigência do Plano Nacional de Educação - PNE, instituído pela Lei nº
13.005, de 25.06.2014.
A taxa ajustada de frequência escolar líquida monitora o atraso escolar
e evasão escolar do sistema de ensino brasileiro. No Brasil, em 2019, a taxa
em relação ao ensino médio para as pessoas de 15 a 17 anos era de 71,4%;
para homens 66,7% e para mulheres 76,4%. Em 2016, foi de 68,2% no país;
63,2% para homens e 73,6%, mulheres. Para ambos os sexos, a referida taxa
ainda se encontra abaixo da meta de 85%, estabelecida para o ano de 2024
pelo PNE (IBGE, 2020c).
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Para 2019, a taxa ajustada de frequência escolar líquida ao ensino
superior para as pessoas de 18 a 24 anos era de 25,5%; para homens 21,5%
e para mulheres 29,7%. A referida taxa também se encontra abaixo da meta
de 33% para esta faixa etária, estabelecida para o ano de 2024 pelo PNE
(IBGE, 2020c).
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Em 2019, a taxa de escolarização das pessoas de 18 a 24 anos,
independentemente do curso frequentado, foi de 34,2% para as mulheres
de 30,7% para os homens. Por sua vez, 24,5% das jovens frequentavam
cursos da educação superior e 9,7% estavam atrasadas, frequentando
algum dos cursos da educação básica, enquanto que 18,4% dos jovens eram
estudantes de graduação e 12,3% estavam atrasados. Entre as mulheres,
5,1% já haviam completado o ensino superior e 60,7% não frequentava
escola e nao concluiu nenhuma etapa, percentuais melhores daqueles
observados para os homens da mesma faixa etária que foram 3,1% e 66,3%,
respectivamente (IBGE, 2020c).
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1.5		 RENDIMENTOS E MERCADO DE TRABALHO
Embora as mulheres apresentem melhor performance no quesito
educação e longevidade, elas ainda enfrentam desigualdades em termos
de rendimentos de trabalho, inserção no mercado de trabalho, vida pública
em relação aos homens. A mulher continua com maior participação em
cargos menos relevantes, em áreas menos valorizadas e se dedica mais a
cuidados de pessoas ou afazeres domésticos.
Segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2019 do IBGE, em 2018, os
homens ganhavam, em média, 27,1% mais que as mulheres. O rendimento
médio real do trabalho principal habitualmente recebidos por mês das
pessoas ocupadas, com 14 anos ou mais de idade, era R$ 2.163,00 por
mês; para mulheres era R$ 1.874,00 mensais e para homens era R$ 2.382,00
mensais (IBGE, 2020e).
Tomando por base que o rendimento médio mensal real de todos
os trabalhos dos brasileiros em 2019 foi de R$ 2.308,00, a análise desse
indicador feita por sexo, indica que as mulheres ganham proporcionalmente
77,7% menos que os homens. Estima-se que os os rendimentos dos
homens é de R$ 2.555,00 e o das mulheres de R$ 1.985,00. No Nordeste,
as estimativas são de R$ 1.683,00 para os homens e de R$ 1.456,00 para as
mulheres, destacando-se como a região em que as pessoas apresentaram
menor rendimento médio mensal real de todos trabalhos (IBGE, 2020d).
Em 2019, as mulheres compreendiam mais da metade da população
brasileira em idade de trabalhar (52,4%), mas os homens predominavam
entre as pessoas ocupadas sendo 56,8% da parcela da população. A maior
participação da ocupação feminina foi observada na região Sudeste (44,5%),
enquanto que se registrou a menor participação na Região Norte (38,7%).
Para o mesmo ano, destacou-se a Região Nordeste com 41,8% da parcela
da população que trabalhava, tendo avançado em relação a 2012, quando
se registrou apenas 39,8% de partição (IBGE, 2020d).
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A análise da estrutura produtiva brasileira traz nuances típicas de
economias em desenvolvimento. Considerando a população ocupada,
segundo o grupo de atividade, no ano de 2018, verificou-se entre os
trabalhadores em serviços domésticos maior participação de mulheres
(5,8 milhões de mulheres e 458 mil homens), enquanto que na Construção,
predominou a ocupação masculina (6,5 milhões de homens e somente
235 mil mulheres), em 2018 (Figura 4). Destaca-se que, no mesmo ano,
as mulheres estiveram mais ocupadas em atividades relacionadas a
Administração pública, educação e serviços sociais, correspondendo a 10,3
milhões de mulheres no mesmo ano (IBGE, 2019a).
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Figura 4. População ocupada, por sexo, segundo os grupos de atividade.
Brasil, 2018.

Fonte: adaptada de IBGE (2019a).
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A figura 5 mostra a comparação das jornadas de trabalho, daqueles
voltados para o mercado, por sexo e diferença de horas trabalhadas entre
mulheres e homens de 25 a 49 anos de idade ocupados nos 4º trimestres do
período 2012 a 2018. Destaca-se um número inferior de horas trabalhadas
para as mulheres ao longo dos anos, com ênfase para o ano de 2018, quando
as mulheres trabalhavam em média 37,9 horas semanais, correspondendo a
4,8 horas a menos que os homens (IBGE, 2018b).

20

Universidade Federal do Piauí - UFPI

Figura 5. Número médio de horas habitualmente trabalhadas em todos os
trabalhos na semana de referência, por sexo e diferença de horas trabalhadas
entre mulheres e homens de 25 a 49 anos de idade ocupados da semana de
referência. Brasil, 4º trimestres – 2012-2018.

Fonte: retirada de IBGE (2018b).

1.6

REPRESENTATIVIDADE

A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil,
mas em todo o mundo. Alguns avanços já foram conquistados nas últimas
décadas, como o direito de voto e direito de serem eleitas. Outras conquistas
importantes, estão relacionadas com a ocupação gradual em cargos de
chefia (gerenciais) e em cargos de polícia, predominantemente de homens.
No entanto, dados evidenciam que as mulheres ainda estão com pouca
representatividade nas diversas áreas.
SAÚDE DA MULHER

Na vida pública do país, o perfil da bancada feminina eleita para
a legislatura (2019-2022) compõe 77 mulheres, correspondendo a uma
ocupação de 15% dos assentos da câmara dos deputados (Figura 6) (Câmara
dos Deputados, 2020). A representatividade feminina está aquém do
previsto no Brasil pela Lei nº 12.034, de 29/09/2009, que presume que haja
no mínimo 30% de candidaturas de cada sexo em eleições proporcionais,
para cada partido ou coligação partidária (BRASIL, 2009).
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Figura 6. Representação política das mulheres (2017), em comparação
com os homens, no Brasil.

Fonte: retirada de Câmara dos Deputados (2020).
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De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA
(2020), a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho é perceptível
ao se analisar a evolução dos vínculos no setor público e privado. Em 2017,
a participação feminina no setor público prevaleceu em relação ao setor
privado e alcançou o patamar de 59,3%, percentual acima do observado
para ambos os sexos em 1986. O mais provável para esse crescimento,
é a ocorrência de mais contratações no emprego público municipal em
ocupações cujo ingresso é predominantemente feminino, tais como de
professoras e profissionais da área de enfermagem.
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Segundo IBGE (2018a), através de informações da Estadic 2014, em
31.12.2013 a presença de mulheres na Instituição policial correspondia a
13,4% do efetivo ativo das polícias militares e civis do Brasil. Com exceção
da Bahia (15,4%), as demais Unidades Federativas da região Nordeste
apresentavam os mais baixos índices de participação feminina, no somatório
do efetivo policial militar e civil. O Piauí estava entre os Estados com a
menor participação de mulheres, com 8,4%, igualando-se ao Maranhão e
superando apenas Ceará, com 6,1% e Rio Grande do Norte 5,1%. Havia
mais mulheres na na polícia militar do que na polícia civil.
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CAPÍTULO 2
Situação da saúde da mulher no
Brasil, Nordeste e Piauí
Lídia Araújo dos M. Moura Fé

No Brasil, em 2018, as quatro principais causas de morte da
população feminina foram as doenças do aparelho circulatório (capítulo
IX), as neoplasias (capítulo II), doenças do aparelho respiratório (capítulo X) e
doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (capítulo IV), respectivamente.
Juntas, elas representam aproximadamente 68,4% do total de óbitos do
país (TABNET/DATASUS, 2020).
2.1

MORTALIDADE POR CAUSA
POPULAÇÃO FEMININA TOTAL

CAPÍTULO

DA

CID-10

NA

Para análise comparativa, estão apresentadas nas figuras 7 e 8 as taxas
de mortalidade proporcional das mulheres de todas as idades, pelas quatro
principais causas bem definidas de mortalidade previstas na Classificação
Internacional de Doenças - CID 10 (WHO, 2010), nos anos de 2011 e 2018
respectivamente.

Quanto às neoplasias (cap. II), consideradas segunda causa de morte
feminina no Brasil, observa-se discreto aumento da taxa de mortalidade
feminina ao longo dos anos. Em 2011 essa taxa era de 17% no Brasil, 16,8%
na Região Nordeste e 15% no Piauí, passando para 18,7%, 16,8% e 15% em
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Apesar do percentual de mortes de mulheres por doenças do aparelho
circulatório (cap. IX) tenha apresentado pequena redução em relação a 2011,
verifica-se que no ano de 2018 a ocorrência de óbitos por esta causa continua
alta no Brasil (29,1%), Nordeste (30,2%) e Piauí (33,9%), permanecendo em
primeiro lugar em relação às demais causas. Dentre as doenças do cap. IX com
maiores taxas de mortalidade no Brasil, estão às doenças cerebrovasculares
(29%) e as doenças isquêmicas do coração (28,3%), em 2018 (TABNET/
DATASUS, 2020).
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2018, respectivamente. As neoplasias malignas do sitema digestivo (13,9%),
de mama (16,1%) e dos órgãos genitais (13,9%) foram as que apresentaram
maior número de óbitos em mulheres brasileiras no ano de 2018 (TABNET/
DATASUS, 2020).
Figura 7. Mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 na população
feminina total (todas as idades) do Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí
em 2011.

Fonte: adaptada de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM,
TABNET – DATASUS (2020). Cap. II - Neoplasias; Cap. IV - Doenças endócrinas nutricionais
e metabólicas; Cap IX - Doenças do aparelho circulatório; Cap X - Doenças do aparelho
respiratório.
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Figura 8. Mortalidade proporcional por capítulo da CID-10 na população
feminina total (todas as idades) do Brasil, Região Nordeste e Estado do Piauí
em 2018.
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Fonte: adaptada de MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM,
TABNET–DATASUS (2020). Cap. II - Neoplasias; Cap. IV - Doenças endócrinas nutricionais
e metabólicas; Cap IX - Doenças do aparelho circulatório; Cap X - Doenças do aparelho
respiratório.
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A terceira maior causa de óbito feminino no Brasil são as doenças do
aparelho respiratório (cap. X), para as quais se observa considerável aumento
da taxa de mortalidade feminina. Considerando os dados dos anos de 2011
e 2018, verifica-se que essa taxa subiu de 11,9% para 13,1% no Brasil, de
10,3% para 12,5% no Nordeste e de 8,8% para 13% no Piaúi. Destaca-se
que em 2018, no Brasil foi registrada maior mortalidade de mulheres por
Influenza [gripe] e pneumonia (53,8%) e por doenças crônicas das vias
aéreas inferiores (29,2%) (TABNET/DATASUS, 2020).
A quarta maior causa de mortalidade feminina no Brasil corresponde
às doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (cap. IV). Os dados de
2011 e 2018 apontam para um discreta redução da taxa quando analisamos
o Brasil (de 8,1% para 7,5%), Nordeste (de 10,6% para 9,2%) e Piauí (de 10%
para 9,2%). A diabetes mellitus foi a doença com maior taxa de mortalidade
proporcional (80,6%) por capítulo IV da CID-10, no Brasil em 2018 (TABNET/
DATASUS, 2020).
2.2

AS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS - DCNT

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT configuram-se como
a principal causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo, em ambos
os sexos, sendo consideradas de forte impacto para a saúde pública.
Segundo a Organização Mundial da Saúde – WHO (2018), as DCNT estão
causalmente associadas a quatro fatores de risco comportamentais principais
(considerados evitáveis): tabagismo, uso excessivo de álcool, sedentarismo
e alimentação não saudável. Por sua vez, esses comportamentos levam a
quatro mudanças metabólicas/fisiológicas principais: aumento da pressão
arterial, sobrepeso/obesidade, glicemia elevada e lipídios sangüíneos
elevados (Figura 9).
Figura 9. Principais fatores de risco e mudanças metabólicas/fisiológicas
associadas às Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT.
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Fonte: WHO (2018a).

27

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS - NUEPES

Estima-se que no mundo, as DCNT foram responsáveis por
aproximadamente 72% (41 milhões) dos 57 milhões de mortes ocorridas
em 2016. Em primeiro, ficaram as doenças cardiovasculares (17,9 milhões
de mortes, correspondendo a 44% das mortes por DCNT e 31% das mortes
globais); câncer (9 milhões de mortes, 22% de todas as mortes por DCNT e
16% de todas as mortes globais); doenças respiratórias crônicas (3,8 milhões
de mortes, 9% de todas as mortes por DCNT e 7% de todas as mortes
globais); e diabetes (1,6 milhão de mortes, 4% de todas as mortes por DCNT
e 3% de todas as mortes globais), conforme figura 10 (WHO, 2018a).
Figura 10. Mortalidade global na população total (todas as idades), para
ambos os sexos, no ano de 2016.

Fonte: adaptada de WHO (2018a).

Portanto, a prevenção e controle das DCNT e de seus fatores de risco,
se faz necessária e está contemplada no Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento de DCNT no Brasil 2011-2022, elaborado pelo Ministério da
Saúde (BRASIL, 2011).
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NEOPLASIAS - CÂNCER DE MAMA

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a mais recente estimativa
mundial para o ano 2018, aponta que ocorreram no mundo 18 milhões
de casos novos de cânceres. A incidência em mulheres (8,6 milhões)
representa 47% dos casos novos; a qual é um pouco menor em homens,
correspondendo a 53% (9,5 milhões) de casos novos. Nas mulheres, houve
maior incidência de câncer de mama (24,2%), seguida de câncer de cólon e
reto (9,5%), pulmão (8,4%) e colo do útero (6,6%) (INCA, 2020b).
Para o Brasil no ano de 2020, a incidência de câncer de mama feminina
é estimada em 66.280 casos novos, representando um total de 29,7% de
todas as neoplasias, sem considerar os tumores de pele não melanoma
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(Tabela 4) (INCA, 2020a). Na mesma linha, o câncer de mama feminina
ocupa a primeira posição mais frequente em todas as Regiões brasileiras,
com um risco estimado de 81,06 por 100 mil na Região Sudeste; de 71,16
por 100 mil na Região Sul; de 45,24 por 100 mil na Região Centro-Oeste;
de 44,29 por 100 mil na Região Nordeste; e de 21,34 por 100 mil na Região
Norte (INCA, 2020c).
Tabela 4. Incidência de câncer estimada conforme a localização primária do
tumor nas mulheres. BRASIL, 2020.

Fonte: retirada de INCA (2020a), que se baseou em dados do MS / INCA / Estimativa de
Câncer no Brasil, 2020 e da Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância
e Análise de Situação.

