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APRESENTAÇÃO 

 

Este estudo faz parte da Pesquisa intitulada “A Integralidade da Atenção e as Ações de 

Nutrição na Atenção Básica de Santos”, financiada pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – processo 486017/2011-7).  

Esta dissertação foi motivada pela experiência da autora como nutricionista preceptora 

dos estágios de Nutrição Social da Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada 

Santista (UNIFESP BS) na Rede Básica da Região dos Morros do município de Santos. O 

trabalho realizado nesses cenários, desde 2010, provocou a problematização das práticas de 

saúde vigentes e despertou particular paixão pela atenção maternoinfantil. Com vistas à 

humanização do cuidado, à qualificação da atenção nutricional e à criação de vínculo com a 

equipe, atividades educativas e de vigilância têm sido desenvolvidas desde então, resultando 

na construção de Estratégia de Atenção ao Pré-natal e ao Puerpério incluindo o delineamento 

de linha do cuidado maternoinfantil em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

Os objetivos do trabalho foram identificar e avaliar a atenção nutricional no Pré-natal 

e Puerpério realizada no do município de Santos, como ponto de partida para formular um 

plano de aprimoramento da atenção à saúde maternoinfantil na rede básica de Santos, em 

parceria com as equipes das unidades básicas de saúde. Para tanto, foram recortados dados 

referentes ao pré-natal e ao puerpério da pesquisa da qual esse trabalho advém e, 

paralelamente, coletaram-se dados da UBS em que foi implantada a Linha do Cuidado 

Maternoinfantil. 

 Na introdução do trabalho será apresentada brevemente a trajetória da Atenção à 

Saúde Maternoinfantil no Brasil, incluindo a criação de programas e políticas destinados a 

essa população. A Atenção Nutricional ao Pré-natal e ao Puerpério será contextualizada, a 

partir de estudos recentes sobre o tema. Por fim, serão apresentadas a concepção e a trajetória 
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de implantação da Linha de Cuidado Maternoinfantil, fruto da parceria entre universidade e 

serviço de saúde. 

Em seguida, será apresentada a metodologia do trabalho, com seus referenciais 

teóricos e a descrição dos procedimentos, dos participantes, da construção do instrumento e da 

análise dos dados. Os resultados da pesquisa serão apresentados em formato de artigo, em 

dois capítulos.  

No primeiro capítulo, referente aos dados sobre Pré-natal e Puerpério, provenientes do 

projeto inicial, do qual este se origina, será apresentada a avaliação das ações de alimentação 

e nutrição ofertadas para o cuidado nutricional à saúde maternoinfantil durante o pré-natal e 

puerpério, sob a ótica dos gestores da Rede Básica de Atenção à Saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS) municipal. 

O segundo artigo consiste em estudo de caso realizado em uma UBS da Região dos 

Morros em que foi implantada a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-natal e Puerpério e 

apresentará o perfil da população maternoinfantil atendida e a avaliação do processo de 

atenção nutricional, antes e após a implantação da linha do cuidado.  

Além dos dois artigos produzidos por esta dissertação, será submetido à publicação 

um relato da experiência da implantação da Estratégia de Atenção Nutricional ao Pré-Natal e 

Puerpério. 

Nas considerações finais serão destacadas as principais contribuições da pesquisa e o 

alcance dos objetivos propostos. Como produto desta dissertação de mestrado profissional 

construiu-se uma proposta de protocolo de processos para a atenção nutricional ao pré-natal e 

ao puerpério na Rede Básica de Santos, a partir da avaliação da intervenção implantada pela 

Universidade no ano de 2010. Além disso, serão publicados dois artigos com dados inéditos 

da Atenção Básica do município, que subsidiarão eventuais tomadas de decisão pelos gestores 

visando ao aprimoramento dessas ações. 
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RESUMO 

 

A atenção ao pré-natal no Brasil historicamente ocupa um espaço relevante na 

atenção à saúde da população. Para sua efetividade, são necessárias ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico e tratamento. No município de Santos, SP observou-se a necessidade 

de desenvolver estratégias para qualificar a atenção a essa população. O objetivo desta 

dissertação foi identificar e avaliar a atenção nutricional no Pré-natal e no Puerpério realizada 

no município de Santos. Para tanto, foram realizados dois estudos de caráter transversal. No 

Estudo 1 foi feito um censo das 28 Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da Família 

(UBS/USF) da área insular de Santos para avaliar a estrutura e o processo da atenção 

nutricional, segundo a ótica dos gestores. Foram entrevistados todos os gestores da Atenção 

Básica (28), utilizando instrumento para avaliar a infraestrutura, o trabalho em equipe, o 

processo de trabalho e o lugar que ocupa a atenção nutricional no cuidado pré-natal e 

puerperal. No Estudo 2 realizou-se um estudo de caso em uma UBS na qual foi implantada, 

em 2010, a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-natal e ao Puerpério, no âmbito do 

