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RESUMO 

 

Uma boa assistência pré-natal é essencial para bons desfechos maternos e fetais e necessita de um 
bom acompanhamento clínico periódico, envolvendo exames e tratamentos específicos. Nas 
localidades distantes dos grandes centros urbanos, esse seguimento por vezes encontra-se 
prejudicado. Este escrito tem como objetivo geral elaborar um plano de intervenção para reduzir as 
dificuldades enfrentadas no seguimento pré-natal em uma unidade básica de saúde na zona rural; e 
como objetivos específicos: analisar a quantidade e qualidade das consultas pré-natais; verificar a 
realização dos exames solicitados, com associação ao tempo hábil de recebimento; elencar possíveis 
soluções para as dificuldades de acompanhamento pré-natal. Trata-se de um estudo qualitativo, 
iniciado com a análise situacional subjetiva mediante a vivência de atendimentos de pré-natal 
realizados ao longo do ano de 2019 da Unidade Básica de Saúde Edson Raulino de Almeida (Zona 
Rural de Barras – Piauí); a partir disso foi possível a elaboração de um Plano Operativo para melhoria 
da qualidade de seguimento pré-natal. Espera-se que, seguindo este projeto de intervenção, 
possamos entender o perfil das pacientes e dos atendimentos, e melhorar a qualidade da assistência 
às gestantes, garantindo bons desfechos para mães e bebês, além de cada vez mais adequar os 
nossos atendimentos ao padrão preconizado pelo Ministério da Saúde de maneira homogênea em 
ambientes urbanos e rurais. 
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ABSTRACT 

 

Good prenatal care is essential for good maternal and fetal outcomes and requires good periodic 
clinical follow-up, involving specific tests and treatments. In locations far from large urban centers, this 
follow-up is sometimes impaired. This brief has as general objective to elaborate an intervention plan 
to reduce the difficulties faced in the prenatal follow-up in a basic health unit in the rural area; and as 
specific objectives: to analyze the quantity and quality of prenatal consultations; to verify the 
performance of the requested exams, with an association with the timely receipt; to list possible 
solutions to the difficulties of prenatal care. This is a qualitative study, started with the subjective 
situational analysis through the experience of prenatal care performed during 2019 at the Basic Health 
Unit Edson Raulino de Almeida (Rural Area of Barras - Piauí); from that it was possible to elaborate an 
Operative Plan to improve the quality of prenatal follow-up. It is hoped that, following this intervention 
project, we will be able to understand the profile of patients and care, and improve the quality of care 
for pregnant women, ensuring good outcomes for mothers and babies, in addition to increasingly 
adjusting our care to the recommended standard by the Health Ministry in a homogeneous manner in 
urban and rural environments. 
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1 INTRODUÇÃO 

Barras é a sétima cidade no estado do Piauí em população residente. Apenas 23,6% dos 

domicílios apresentam esgotamento sanitário adequado, a mortalidade infantil é de 12,2 a cada mil 

nascidos vivos. Esses dados, mesmo sendo do último censo, permitem perceber a situação de 

vulnerabilidade no quesito de saúde dos cidadãos deste município (IBGE, 2011). 

A Unidade Básica de Saúde Edson Raulino de Almeida, localizada na zona rural da cidade 

de Barras, é o cenário deste plano de intervenção. A área abrangida compreende cerca de 3200 

pacientes, e ao longo de 2019 foram realizados 25 pré-natais de baixo risco.  

A assistência pré-natal é um importante elemento na atenção à saúde da mulher no período 

gravídico-puerperal e sua prática rotineira é o primeiro passo para um parto saudável, isto é, o 

acompanhamento pré-natal promove o bem-estar biológico e psicológico durante todo o processo de 

gestação, bem como tem o papel de orientar sobre o período gestacional, trazendo informações 

sobre a evolução da gestação e sobre o trabalho de parto. Tem o papel de preparar a mulher para a 

maternidade trazendo informações educativas sobre o cuidado com o bebê e sobre o parto (SILVA; 

ANDRADE; BOSI, 2014).  

O trabalho de pré-natal possibilita o nascimento humanizado e pressupõe uma relação de 

respeito que os profissionais de saúde estabelecem com a parturiente (BRASIL, 2016). É importante 

destacar que é direito da mulher ter assistência pré-natal de qualidade desde o início da gestação e 

dever do município dispor de serviços de saúde adequados que realizem o acompanhamento 

gestacional de maneira organizada.  