São dados preocupantes, tendo em vista que em 2018, o câncer
de mama feminina foi causa primária de 17.572 óbitos de mulheres,
correspondendo a 16,4 de todas as neoplasias (BRASIL, 2020a); e que até
o momento, não existem medidas de prevenção primária para a doença,
mas recomenda-se mudanças de hábitos para reduzir os quatro principais
fatores de risco citados anteriormente na figura 9. O controle do câncer de
mama é contemplado no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento
das DCNT no Brasil 2011-2022 (BRASIL, 2011).
IST/HIV/AIDS

Foram notificados no Brasil, desde 1980 até 2019, um total de 966.058
casos de AIDS; quando estratificado por sexo resulta em 633.462 (65,6%)
casos em homens e 332.505 (34,4%) em mulheres. No Nordeste, foram
registrados 102.060 (65,8%) casos de AIDS em homens e 53.120 (34,2%)
em mulheres. No Piauí, foram registrados 5.064 (67,8) casos de AIDS em
homens e 2.406 (32,2%) em mulheres (Tabela 5).
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Tabela 5. Casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM e
registrados no SISCEL/SICLOM(1), de acordo com o ano de diagnóstico.
Brasil, Nordeste e Piauí, 1980 a 2019(2,3).

Fonte: Painel de Indicadores Epidemiológicos - MS/SVS/DCCI - Departamento de Doenças
de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2020b).
(1)
SICLOM utilizado para validação dos dados do SISCEL; (2) SINAN de 1980 até junho/2019,
SISCEL de 2000 a junho/2019 e SIM de 2000 a 2018; (3)Dados preliminares para os últimos
5 anos.

2.4.1 Taxa de detecção de casos de AIDS
A figura 11 apresenta as taxas de detecção de casos de AIDS
notificados no SINAN, declarados no SIM e registrados no SISCEL/SICLOM,
por ano de diagnóstico, período de 2008 a 2018, no Brasil. Verifica-se que
a taxa de detecção de aids em homens apresentou crescimento de 2008
a 2012 (24,8 para 28,3 casos/100 mil habitantes), quando começou a
decrescer chegando a 25,8 casos/100 mil habitantes em 2018.
Entre as mulheres, observa-se tendência de queda da taxa nos
últimos doze anos, passando de 15,9 casos para cada 100 mil habitantes
em 2008 para 10,9 em 2018, representando uma queda de 31,4%. Assim,
considerando as taxas de detecção de casos de AIDS notificados, a razão de
sexo, expressa pela relação entre o número de casos de aids em homens e
mulheres, passou a ser de 15 para 23 casos de aids em homens para cada
dez casos em mulheres no período de 2008 a 2018 (BRASIL, 2020b).
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Segundo Boletim epidemiológico HIV/Aids 2019 do Ministério da
Saúde, a faixa etária entre 25 e 39 anos acumulou maior concentração dos
casos de aids no Brasil, em ambos os sexos. Do total de casos registrados
de 1980 a junho de 2019, 52,4% são do sexo masculino e 48,4% do sexo
feminino (BRASIL, 2019).
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São dados preocupantes, por se tratar da fase reprodutiva da mulher
e por conseguinte haver maior risco de ocorrência de transmissão vertical,
caso ela engravide ou já esteja gestante. Dessa forma, a epidemia da AIDS
tem um impacto superior entre as mulheres, exacerbado pelo seu papel na
sociedade e pela sua vulnerabilidade biológica à contaminação pelo HIV.
Quanto à categoria de exposição entre os indivíduos com 13 anos ou
mais de idade, a principal via de transmissão em 2018 foi a sexual, tanto em
mulheres (86,9%) quanto em homens (78,9%) (BRASIL, 2019b).
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Figura 11. Taxa de detecção de casos de AIDS (por 100.000 hab.), notificados
no SINAN, declarados no SIM e registrados no SISCEL/SICLOM(1), segundo
sexo e razão de sexo por ano de diagnóstico. Brasil, 2008 a 2018(2,3).

Fonte: Painel de Indicadores Epidemiológicos - MS/SVS/DCCI - Departamento de Doenças
de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2020b).
(1)
SICLOM utilizado para validação dos dados do SISCEL; (2)SINAN de 1980 até junho/2019,
SISCEL de 2000 a junho/2019 e SIM de 2000 a 2018; (3)Dados preliminares para os últimos
5 anos.

2.4.2 HIV em gestantes
A figura 12 apresenta o perfil das gestantes vivendo com HIV no Brasil,
ano de 2019, de acordo como o Painel da Gestante do DATASUS (BRASIL,
2020a). Os Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro se
destacam com o maior índice de gestantes com HIV (5,6%; 5,5% e 4,4%
respectivamente), enquanto que o Piauí (0,3%), Roraima (0,3%), Espírito
Santo (0,2%), Mato Grosso do Sul (0,2%), Rondônia (0,2%), Distrito Federal
(0,2%) e Sergipe (0,1%) apresentam os menores índices (BRASIL, 2020a).
SAÚDE DA MULHER

A faixa etária de 20 a 39 anos, dentre as gestantes, foi a mais atingida
pelo HIV, em 2019 no Brasil. A ocorrência de casos de HIV em gestantes
é preocupante também, por ter como consequência um maior risco de
exposição vertical de crianças ao HIV. Nesses casos, há recomendação de
fazer a profilaxia da transmissão vertical do vírus (como por exemplo a terapia
antirretroviral), mesmo sendo uma fase muito delicada para se realizar
qualquer intervenção com segurança, pois a eficácia desses medicamentos,
amplamente demonstrada na literatura, claramente sobrepõe-se aos riscos
das reações adversas aos mesmos (BRASIL, 2010).
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Quanto à escolaridade, verifica-se que 10,1% das gestantes que vivem
com HIV no Brasil, tem 8 a 11 anos de estudo. Portanto, pode-se refletir que
mesmo com o grau de instrução considerado bom, isso não impediu que
essas mulheres ficassem expostas ao risco. No quesito raça/cor predominam
as gestantes pretas (34,1%) e pardas (33,8%).
Figura 12. Perfil das gestantes vivendo com HIV, segundo a Unidade de
Federativa, escolaridade, escolaridade, faixa etária e raça/cor. Brasil, 2019.

Fonte: retirada de Painel Gestantes - MS/SVS/DCCI - Departamento de Doenças de
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (BRASIL, 2020a).
(1)
SICLOM utilizado para validação dos dados do SISCEL; (2)Última atualização: 03/2020.
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MULHERES EM RISCO DE VIOLÊNCIA

A violência contra as mulheres (VCM) é comum em todo o mundo e
está associada a numerosos e graves problemas de saúde para as mulheres
e seus filhos. A coleta, análise e divulgação de dados sobre violência
praticada pelo parceiro íntimo e outras formas de VCM são importantes para
o desenvolvimento de intervenções eficazes e sustentáveis para reduzir tal
violência (WHO, 2020).
No Brasil, de acordo com a cartilha da ONU MULHERES, baseada
em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), “67% dos
casos de violência contra as mulheres são cometidos por parentes próximos
ou conhecidos das famílias das vítimas, 70% das vítimas de estupro são
crianças e adolescentes e apenas 10% dos estupros são notificados” (ONUMULHERES, 2017).
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Segundo o Atlas da Violência de 2020 do Ipea (2020), em 2018 foram
assassinadas 4.519 mulheres, correspondendo a uma taxa de mortalidade
de 4,3 por 100 mil mulheres. Dentre as vítimas, 68% eram negras. Destacase que entre 2008 e 2018 os homicídios de mulheres negras aumentaram
12,4%.
Apesar de significativa melhora na situação da mulher no país, a
realidade é que muito ainda tem que ser mudado, a exemplo da desigualdade
de gênero e da violência contra a mulher, ainda fortemente presentes no
país.
Segundo os dados da Pesquisa de Informações Básicas – Munic
2018, apenas 9,7% dos municípios brasileiros disponibilizavam serviços
especializados de atendimento à violência sexual, e somente em 8,3% havia
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAMs naquele ano
(IBGE, 2019).
A mulher em situação de violência doméstica e familiar possui direito
de atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado
por servidores, preferencialmente do sexo feminino, estabelecido na Lei n.
11.340, de 07.08.2006 (BRASIL, 2006). No entanto, essa conquista em lei
está aquém das expectativas quando analisamos a proporção de mulheres
no efetivo das polícias civis das Unidades da Federação que era apenas de
26,4% em 31.12.2013 (IBGE, 2018).
2.6

SUICÍDIO ENTRE MULHERES

Segundo a WHO (2020), houve quase 800 mil mortes por suicídio
em todo o mundo em 2016, o equivalente a uma taxa anual de mortalidade
por suicídio de 10,6 por 100.000 habitantes. Os homens tinham quase duas
vezes mais probabilidade de morrer de suicídio do que as mulheres (13,5
e 7,7 mortes por 100.000 habitantes, respectivamente) no mesmo ano. Em
todos os grupos de renda do país, as taxas de mortalidade por suicídio
eram mais altas entre os homens em países de alta renda (21,0 por 100.000
habitantes).

A tabela 6 apresenta os registros no SIM/TABNET/DATASUS sobre os
óbitos da população feminina, ocorridos no Brasil, Nordeste e Piauí, entre
os anos de 2010 e 2019.
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As taxas de mortalidade por suicídio diminuíram 16% nos homens e
21% nas mulheres em todo o mundo entre 2000 e 2016. Apesar de já ser
um progresso, a redução da taxa global de suicídio no ritmo atual (redução
de 8% de 2010-2016) não seria suficiente para atingir as metas globais até
2030 (WHO, 2020).
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Tabela 6. Óbitos da população feminina, por frequência absoluta e relativa.
Brasil, Nordeste e Piauí, 2010 a 2019.

Fonte: TABNET-DATASUS-SIM (2020).

Prevenir homicídios, suicídios e violência não fatal requer abordagens
multissetoriais abrangentes que cobrem não apenas os serviços de saúde
e saúde mental, mas também vão além do setor de saúde e lidam com
as causas subjacentes, como gênero e desigualdades socioeconômicas,
normas sociais que permitem a violência, acesso a pesticidas altamente
perigosos e reportagens irresponsáveis da mídia (WHO, 2020).
REFERÊNCIAS

SAÚDE DA MULHER

BRASIL. Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar contra a mulher e dispõe sobre a criação dos
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>.
Acesso em 01 out. 2020.

34

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa
Nacional de DST e Aids. Recomendações para Profilaxia da Transmisão
Vertical do HIV e Terapia Antirretroviral em Gestantes: manual de bolso.
Brasília : Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/
pt-br/pub/2010/recomendacoes-para-profilaxia-da-transmissao-vertical-do-hiv-eterapia-antirretroviral-em>. Acesso em 02 out. 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de Análise de Situação de Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil
2011-2022. Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2011.

Universidade Federal do Piauí - UFPI

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim
epidemiológico HIV/Aids 2019. Número Especial, Dez. 2019. Disponível
em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/boletim-epidemiologico-dehivaids-2019 >. Acesso em: 20 set. 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Painel Gestantes. 2020a. Disponível em:
<http://www.aids.gov.br/pt-br/painel-gestantes>. Acesso em: setembro de 2020.
BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Painel de Indicadores Epidemiológicos.
2020b. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/gestores/painel-deindicadores-epidemiologicos>. Acesso em: 11 set. 2020.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estatísticas de
Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2018. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf>.
Acesso em: 12 mai. 2020.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa de
Informações Básicas Municipais. Perfil dos Municípios Brasileiros 2018.
Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101668.pdf>. Acesso em: 17 set. 2020.
INCA. Instituto Nacional do Câncer. Estatísticas de câncer. 2020a. Disponível em:
<https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer>. Acesso em: 12 set. 2020.
INCA. Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2020. 2020b. Disponível em:
<https://www.inca.gov.br/estimativa/introducao>. Acesso em: 12 set. 2020.
INCA. Instituto Nacional do Câncer. Síntese de Resultados e Comentários.
2020c. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/estimativa/sintese-de-resultadose-comentarios>. Acesso em: 12 set. 2020.
IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas da Violência 2020. 2020.
Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/25/infograficoatlas-da-violencia-2020>. Acesso em: 10 set. 2020.
TABNET-DATASUS. Informações de Saúde, Estatísticas Vitais. Sistema de
Informação sobre Mortalidade - SIM. Mortalidade - 1996 a 2018. 2020.
Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>.
Acesso em: 05 mai. 2020.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Noncommunicable Diseases
Country Profiles 2018. Geneva: 224p, 2018. Disponível em: <https://www.who.
int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en/>. Acesso em: 08 set. 2020.

SAÚDE DA MULHER

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Classification of
Diseases (ICD 10). 2010 <https://icd.who.int/training/icd10training/ICD-10%20
training/Start/index.html>. Acesso em: 31 ago. 2020.

35

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS - NUEPES

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Health Statistics 2020:
Monitoring Health for the SDGs, sustainable development goals. 92p,
2020. Disponível em: <https://www.who.int/gho/publications/world_health_
statistics/2020/en/>. Acesso em: 18 ago. 2020.

SAÚDE DA MULHER

ONU-MULHERES. Princípios de Empoderamento das Mulheres. 2017. Disponível
em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/cartilha_
ONU_Mulheres_Nov2017_digital.pdf>. Acesso em 17 set. 2020.

36

Universidade Federal do Piauí - UFPI

CAPÍTULO 3
Mortalidade Materna
Lídia Araújo dos M. Moura Fé

A mortalidade por causas relacionadas à gravidez, parto e puerpério
(cap. XV, da CID-10) não aparece entre as principais causas de morte
feminina. No entanto, ainda é considerada um grave problema de saúde
pública devido às altas taxas de mortalidade por causas obstétricas diretas,
consideradas evitáveis. Ademais, atinge desigualmente a população,
estando relacionada com a raça/cor, nível socioeconômico e região do país.
3.1

MORTALIDADE POR CAUSAS RELACIONADAS À GRAVIDEZ,
PARTO E PUERPÉRIO (CAP. XV, DA CID-10)

A morte materna é definida como qualquer morte que ocorre durante
a gestação, parto ou até 42 dias após o parto, segundo a 10ª Revisão da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) (WHO, 2010). No período
de 2015 a 2019 foram registrados 8.324 óbitos maternos de mulheres
residentes no Brasil, declarados no SIM. Isso corresponde a um percentual
de 2,6% em relação ao total de mortes de mulheres em idade fértil (MIF)
ocorridos nesse mesmo período (BRASIL, 2020d).