Estágio de Nutrição Social da Universidade Federal de São Campus Baixada Santista, com 

vistas a conhecer os efeitos dessa intervenção sobre a integralidade do cuidado 

maternoinfantil. O universo deste estudo foi composto por 58 mulheres, divididas em dois 

grupos: mulheres que iniciaram o pré-natal antes e após a implantação. Avaliou-se o processo 

da atenção nutricional, comparativamente, entre os dois grupos, coletando informações das 

fichas perinatais e dos prontuários das crianças. Para análise estatística utilizou-se o teste qui-

quadrado, considerando estatisticamente significantes valores de p <0,05. De acordo com os 

achados do Estudo 1, a inserção do nutricionista na Atenção Básica do município representou 

o principal componente insuficiente da dimensão estrutura, interferindo negativamente no 

processo de cuidado nutricional, segundo avaliação de 60% dos gestores. Encontrou-se baixa 



xviii 
 

 
 
 

conformidade para as seguintes variáveis da dimensão processo: cálculo do Índice de Massa 

Corporal-IMC (35%), acompanhamento do estado nutricional na curva IMC/Semana 

gestacional (46%) e realização de aconselhamento nutricional individualizado como rotina do 

pré-natal (14%). Os resultados do Estudo 2 indicaram melhora estatisticamente significante 

no processo de atenção nutricional, com destaque para: aferição da estatura (p=0,001), 

registro de peso pré-gestacional (p=0,032), acompanhamento no gráfico de IMC/semana 

gestacional (p=0,001), registro de peso do recém-nascido na alta (p=0,011) e ganho ponderal 

diário (p=0,019). Considera-se que a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-Natal e no 

Puerpério fomentou a atenção multidisciplinar e contribuiu para aprimorar os registros de 

dados em prontuários. São necessárias ações para seu aprimoramento, sobretudo no que se 

refere à atenção à saúde da mulher no puerpério e aos registros de dados do atendimento, bem 

como ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil utilizando os padrões 

da Organização Mundial de Saúde. Acredita-se que os resultados obtidos neste estudo possam 

sensibilizar gestores locais sobre a situação atual do cuidado maternoinfantil do município e 

subsidiar o planejamento e o aprimoramento de estratégias que considerem a atenção 

nutricional como condição essencial para a integralidade do cuidado. 

 

Palavras chave: cuidado pré-natal, puerpério, nutrição, atenção primária à saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ATENÇÃO À SAÚDE MATERNOINFANTIL  

 

A atenção à saúde no Brasil é um direito universal assegurado pela Constituição 

de 1988 e, a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), configura-se o ponto de 

partida para a ampliação de políticas de promoção da saúde no Brasil (Brasil, 2011a). 

A atenção ao pré-natal no Brasil historicamente ocupa um espaço relevante na atenção 

à saúde da população, embora tenha sido, por muitos anos, orientada principalmente para 

melhorar os indicadores da saúde infantil (Serruya et al, 2004). A partir do processo de 

mobilização de feministas e profissionais da saúde, surge, em 1983, o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), instituído pelo Ministério da Saúde (MS). 

Esse programa foi pautado na capacitação do sistema de saúde para atender as necessidades 

da população feminina, incluindo o controle das morbidades mais frequentes nesse grupo. 

Suas diretrizes estabeleciam a exigência de uma nova postura de trabalho da equipe, baseada 

no conceito de integralidade do atendimento e em práticas educativas que proporcionassem às 

mulheres um maior domínio sobre a sua saúde (Osis, 1998). 

Desde a década de 1980, apesar da criação do PAISM, a atenção à saúde da mulher 

permanece com muitas questões a serem enfrentadas. Em 2000 o Programa de Humanização 

do Pré-natal e Nascimento (PHPN) foi instituído pelo Ministério da Saúde, conforme 

Portaria/GM no 569, de 1/6/2000, com o objetivo central de reduzir as altas taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal e garantir o respeito aos direitos da mulher e a 

humanização no cuidado. Nisso se inclui a necessidade de ampliar o acesso ao pré-natal, 

estabelecendo procedimentos e práticas que assegurem o acompanhamento e a promoção do 

vínculo entre a atenção pré-natal e o momento do parto (Serruya et al, 2004). 
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Nas últimas décadas, apesar do crescimento na cobertura pré-natal (Brasil, 2009a), 

observa-se comprometimento na qualidade da atenção prestada. Estudos recentes revelam que 

somente uma pequena parcela das gestantes inscritas nos programas de pré-natal consegue 

realizar as ações mínimas preconizadas (Domingues et al, 2012; Gonçalves et al, 2009; 

Parada, 2008, e Brasil, 2006). Esse fato expressa a deficiência do atendimento prestado pelos 

serviços de saúde, não apenas em relação ao número de consultas, mas também ao conteúdo 

do atendimento, situação que se agrava para mulheres de baixa renda (Gonçalves et al, 2009). 