O Ministério da Saúde explicita que a assistência pré-natal deve se dar por meio de 

condutas humanizadas, pela elaboração de ações preventivas e educativas, sem intervenções 

desnecessárias, dá-se também por meio da detecção precoce de patologias ou situações de risco na 

gestação, bem como facilita o acesso aos serviços de saúde de qualidade desde a atenção básica ao 

atendimento hospitalar de alto risco. No entanto, estudos de âmbito nacional tem demonstrado que 

há falhas na assistência pré-natal, tais como dificuldade de acesso, início de acompanhamento tardio, 

número reduzido de consultas ou sua realização incompleta, o que afeta sua efetividade e qualidade 

(VIELLAS et al, 2014). 

Um dos objetivos principais dessa assistência é acolher a mulher de forma humanizada 

desde o início da gravidez, período em que esta passa por inúmeras mudanças físicas e emocionais, 

entendendo que cada mulher lida com esse processo de maneiras particulares. A assistência pré-

natal deve ser feita ainda no primeiro trimestre da gestação, ocorrendo no mínimo uma consulta no 

primeiro mês, duas no segundo e três no terceiro (DIAS, 2014).  

Caso não aconteça a realização das consultas no início da gestação e o acompanhamento 

rotineiro, a avaliação do desenvolvimento do feto pode ficar prejudicada, além de não ser possível 

detectar alguns agravos na saúde do feto e da gestante, como a diabetes gestacional e ainda a pré-

eclâmpsia, trazendo riscos para a saúde tanto do feto, quanto da mãe. Problemas esses que podem 

ser evitados se houver o acompanhamento adequado durante toda a gravidez. (DIAS, 2014).  

A Unidade Básica de Saúde (UBS), que é considerada a porta de entrada e centro de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde, desempenha um papel central na garantia de 



acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade. Visa promover e proteger a saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 

de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades. Por essa razão, a UBS deve acolher e assistir a gestante de forma integral observando 

as possíveis situações de risco a que está exposta e assegurar o desenvolvimento saudável da 

gestação, do parto e do bem-estar materno (MARCHIORI et al, 2017).  

Porém, o que se observa são as lacunas existentes no atendimento do SUS às gestantes. A 

primeira dificuldade a ser enfrentada pelas gestantes se dá no acesso aos serviços de saúde devido 

a morosidade na espera de um atendimento. Essa dificuldade se dá por inúmeras razões, dentre 

elas, a falta de profissionais para a realização de atendimentos adequados, falta de equipamentos 

necessários à realização do pré-natal, bem como a infraestrutura precária das unidades de saúde.  

Para a saúde das gestantes e do feto, a lentidão no acesso, poucos médicos e unidades 

médicas superlotadas, representa um risco muito grande, pois se tem o início tardio da assistência 

pré-natal e um número insuficiente de consultas. E sem a atenção médica adequada, o binômio mãe-

bebê estão sujeitos a diversas complicações de saúde (DANTAS et al, 2018).  

As mulheres com baixa escolaridade, sem companheiros, multigestas e com gravidez 

indesejada apresentam os piores desfechos em relação ao acompanhamento pré-natal. Exemplo 

disso é a ocorrência de recém-nascidos com baixo peso associado às condições socioeconômicas 

vulneráveis, o que é um dos principais fatores de morbidade e mortalidade neonatal e perinatal. Em 

função disso, ressalta-se a importância de considerar estes fatores no planejamento de qualquer 

ação de saúde materno infantil, visando a inclusão dessas mulheres na assistência pré-natal (DIAS, 

2014). 

A falta de vínculo dos serviços de saúde que realizam o acompanhamento pré-natal ao 

parto é outra dificuldade identificada, resultando na peregrinação das gestantes em trabalho de parto 

na busca por serviços em que tenham vagas e atendimento adequado, o que pode vir a prejudicar a 

saúde da gestante e do recém-nascido.  

A cobertura da assistência pré-natal no Brasil ainda é baixa e as desigualdades na 

assistência ainda persistem. Há grandes diferenças na cobertura no que diz respeito a regiões 

geográficas, fato que evidencia isso é o baixo percentual de mulheres que residem na zona rural que 

não realizem o pré-natal por dificuldade de acesso. Além disso, segundo dados da Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde (PNDS) o acesso ao parto hospitalar foi menor nas áreas rurais e 

consequentemente a taxa de mortalidade infantil nessas áreas de difícil acesso é ainda mais 

expressivo (RIBEIRO, 2016).  