De acordo com o Painel de Monitoramento de Mortalidade Materna,
Infantil e Fetal do Ministério da Saúde, entre os óbitos maternos ocorridos
no Brasil, no período de 2015 a 2019, aproximadamente 67,2% deles
aconteceram por causas obstétricas diretas. As complicações que mais
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No mundo, as causas obstétricas diretas são as principais responsáveis
pelos óbitos maternos, cujas complicações de maior relevância são os
distúrbios hipertensivos e a eclampsia (SAY et al., 2014). Define-se como
causas obstétricas diretas, aquelas “complicações obstétricas durante
a gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções desnecessárias,
omissões, tratamento incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de
qualquer dessas causas”, as quais poderiam ser evitadas caso houvesse
acesso integral e qualificado aos serviços de saúde.
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se destacaram foram: hipertensão (1.608 óbitos; 28,7%), hemorragia
(1.093 óbitos, 19,5%), infecção puerperal (454 óbitos; 8,1%) e aborto (310
óbitos; 5,5%). Seguindo a tendência nacional, no Piauí foram registrados no
mesmo período um total de 195 óbitos, a maior parte deles relacionados
a hipertensão (45 óbitos; 28,5%), hemorragia (26 óbitos, 16,6%), infecção
puerperal (19 óbitos; 12,5%) e aborto (5 óbitos, 3,2%) (Figuras 13a e 13b).
As causas obstétricas indiretas resultam de doenças pré-existentes
à gestação ou que se desenvolveram durante esse período, não provocadas
por causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da
gravidez. De 2015 a 2019, essas causas foram responsáveis por 29,5% das
mortes maternas no Brasil e por 16,4% no Piauí. No Brasil, as complicações
que mais se destacaram foram as doenças do aparelho circulatório (27,1%)
e AIDS (3,8%); no Piauí as doenças do aparelho circulatório (34,4%) (Figuras
13c e 13d). As demais mortes notifcadas no SIM (3,3% no Brasil e 3,1% no
Piauí) aconteceram por causas obstétricas não especificadas.
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Figura 13. Óbitos maternos declarados segundo a causa básica (CID-10),
obstétricas diretas e indiretas. Brasil e Piauí, 2015 a 2019*.
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Fonte: BRASIL (2020d). MS/SIM. Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna do
Portal do Departamento de Análise de Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis
(DASNT). Setembro de 2020. *dados preliminares sujeito as alterações.

No Brasil, no mesmo período, constata-se no SIM que a maioria
dos óbitos ocorreram no ambiente hospitalar, com percentual de 90,5%.
Já em relação a faixa etária, o grupo etário de 20 a 39 anos respondeu
aproximadamente por 78,6% dos óbitos; mas ainda é preocupante a faixa
etária de 10 a 19 anos, com 12,9% de óbitos, que corresponde às mães
adolescentes. Já a cor/raça parda tem um peso de 53,5% das mortes,
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seguida da cor/raça branca com 31,2%; a cor/raça preta ainda responde
por 10,9% (Figura 14).
Figura 14. Características epidemiológicas da mortalidade materna
declarada no Brasil no período de 2015 a 2019*.

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) – BRASIL (2020d).
* dados preliminares sujeito as alterações.

A mortalidade materna vem reduzindo no Brasil, e alcançou o valor
de 57,6 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2015. No entanto, pelas metas
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), esse número deveria
ter sido reduzido para no máximo 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos
(BRASIL, 2020b). Em 2018, a RMM se manteve alta, chegando a 59,1 óbitos
para cada 100 mil nascidos vivos (NVs) (BRASIL, 2020a) (Figura 15).
Figura 15. Razão de Mortalidade Materna. Brasil, 1990 a 2018.

Nesse contexto, continuam os esforços nacionais e internacionais para
redução da Razão de Mortalidade Materna (RMM), com foco nas metas dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O Brasil busca
atingir a RMM de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2030 (PNUD, 2015).
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Fonte: retirada de Boletim Epidemiológico - BRASIL (2020a) - MS/SVS/CGIAE – Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
(Sinasc).
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Segundo Boletim Epidemiológico nº 20 do Ministério da Saúde,
no Brasil, entre 2017 e 2018, a RMM sofreu redução de 8,4% ao passar de
64,5 para 59,1, respectivamente. Nesse período, os maiores percentuais de
redução da RMM foram observados nas regiões Norte (redução de 9,1%;
RMM de 88,9 para 80,8), Nordeste (redução de 8,3%; RMM de 73,2 para
67,1) e Sudeste (redução de 14,6%; RMM de 62,3 para 53,2). A Região Sul
apresentou discreta redução de 0,7% na RMM, de 38,5 para 38,2) e a Região
Centro-Oeste registrou aumento de 14% na RMM, de 56,9 para 64,9 (Figura
16) (BRASIL, 2020a).
Além disso, as disparidades regionais quanto à mortalidade materna
são grandes, destacando-se o Norte e o Nordeste com as maiores RMM’s.
Na avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de
2017, o Piauí apresentou o terceiro pior desempenho do País e o segundo
pior desempenho na Região Nordeste, com RMM Vigilância de 103,6 por
100 mil NVs e RMM Direta de 83,2 por 100 mil NVs em 2015 (BRASIL, 2018).
Em 2018, no Piauí, a RMM direta foi estimada em 80,1 por 100 mil NVs, mais
do que dobro da taxa máxima aceitável (BRASIL, 2019b).
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Figura 16: Razão de Mortalidade Materna e tendência. Brasil e regiões,
2009 a 2018.
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Fonte: retirada de Boletim Epidemiológico - BRASIL (2020a) - MS/SVS/CGIAE – SIM e Sinasc.
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Dentre as estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde para
promover ações com impacto para a melhoria da atenção pré-natal,
nascimento e pós-parto e consequente redução da mortalidade materna,
destacam-se algumas: Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna
e Neonatal (2004); Estratégia Rede Cegonha (2011); implementação do
PREMMICE (Plano de Redução da Mortalidade Materna e na Infância
por Causas Evitáveis); Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia,
desenvolvida em parceria com a Opas (Organização Pan-Americana da
Saúde) e Fortalecimento dos Comitês de Prevenção de Mortalidade Materna
Infantil e Fetal (CPMMIF) (BRASIL, 2018; BRASIL, 2020b).
Nesse contexto, a Universidade Federal do Piauí em parceria com
o Ministério da Saúde - Rede Evipnet (Evidence-Informed Policy Network)
elaborou a Síntese de Evidências para Políticas de Saúde intitulada:
“Estratégias para redução da mortalidade materna no Estado do Piauí”.
Assim, foram reunidas evidências de pesquisa global (a partir de revisões
sistemáticas) e evidências locais para embasar as deliberações sobre as
políticas e os programas de saúde (BRASIL, 2020b).
A Síntese apontou três opções para a redução da mortalidade
materna no Piauí, a partir da análise dos benefícios, dos possíveis danos e da
viabilidade das intervenções incluídas em revisões sistemáticas relacionadas
ao problema e, principalmente, dos aspectos de aplicabilidade, equidade
e efetividade em relação às principais causas da mortalidade materna no
contexto da APS. A seguir as três opções selecionadas (BRASIL, 2020b):
Opção 1 – Rastreamento da hipertensão e préeclampsia na gravidez
Realizar o monitoramento de qualidade da pressão
arterial pela equipe de Saúde da Família durante
toda a gestação e implementar o teste de proteinúria
na Atenção Básica para as gestantes de risco.

Opção 3 – Capacitação das equipes de Saúde na APS
Implementar ações de capacitação (encontros
educativos, visitas educativas, práticas facilitadas,
líderes locais de opinião, auditoria e feedback) que
promovam mudanças cognitivas e de comportamento
dos profissionais de Saúde da Família.
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Opção 2 – Envio de mensagens de texto via celular
para gestantes de alto risco e equipes de Saúde da
Família
Estabelecer um sistema de envio de mensagens de
texto via telefonia celular entre as
gestantes de alto risco e as equipes de Saúde da
Família para promoção e educação em saúde,
prevenção de agravos e utilização dos serviços na
Rede Regionalizada de Saúde.
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O acompanhamento do pré-natal e da atenção ao parto é reconhecido
atualmente como importante estratégia para prevenir ou reduzir o risco de
mortalidade, tanto para a gestante como para a criança (BRASIL, 2019a).
Segundo a WHO (2020), a maioria das mortes maternas pode
ser evitada por meio de manejo adequado da gravidez e cuidados no
nascimento, incluindo cuidados pré-natais por profissionais de saúde
treinados, assistência durante o parto por profissionais de saúde qualificados
e cuidados e apoio nas semanas após o parto. Os dados de 2014 a 2019
indicam que aproximadamente 81% de todos os nascimentos no mundo
ocorreram na presença de profissionais de saúde qualificados, um aumento
de 64% no período de 2000-2006. Na África Subsaariana, onde ocorrem
cerca de 66% das mortes maternas no mundo, apenas 60% dos partos
foram assistidos por profissionais de saúde qualificados durante o período
de 2014-2019.
3.2

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL

Em 2016, OMS passou a recomendar 8 (oito) consultas de pré-natal
por gestante, ao invés de apenas 4 (quatro). Mas assumiu que cada país
poderia adaptar o novo modelo de cuidados ao seu contexto, desde que
fossem oferecidos serviços para melhorar a qualidade dos cuidados durante
o acompanhamento pré-natal e garantir o bem-estar materno e fetal e a
experiência positiva de mulheres e meninas durante a gravidez (WHO, 2018).
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No Brasil, desde 2000, foi estabelecida a realização de, no mínimo,
06 (seis) consultas de acompanhamento pré-natal por gestante. Essa
medida é fruto da portaria ministerial nº 570, de 1º de junho, considerando
a necessidade de estabelecer mecanismos que viabilizem a melhoria do
acesso, a ampliação da cobertura e da qualidade do acompanhamento
pré-natal e a realização do cadastramento das gestantes. A referida portaria
instituiu o Componente I do Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento - Incentivo à Assistência Pré-natal no âmbito do Sistema Único
de Saúde (BRASIL, 2000).
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Em 2018, no Brasil, a proporção de gestantes que receberam 7 ou
mais consultas pré-natal foi 70,8%, sinalizando melhoria do acesso aos
serviços. No entanto, quando observamos esse quantitativo por região e
Unidade de Federação, como por exemplo região Nordeste e Estado do
Piauí, cujo percentual de consultas está abaixo da média nacional (64,8% e
64,1%, respectivamente), confirmamos a necessidade de mais esforços para
garantir a qualidade da assistência pré-natal (Tabela 7).
Apesar do aumento do número de consultas de pré-natal ao longo
desses anos, em 2018 ainda houve gestantes (1,7%) no Brasil que não fizeram
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nenhum acompanhamento de pré-natal. Destaca-se que no Nordeste e Piauí
esse número está acima da média nacional, 2,1% e 2,6%, respectivamente,
sugerindo investigar os motivos dessa desassistência.
Tabela 7. Percentual de consultas de pré-natal por gestante, no Brasil, região
Nordeste e Estado do Piauí. 2018.

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC (BRASIL,
2020e).

O pré-natal é fundamental para detectar chances de surgirem
problemas durante a gravidez que possam prejudicar o parto e a saúde
da mãe e bebê. A análise da alta incidência de óbitos maternos por causas
obstétricas diretas no Brasil, como hipertensão e hemorragia, pode ser um
dos parâmetros para desconfiar que a ampliação da cobertura de consultas
pré-natal nos últimos anos não veio acompanhada da melhora da qualidade
da assistência.
A qualificação do cuidado pré-natal deve incluir protocolos baseados
em evidências a serem seguidos pelos profissionais da Atenção Primária,
pois esses são os primeiros que têm contato com a gestante, ainda no
início da gravidez. Uma medida determinante é a classificação de risco da
gestante, a qual deve ser feita já na primeira consulta, e contribui para que
o profissional tome as condutas adequadas para evitar as complicações e
mortes maternas por causas evitáveis.
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Quanto à assistência ao parto no Brasil, no ano de 2018, a maioria
(98,5%) dos partos foi realizada em ambiente hospitalar. Nordeste e Piauí
seguiram a mesma tendência registrando 98,2% e 97%, respectivamente.
Os demais partos se distribuem por outros locais de ocorrência, sendo ainda
realidade o parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais (Tabela 8)
(BRASIL, 2020e).
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Tabela 8. Distribuição dos partos por local de ocorrência. Brasil, região
Nordeste e Estado do Piauí, 2018.

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC (BRASIL,
2020). *Estab.: Estabelecimento.

3.3

ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Frente à pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus
(SARS-Cov-2), o Ministério da Saúde publicou notas técnicas com
recomendações informadas por evidências científicas para orientar os
profissionais de saúde que atuam na assistência à saúde das mulheres, bem
como gestantes puérperas e recém-nascidos, na atenção ao pré-natal, parto,
parto e puerpério. Os protocolos de manejo clínico mais atuais publicados
pelo Ministério devem ser seguidos, a fim de identificar casos suspeitos de
COVID-19 conforme sintomas e sinais de gravidade.
Dessa forma, as notas técnicas buscam garantir o atendimento a
esses grupos, e principalmente evitar a descontinuidade do tratamento
ou da investigação de condições clínicas como neoplasias, Infecções
Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sangramento uterino aumentado, entre
outras condições cuja interrupção possa repercutir negativamente na saúde
da mulher (BRASIL, 2020c).

SAÚDE DA MULHER
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CAPÍTULO 4
Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (PNAISM)
Salete Maria da Rocha Cipriano Brito

4.1

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER NO
BRASIL

As políticas públicas de saúde materno-infantil surgiram no Brasil
nos anos 20 do século passado, sendo direcionadas para a gravidez e o
parto. Entre as décadas de 30 e 70, os programas materno-infantis eram
propostos com base no papel sociocultural da mulher, que era vista como
aquela responsável pela maternidade, pelos cuidados com o lar e a família.
Não havia integração com outras políticas e nem impactos para melhoria
dos indicadores de saúde da mulher brasileira (BRASIL, 2004).
As mudanças nas relações sociais entre homens e mulheres, abriram
novas perspectivas para melhorar a qualidade de vida das mulheres e
exigiram políticas mais integrativas e eficazes. Nesse cenário, o Ministério da
Saúde lançou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)
em 1984 (BRASIL, 2011).
4.2

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
(PAISM)
SAÚDE DA MULHER

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)
surgiu num contexto em que havia um alto crescimento demográfico no
país, movimentos sociais femininos e movimentos sanitaristas. O programa
incluiu novos aspectos na atenção à saúde da mulher. Dessa forma, um leque
maior de cuidados foi estabelecido, incluindo o planejamento familiar, ações
educativas e preventivas, sendo abrangente no pré-natal, parto, puerpério
e climatério, bem como, na prevenção e controle de doenças sexualmente
transmissíveis (DST), cânceres de mama e de colo uterino (Quadro 1)
(BRASIL, 1984).
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O PAISM apresentou como características, a descentralização, a
hierarquização, regionalização, integralidade e equidade. Esses princípios
também eram incorporados no Movimento Sanitário e outros movimentos
sociais do período de redemocratização do Brasil (BRASIL, 2011).
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a Constituição Federal
do Brasil de 1988, de forma descentralizada, integralizada e com participação
comunitária, trouxe vantagens na execução da PAISM (SEPÚLVEDA, 2020).
Com a municipalização da gestão do SUS, a atenção à saúde da mulher
passou a ser integrada ao SUS e às suas diretrizes (BRASIL, 2011).
Quadro 1. Ações de atenção à saúde da mulher propostas no PAISM.

Fonte: adaptado de Brasil (1984).