Com o objetivo de organizar a rede assistencial e normatizar as práticas em saúde, o 

Ministério da Saúde, por meio da 3° edição do Manual Técnico Pré-natal e Puerpério: 

Atenção Qualificada e Humanizada (Brasil, 2006), preconiza uma atenção pré-natal e 

puerperal de qualidade e diferenciada, requisito fundamental para promover a saúde materna e 

neonatal. Para isso, faz se necessário construir um novo olhar sobre o processo saúde/doença, 

que compreenda a pessoa em sua totalidade, firmando novas bases para a relação dos diversos 

sujeitos envolvidos – equipes de saúde, usuários e gestores. Nesse sentido a atenção 

humanizada requer a incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções 

desnecessárias. Para Ayres (2006), pensar em cuidado em saúde implica considerar a vivência 

do sujeito, exercitar a escuta atenta, a fim de conhecer seu projeto de vida, e compreender a 

situação vivenciada pelo usuário. O profissional de saúde pode, a partir da escuta, levar o 

sujeito a se questionar e buscar um cuidado corresponsável que viabilize sua autonomia. 

Em síntese, a atenção pré-natal constitui o primeiro momento da linha de cuidado 

para o binômio mãe-bebê e tem como objetivo acolher a mulher desde o início da gravidez, 

assegurando, no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-

estar materno e neonatal. Nesse sentido, a atenção ideal deve incluir ações de promoção e 

prevenção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que possam 

vir a ocorrer neste período (Brasil, 2006). 
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No âmbito da saúde da criança, o século 20 foi marcado por avanços nos cuidados 

e o reconhecimento da importância da infância para a formação da vida adulta deu origem a 

projetos, programas e políticas que favoreceram essa população (Ministério da Saúde, 2002). 

Com a finalidade de reduzir a mortalidade e a morbidade e contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento, a Organização Mundial de Saúde - OMS e o Fundo da 

Nações Unidas para a Infância - UNICEF lançaram, em 1993, a estratégia Atenção Integrada 

às Doenças Prevalentes na Infância -AIDPI (Gove S, 1997). Tal estratégia foi adotada no 

Brasil em 1996, como parte da Política de Saúde da Criança (Cunha et al., 2001). 

Para garantir o direito ao acesso universal e equitativo às ações e aos serviços de 

saúde, criou-se, em 2004, a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil, com foco no cuidado integral e multiprofissional. Uma das 

grandes contribuições desse documento foi definição de diretrizes para identificação de linhas 

de cuidado, dentre as quais merecem destaque: nascimento saudável (atenção ao pré-natal, 

parto e puerpério) e crescimento e desenvolvimento, cuidados com o recém-nascido, 

acompanhamento do risco, aleitamento materno, atenção às doenças prevalentes (Brasil, 

2004).
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1O índice de Kotelchuck, também conhecido como Adequacy of Prenatal Care Utilization (APNCU) é utilizado 

para avaliar pré-natal de baixo risco e considera a data de início do pré-natal e o número de consultas realizadas 

em relação ao número de consultas esperadas. O índice classifica o pré-natal como adequado quando a 

combinação das duas dimensões atinge 80% ou mais de conformidade. 

 
 
 

 

A avaliação da atenção ao Pré-natal e ao Puerpério, no âmbito das políticas públicas para essa 

população, tem sido objeto de estudos recentes. Considerando-se os parâmetros mínimos 

preconizados pelo PHPN, início precoce de acompanhamento e realização do mínimo de seis 

consultas, Domingues et al (2012) encontraram o início tardio do Pré-natal em 25% das 

gestantes, o que interferiu no alcance do número de consultas daquelas que o iniciaram com 

mais de 16 semanas, com inadequação em cerca de 23% dos casos. Em outro estudo, 

realizado por Vettore et al (2013), verificou-se inadequação do início de acompanhamento 

pré-natal em 14% das gestantes, segundo o índice de Kotelchuck1. Anversa et al (2012) 

também identificaram um baixo percentual de adequação do pré-natal (59%), quando 

avaliados o início do pré-natal antes de 20 semanas e o número mínimo de seis consultas. 

Com relação aos cuidados do período puerperal, Parada (2008), identificou a realização da 

consulta puerperal em 58,7% dos prontuários das gestantes avaliadas. 

Diante do atual panorama da atenção à saúde maternoinfantil e da necessidade de 

adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do 

acompanhamento pré-natal, além da atenção ao parto, ao puerpério e à criança, foi instituída, 

em 2011, no âmbito do SUS, a Rede Cegonha. Trata-se de uma rede de cuidados que visa a 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, 

ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento 

e desenvolvimento saudáveis (Brasil, 2011b). 

Dentre os objetivos da Rede Cegonha estão a implementação de novo modelo de 

atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento, 
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 ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos 24 meses de idade; na 

organização da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, 

acolhimento e resolutividade; e na redução da mortalidade materna e infantil com ênfase no 

componente neonatal (Brasil, 2011b).  