Sobre os fatores agravantes à saúde da mulher e do feto na assistência pré-natal foram 

observadas a dificuldade de acesso aos serviços de saúde; falta de equipamentos adequados; 

morosidade em exames e procedimentos importantes como a ultrassom morfológica, por exemplo, 

exame de imagem recomendado para todas as gestantes e que permite descobrir precocemente 

malformações e síndromes fetais; falta de mobilidade urbana, no que diz respeito às zonas rurais, 

dentre outras. Diante do exposto, o objetivo desse estudo é a caracterizar as dificuldades do pré-natal 



realizado em uma unidade básica de saúde na zona rural do município de Barras - Piauí e, dessa 

maneira, possibilitar possíveis intervenções que melhorem a qualidade desse cuidado nas regiões 

rurais. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 O período perinatal é um grande desafio para as autoridades de saúde e suas políticas, visto 

que o binômio mãe-bebê requerem uma série de cuidados e iniciativas diferenciadas e especiais. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em relação a este importante tema, propôs duas agendas 

complementares que contém estratégias para diminuir os óbitos maternos evitáveis e um plano de 

ação para recém-nascidos, ambos, portanto, voltados a melhorar a qualidade dos serviços prestados 

a estes pacientes (OLIVEIRA; FERRARI; PARADA, 2019). 

 Dentro da atenção básica, que é a principal porta de entrada aos serviços de saúde pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), deve também existir uma boa estrutura de atendimento à mulher, 

principalmente na assistência pré-natal, onde os cuidados centram-se em condutas e procedimentos 

que tragam benefícios à gestante e ao feto. Nesses cuidados estão incluídos exames, 

encaminhamentos, orientações e intervenções (GOMES et al, 2019). 

 Garcia et al (2019) que a situação política, econômica e social termina por moldar as 

circunstâncias de vida e morte da população; desta maneira, esta construção social gera impactos no 

processo saúde-doença dos indivíduos, aumentando ou diminuindo riscos e vulnerabilidade. A saúde 

materna também está, portanto, sujeita aos determinantes socioeconômicos, principalmente quando 

se fala em possibilidade de acesso a um bom serviço de saúde – assistência pré-natal (GARCIA et al, 

2019). 

 Ao conseguir melhorar ou gerir de maneira adequada a assistência pré-natal, conseguem-se 

melhores resultados e diminuição de riscos para mãe e feto. Deve-se ressaltar que o risco 

gestacional não está apenas em critérios clínicos, como também no contexto das desigualdades e 

possíveis dificuldades de acesso ao serviço de saúde que a gestante pode enfrentar (GARCIA et al, 

2019). 

 O pré-natal é um momento não só de acompanhamento, mas de rastreio de diversas 

condições que possam afetar a saúde da mãe e do feto. Podemos citar doenças rastreadas como 

sífilis, HIV e hepatite B, que ainda possuem importante prevalência nessas mulheres, e muitas só 

descobrem por conta desse acompanhamento (FALAVINA; LENTSCK; MATHIAS, 2019). 

 Algumas dificuldades podem ser encontradas para obtermos os verdadeiros dados 

percentuais de doenças infecciosas na gestantes, seja pela falta da notificação compulsória (erro do 

profissional de saúde), seja pela não realização dos exames preconizados, nos casos de 

impossibilidades de realização dos testes. Vale ressaltar que a distribuição geográfica também 

influencia no acompanhamento, devido às dimensões continentais do Brasil, e outras doenças podem 

se destacar, como malária e dengue (FALAVINA; LENTSCK; MATHIAS, 2019). 

 Mesmo realizando o pré-natal de baixo risco (também chamado de risco habitual), a atenção 

básica de saúde precisa ter condições de fazer um acompanhamento de qualidade, envolvendo todos 

os exames e encaminhamentos necessários para o bom seguimento da gestante. O baixo risco se 



refere às grávidas que não possuem fatores de risco sociodemográficos, individuais ou história 

obstétrica prévia com alterações significativas. O alerta para algum destes sinais evidencia a 

necessidade de acompanhamento obstétrico em serviço especializado (SILVA et al, 2019). 

 O cuidado, quando bem executado durante a gestação, melhora índices como menor 

morbimortalidade materno-infantil. Além disso, índices como mortalidade infantil são importantes 

preditores da qualidade da assistência pré-natal realizada (SILVA et al, 2019). 

 O Ministério as Saúde preconiza um número mínimo de 6 consultas pré-natais na gestação, 

e, segundo a Rede Cegonha, a primeira consulta deve ocorrer nas primeiras 12 semanas. Ainda 

assim, não tem-se dados precisos sobre a real cobertura/acompanhamento dessas pacientes, mas o 

Departamento de Informática do SUS relatou que chegou-se a valores próximos a 100% 

(independentemente do número de consultas) no ano de 2011 (VIELLAS et al, 2014). 

 Viellas et al (2014), estudando uma amostra de puérperas por todo o país, observou que as 

razões mais frequentes para a não realização do pré-natal foram problemas e barreiras de acesso; 

neste grupo de melhores foram correlacionados fatores como menor escolaridade, ausência de 

cônjuge e moradoras do Norte ou Nordeste. 