4.3

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA
MULHER (PNAISM)

SAÚDE DA MULHER

O documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher – Princípios e Diretrizes” foi formulado em 2004 pelo Ministério
da Saúde brasileiro em conjunto com vários grupos representativos
da sociedade brasileira, gestores do SUS, pesquisadores, agências
internacionais e Organizações não governamentais (ONGs). Tem como
foco, a implementação do cuidado à saúde da mulher, garantindo-lhes seus
direitos e visando a prevenção de doenças e a redução da morbimortalidade
por causas evitáveis (BRASIL, 2004).
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De acordo com Brasil (2004), a PNAISM segue os princípios
indissociáveis da humanização e da qualidade da assistência à saúde da
mulher. Os elementos relacionados a esses princípios são mostrados na
Figura 17.
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Figura 17. Elementos da humanização e da qualidade da assistência à
saúde da mulher.

Na Figura 18 é mostrado um resumo das diretrizes da PNAISM na
primeira versão formulada em 2004. Uma diretriz primordial é a capacitação
do SUS, como sistema de promoção de saúde, controle de patologias e
garantia de direitos à saúde da mulher brasileira.

SAÚDE DA MULHER

Fonte: adaptada de Brasil (2004).
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Figura 18. Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher.

SAÚDE DA MULHER

Fonte: adaptada de Brasil (2004).
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Tanto nas diretrizes como nos objetivos da PNAISM (Figura 19), há
enfoques da questão de gênero, como também a garantia da equidade nas
ações do cuidado, diante dos vários grupos sociais, como mulheres negras,
indígenas, presidiárias e outras que também apresentam vulnerabilidades.
Um cenário mais completo do universo feminino passa a ser considerado,
inclusive os determinantes socioeconômicos e culturais do adoecimento, o
cuidado enfatizado em todas as faixas etárias, a participação da sociedade
civil nas esferas federal, estadual e municipal e muitos outros aspectos.
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Figura19. Objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher.

Fonte: Brasil (2004).
SAÚDE DA MULHER

Os objetivos gerais (Quadro 2) trazem como foco, a ampliação da
atenção, o acesso humanizado e qualificado, a prevenção de doenças
evitáveis e o princípio da integralidade da assistência em todos os níveis
das redes de saúde. Nesse sentido, um dos objetivos da PNAISM é reduzir
a morbimortalidade feminina no país, de forma abrangente e sem nenhuma
forma de discriminação (BRASIL, 2011).
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Quadro 2. Objetivos gerais da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Mulher.

Fonte: Brasil (2004).

4.4

PACTOS PELA VIDA, EM DEFESA DO SUS E DE GESTÃO

O documento do Ministério da Saúde intitulado “Diretrizes
Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão”, firmado
entre os gestores do SUS, foi publicado através da Portaria/GM nº 399, de
22 de fevereiro de 2006 (BRASIL, 2006).
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No Pacto pela Vida, houve seis prioridades para atenção à saúde, tais
como: “Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama;
Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento da capacidade
de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue,
hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da saúde, com
ênfase na atividade física regular e alimentação saudável; Fortalecimento
da Atenção Básica” (BRASIL, 2006).
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Nas prioridades direcionadas para a Saúde da Mulher, o Pacto pela
Vida contemplou nas três esferas do SUS, o cumprimento de objetivos e
metas, como a “cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do
colo do útero” e incentivo para cirurgias ambulatoriais para remoção de
lesões uterinas. Em relação ao câncer de mama, o pacto teve como metas,
o aumento para 60% da cobertura da mamografia e realização de punção
para biópsia em todos os casos com indicação médica (BRASIL, 2006).
O Pacto pela Vida também teve por objetivos, reduzir as taxas de
mortalidade neonatal e infantil, diminuir a mortalidade materna, garantir
medicamentos para tratar hipertensão no parto. Dentre as metas do plano,
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havia a qualificação da distribuição de sangue para as maternidades e a
“criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com
população acima de 80 mil habitantes“ (BRASIL, 2006).
4.5

PLANO NACIONAL DE SAÚDE - PNS 2016 - 2019

O Plano Nacional de Saúde (PNS 2016 - 2019) teve dentre outros
objetivos, “aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões
de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência,
Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa
com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas.” O PNS também direcionou ações de atenção para grupos
específicos, visando “promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de
vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões
de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as
especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e
nas redes de atenção à saúde.” Nesse sentido, foram estabelecidas medidas
de fortalecimento da Rede Cegonha, uma estratégia para a integralidade
dos serviços da saúde materno-infantil. Essa rede já teve adesão de todas as
unidades da Federação (BRASIL, 2016).
4.6

PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE - PAS

A planificação da atenção à saúde (PAS) é um instrumento de gestão
e organização da Atenção Primária e Atenção Ambulatorial Especializada
(AAE) nas Redes de Atenção à Saúde (RAS). Nesse sentido, ocorre a
integração das ações e serviços na rede, melhorando a assistência à saúde
pelo SUS. A metodologia de Planificação da Atenção à Saúde (PAS) foi
proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), em
Regiões de Saúde das 27 Unidades Federativas, realizando mudanças na
atenção e na gestão dos serviços (SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a).

SAÚDE DA MULHER

O PlanificaSUS é um projeto ligado ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)
do Ministério da Saúde e executado pela Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) com o objetivo de implantar a metodologia
da PAS proposta pelo CONASS, cooperando com as secretarias estaduais
e municipais de saúde. O projeto emprega workshops, oficinas, cursos e
várias metodologias educativas ativas para cooperar com o processo de
planificação (SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT
EINSTEIN, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a).
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Na operacionalização da planificação, segue-se o modelo de Mendes
para o processo social de construção da APS, comparando os macros e
microprocessos com a construção de uma casa que precisa ter bons alicerces
(MENDES, 2015). Dessa forma, a planificação da assistência fortalece a APS
e as RAS no SUS.
No Brasil, a portaria 4.279, de 30 de dezembro de 2010 estabeleceu
as diretrizes para a organização das RAS no âmbito do SUS e o decreto 7.508,
de 28 de junho de 2011, regulamentou a lei 8.080, de 1990 (SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019a). A Rede Cegonha foi criada em 2011 pelo Ministério da
Saúde, sendo uma rede de cuidados na atenção à saúde materno-infantil
com os componentes: “Pré-natal; Parto e nascimento; Puerpério e atenção
integral à saúde da criança e Sistema logístico (transporte sanitário e
regulação)”. Dessa forma, atende um ciclo completo de atendimento
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
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O PlanificaSUS tem disponiblizado notas técnicas para a organização
das redes de atenção, considerando as condições crônicas mais comuns:
“ciclo de vida da pessoa idosa, ciclo de vida da criança, gestação e puerpério,
hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, saúde mental e câncer de
mama e colo de útero.” Essas Notas Técnicas estão de acordo com o “Modelo
de Atenção às Condições Crônicas (MACC)”. Nesse contexto, apresentam o
objetivo de garantir à mulher o direito ao planejamento familiar, a atenção
humanizada por todo o ciclo gravídico-puerperal, como também, a saúde
da criança (SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT
EINSTEIN, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019b).

54

A “Nota Técnica para Organização da Rede de Atenção à Saúde com
Foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada
- Saúde da Mulher na Gestação, Parto e Puerpério” foi elaborada pela
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) e o
Ministério da Saúde em 2019. No documento, há diretrizes para a avaliação,
estratificação de riscos, identificação e manejo de morbidades que afetam
a mulher durante a gestação, parto e puerpério, contribuindo para a
operacionalização das ações na APS e AAE de forma integrada (SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019b).
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CAPÍTULO 5
O Planejamento Familiar na Atenção Básica
Ione Maria Ribeiro Soares Lopes

5.1

INTRODUÇÃO

O planejamento familiar, segundo a OMS, é a possibilidade do
indivíduo ou casal de ter a oportunidade da escolha do número desejado de
filhos, do momento que desejam tê-los e do espaçamento das gravidezes,
utilizando para isso os métodos contraceptivos (World Health Organization,
2019).
Os direitos reprodutivos foram incluídos como Direitos Humanos na
Conferência Internacional dos Direitos Humanos em Teerã, de 22 de abril a
13 de maio de 1968 (TRINDADE, 1991). A Declaração de Direitos Humanos
de Viena de 1993, em seu parágrafo 18 afirma que os direitos humanos de
mulheres e meninas são parte alienável integral e indivisível dos direitos
humanos universais (BUDIB et al., 2019).
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Desde então o planejamento familiar vem sendo debatido em todo
o mundo para garantir aos casais a decisão sobre a sua vida reprodutiva;
direito de escolha em ter ou não filhos, quantidade de filhos e espaçamento
de tempo entre as gestações; acesso aos métodos contraceptivos e pleno
exercício da sua sexualidade e para isso se faz necessária políticas públicas
eficazes que assegurem esses direitos.
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresentou estimativa de
287 mil mortes maternas no ano de 2010 em todo o mundo, sendo que 85%
dessas mortes ocorreram na África e sul da Ásia. Vale ressaltar que nessas
regiões há carência de ações em saúde reprodutiva, refletindo o déficit de
benefícios na saúde física, sexual, social e econômica em uma sociedade
(VOUKING et al., 2014).
No Brasil, as políticas de saúde reprodutiva foram instituídas a partir
da implementação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher
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(PAISM) pelo Ministério da Saúde, em 1984, o que favoreceu ações educativas
a serem empreendidas na década de 1990, nas unidades de saúde dos
municípios. O Sistema Único de Saúde (SUS) representa o sistema de saúde
adotada no Brasil, que tem como princípios orientadores a universalidade do
acesso aos serviços, a integralidade dos cuidados de saúde e a integralidade
dos cuidados de saúde e a igualdade na distribuição de recursos; e as
ações exaltadas para a saúde das mulheres incluem cuidados no pré-natal,
no parto e pós-parto; bem como a prevenção e tratamento nas áreas de
ginecologia como planejamento familiar, climatério, infecções sexualmente
transmissíveis, câncer do colo do útero e de mama (GUILHERME e AZEVEDO,
2007; VOUKING et al., 2014).
Atender a necessidade de todas as mulheres por métodos modernos
de contracepção evitaria um adicional de 67 milhões de gestações
indesejadas anualmente (OMS, 2019).
No Brasil, a Lei no 9.293 da Constituição Federal de 12 de janeiro de
1996, que trata do planejamento familiar, consta que é um direito de todos
e é parte integrante de uma visão de atendimento global e integral à saúde
do casal, com diminuição das gestações de alto risco e/ou indesejadas, as
quais muitas vezes evoluem para abortamentos realizados em condições
inseguras, o que certamente vai refletir em satisfação pessoal, melhor
qualidade de vida e integração interfamiliar (ARAÚJO e Di BELLA, 2019;
BRASIL, 1996).
A atuação dos profissionais de saúde, no que se refere ao Planejamento
Familiar, deve estar pautada no Artigo 226, Parágrafo 7, da Constituição
da República Federativa do Brasil, portanto, no princípio da paternidade
responsável e no direito de livre escolha dos indivíduos e/ou casais (BRASIL,
2002).

5.2

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Os contraceptivos é o conjunto de métodos físicos ou químicos
que visam evitar a fecundação de um óvulo por um espermatozóide, de
preferência que seja um método temporário e reversível (BUDIB et al, 2019).
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Não existe um método ideal que atinja todas as necessidades das
mulheres e que consiga ser aplicável durante todo o período reprodutivo,
necessitando de uma individualização dos aspectos a serem avaliados pelo
profissional de saúde na escolha do método contraceptivo, observando
os benefícios, contraindicações, efeitos colaterais, facilidade do uso e da
acessibilidade e a eficácia do método, sendo que para isso deve ter um
conhecimento aprofundado dos diferentes métodos contraceptivos para
que possa orientar o casal na melhor escolha (OMS, 2015).
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As taxas de efetividade e de continuidade são formas indiretas de
avaliação do uso dos diferentes contraceptivos.
5.2.1 Taxa de Efetividade
A taxa de efetividade mede a probabilidade de uma mulher não
engravidar, ou seja, indiretamente detecta a incidência de falha durante
o uso de um determinado contraceptivo, o qual é diferente para cada
método. O índice de Pearl é o mais utilizado e corresponde ao percentual
de gestações ocorridas durante o primeiro ano de uso do método em
relação ao número total de usuárias. Se esse índice for obtido dentro das
condições normais de prática diária, é denominado taxa de uso comum ou
habitual (uso não perfeito), como por exemplo, tomar a pílula com atraso ou
esquecimento. No entanto, em condições de rigoroso controle, esse índice
de Pearl é denominado de taxa de uso correto ou teórico (GERLINGER et al.,
2014).
5.2.2 Taxa de Continuidade
A taxa de continuidade dá uma ideia a respeito da aceitação do
método contraceptivo, complementando as informações da taxa de
efetividade. Também é avaliada pelo período de um ano e mede o número
de mulheres que utilizam um determinado método contraceptivo ao final
do primeiro ano de uso. É sabido que a taxa de continuidade está muito
associada à aderência da usuária do contraceptivo, mas também depende
muito da orientação médica no momento da prescrição (GERLINGER et al.,
2014; TRUSSEL, 2011).
5.2.3 Classificação
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Os métodos contraceptivos podem ser classificados de várias formas,
entre elas, quanto à efetividade, composição (hormonais ou não hormonais)
e duração (definitivos ou reversíveis) (ARAÚJO e Di BELLA, 2017; TRUSSEL,
2011).
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No Quadro 3 são apresentados os dados de Trussell, considerando
as taxas de efetividade de uso habitual e correto e também as taxas
de continuidade, na classificação quanto à efetividade dos métodos
contraceptivos, aliando-se aos diferentes perfis das mulheres para ajuda-las
na escolha do método mais apropriado a sua realidade.
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Quadro 3. Classificação dos métodos contraceptivos segundo a efetividade,
uso habitual, uso correto e continuidade.

Fonte: Adaptado de Trussel – OMS (2011) e Araújo e Jarmy-Di Bella (2017).

A Figura 20 mostra a classificação dos métodos contraceptivos quanto
à duração.
Figura 20. Classificação dos métodos contraceptivos em reversíveis ou
definitivos.