No âmbito municipal, em consonância com a Rede Cegonha, criou-se, em 2013 o 

Programa Mãe Santista, que contempla assistência à gestante em toda a gravidez, incluindo o 

pré-natal, parto e puerpério, além do acompanhamento do bebê até o primeiro ano de vida. A 

iniciativa inclui o pré-natal do pai, para incentivá-lo a cuidar da sua saúde e se envolver com o 

ciclo da gestação e os cuidados com o bebê. Os principais objetivos do programa são redução 

dos índices de mortalidade materna, fetal e infantil, a partir de atendimento permanente 

multiprofissional, de qualidade e humanizado. (Diário Oficial de Santos, 2013)  

1.2 ATENÇÃO NUTRICIONAL AO PRÉ-NATAL E 

PUERPÉRIO 

 

A atenção nutricional compreende os cuidados relativos à alimentação e nutrição 

voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, ao diagnóstico e tratamento de agravos 

(Brasil, 2011c). Para sua efetividade, a vigilância alimentar e nutricional se apresenta como 

uma ferramenta da atuação do nutricionista, que consiste no acompanhamento nutricional nas 

diferentes fases do ciclo da vida, permitindo a identificação dos fatores de risco e a atuação 

sobre eles (Medeiros, 2011). 

Nas últimas décadas o panorama nutricional da população maternoinfantil vem sendo 

representado pela elevada prevalência de sobrepeso e obesidade entre as mulheres em idade 

fértil e pela carência de micronutrientes entre as crianças. Além disso, sabe-se que 

inadequações no estado nutricional pré-gestacional, no ganho ponderal materno estão 
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associadas ao aumento do risco de ter recém nascidos com Baixo Peso ao nascer-BPN 

(Padilha et al, 2007 e Santos, 2012), de desenvolver Síndrome Hipertensiva Gestacional-SHG 

e de Diabetes Gestacional DG (Padilha et al, 2007 e Nucci et al, 2001). Esses fatores e seus 

desfechos se constituem em importante problema de saúde pública que podem ser prevenidos 

ou minorados por adequada atenção pré-natal (Brasil, 2006), com destaque ao crescimento 

fetal e peso ao nascer, que refletem na saúde do indivíduo ao longo de sua vida (Zadik, 2003). 

Dada a mudança no cenário epidemiológico nutricional dessa população, as propostas 

para a atenção pré-natal sofreram ajustes nos anos 2000, na direção à atenção diferenciada 

para os desvios no estado nutricional (baixo peso, sobrepeso, obesidade, ganho de peso 

insuficiente ou excessivo, anemia e hipovitaminose A) e para as doenças associadas à 

alimentação e nutrição (hipertensão e diabetes mellitus) (Brasil, 1998; Brasil, 2006; Brasil, 

2012)  

Para o acompanhamento do pré-natal de baixo risco, a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) é a porta de entrada preferencial da gestante no sistema de saúde. Representa, assim, o 

ponto de atenção estratégico para melhor acolher suas necessidades, proporcionando um 

acompanhamento continuado e favorecendo a avaliação do estado nutricional e o 

acompanhamento do ganho de peso no decorrer da gestação e no puerpério (Brasil, 2012). 

Dessa forma, a atenção nutricional pré-natal e puerperal é preconizada pelo Ministério 

da Saúde e deve incluir ações de promoção e prevenção da saúde, além de diagnóstico e 

tratamento adequado dos problemas que possam vir a ocorrer nesse período. A utilização de 

medidas antropométricas para a avaliação e o diagnóstico do estado nutricional, é 

recomendada, entre outros indicadores, para o acompanhamento nutricional de gestantes, por 

sua importância na prevenção da morbimortalidade perinatal, no prognóstico do 

desenvolvimento fetal e na promoção da saúde da mulher (Brasil, 2012; Coelho et al, 2002 p. 

57). 
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A atenção nutricional de qualidade prevê o cumprimento das políticas de saúde 

formuladas para essa população, como a suplementação de micronutrientes (Ministério da 

saúde, 2005), além das ações educativas com evidências empíricas de efetividade, como 

aconselhamento nutricional a gestantes e puérperas (Oliveira et al., 2001; Oliveira et al., 2005; 

Cardoso et al., 2008; Tanentsapf, 2011; Vitolo et al 2011). 

Em busca da efetivação da linha do cuidado à saúde da criança, o Ministério da 

Saúde vem desenvolvendo trabalhos para sensibilizar e subsidiar os profissionais da Atenção 

Básica e, a partir da criação de protocolos e manuais técnicos, objetiva potencializar ações de 

promoção da alimentação saudável e de apoio ao aleitamento materno (Brasil, 2009b). 

Em face da crescente preocupação com as ocorrências nutricionais durante o pré-natal 

e o puerpério e das recomendações oficiais para sua prevenção, evidencia-se a necessidade de 

avaliar a atenção nutricional no pré-natal. A avaliação dos sistemas de saúde constitui-se em 

uma importante ferramenta para auxiliar gestores e profissionais na tomada de decisões. De 

modo geral, a maioria das propostas avaliativas de serviços de saúde, registradas na literatura, 

referência os estudos de Donabedian (Donabedian, 1966; Donabedian, 1968), que propõe que 

a avaliação da qualidade se dê em três níveis: (1) avaliação da estrutura, que demanda 

necessariamente a investigação sobre os recursos físicos, organizacionais e técnicos; (2) 

avaliação do processo, que implica a análise dos procedimentos entre servidor e consumidor; 

e (3) avaliação de resultado, que discrimina a situação final de saúde (individual ou coletiva) 

como resultante da complexa interação entre servidor e consumidor das ações de saúde. 