 Analisando as diferenças da assistência pré-natal entre área urbana e área rural, Cardoso, 

Mendes e Velásquez-Meléndez (2013) verificaram que a idade das pacientes variava, em sua 

maioria, de 18 a 34 anos; o setor urbano tinha maior escolaridade, maior renda e maior frequência de 

consultas. Também foi observado que existia baixa proporção de gestantes moradoras de zonas 

rurais que haviam realizado testes sorológicos para toxoplasmose, hepatite B, sífilis e HIV. 

 

3 PLANO OPERATIVO 

 

3.1 OBJETO DA INTERVENÇÃO: Assistência Pré-Natal. 

 

3.2 OBJETIVOS: 

 

Geral: Elaborar plano de intervenção para reduzir as dificuldades enfrentadas no seguimento pré-

natal em uma unidade básica de saúde na zona rural. 

 

Específicos: - Analisar a quantidade e qualidade das consultas pré-natais;  

          - Verificar a realização dos exames solicitados, com associação ao tempo hábil de 

recebimento; 

                     - Elencar possíveis soluções para as dificuldades de acompanhamento pré-natal (como 

a realização de exames). 

 

 

 

 



 

 

3.3 Planilha de Intervenção 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA OBJETIVOS METAS/ 
PRAZO

S 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS RESPONSÁVEIS 

Marcação de Exames de 
imagem e laboratoriais 
realizada apenas 1 vez por 
mês 

Possibilitar que as marcações de 
consultas das gestantes ocorram em 
menor tempo hábil; desta maneira, 
os exames podem ser recebidos no 
período esperado de sua idade 
gestacional. 

6 meses 
– a 
iniciar 
em 
junho de 
2020. 

A negociação e acordo com a secretaria 
de saúde do município faria com que os 
exames solicitados para gestantes não 
tivessem restrição de data de marcação 
(ou seja, marcados imediatamente 
quando solicitados, e não 1 vez por mês 
como ocorre com os demais exames). 

Médico e Diretor da 
Unidade Básica de 
saúde.  

Ausência de Testes Rápidos 
para Sífilis, Hepatite e AIDS 
no Posto de Saúde 

Solicitar recursos que permitam que 
esses testes estejam disponíveis 
para uso na Unidade Básica de 
Saúde, possibilitando esses 
importantes diagnósticos em menor 
tempo.  

1 ano – 
a iniciar 
em 
junho de 
2020. 

Negociações com a Secretaria de Saúde 
para obtenção destes testes rápidos, visto 
que os sorológicos demoram a ser 
agendados, e nisto perde-se tempo de 
diagnóstico dentro da gestação.  

Médico e Diretor da 
Unidade Básica de 
saúde. 

Ausência de Ultrassom 
Morfológico no município – 
pacientes precisam realizar o 
exame na capital (Teresina) 

Analisar a possibilidade de convênio 
de clínica particular do município 
para realização do exame sem 
necessidade de sair da cidade, além 
de realiza-lo dentro do prazo 
necessário. 

1 ano – 
a iniciar 
em 
junho de 
2020. 

Sugerir convênio com clínicas dentro da 
cidade de Barras para evitar transporte e 
atraso no recebimento do exame, além de 
diminuir o custo de transporte.  

Médico e Diretor da 
Unidade Básica de 
saúde. 

Alcance do número mínimo 
de consultas pré-natais de 
acordo com a idade 
gestacional (preconizado pelo 
Ministério da Saúde)  

Realizar levantamento do número de 
consultas realizadas, de acordo com 
a idade gestacional, através dos 
levantamentos dos Agentes 
Comunitários de Saúde e/ou análise 
dos cartões da gestante nas 
consultas realizadas por enfermeiro.  

6 meses 
– A 
iniciar 
em 
março 
de 
2020. 

O levantamento do número de consultas 
realizadas mediante a idade gestacional 
permite analisar a eficácia da cobertura 
pré-natal no posto de saúde, além de 
caracterizar a adesão das pacientes.  

Enfermeiro + Agentes 
comunitários de saúde.  

 



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Com este escrito procurou-se elencar as principais dificuldades e desafios do seguimento pré-

natal em uma unidade básica de saúde rural, e juntamente com estes as possíveis hipóteses de 

resolução dentro das possibilidades da equipe multiprofissional.  

 Espera-se que, seguindo este projeto de intervenção, possamos entender o perfil das 

pacientes e dos atendimentos, e melhorar a qualidade da assistência às gestantes, garantindo bons 

desfechos para mães e bebês, além de cada vez mais adequar os nossos atendimentos ao padrão 

preconizado pelo Ministério da Saúde de maneira homogênea em ambientes urbanos e rurais.  
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