Os métodos comportamentais baseiam-se na abstinência da
atividade sexual em determinados dias ou na interrupção do ato sexual
antes da ejaculação, por meio da observação dos sinais de infertilidade, no
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Fonte: Adaptado de DI Bella, 2017.
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coito interrompido ou no controle dos dias do calendário. Neste último, para
evitar a gravidez, orientar a mulher para suspender as relações sexuais com
contato genital no período do ciclo menstrual fértil, que é obtido subtraindo
11 do ciclo menstrual (dos últimos 6 meses) mais longo e 18 do mais curto.
Em relação ao coito interrompido, deve ser destacado a necessidade de
um autocontrole por parte do homem para que o pênis possa ser retirado
do canal vaginal e o sêmen ser depositado fora da genitália feminina.
São métodos considerados menos eficazes do que os hormonais ou os
dispositivos intrauterinos (DIU), como também não protegem contra as
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), não devendo ser estimulado
(JARMI Di BELLA, 2017).
Os métodos de barreira (mecânicos ou químicos) colocam obstáculos
à penetração dos espermatozóides no canal cervical. Os mais utilizados são
os preservativos (condons) masculinos e femininos, além do diafragma. É
um método que, além de evitar a gravidez, reduz o risco da transmissão do
HIV e de outras ISTs. Sua segurança depende de armazenamento adequado,
da técnica de uso e da utilização em todas as relações sexuais.
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O diafragma consiste num anel flexível, coberto no centro com uma
delgada membrana de látex ou silicone em forma de cúpula que se coloca
na vagina cobrindo completamente o colo do útero e fundos de sacos
vaginais, impedindo a penetração dos espermatozóide no canal cervical.
Existem diversos tamanhos, sendo necessária a medição por um profissional
de saúde treinado, para determinar o tamanho adequado a cada mulher. A
vida média útil do produto é em média de 3 anos e sua indicação limita-se
às mulheres com baixo risco para HIV e outras ISTs (FONTES et al., 2019).
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O DIU T de cobre-380A é um método contraceptivo utilizado em todo o
mundo. O principal mecanismo de ação situa-se no desencadeamento pelos
sais de cobre e polietileno da reação de corpo estranho pelo endométrio.
A presença de cobre no muco cervical também atua na diminuição da
motilidade e viabilidade dos espermatozóides. Atualmente faz parte dos
métodos contraceptivos oferecidos pelos programas de Planejamento
Familiar no Brasil. É prático, sem efeitos hormonais sistêmicos, pode ser
usado pela maioria das mulheres, mesmo as lactantes e nulíparas. O corpo
do DIU contém sulfato de bário, que o torna radiopaco e tem uma duração
contraceptiva de 10 anos. Para a sua inserção, o médico necessita de um
treinamento técnico. Os efeitos colaterais mais comuns são: o aumento do
fluxo menstrual e a dismenorréia (FINOTTI et al., 2019).
O DIU de levonorgestrel (MIRENA) é também um dispositivo
intrauterino, mas com ação hormonal: libera progestagênios de forma
continua na cavidade endometrial, levando a atrofia endometrial e
amenorreia (na maioria das vezes), com eficácia excepcional durante 5 anos
de uso. As principais complicações do DIU de levonorgestrel e do DIU T
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de cobre é a perfuração uterina que está relacionada frequentemente
a experiência do profissional na técnica de inserção. O seguimento após
a inserção é necessário e deve ser agendado o retorno após a primeira
menstruação ou a partir de 3 semanas após a inserção para o manejo da
eficácia do método (efeitos colaterais e sinais de implantação inadequada)
(FINOTTI et al., 2019).
Os métodos hormonais combinados orais são constituídos pela
associação de um componente com estrogênio (etinilestradiol, 17-betaestradiol ou valerato de estradiol) e de progestagênio (levonorgestrel,
gestodene, desogestrel, norgestimato, ciproterona e drosperinona). A
pílula também pode ter como componente apenas o progestagênio (BUDIB
et al, 2019).
Quanto à dose de estrogênio, as pílulas vêm diminuindo
gradativamente ao longo do tempo, desde as primeiras formulações
na década de 1960 (60mg de mestranol), pela associação com os
riscos tromboembólicos arteriais para 50 microgramas-35-30-20mcg e
ultimamente surgiram formulações com 15 microgramas de etinilestradiol,
consideradas de ultrabaixa dose.
Em relação aos métodos hormonais injetáveis podem ser de aplicação
intramuscular mensal, combinados (estradiol + algestona/norestisterona
/ou medroxiprogesterona) ou intramuscular trimestral só de progestagênio
(150mg de medroxiprogesterona).
A contracepção definitiva corresponde à laqueadura tubária na mulher
e à vasectomia no homem. A eficácia é bastante elevada, com índice de Pearl
de 0,09 a 0,52; sendo as causas de falhas atribuídas laqueadura tubária:
a presença de gravidez no ato cirúrgico, ligadura da estrutura anatômica
errada (ligamento redondo do útero e não a trompa) ou fistulização com a
recanalização espontânea (rara) (LOPES, 2015).

No Brasil, a esterilização cirúrgica ou ligadura tubária (LTB) está
regulamentada pela Lei no 9.263, que trata do planejamento familiar que
estabelece condições obrigatórias para a sua execução:
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A contracepção permanente feminina é o método mais comum
de contracepção no mundo; em 2019, foi usado por 23,7% de todos os
usuários de contraceptivos, num total de 219 milhões de mulheres em todo
o mundo A única indicação para contracepção permanente feminina é a
preferência da paciente por ter um método contraceptivo permanente para
prevenção da gravidez. A escolha é feita pelo paciente, mas a decisão requer
aconselhamento completo sobre alternativas (por exemplo, contracepção
reversível de ação prolongada, vasectomia), esterilidade permanente e
risco de arrependimento (BRAATEN e DUTTON, UpToDate???, 2020).
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Art. 10- Somente é permitida:
I- Em homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos
de idade, ou pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado
o tempo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e do ato
cirúrgico, período que será propiciado à mulher acesso a serviço de
regularização da fecundidade, incluído aconselhamento por uma equipe
multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;
II- No caso de risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto,
testemunhado e assinado por dois médicos em relatório escrito;
III- O casal deverá assinar um documento expressando a vontade, após a
informação dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, opções
contraceptivas reversíveis existentes e as dificuldades de sua reversão;
IV- É vedado o ato cirúrgico durante os períodos de partos ou abortos,
exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas
anteriores;
V- A esterilização cirúrgica como método contraceptivo só poderá ser
executada através de laqueadura tubária, vasectomia ou outro método
cientificamente aceito, sendo vedada através de histerectomia e
ooforectomia (FONTES et al, 2019).
A vasectomia é um método de esterilização masculina definitiva que
consiste na secção e ligadura (ou oclusão) dos ductos deferentes. Não é um
método com a eficácia imediata e deve ser realizado um espermograma
com 03 meses pós-vasectomia para a comprovação da ausência de gameta
masculino no esperma. Normalmente é uma cirurgia realizada pelos
urologistas. Pode ser realizada em ambiente ambulatorial sob anestesia
local na bolsa escrotal. É considerado um método subutilizado, tendo um
número três vezes maior de casais, que optam pela laqueadura tubária,
apesar desta ser mais cara e com maior morbidade (JOHNSON e SANDLOW,
2017; LOPES et al., 2019).
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5.2.4 Escolha do Método Contraceptivo
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Como definido pela OMS, a garantia dos direitos humanos está na
prestação de informações, aconselhamento e recomendação de métodos
contraceptivos que permitam o planejamento e evitem a gestação não
planejada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).
A atuação dos profissionais de saúde na assistência ao planejamento
familiar envolve, necessariamente, três tipos de atividades: Educativas;
Aconselhamento e as clínicas, que devem ser desenvolvidas de forma
integrada e participativa dos diversos elementos, nessas atividades, de
acordo com o nível de responsável de cada um (BRASIL, 2002).
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As ações educativas devem ser preferencialmente realizadas em
grupo, antes da primeira consulta, mas sempre reforçadas pela ação
educativa individual. A ideia no aconselhamento é a troca de ideias entre
o profissional de saúde e a paciente, conhecendo a realidade individual,
preparando para a última etapa, a consulta, onde será realizada a anamnese,
exame físico geral e ginecológico para então proceder a análise da escolha
e prescrição do método contraceptivo (UpToDate????, 2020).
O profissional deve ofertar todas as alternativas dos métodos
contraceptivos aprovados pelo Ministério da Saúde, bem como o
conhecimento de suas indicações, contraindicações e implicações de uso,
garantindo à mulher os elementos necessários para a livre e consciente
escolha do método que ela melhor se adapte, mas informando a necessidade
do devido acompanhamento do uso do contraceptivo, independentemente
do método escolhido.
Os elementos presentes na qualidade dos serviços de saúde sexual
e reprodutiva devem ser considerados como, a escolha e autonomia das
usuárias, a informação baseada em evidências sobre a eficácia, riscos e
benefícios dos diferentes métodos, profissionais de saúde treinados e
competentes, compromisso com o respeito e a privacidade dos usuários nas
informações e a disponibilidade dos métodos nos territórios (OMS, 2017).
A OMS iniciou em 1994 um processo de cuidados na escolha do
método contraceptivo, que motivou a publicação em 1996 do documento
“Improving access to quality care in family planning medical eligilibility
criteria for contraceptivo use”, que vem sendo atualizado ao longo dos anos
(ALLEN, 2020; OMS, 2000).
5.2.5 Critérios de Elegibilidade

Observações:
1)
2)

As condições da categoria-2 fazem com que o método não seja a
primeira escolha, mas se for usado, a usuária deverá ser acompanhada
em período curto.
Um método que se enquadre na categoria-3, deve ser a última
escolha, mas se mesmo assim for escolhido, a mulher deverá ter um
acompanhamento rigoroso. No geral, não deve ser prescrito.
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Os Critérios de elegibilidade médica para o início do uso de métodos
contraceptivos é uma das diretrizes da OMS baseada em evidências, que
informa aos profissionais que atuam no planejamento familiar, se a mulher
que apresentar uma determinada condição física ou comorbidade pode
utilizar com segurança e eficácia o método escolhido (OMS, 2017). O quadro
4 mostra como deve ser feita a interpretação e aplicação das Categorias dos
Critérios de Elegibilidade Médica.

63

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS - NUEPES

Quadro 4. Interpretação e aplicação das Categorias dos Critérios de
Elegibilidade Médica.

Fonte: Para mais informações consulte: em: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/

5.2.6 Situações clínicas com contraindicações aos métodos

SAÚDE DA MULHER

Quadro 5. Resumo das situações clínicas com restrições ao uso dos
contraceptivos hormonais combinados, segundo os critérios de elegibilidade
da Organização Mundial de Saúde.
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Fonte: World Health Organization (WHO). Medical eligibility criteria for contraceptive use [Internet]. 5rd ed.
Geneva: WHO; 2015. [cited 2018 Aug 19]. Disponível em: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/
family_planning/en/index.html(12)
Legenda: TVP- trombose venosa profunda; PA- pressão arterial; PAS- pressão arterial sistólica; PAD- pressão
arterial diastólica; DCV- doenças cardiovasculares: Ac- anticorpos; IAM- infarto agudo do miocárdio; AVE-acidente
vascular encefálico.
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CAPÍTULO 6
Redes de Atenção à Saúde:
Rede Cegonha – Análise Prática
Ione Maria Ribeiro Soares Lopes

6.1

INTRODUÇÃO

No Brasil, na década de 1990 foram registrados 140 óbitos por 100.000
nascidos vivos, segundo a Taxa de Mortalidade Materna (TMM). Após 17
anos (2007), a TMM apesar de ter havido uma redução, ainda era muito alta
no país, pois era de 75 óbitos por 100.000 nascidos vivos (BRASIL, 2010).
Tentando mudar essa realidade, vem sendo desenvolvido no Brasil, há
duas décadas, um modelo de atenção, construído com base na humanização
ao parto e nascimento por meio da experiência de profissionais da área, com
o objetivo de atingir padrões aceitáveis mundiais (BRASIL, 2011; GUERRA et
al., 2016; RATTNER, 2009).
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A assistência pré-natal adequada é primordial para viabilizar
diagnóstico e tratamento precoces de uma série de complicações, além de
possibilitar que os profissionais de saúde realizem estratégias de educação
em saúde, visando atingir comportamentos de risco e assim contribuir para
a redução da mortalidade materna e infantil (FERNANDES e VITELA, 2014;
GUERRA et al., 2016).
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O Ministério da Saúde do Brasil elaborou um programa de saúde no
ano de 2011, com estratégias para o Sistema Único de Saúde (SUS), chamado
Rede Cegonha (RC), objetivando melhorar vários indicadores de saúde,
como a morbimortalidade materna; o planejamento familiar seguro; atenção
humanizada no pré-natal, parto e puerpério, além do acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças (BRASIL, 2011).
6.2

PORTARIA NO 1.459, DE 20 DE JUNHO DE 2011 - REDE CEGONHA

A Portaria do Ministério da Saúde de número 1.459, de 24 de junho de
2011, institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede Cegonha
(BRASIL, 2011a).
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Consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito
ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto
e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao
crescimento saudáveis.
De acordo como Art. 5o da Portaria MS 1.459/11, a Rede Cegonha
deve ser implementada, gradativamente, em todo território nacional
respeitando-se critérios epidemiológicos, tais como a taxa de mortalidade
infantil, razão de mortalidade materna e densidade populacional.
6.2.1 Princípios (Art. 2o)
III III IV V-

O respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos;
O respeito à diversidade cultural, ética e racial;
O enfoque de gênero;
A promoção da equidade;
A garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de mulheres,
homens, jovens e adolescentes;
VI - A participação e a mobilização social;
VII - A compatibilização com as atividades das redes de atenção à saúde
materna e infantil em desenvolvimento nos Estados.
6.2.2 Objetivos (Art. 3o)
•

•
•

Fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde
da mulher e a saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao
nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero
aos 24 meses;
Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que essa
garanta acesso, acolhimento e resolutividade;
Reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no comportamento
neonatal.

Segundo Giovanni (2013), a RC estruturou em guidelines e protocolos
clínicos, tanto para a elaboração quanto para a validação das diretrizes
clínicas, estimulando a mudança de comportamento dos profissionais de
saúde através da realização de atualizações permanentes além de introduzir
uma avaliação da condição de saúde da população feminina segundo
estratos de riscos.

6.2.3 Organização (Art. 6o)
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Embora a RC seja uma proposta do governo Federal, é de
competência dos Estados e Municípios a sua execução, apresentando-se
como uma possibilidade para se avançar e melhorar a atenção integral à
saúde da população em foco, especificamente nas questões relacionadas
aos aspectos éticos e legais, em relação à prescrição de métodos contraceptivos e
ao desenvolvimento de ações educativas que motivem o vínculo dessa população às
unidades de saúde e o direito ao parto humanizado (BRASIL, 2011a).

A RC organiza-se a partir de quatro (4) componentes mostrados na
figura 21:
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Figura 21. Componentes da Rede Cegonha.

Fonte: Brasil (2011a).