Entretanto, são escassos os estudos que avaliam a atenção nutricional na Atenção Básica. 

Em estudo recente, Niquini, et al (2012) avaliaram a conformidade do processo da 

atenção nutricional oferecida durante o pré-natal em sete Unidades de Saúde da Família do 

Município do Rio de Janeiro. Os resultados indicaram sub-registro no cartão de pré-natal de: 

estatura, peso inicial, edema, Índice de Massa Corporal - IMC por semana gestacional e dos 
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resultados de exames. Além disso, verificou-se a carência de orientações específicas sobre 

utilização do sulfato ferroso, consumo de alimentos e ganho de peso. Os resultados revelaram 

uma grande necessidade de atenção nutricional e deficiências no seu processo. 

Vitolo et al (2011), em estudo que avaliou o impacto de um programa de orientação 

dietética sobre a velocidade de ganho de peso de 315 gestantes atendidas em unidades de 

saúde, constataram que as orientações alimentares foram eficazes em diminuir o ganho de 

peso de gestantes com excesso de peso e em reduzir intercorrências clínicas como diabetes 

gestacional, pré-eclâmpsia, baixo peso e prematuridade no Grupo Intervenção.  

Com vistas ao aprimoramento da atenção nutricional, revisões sistemáticas que 

subsidiaram a Política Pública de Promoção à Amamentação identificaram a prática do 

acolhimento, da escuta e do apoio no manejo como procedimentos efetivos na promoção do 

aleitamento e demonstraram que, dentre as estratégias com evidência empírica de efetividade 

dessas condutas, estão os grupos de pré-natal, as visitas domiciliares, os grupos de mães e as 

sessões individuais conduzidas no pré e pós-natal, proporcionando o diálogo e a escuta, 

elementos centrais da educação alimentar e nutricional (Oliveira et al, 2001 ; Oliveira et al, 

2005). 

 No âmbito da Política Pública de Promoção à Amamentação, estudo realizado no 

município do Rio de Janeiro avaliou o impacto da implementação da Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) na prevalência de aleitamento materno e nos 

motivos de consulta em uma Unidade Básica de Saúde. Os autores avaliaram duas coortes de 

crianças menores de um ano assistidas pela UBS, de cujos prontuários foram obtidas 

informações em dois momentos retrospectivos distintos, antes e após a certificação da UBS 

com o título IUBAAM. Os resultados desse trabalho revelaram aumento estatisticamente 

significante da prevalência de aleitamento materno exclusivo nos menores de seis meses 
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quando comparados os períodos pré e pós-certificação. Além disso, houve diminuição nas 

consultas motivadas por alguma doença após a certificação (Cardoso et al., 2008). 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

2.1 LINHA DO CUIDADO MATERNOINFANTIL 

 

A UNIFESP BS conta com uma política pedagógica voltada à formação para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), que busca a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe para 

a integralidade da atenção. Neste sentido, desde 2010 os estágios curriculares em Nutrição 

Social, realizados em duas unidades de Saúde na Região dos Morros, as unidades Jabaquara e 

Monte Serrat, desenvolve ações interdisciplinares, de maneira integrada às equipes de saúde, 

constituindo um elemento inovador das ações de saúde no município, a partir de parcerias 

interinstitucionais para a realização das práticas. 

As atividades realizadas pelo Estágio Curricular Obrigatório de Nutrição Social 

(Medeiros, 2010) são concebidas e planejadas em parceria com as equipes das unidades, a 

partir da identificação das necessidades de saúde de cada local. Atenção especial tem sido 

dada ao público maternoinfantil, a partir do reconhecimento da necessidade de aprimorar as 

ações de pré-natal, puerpério e puericultura, contribuindo para construir uma linha de cuidado 

para essa população. Desse modo, construiu-se, em 2010, uma Estratégia de Atenção 

Nutricional ao Pré-natal e ao Puerpério, a partir da observação e vivência da rotina das duas 

unidades de saúde, permitindo a identificação da necessidade de incorporar a atenção 

nutricional ao pré-natal e ao puerpério nesses cenários. A execução desse projeto contou com 

duas etapas.  

A primeira etapa consistiu na proposta de criação de um grupo educativo 

interdisciplinar em Nutrição, voltado à avaliação e ao acompanhamento nutricional durante a 
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gestação, a fim de promover desfechos saudáveis para o binômio mãe-filho, e à sensibilização 

para o aleitamento materno exclusivo (AME) até seis meses. A construção do grupo foi 

precedida de reuniões de planejamento entre universidade e serviço, para identificar 

necessidades e dificuldades de adesão de gestantes e profissionais, desencadear o trabalho 

integrado e identificar demandas a serem trabalhadas nos encontros. Desse processo foram 

definidos: fluxo das ações, espaço físico adequado, sistema de atualização de dados em 

prontuário e atuação conjunta entre equipe e estagiários de nutrição. Além disso, foi 

construído protocolo contemplando questões socioeconômicas e antecedentes gestacionais e 

de saúde, para caracterizar a população atendida e subsidiar o planejamento das ações 

educativas (Medeiros & Laporte, 2011 e Laporte & Medeiros, 2011). 