Cada componente compreende uma série de ações de atenção
à saúde. Em relação ao pré-natal, para que os direitos preconizados à
mulher sejam assegurados, a RC destaca como prioridades garantir um
pré-natal de qualidade, com acolhimento, classificação de risco e avaliação
de vulnerabilidade. Existem vários aspectos a serem observados para se
considerar um pré-natal qualificado e uma vez que a gestante iniciou o prénatal de risco habitual na UBS, após o exame clínico, deve realizar os exames
e ter os resultados em tempo oportuno, que é outro aspecto importante
da Rede Cegonha. A partir de então deverá ser avaliado se a gestação é
de alto risco e nesse caso deverá ser garantido o encaminhamento e o
acompanhamento adequado no serviço especializado. Nesse momento é
fundamental a realização da prevenção, tratamento e aconselhamento das
IST/AIDS (BRASIL, 2011a).
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No que se refere ao componente parto e nascimento, a RC fornece
diretrizes para a garantia de um acolhimento durante o trabalho de parto,
parto e pós-parto imediato, priorizando ações relacionadas às boas
práticas de atenção ao parto e nascimento, associadas a investimentos
para o aumento e qualificação da capacidade instalada e para a melhoria
da eficiência gestora do sistema de saúde, com ênfase na garantia do
acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, parto e
pós-parto imediato. Introduz o conceito de atenção humanizada, que
pode contemplar diversos significados, mas a partir de sua aplicação ao
contexto de assistência obstétrica e neonatal, envolve um conjunto de
conhecimentos, práticas e atitudes que visam a promoção do parto e do
nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade materna e
perinatal. Inicia-se no pré-natal e procura garantir que a equipe de saúde
realize procedimentos comprovadamente benéficos para a mulher e o bebê,
que evite as intervenções desnecessárias e que preserve a privacidade e a
autonomia dessas mulheres (BRASIL, 2011b).
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A Rede Cegonha no quesito, puerpério e atenção integral à saúde
da Criança, se propõe a garantir para todos os recém-nascidos (RN), boas
práticas de atenção, embasadas em evidências científicas e nos princípios
de humanização, como garantia de permanência do RN ao lado da mãe
durante todo o tempo de internação, desde os primeiros momentos de
vida e apoio à amamentação ainda na primeira hora de vida, como também
o estímulo à participação do pai, evitar procedimentos considerados de
rotinas, mas passiveis de iatrogenia (sem embasamento científico) e ofertar
todas as triagens neonatais, como o teste do pezinho, olhinho, orelhinha,
entre outros. Entretanto, para aqueles RN de risco, como de baixo peso,
prematuros e com agravos que podem levar à morte, como por exemplo
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problemas respiratórios e infecções, a proposta é um grande investimento
nas maternidades de referência do país, no sentido de garantir leitos de
UTI, Unidade de Cuidados Intermediários e leitos Canguru (BRASIL, 2011b).
Nas UBS, o Ministério da Saúde prev6e apoiar os municípios para
a qualificação desse acompanhamento durante toda a infância, mas com
foco especial nos 24 meses e maior preocupação na primeira semana de
vida, além de acesso a um planejamento familiar adequado, prevenção e
tratamento das DST /HIV /Aids e Hepatites ( BRASIL, 2011a; GUERRA et al.,
2016).
No que se refere ao Sistema Logístico (transporte e regulação)
da RG, o acesso aos serviços em tempo oportuno e com qualidade são
definidores de uma boa assistência, com a consequente redução dos
índices de mortalidade materna e infantil. Para o transporte das gestantes
será garantido o apoio financeiro ao deslocamento das gestantes para
a realização das consultas pré-natal e para o local do parto ou acesso ao
SAMU, nos casos de emergência. (BRASIL, 2011b).
Para garantir o cumprimento do protocolo, a gestante após ser
inserida no atendimento pré-natal da atenção básica de saúde, todos os
profissionais da instituição envolvidos nesse fluxo de assistência serão
responsáveis pelo andamento do processo.
6.2.4 Operacionalização (Art. 8o)
A operacionalização da RC deverá ser executada em 05 fases: Adesão
e diagnóstico (Estados, Distrito Federal e Municípios); Desenho Regional da
Rede Cegonha; Contratualização dos Pontos de atenção; Qualificação dos
componentes; e Certificação (Figura 22).
Figura 22. Fases da operacionalização da Rede Cegonha.

Fonte: Brasil (2011a).

A Certificação será concedida pelo Ministério da Saúde ao gestor do
SUS anualmente, após a realização das ações de atenção à saúde previstas
na legislação.
A RG deverá ser financiada com recursos da União (Mistério da
Saúde), dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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Na fase de adesão e diagnóstico, a Instituição de Grupo Condutor
Estadual da Rede Cegonha formado pela Secretaria Estadual (SES),
Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) tem grande papel
no monitoramento e avaliação do processo de implantação/implementação
da rede, tendo o apoio do Ministério da Saúde.
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6.3

ANÁLISE DAS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA

A conjectura da Rede Cegonha esclarece que quando esse modelo
de atenção é totalmente implantado, possibilita o oferecimento de
subsídio para o funcionamento dos sistemas locais, mediante o incentivo
e financiamento de transporte sanitário, regulação e estrutura física. Estão
previstas mudanças relativas à melhoria da estrutura dos serviços, criação
da casa de gestante e centros de parto normal, aumento do número de
leitos de UTI (neonatal e adulta), melhoria dos serviços ambulatoriais e de
transporte, todas com incentivos financeiros. O conjunto dessas mudanças
contribuirá para que a Rede Cegonha realmente seja efetivada (BRASIL,
2011a; NASCIMENTO et al., 2028).
A RG pauta-se em um modelo que busca resgatar que o parto não é
um processo patológico, mas uma função fisiológica e natural que constitui
uma experiência única para a mulher, o parceiro e toda a família (GIOVANNI,
2013; GUERRA et al., 2016).
A Rede Cegonha é uma nova estratégia de atenção à saúde da mulher
e da criança na saúde pública, que apresenta avanços significativos, porém
os estudos demonstram que vários entraves precisam ser superados para
conseguir atingir seus objetivos na integralidade.
Como avanço, pode ser demonstrado que o Teste Rápido de Gravidez
(TRT) é uma das ações implantadas pela RC em todas as UBS. Esse teste
foi criado com o objetivo de disponibilizar o acesso à detecção precoce
da gestação, com acolhimento da equipe de atenção básica e saúde e
orientações baseadas nas necessidades singulares de cada usuária. Desse
modo, as ações da equipe de atenção básica em saúde sexual e reprodutiva
foram ampliadas, além de serem excelente oportunidade para abordagem
de adolescentes sobre a saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2013).
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Um outro avanço da RG foi a criação da Caderneta da Gestante, que
foi produzida em 2014, com os objetivos de facilitar o desenvolvimento
e registro das consultas de pré-natal e de otimizar o trabalho do SUS
voltado para a mulher grávida, levando em conta a necessidade que os
procedimentos e as condutas clínicas do período gestacional precisam
ser realizados categoricamente e avaliados pelo profissional de saúde em
todo atendimento. Esses achados diagnósticos, resultados de exames e as
vacinas, devem ser sempre registrados para prover um fluxo de informações
entre profissionais e serviços de saúde (BRASIL, 2015).
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A RC preconiza que o inicio do pré-natal seja precoce, que a
assistência seja prestada com qualidade, acesso ao pré-natal de alto risco,
realização dos exames no pré-natal de risco habitual e alto risco, com acesso
aos resultados em tempo oportuno, além da vinculação da gestante desde
o pré-natal ao local onde acontecerá o parto (BRASIL. 2011).
Estudos tem demonstrado uma captação tardia das gestantes, falta
de acesso aos exames laboratoriais nos serviços de pré-natal de risco
habitual e alto risco, com atraso nas programações das consultas, perda
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da oportunidade de um bom acompanhamento da gestação, contribuindo
para o surgimento de possíveis complicações que poderiam ser evitadas
ou minimizadas, como infecções urinárias, hemorragias e más formações ou
até mesmo o óbito materno (MARTINELLI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2016).
O Plano de Qualificação das Maternidades, também foi incluído
nesse modelo de assistência, no que se refere à extensão territorial, porque
além de prestar assistência na maternidade com equipes de saúde, busca
trabalhar num objetivo de produzir redes de atenção materno-infantil. Dessa
forma, a RG agrega às diretrizes de humanização do Plano de Qualificação
das Maternidades, o acolhimento em rede, a intervenção pelos direitos
reprodutivos e sexuais e a inserção de Centros de Parto Normal e Casas da
Gestante e bebê (VASCONCELOS et al., 2014).
Vários fatores contribuem para a baixa assistência pública obstétrica
e perinatal no Brasil, como a desorganização do sistema de saúde na oferta
de leitos obstétricos e neonatais, dificuldades no acesso à maternidade,
chamando a atenção também a precariedade da infraestrutura hospitalar
(DIAS-DA-COSTA et al., 2013).
A prática obstétrica baseada em evidências descritas pela OMS e, anos
depois corroborada pelo Ministério da Saúde, tem como base a classificação
de condutas obstétricas no parto normal, a partir de evidências científicas,
segundo critérios de utilidade, eficácia e risco (OMS, 1996; BRASIL, 2011).
Para a concretização de atenção de qualidade e humanização do
parto, é dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade
a mulher e o RN enfocando-os como sujeitos de direitos, mas esse tipo de
atenção depende da provisão de recursos, da organização de rotinas com
procedimentos comprovadamente benéficos, evitando-se intervenções
desnecessárias e do estabelecimento de relações baseadas em princípios
éticos, garantindo a privacidade, a autonomia e o compartilhamento com
a mulher e sua família das decisões sobre as condutas a serem adotadas
(NASCIMENTO et al., 2018).
A anticoncepção é um fator importante na redução da
morbimortalidade materna e infantil. Atender a necessidade de todas as
mulheres por métodos modernos de contracepção evitaria um adicional de
67 milhões de gestações indesejadas anualmente (OMS, 2019).
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Diz o Dr. Lale Say, um dos autores do estudo e chefe de unidade da
OMS. “A igualdade de gênero é uma condição prévia e uma força motriz
para garantir a saúde e os direitos reprodutivos das mulheres, bem como
as metas de desenvolvimento sustentável, que são nossa melhor chance de
proporcionar saúde e bem-estar para todos”. Os autores argumentam que
as metas de planejamento familiar da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável não serão alcançadas sem uma mudança profunda: do foco no
“acesso à contracepção” aos aspectos mais amplos da saúde sexual e do
contexto social (OMS, 2019).

71

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação Permanente para o SUS - NUEPES

Dessa forma é fundamental intensificar as ações de planejamento
reprodutivo, valorizando as ações de educação em saúde, com estratégias
diferenciadas para o público adolescente, formação de grupos e valorização
da paternidade, além do acesso aos métodos anticoncepcionais para
que homens e mulheres tenham filhos no momento que desejarem. É
fundamental fortalecer a atenção básica em saúde, na perspectiva de uma
rede de atenção integrada, em todos os seus princípios, de modo que tenha
capacidade cada vez mais ampliada de cuidar da gestante de forma integral.
É importante frisar, que a Rede Cegonha é um plano relativamente
recente criado pelo Governo Federal e não existem muitos estudos
analisando a sua implantação e por isso se faz necessário a sensibilização
dos gestores municipais e a adesão de forma nacional, contribuindo para
diminuir a mortalidade materna e infantil no país.
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CAPÍTULO 7
Diabetes Gestacional
Salete Maria da Rocha Cipriano Brito

7.1

DIABETES MELLITUS

O diabetes mellitus (DM) é caracterizado pela deficiência e/ou
resistência à insulina que induz a hiperglicemia crônica e outras alterações
metabólicas. A hiperglicemia causa sinais e sintomas agudos, bem como
lesões teciduais a longo prazo que reduzem a qualidade e a expectativa de
vida dos pacientes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES - SBD, 2017).
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No descontrole glicêmico do DM, podem ocorrer crises
hiperglicêmicas agudas, como a cetoacidose diabética (CAD) ou o estado
hiperglicêmico hiperosmolar (EHH) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES
- SBD, 2016). A longo prazo, o descontrole glicêmico induz ao estresse
oxidativo e à lesão tecidual. Os efeitos crônicos do DM incluem angiopatia,
nefropatia, neuropatia, retinopatia, dentre outros (SOCIEDADE BRASILEIRA
DE DIABETES - SBD, 2017).
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Além do tratamento farmacológico do DM, faz-se necessário o
autocuidado com as mudanças no estilo de vida (MEV), pois são necessárias
para o controle da glicemia e prevenção contra o desenvolvimento de lesões
teciduais. O rastreamento, diagnóstico e acompanhamento do paciente
com DM contribuem para melhorar a qualidade e a expectativa de vida do
mesmo (BRASIL, 2013).
7.2

PANORAMA DO DIABETES MELLITUS NO MUNDO

Segundo a INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF (2019), há
estimativa de 463 milhões de adultos com diabetes mellitus na faixa etária de
20 - 79 anos (diagnosticado ou não diagnosticado) que representam 9,3%
da população mundial. A estimativa é que o número de adultos diabéticos
aumente para 578,4 milhões (10,2%) em 2030 e para 700,2 milhões (10,9%)
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em 2045. Também é estimado que 1,1 milhão de crianças e adolescentes
(idade menor do que 20 anos) tenham diabetes tipo 1 (DM1) (Figura 23).
Conforme a Figura 23, a tolerância à glicose diminuída ou prédiabetes foi estimada em 373,9 milhões de adultos com idade entre 20 - 79
anos ou 7,5% da população global. Está prevista a elevação desse número
para 453,8 milhões (8,0%) e 548,4 milhões (8,6%) da população mundial em
2030 e 2045, respectivamente (IDF, 2019).
Para o ano de 2019 no mundo, foi calculado que o DM e suas
complicações causaram 4,2 milhões de óbitos e que 15,8% ou 20,4 milhões
de nascidos vivos foram afetados pela hiperglicemia materna no período
gestacional. As previsões para nascidos vivos afetados pela hiperglicemia
materna para os anos de 2030 e 2045 são de 18,3 milhões (14,0%) e 18
milhões (13,3%), respectivamente (IDF, 2019).
Figura 23. Estimativas e projeções globais do diabetes mellitus.

SAÚDE DA MULHER

75
Fonte: INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF (2019).
*Prevalência ajustada pela idade.
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De acordo com a Figura 24, o total de 129,5 milhões de nascidos
vivos no mundo foi de mães da faixa etária de 20 a 49 anos em 2019, sendo
que 15,8% apresentaram hiperglicemia durante a gravidez. Nesse contexto,
houve 20,4 milhões de nascidos vivos afetados por essa condição metabólica.
Cerca de 83,6% por cento dos casos de hiperglicemia na gravidez foram de
casos de diabetes mellitus gestacional – DMG (IDF, 2019).
Figura 24. Estimativas globais da hiperglicemia na gravidez.

Fonte: INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF (2019).
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PANORAMA DO DIABETES MELLITUS NO BRASIL

Segundo a IDF (2019), o Brasil está no quinto lugar no número de casos
de diabetes em adultos (20 – 79 anos). Conforme a Figura 25, a estimativa
foi de 16,8 milhões de brasileiros adultos com o DM em 2019. Há projeções
para 21,5 milhões e 26,0 milhões para 2030 e 2045, respectivamente. Há
15,1 milhões de adultos brasileiros com pré-diabetes e as projeções são de
18,1 milhões para 2030 e 26,0 milhões para 2045.
Conforme a Figura 25, surgiram 7.300 novos casos de DM1 em
crianças e adolescentes no Brasil em 2019. Nessa faixa etária, o número de
casos existentes desse tipo de DM atingiu 51.500 (IDF, 2019).
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A prevalência de diabetes mellitus gestacional (DMG) no Brasil foi
estimada através de dados do Sistema Único de Saúde (SUS) e calculada
como cerca de 18% (Figura 25) (OPA, MS, FEBRASGO, SBD, 2016; 2019).
Figura 25. Estimativas e projeções globais do diabetes mellitus no Brasil.

7.4

CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES MELLITUS

De acordo com a SBD (2017) e da AMERICAN DIABETES ASSOCIATION
– ADA (2017), há quatro categorias de diabetes mellitus, conforme Quadro 6:
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Fonte: INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION – IDF (2019); OPAS, MS, FEBRASGO,
SBD (2016; 2019). *Prevalência estimada no Sistema Único de Saúde (SUS), **Estimativas
extrapoladas de países semelhantes.
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Quadro 6. Classificação do diabetes mellitus.

Fonte: SBD (2017), ADA (2017).

7.5

DIABETES MELLITUS GESTACIONAL E DIABETES MELLITUS
DIAGNOSTICADO NA GESTAÇÃO
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O padrão hormonal da gravidez e o excesso de ganho de peso podem
contribuir para o surgimento de resistência insulínica e da hiperglicemia
durante o período gestacional que pode ou não permanecer após o parto.
Segundo a IDF (2019), essa condição é definida como diabetes mellitus
gestacional (DMG). Por outro lado, a hiperglicemia pode estar associada ao
diabetes mellitus diagnosticado durante a gestação ou ao diabetes prévio.
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No diabetes mellitus gestacional (DMG), a hiperglicemia materna
ocorre pela primeira vez durante o período gestacional e não se enquadra
nos critérios de diagnóstico de diabetes mellitus (DM). Entretanto, se a
gestante apresentar medidas glicêmicas de acordo com os patamares de
diagnóstico de DM sem prévia detecção de diabetes, diz-se que está com
diabetes mellitus diagnosticado na gravidez ou “overt diabetes” (FEBRASGO,
SBD, OPAS, MS, 2019).
A diferenciação entre os tipos de diabetes durante o período de
gravidez é importante para a prevenção dos efeitos deletérios do DM na
saúde materno-infantil.
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7.6

RISCOS MATERNO-INFANTIS DA HIPERGLICEMIA NA GRAVIDEZ

A hiperglicemia durante o período gestacional eleva os riscos
para a mãe e para o filho. A hiperglicemia fetal causa hiperinsulinismo e
consequentemente o desenvolvimento de macrossomia neonatal (tamanho
aumentado do recém-nascido (RN) ou maior ou igual a 4.000g). Dentre
outras complicações fetais, podem ocorrer distocia do ombro ocasionada
pelo acúmulo de gordura na região do tórax-abdômen, menor produção
do surfactante pulmonar causada pela hiperglicemia que leva a distúrbio
respiratório no recém-nascido. O DMG ainda pode causar várias outras
complicações, tais como, polidrâmnio, icterícia e hipoglicemia no recémnascido (RN). Na gestante, há riscos de hipertensão, infecção urinária,
abortamento e de parto prematuro, hemorragia pós-parto, morte materna
e desenvolvimento de DM2 no futuro. O filho também pode desenvolver
obesidade, DM2 e doenças cardiovasculares a longo prazo (MENDES et al,
2019; OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
O rastreamento de DM deve ser feito na primeira consulta pré-natal
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE DIABETES AND PREGNANCY
STUDY GROUPS - IADPSG, 2010; OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2016).
Quando os valores de glicemia de jejum são maiores ou iguais a 126 mg/
dL, ou a determinação da hemoglobina glicada é igual ou superior a 6,5%,
existe a possibilidade de diagnóstico de DM prévio, ou seja, desenvolvido
antes da gestação.
No caso de DM prévio ou anterior à gravidez que não seja bem
controlado, os riscos de complicações graves ocorrem desde o início da
gravidez. Incluem o risco de aborto precoce, defeitos congênitos graves
e retardo no crescimento do feto. O DM mal controlado previamente
à gravidez, pode induzir os efeitos crônicos comuns no DM, tais como,
angiopatia, retinopatia, neuropatia, nefropatia, dentre outros. Dessa forma,
o DM prévio pode impactar mais ainda nos riscos maternos (SBD, 2019).
7.7

FATORES DE RISCO PARA HIPERGLICEMIA NA GRAVIDEZ
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Há vários fatores de risco para a hiperglicemia na gravidez, como
a idade avançada, obesidade abdominal, história familiar de DM, DMG
prévio, eventos relacionados ao DM ou DMG ocorridos em gestações
anteriores, dentre outros (Quadro 7). Entretanto, o rastreamento não
deve ser condicionado à presença de fatores de risco, mas feito de forma
universal. Todas as gestantes devem ser avaliadas na primeira consulta
pré-natal, conforme protocolo aprovado no consenso brasileiro para
rastreamento de hiperglicemia na gestação (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD,
2019) e indicado pelo Ministério da Saúde brasileiro através da “Nota Técnica
para Organização da Rede de Atenção à Saúde com Foco na Atenção
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Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada” (SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019).
Quadro 7. Fatores de Risco para hiperglicemia na gravidez.

Fonte: adaptado de (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2016).
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RASTREAMENTO DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL E
DIABETES MELLITUS DIAGNOSTICADA NA GRAVIDEZ

No Brasil em 2016, foi publicado o consenso sobre rastreamento
e diagnóstico de diabetes mellitus gestacional e diabetes mellitus
diagnosticado na gravidez, elaborado pela Organização Pan-Americana da
Saúde – OPAS / Organização Mundial da Saúde – OMS, Federação Brasileira
de Ginecologia e Obstetrícia - FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Diabetes
– SBD e técnicos do Ministério da Saúde, com o objetivo de melhorar
os serviços de atendimento às mulheres com DMG no Brasil, condição
que impacta na saúde materno-infantil. Nesse novo consenso, foram

Universidade Federal do Piauí - UFPI

considerados os critérios do Consenso da “International Association of the
Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG)” que tinha como base os
estudos observacionais do estudo intitulado “Hyperglycemia and Adverse
Pregnancy Outcomes (HAPO)” ou seja, a frequência de desfechos maternos
e neonatais adversos da hiperglicemia do período gestacional. Também
foi considerada a adesão da OMS ao IADPSG (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD,
2016).
Segundo a IADPSG, há duas definições para a hiperglicemia detectada
no período gestacional, o diabetes mellitus gestacional – DMG e o diabetes
mellitus diagnosticado na gravidez (overt diabetes). Foram propostos novos
pontos de corte para a glicemia de jejum e para o teste oral de tolerância à
glicose (TOTG) que passaram a nortear o consenso brasileiro.
Vários critérios foram utilizados como base do consenso brasileiro
de 2016 para o rastreamento de DMG e DM na gravidez. Dentre eles, está
o “diagnóstico universal”, ou seja, o rastreamento deve ser feito em todas
as gestantes. A “viabilidade financeira e a disponibilidade técnica” do
teste proposto que de acordo com a capacidade da região, pode ser de
detecção total ou parcial. Outro critério é que o TOTG foi considerado como
o teste de maior sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de DMG
através da ingestão de 75 g de D-glicose anidra após jejum da gestante. No
TOTG, a determinação da glicemia é feita no estado de jejum, na primeira
e na segunda horas após a ingestão do açúcar. Os valores de referência
considerados são aqueles estabelecidos pelo IADPSG e corroborados pela
OMS em 2013 (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2016).
No rastreamento realizado no início da gestação, se o valor da glicemia
de jejum for menor do que 92 mg/dL, deve ser considerada normal e novo
rastreamento deve ser feito entre 24 a 28 semanas da gravidez. Se o valor da
dosagem de glicose estiver entre 92 a 125 mg/dL em mais de uma ocasião,
considera-se diabetes mellitus gestacional (DMG). Caso a glicemia de jejum
seja maior ou igual a 126 mg/dL em mais de uma ocasião, considera-se
como diabetes mellitus diagnosticado na gravidez (Figuras 26 e 27) (OPAS,
MS, FEBRASGO, SBD, 2016).
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Para as gestantes com glicemia normal no primeiro rastreamento,
nova avaliação deve ser feita entre 24 e 28 semanas. Caso a “viabilidade
financeira e a disponibilidade técnica” seja parcial, recomenda-se novo
exame de glicemia de jejum e a interpretação do resultado é realizada
de forma similar à primeira avaliação. Caso haja “viabilidade financeira e
a disponibilidade técnica” para a realização do TOTG, o exame é feito de
forma que apresente 3 medidas de glicemia: no tempo zero do teste que
corresponde à medida em jejum, na primeira hora e na segunda hora após
a ingestão da glicose. Caso ocorra uma das 3 situações: glicemia entre 92
e 125 mg/dL no jejum ou ≥ 180 mg/dL na primeira hora ou ficar entre 153
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a 199 mg/dL na segunda hora do teste, o diagnóstico será de DMG. Se
na primeira medida (jejum), a glicemia for ≥ 126 mg/dL ou ≥ 200 mg/dL
na segunda hora, o rastreamento será positivo para DM diagnosticado na
gravidez (overt diabetes) (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2016).
Para a gestante que iniciar o pré-natal depois de 28 semanas, o
rastreamento para diabetes deve ser solicitado de imediato, sendo feita a
glicemia de jejum em casos de menor “viabilidade financeira e técnica” e
onde houver melhores condições deve ser solicitado o TOTG (Figuras 26 e
27) (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2016).
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Figura 26. Rastreamento de diabetes mellitus gestacional e diabetes mellitus
diagnosticada na gravidez com viabilidade financeira e disponibilidade
técnica total com 100% de taxa de detecção.
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Fonte: adaptado de OPAS, MS, FEBRASGO, SBD (2016).
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Figura 27. Rastreamento de diabetes mellitus gestacional e diabetes
mellitus diagnosticada na gravidez com viabilidade financeira e/
ou disponibilidade técnica parcial com 86% de taxa de detecção.

7.9

ENFRENTAMENTO DO DIABETES MELLITUS GESTACIONAL E
DIABETES MELLITUS DIAGNOSTICADO NA GRAVIDEZ

Segundo a Nota técnica do Ministério da Saúde (SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019), o acompanhamento do pré-natal permite a prevenção e
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Fonte: adaptado de OPAS, MS, FEBRASGO, SBD (2016).
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diagnóstico precoce de morbidades como doença hipertensiva, o diabetes
mellitus, a infecção do trato urinário, a sífilis materna e a doença periodontal,
dentre outras. A terapêutica e o controle desses casos garantem a redução
da morbimortalidade materna, fetal e infantil. Nesse sentido, o manejo do
diabetes na gravidez tem por objetivo estabilizar a morbidade, prevenindo
os desfechos mais graves. Para tanto, faz-se necessário o rastreamento
do DM, conforme Figuras 26 e 27, como também do acompanhamento e
tratamento da gestante com DM, conforme a Figura 28.
Na primeira avaliação (do enfermeiro e do médico), devem ser
realizadas investigações dos fatores de risco de DM e da história de DM
prévio, solicitação de exames de rotina e a estratificação do risco gestacional.
No caso da não ocorrência de DM diagnosticado anteriormente à gravidez,
o rastreamento deve ser feito de acordo com as Figuras 4 e 5. Caso o
rastreamento seja negativo para DMG ou DM, devem ser executadas as
ações voltadas para o cuidado no pré-natal, incentivo ao autocuidado e
novo rastreamento entre 24 e 28 semanas de gestação, conforme protocolo
(Figuras 4 e 5). Caso seja diagnosticado DM previamente ou diagnosticado
durante a gravidez (DM ou DMG), o manejo inclui o compartilhamento
do cuidado com a equipe de Pré-natal de Alto Risco, com a elaboração e
monitoramento do Plano de Cuidados, monitoramento do mapa glicêmico
pela equipe interdisciplinar da APS, como também, deve-se continuar os
cuidados do pré-natal, controle do DMG através do TOTG por 6 semanas
após o parto e manter o acompanhamento pós-parto dos casos de DM.
(SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN,
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
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Na consulta pré-natal odontológica, deve-se dar atenção especial às
gestantes com diabetes com acompanhamento e tratamento adequados
(SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN,
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
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Na semana pós-alta, deve ser realizada a consulta puerperal no
quinto dia de vida do RN e a segunda consulta entre 30 a 40 dias pósparto. Devem ser verificadas as possíveis complicações, como hemorragias,
infecções e outras, controlando morbidades que podem causar óbito
materno. Ao final do puerpério, a equipe de saúde da APS, deve orientar
a mulher sobre planejamento familiar, autocuidado, acompanhamento das
doenças crônicas diagnosticadas no período gestacional (SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019).
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Figura 28. Manejo do diabetes na gravidez.
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Fonte: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2019). eSF: equipe da Estratégia Saúde da Família; DM: diabetes mellitus;
TOTG: teste oral de tolerância à glicose; DMG: diabetes mellitus gestacional.
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7.10 TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO DA HIPERGLICEMIA NA
GRAVIDEZ
O consenso para manejo e tratamento do DMG e do DM diagnosticado
na gravidez, foi estabelecido pela OPAS, MS, FEBRASGO, SBD (2019) e
reporta a necessidade de incentivar o autocuidado para minimizar os fatores
de risco relativos ao diabetes no período gestacional. Nesse contexto, o
tratamento não farmacológico inclui terapia nutricional e exercício físico
adequado para a gestante, de forma a evitar o excesso de ganho de peso
e a obesidade. Também é importante, o monitoramento da glicemia e
estabelecimento de metas para o controle glicêmico. Essas medidas podem
impactar na saúde da gestante e menos risco fetal e neonatal.
O acompanhamento das gestantes e puérperas e o monitoramento
do ganho de peso, obesidade e diabetes pela nutricionista devem ser
compartilhados com os demais integrantes da equipe da APS, como
também, deve-se efetuar o registro de dados, gráficos e do monitoramento
no cartão da gestante (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
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Para a maioria das gestantes, o DMG pode ser controlado através
da dieta que deve obedecer às diretrizes de uma alimentação adequada,
acompanhada de outros hábitos saudáveis como exercícios físicos e
cessação do tabagismo, dentre outros (SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
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O documento técnico denominado de “Tratamento de Diabetes
Mellitus Gestacional no Brasil” elaborado por membros da OPAS, MS,
FEBRASGO, SBD (2019), traz recomendações para a terapia nutricional,
enfatizando a avaliação antropométrica e as medidas para o controle do
ganho de peso gestacional, bem como, orientações da dietoterapia.
Outros aspectos importantes do documento técnico são as orientações
e recomendações sobre a prática de exercícios físicos durante o período
gestacional. Entretanto, é preciso uma avaliação clínica completa da gestante,
no sentido de detectar morbidades ou complicações clínicas. Há situações
de morbidades em que a prática de exercícios físicos é contraindicada,
enquanto em outros casos, pode ser feita uma programação para exercícios
físicos individualizados. Para as gestantes que podem fazer atividades físicas,
vários exercícios são considerados seguros, como a caminhada, natação,
dentre outros. Mas, essas práticas devem ser orientadas.
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7.11 TRATAMENTO
GRAVIDEZ

FARMACOLÓGICO

DA

HIPERGLICEMIA

NA

Uso da insulina
Quando a hiperglicemia na gravidez não for controlada com a terapia
nutricional e as mudanças no estilo de vida, a insulina é o medicamento
de escolha para tratamento de DMG ou DM. O uso da insulina é seguro
e apresenta eficácia. Outra vantagem é que a insulina pouco atravessa a
barreira placentária (SBD, 2019).
As mais prescritas são as insulinas Regular (0,4 UI/Kg/dia) de ação
rápida e a NPH de ação intermediária (0,5 UI/Kg/dia) (BRASIL. MINISTÉRIO
DA SAÚDE, INSTITUTO SÍRIO-LIBANÊS DE ENSINO E PESQUISA, 2016).
De acordo com as determinações da glicemia capilar, as doses devem ser
ajustadas a critério médico, quinzenalmente até a trigésima semana e depois
semanalmente até o parto. Os análogos de insulina de ação ultrarrápida
como Asparte ou Lispro permitem um bom controle glicêmico para gestantes
que apresentam episódios de hipoglicemia durante o cuidado. O análogo
da insulina de ação prolongada Detemir foi considerado pela ANVISA na
Categoria A para DM1 na gestação (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
As doses de insulina devem ser administradas por duas a três vezes
por dia, via subcutânea, sendo mais frequentes no período matinal (antes
do café da manhã). As gestantes devem ser orientadas quanto aos horários
e aos locais do organismo em que a insulina deve ser injetada (OPAS, MS,
FEBRASGO, SBD, 2019).
Após o parto, as doses de insulina precisam ser ajustadas, sendo
opções seguras os análogos da insulina tipo asparte e a lispro, a insulina
NPH humana ou a detemir, para o tratamento de DM1 (SBD, 2019).
Uso da metformina