As reuniões periódicas com as equipes permitiram delimitar organicamente a 

conformação mais apropriada para este grupo educativo interdisciplinar. As atividades 

educativas foram realizadas em reuniões semanais nos dias de consulta de pré-natal. Cada 

encontro contou com a participação de, aproximadamente, 10 gestantes que eram orientadas a 

chegar uma hora antes da consulta médica para a participação no grupo. O grupo contou com 

a participação dos profissionais: nutricionista, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 

agentes comunitários de saúde (ACS), assistente social e estagiários de Nutrição. A fim de 

aproximar os profissionais e sensibilizar as gestantes para a participação na atividade 

educativa, nutricionista, estagiários de Nutrição e auxiliares de enfermagem realizavam a 

avaliação inicial. 

Como produtos da implantação do grupo educativo interdisciplinar em Nutrição 

destacam-se também: a construção coletiva (equipes/gestantes) de mural de acolhimento, 

identificando as puérperas e incluindo fotos de seus bebês e a proposta de vigilância à saúde 

dos recém-nascidos (RN). 
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A segunda etapa da Estratégia de Atenção Nutricional ao Pré-natal e ao Puerpério se 

deu de forma integrada ao pré-natal da UBS Jabaquara e consistiu no plano de vigilância à 

saúde dos (RN) e de incentivo ao aleitamento materno. A proposta de construção dessa linha 

do cuidado maternoinfantil deu continuidade ao acompanhamento pré-natal, tendo como base 

o vínculo criado no grupo educativo interdisciplinar. Construiu-se um protocolo (roteiro de 

visita domiciliar) contemplando dados sobre a puérpera, condições socioeconômicas, higiene 

domiciliar, dados do recém-nascido, condições e técnicas de amamentação e atenção à saúde 

e, em parceria com a equipe de saúde, foi feito mapeamento dos recém-nascidos da área 

adstrita para realização de visita domiciliar.  

A vigilância à saúde dos recém-nascidos consistia em visitas domiciliares (VD) nos 

primeiros 15 dias após o parto, que focaram o apoio ao AME até seis meses, com 

aconselhamento sobre seu manejo, baseada nos “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno” (OMS, 2001) e no roteiro de visita domiciliar no puerpério, mencionado 

anteriormente. Nesses momentos, as nutrizes sentiam-se à vontade para falar sobre as 

dificuldades dessa prática, permitindo observação da amamentação. Assim, foi possível 

identificar eventuais riscos nos cuidados com os bebês, como problemas relacionados às 

técnicas de amamentação e a introdução precoce de alimentos, e acompanhar as dificuldades 

mais gerais encontradas pelas puérperas.  

Em cada VD a mãe era orientada em relação à higiene da mama, pega correta, 

posições para amamentar, esvaziamento completo da mama, importância do AME até seis 

meses de idade, e a evita o uso de chupetas, mamadeiras e bicos; além disso, eram 

incentivadas a comparecer a consulta de puerpério na unidade. Quando eram identificados 

problemas com o manejo do aleitamento, nova visita era agendada e estes casos se tornavam 

objeto de discussão da equipe da Unidade, para um acompanhamento mais sistemático e 

integrado (Medeiros & Laporte, 2011 e Laporte & Medeiros, 2011).  
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 As ações tiveram como foco a escuta, a relação de confiança e o acolhimento das 

necessidades trazidas pelas gestantes. Para isso, conquistou-se uma sala privativa onde foi 

possível realizar oficinas e rodas de conversa, compartilhando vivências e facultando a 

aproximação entre gestantes e equipes. Os temas das atividades foram definidos segundo 

demandas observadas no diagnóstico inicial e recomendações dos programas oficiais (Brasil, 

2006). Dentre eles destacam-se: Prato saudável, Ganho de peso, Sódio, Hidratação, 

Suplementação, Cuidados com o bebê, Direitos e Aleitamento materno. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O processo de globalização econômica, desencadeado nos anos 1990, e suas 

consequências, como a urbanização desordenada, a automação do trabalho, com redução da 

atividade física, e a importação de padrões de comportamento alimentar pouco saudáveis, tem 

repercutido no estado nutricional da população. O quadro nosológico no Brasil assume uma 

configuração peculiar acumulando, de um lado, o aumento da morbimortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e, de outro, as doenças típicas da pobreza (Medeiros, 

2011 p.173). 

Em vista à situação de saúde e nutrição do País, se dá a necessidade de 

organização e gestão dos serviços para atender às demandas geradas pelos agravos 

relacionados à má alimentação (Brasil, 2011c). A Atenção Básica tem a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para aprimorar o acesso da população às ações de saúde, por meio 

da expansão de cobertura populacional, conciliando um conjunto de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, desde o recém-nascido ao idoso, 

de forma integral e contínua (Brasil, 2011a).  