A metformina ativa a proteína cinase ativada por adenosina
monofosfato (AMPK), reduz a resistência à insulina e melhora a captação
celular de glicose (RENA, et al, 2017). A metformina pode ser prescrita
para controlar a hiperglicemia gestacional, mas em casos especiais onde
a insulina não é acessível ou há problemas na administração da insulina ou
quando há necessidade de altas doses de insulina (maiores do que 100UI)
para controlar a glicemia e a gestante ganha muito peso. Nesse último
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O uso de hipoglicemiantes orais como a glibenclamida, não são
indicados para DM gestacional ou o DM diagnosticado na gravidez porque
podem aumentar as complicações maternas e fetais, como o ganho
excessivo de peso, dentre outros (SBD, 2019).
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caso, podem ser prescritas ambas, a insulina e a metformina (OPAS, MS,
FEBRASGO, SBD, 2019).
Quando prescrita a metformina, deve-se registrar no prontuário médico
a justificativa do uso, como também é recomendado o preenchimento do
termo de consentimento livre e esclarecido para o uso desse medicamento
(OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
7.12 MONITORAMENTO DA GLICEMIA
No caso de DMG ou DM na gravidez, a glicemia deve ser monitorada
ao longo da gravidez, durante o parto e no pós-parto.
Para as gestantes que estão sob tratamento não farmacológico, o
controle glicêmico e a redução das possíveis complicações da hiperglicemia
podem ser alcançados com a determinação da glicemia capilar por quatro
vezes ao dia (no jejum e após refeições) em todos os dias da semana, onde
ocorre “viabilidade financeira e disponibilidade técnica total”. Por outro
lado, onde há “viabilidade financeira e disponibilidade técnica parcial”, o
mínimo deve ser de quatro vezes ao dia (no jejum e após refeições) por três
dias da semana (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
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Para as gestantes que estão sob tratamento farmacológico, devese executar o controle glicêmico pela glicemia capilar em seis pontos
(Jejum, pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar, pós- jantar)
onde houver “viabilidade financeira e disponibilidade técnica total” e 4
pontos diários (no jejum e após refeições) onde a “viabilidade financeira e
disponibilidade técnica for parcial”. Diante das dificuldades de monitoração
da glicemia capilar ao longo do dia, protocolos alternativos devem ser
estabelecidos pela equipe de saúde (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
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De acordo com o quadro 8, as metas glicêmicas estabelecidas para
gestantes podem ser atingidas no estado de jejum e na primeira e segunda
horas pós-prandiais. As metas podem ser individualizadas para as gestantes
tratadas com insulina e que apresentam frequentemente hipoglicemia. Para
evitar a hipoglicemia, as gestantes tratadas com insulina devem apresentar
a glicemia de jejum acima de 70 mg/dL e pós-prandiais não menores do
que 100 mg/dL (OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019).
Segundo o documento técnico do “Tratamento de Diabetes Mellitus
Gestacional no Brasil” elaborado por membros da OPAS, MS, FEBRASGO,
SBD (2019), a glicemia capilar durante o parto deve ficar entre 70 a 120 mg/
dL, sendo melhor na faixa de 100 a 120 mg/dL para evitar episódios de hipo
ou de hiperglicemia.
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Quadro 8. Metas de controle glicêmico em qualquer idade gestacional.

Fonte: adaptado de OPAS, MS, FEBRASGO, SBD, 2019.

De acordo com o Plano de Cuidados e as diretrizes clínicas
estabelecidas no pré-natal, o cuidado do DMG e do DM deve ser
continuado no pós-parto. Em casos de DMG, o TOTG deve ser incluso no
acompanhamento por até seis semanas do período puerperal (SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN, MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2019).
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CAPÍTULO 8
A Saúde da Mulher no
Período da Menopausa e Pós-Menopausa:
as plantas medicinais como alternativa terapêutica
Lis Cardoso Marinho Medeiros

A mulher costuma viver situações fisiológicas críticas durante seu
ciclo de vida. Isso decorre de alterações hormonais na adolescência,
gravidez e na menopausa. O aumento e diminuição hormonais interferem
significativamente no estado geral da saúde da mulher, alterando humor,
condição física, mental e sexual.
A menopausa, última menstruação da mulher, ocorre aos 50
anos e corresponde a falência ovariana em responder aos estímulos das
gonadatrofinas para formar os folículos e assim, os hormônios ovarianos
estrogênios e progesterona caem em níveis muito baixos. Essa queda causa
muitos sintomas e por isso foi aconselhada a reposição hormonal (SAAD et
al., 2009).
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Atualmente, foi descoberto o Modulador de Receptor de Estrogênio
Seletivo (SERM) para diminuir esses efeitos. Essa substância se liga
ao receptor tipo α na mama, fígado e útero e do tipo β nos ossos, vaso
sanguíneo, trato urogenital e pulmões. Os fitohormônios também atuam
nesses receptores, diminuindo os sintomas da menopausa (SAAD et al.,
2009). O contexto das mudanças na saúde da mulher por efeito rebote,
contribuem muitas vezes para uma baixa produção no trabalho e problemas
nos relacionamentos amorosos. A menopausa, por exemplo, é uma
condição que segundo relata Abdi et al. (2016), há “Certas características
desse processo evolutivo multidimensional que afetam a qualidade de vida
das mulheres e as colocam em alto risco de desenvolver vários problemas
de saúde”. Portanto, a menopausa pode ser um grande problema de saúde.
A Organização Mundial da Saúde estima que a população de mulheres com
mais de 50 anos ultrapassará um bilhão em 2030 (ABDI et al., 2016).
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Na pós-menopausa, os principais sintomas são: fogachos, sudorese
noturna, secura vaginal, diminuição da libido, depressão, perda de massa
corpórea, distúrbios do sono, ansiedade, irritabilidade e alterações de humor.
Por causa desses sintomas as mulheres costumam buscar tratamentos
hormonais para diminuir tais efeitos. Entretanto segundo Abdi et al. (2016),
“No entanto, a Women’s Health Initiative (WHI) relatou aumento do risco de
câncer de mama principalmente em mulheres com mais de 9 anos de uso,
eventos tromboembólicos, acidente vascular cerebral, doenças coronarianas
e cardíacas após tratamento hormonal”. Ainda há possibilidade da reposição
hormonal causar uma redução gradual na citotoxicidade das células natural
killer (NK) e, portanto, enfraquecer o sistema imunológico.
Figura 29. Sementes de soja.
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Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/soja-plantas-sementes-saco-2039641/, 2020.
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O emprego de medicamento fitoterápicos, principalmente aqueles
que contêm fitoestrósgenos, podem ter vários efeitos favoráveis e aliviar os
sintomas vasomotores em mulheres na pós-menopausa. Os fitoestrógenos
podem atuar como estrogênios mais fortemente na ausência do estrogênio
endógeno durante a menopausa. Os compostos fitoestrogênicos e aos
conteúdos de humuleno, tanino, β-mirceno, pectina, potássio e flavonóides
junto com sua capacidade de criar efeitos estrogênicos, sedativos, hipnóticos,
antipiréticos, antiinflamatórios e anti-sépticos (ABDI et al., 2016).
Segundo Abdi et al. (2016), “A presença de compostos estrogênicos,
como isoxanto-humol, xanto-humol progesterônico e 8-PN, no lúpulo,
também o tornou um medicamento fitoterápico apropriado para o
tratamento dos sintomas da menopausa”. Estudos com lúpulo demonstraram
que a ingestão diária de um extrato de lúpulo tem efeitos favoráveis sobre
os sintomas vasomotores , assim como melhorias significativas nos sintomas
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físicos, psicológicos e geniturinários da menopausa após a administração
de fitoestrógenos (ABDI et al., 2016).
Segundo Kashani et al. (2018), “estudos revelaram que o açafrão é um
tratamento seguro e eficaz para melhorar as ondas de calor e os sintomas
depressivos em mulheres saudáveis na
 pós-menopausa”. Por outro lado, o
açafrão, com menos efeitos colaterais, pode ser uma opção não hormonal e
fitoterápica alternativa no tratamento de mulheres com ondas de calor.
Para Kim et al. (2012), os efeitos da suplementação de ginseng
vermelho sobre os sintomas da menopausa e fatores de risco cardiovascular
em mulheres na pós-menopausa podem ser indicativos de suplementos
dietéticos de ervas atraente para aliviar os sintomas da menopausa e conferir
efeitos favoráveis sobre os marcadores de doenças cardiovasculares em
mulheres na pós-menopausa.
Em maio de 2020, a Biblioteca Virtual em Saúde publicou um mapa
de evidências onde foram encontradas referências de boa qualidade que
indicavam plantas medicinais para dores crônicas, inclusive para dores
mamárias (Figura 30). Foi feita uma ampla busca bibliográfica no PUBmed
e BVS de estudos publicados até novembro de 2019 com expressão de
buscas pré-definidas onde foram incluídas no mapa revisões sistemáticas
com meta-análise e ensaios clínicos”. Tais estudos apresentaram como
achados no mapa: “efeitos positivos apresentados com a Curcuma longa
destacando desfecho principais para dores mamárias e osteartrite”
Figura 30. Mapa de Evidência - Efetividade Clínica das Plantas Medicinais e
Fitoterapia para Doenças Crônicas e Dor.
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Fonte: https://mtci.bvsalud.org/pt/efetividade-clinica-das-plantas-medicinais-e-fitoterapiapara-doencas-cronicas-e-dor/, acessado em outubro de 2020.
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Assim, compreende-se que o emprego de plantas medicinais
para manter a saúde é segundo Saad et al. (2009) “tão antigo quanto à
própria memória do homem” “até onde se tem conhecimento a maioria das
civilizações e culturas antigas, registraram alguma maneira a mítica do uso
de plantas, como: Botânica Sagrada dos Faraos, Incenso e mirra de cristãos
e Botânica Oculta de Paracelso”.
No século XX, nas culturas chinesas e do oriente, as práticas estão
culturalmente enraizadas, como a medicina tradicional chinesa e a medicina
ayurvedica indiana levando a um uso de formas sólidas e eficientes pautadas
em evidências clínicas acumuladas há milhares de anos pela observação.
Entretanto, no Brasil a cultura de uso de plantas medicinais, mesmo com
elevada biodiversidade, não é valorizada.
O Sistema Único de Saúde é um dos melhores sistemas de saúde
do mundo de forma gratuita e através dele foi possível ser introduzido os
produtos fitoterápicos e as plantas medicinais na assistência farmacêutica,
principalmente para Atenção Primária em Saúde (APS). Isso ocorreu pela
implantação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
(PNPMF).
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Mesmo assim, segundo Saad et al. (2009), “o conjunto de exigências
legais é um verdadeiro cipoal, cujo desenvolvimento encarece, e como
regra geral, os produtos éticos finais, resultam com preços pouco acessíveis
à população ou ao Estado”. Entretanto o emprego das plantas medicinais
para a saúde da mulher na menopausa ou pós menopausa pode acontecer
naturalmente por uso de um infuso ou decocto, observando o que está
sendo utilizado.
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Uma planta medicinal pode possuir dentre os constituintes, um
que tenha ação terapêutica e essa substância poderá estar contida em
alguma parte da planta. São várias as substâncias que podem ter atividade
terapêutica, como: alcalóides que são aminas básicas com excelentes
atividades anti-inflamatórias; flavonóides que são compostos bioativos do
grupo dos polifenóis com atividades diversas como antioxidantes de antiinflamatórias; óleos essenciais são derivados de isopreno, terpenos que
são antimicrobianos e antiespasmóticos; glicosídeos que têm presença
de açúcar; saponinas, os glicosídeos com características de sabão; taninos
são polifenólicos possuem ação terapêutica cicatrizante, hemostático e
antidiarreico (SAAD et al., 2009).
Dessa forma, a mulher poderá usar uma planta com uma ação
específica em razão de existir em maior proporção aquele grupo químico.
O quadro 9 apresenta algumas plantas que podem ajudar na saúde de
mulheres na menopausa ou pós-menopausa.
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As substâncias adaptogênicas são substâncias capazes de aumentar a
resistência do organismo submetido ao estresse. O nome deriva da palavra
grega gene que quer dizer “produzido por”. Elas estão presentes em chá,
café erva mate e chocolate. Substâncias amargas constumam atuar como
estimulantes. Já os estimomoduladores atuam restaurando as funções
fisiológicas e aumentando a resistência do organismo. Assim, esses são
indicados em doenças crônicas autoimune, degenerativas e inflamatórias
(SAAD et al., 2009).
Quadro 9. Apresentação de plantas medicinais para a saúde da mulher na
menopausa ou pós menopausa.
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Fonte: SAAD et al., 2009.
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Com base em informações por evidência, pode-se concluir que as
plantas medicinais podem ser usadas como coadjuvantes para amenizar
sintomas da menopausa e pós-menopausa melhorando o bem estar das
mulheres e tornando-as mais produtivas e felizes.
REFERÊNCIAS
ABDI, F., KAZEMI, F., RAMEZANI, T. F., ROOZBEH, N. Protocol for Systematic
Review and Meta-Analysis: hop (Humulus lupulus L.) for menopausal
vasomotor symptoms. BMJ Open. 2016 Apr 22;6(4): e010734. Disponível em:
<https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/4/e010734.full.pdf>. Acesso em:
20 out. 2020.
KASHANI, L. et al. Efficacy of Crocus Sativus (saffron) in Treatment of Major
Depressive Disorder Associated With Post-Menopausal Hot Flashes: a
double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Arch Gynecol Obstet.
2018 Mar;297(3):717-724. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/29332222/>. Acesso em: 20 out. 2020.
KIM, S. Y. et al. Effects of Red Ginseng Supplementation on Menopausal
Symptoms and Cardiovascular Risk Factors in Postmenopausal Women: a doubleblind randomized controlled trial. Menopause. 2012, pr;19(4):461-6. Disponível
em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22027944/>. Acesso em: 22 out. 2020.
SAAD, G. A., LEDA, P. H. O. , AS, I. M. E., SEIXLACL, A. C. C. Fitoterapia
Contemporea: tradição e ciência na prática clínica. Elsevier. Rio de Janeiro,
2009.

SAÚDE DA MULHER

BIREME/OPAS/OMS. Mapa de Evidência - Efetividade Clínica das Plantas
Medicinais e da Fitoterapia para Dor, Doenças Crônicas e Câncer. Disponível
em: <https://mtci.bvsalud.org/pt/efetividade-clinica-das-plantas-medicinais-efitoterapia-para-doencas-cronicas-e-dor/>. Acesso em: 21 out. 2020.

96

SGTES

ISBN: 978-65-5904-012-4

9 786559 040124