A presença da UNIFESP BS nos serviços de saúde do município de Santos, com a 

participação de estagiários de nutrição na rotina das Unidades de Atenção Básica, promove 

um olhar mais atento para o acesso às políticas públicas de saúde, alimentação e nutrição. 

Dessa forma, é possível identificar as necessidades de melhoria das ações de nutrição e 

contribuir para a realização do cuidado integral, fomentando a produção de conhecimento 

nesses locais.  

Paralelamente à inserção dos estágios de Nutrição Social em duas unidades de 

saúde dos Morros, se dá, a necessidade de conhecer as ações de nutrição e a inserção dos 



33 
 

 
 
 

nutricionistas na Atenção Básica de Santos e sua contribuição para atender aos princípios do 

SUS. Em 2011, a autora do presente projeto, além de atuar como preceptora do Estágio em 

Nutrição Social, participou da concepção e execução do Projeto de pesquisa “A Integralidade 

da Atenção e as Ações de Nutrição na Atenção Básica de Santos”, cujo objetivo foi conhecer 

as ações específicas de nutrição realizadas na Rede Básica à Saúde do município de Santos e 

o seu papel na qualificação da atenção nutricional para a integralidade do cuidado, a partir do 

estudo do censo das 28 unidades de saúde (Medeiros et al., 2014). 

Ao longo desses anos de atividade, muitas ações foram realizadas no sentido da 

promoção, prevenção e atenção à saúde da população usuária desses serviços, além do 

diagnóstico da atenção nutricional na totalidade das unidades de saúde, o que subsidiou tais 

ações.  

Resultados preliminares das ações realizadas pelo estágio de Nutrição Social, 

desde 2010, em uma Unidade Básica de Saúde e uma Unidade de Saúde da Família do 

município de Santos (Medeiros & Laporte, 2011 e Laporte & Medeiros, 2011), revelaram 

riscos à saúde maternoinfantil, tanto pela alta frequência de distúrbios nutricionais, como pelo 

fraco vínculo entre usuários e equipe, que resulta no acompanhamento deficiente no pré-natal, 

puerpério e na puericultura. Esses resultados reforçaram a premência de desenvolver 

estratégias para qualificar a atenção à saúde maternoinfantil, segundo diretrizes da Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN (Brasil, 2011c). 

A partir da vivência acumulada nesses dois anos de parceria entre universidade e 

serviço, no acompanhamento das atividades de pesquisa e do Estágio de Nutrição Social, este 

projeto visa a identificar e avaliar o cuidado nutricional maternoinfantil na Atenção Básica do 

município e conhecer os efeitos das ações do estágio  sobre a integralidade do cuidado 

maternoinfantil, a partir da implantação da Estratégia de Atenção Nutricional ao Pré-natal e 
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Puerpério, em uma Unidade Básica de Saúde do município de Santos, com vistas a aprimorar 

essas ações.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar e avaliar a atenção nutricional no Pré-natal e no Puerpério realizada no 

município de Santos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTUDO 1 

 

- Avaliar a conformidade da estrutura e do processo da atenção nutricional realizada 

no Pré-natal e no puerpério na Atenção Básica de Saúde de Santos.  

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTUDO 2 

 

 - Identificar o perfil da população maternoinfantil atendida em uma Unidade Básica de 

Saúde do município. 

- Analisar comparativamente o processo da atenção nutricional no pré-natal e no 

puerpério, nesta UBS, em dois momentos distintos, antes e após a implantação da Estratégia 

de Atenção Nutricional ao Pré-Natal e ao Puerpério. 
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5. MÉTODO 

 

O presente trabalho faz parte do estudo “A integralidade da atenção e as ações de 

nutrição na Atenção Básica de Santos”, financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPQ processo 486017/2011-7 (Medeiros et al., 

2014). O referido estudo foi desenvolvido por pesquisadores da Unifesp BS e teve como 

objetivos centrais conhecer as ações específicas de nutrição realizadas na Rede Básica à 

Saúde do município de Santos e o seu papel na qualificação da atenção nutricional para a 

integralidade do cuidado.  

Assim, trata-se de um estudo transversal, de caráter exploratório e descritivo, que 

buscou analisar a atenção nutricional no Pré-natal e no puerpério e o efeito das ações 

desenvolvidas no Estágio de Nutrição Social da UNIFESP sobre a integralidade das ações de 

nutrição. 

Aqui se assumiu a perspectiva da integralidade no contexto do SUS, segundo Mattos 

e Pinheiro (2006). Compõe a integralidade questões relacionadas a acesso, capacidade dos 

profissionais de perceber os usuários em suas dimensões biopsicossociais, articulação da 

equipe interdisciplinar na oferta de serviços que compreendam a promoção da saúde, o 

tratamento e a reabilitação de sequelas, na perspectiva de atuação em redes de atenção. 

 

5.1 UNIVERSO E LOCAL DO ESTUDO 

 

Para o cumprimento do objetivo do estudo 1, utilizou-se o censo das 28 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS)/Unidades Saúde da Família (USF) da área insular do Município de 

Santos, realizado na pesquisa original (Medeiros et al, 2014). As Unidades de Saúde da área 
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continental do município foram excluídas, devido às dificuldades de acesso e pela baixa 

representatividade populacional, menor que 1%.  

Posteriormente, para o cumprimento dos objetivos do estudo 2, selecionou-se uma 

Unidade Básica de Saúde que conta com as ações do estágio de Nutrição Social da UNIFESP 

desde 2010, quando se firmou parceria entre Universidade e Secretaria de Saúde do município 

– SMS. Realizou-se um estudo de caso em uma UBS pertencente à Região dos Morros de 

Santos, a UBS Jabaquara. Como referencial para estudos de caso na pesquisa qualitativa 

utilizou-se Minayo, 1992. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o município de Santos possui 419.400 

habitantes, 125.701 dos quais são mulheres em idade fértil. Em 2010, o índice de mortalidade 

neonatal na cidade foi de 8,39/1000 nascidos vivos e a mortalidade neonatal precoce foi de 

6,76/1000 nascidos vivos. Já a mortalidade materna alcançou a cifra de 81,9/100.000 nascidos 

vivos. Os mesmos índices para o Estado de São Paulo foram, respectivamente, 8,13/1000 

nascidos vivos, 5,75/1000 nascidos vivos e 45,55/100.000 nascidos vivos (Seade, 2010 e 

Seade, 2012).  

No município de Santos o atendimento pré-natal de baixo risco é realizado em 19 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 09 Unidades de Saúde da Família (USF), totalizando 28 

unidades de saúde, distribuídas nas quatro regiões de saúde que compõem a área insular do 

município (Orla, Centro, Morros e Zona Noroeste). As regiões Centro, Morro e Zona 

Noroeste se caracterizam pelas maiores desigualdades socioeconômicas, enquanto que a Orla 

a região do município que apresenta melhores condições de moradia e infraestrutura.  
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Figura 1 – Mapa das regiões de saúde da área insular do município de Santos, segundo 

renda média mensal, 2013 (IBGE, 2010). 

 

A UBS Jabaquara, localizada na região dos Morros, possui, em sua área de 

abrangência, uma população estimada para 2010, de 4.162 habitantes (IBGE, 2010 e Novo 

Milênio Santos, 2012). Desde 2010, a Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada 

Santista estabeleceu parceria com a UBS, onde os estágios curriculares em Nutrição Social 

desenvolvem ações interdisciplinares, de maneira integrada às equipes de saúde, constituindo 

um elemento inovador das ações de saúde no município. Dentre tais ações, atenção especial 

tem sido dada ao público maternoinfantil, frente ao reconhecimento da necessidade de 

aprimorar as ações de pré-natal, puerpério e puericultura. Disso resultou a construção de uma 
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linha de cuidado para essa população, definida a partir da implantação da Estratégia de 

Atenção Nutricional ao Pré-natal e Puerpério. 

A escolha da UBS Jabaquara como universo do estudo se justifica pelo fato de esta ter 

sido a primeira unidade básica em que teve início esta experiência. Foram definidos dois 

grupos de mulheres que iniciaram o pré-natal em dois momentos distintos, antes e após a 

implantação da Estratégia de Atenção Nutricional ao Pré-natal e Puerpério. O primeiro grupo 

foi composto por mulheres que se inscreveram no programa de pré-natal na UBS Jabaquara 

no primeiro semestre de 2008, e o segundo grupo, no primeiro semestre de 2011. Esses 

períodos foram escolhidos para evitar influência nos desfechos analisados, já que o processo 

de implantação ocorreu durante o ano de 2010.  

Após levantamento dos registros da UBS, encontraram-se 42 mulheres inscritas no 

pré-natal no primeiro semestre de 2008 (grupo PRÉ) e 37 mulheres inscritas no mesmo 

período em 2011 (grupo PÓS). 

O critério de inclusão foi a realização do pré-natal na UBS com início nos períodos 

pré-definidos para os dois grupos. O critério de exclusão foi não participar do programa de 

pré-natal na UBS Jabaquara, aborto e morte do concepto. 

Após aplicar os critérios de exclusão, 12 mulheres do grupo PRÉ e 9 mulheres do 

grupo PÓS não foram incluídas, devido a transferências para outros serviços durante a 

gestação, mudança de UBS, aborto e morte neonatal precoce, totalizando, 30 e 28 mulheres 

nos grupos PRÉ e PÓS, respectivamente. 
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5.2 COLETA DE DADOS 

 

Para o alcance dos objetivos dos estudos 1 e 2, foram elaborados instrumentos para 

entrevistas com gestores e/ou informantes-chave das equipes de saúde das UBS/USF (Estudo 

1 – APÊNDICE 1) e para as coletas de dados em prontuários de gestantes e crianças na UBS 

Jabaquara (Estudo 2 – APÊNDICES 2 e 3). 

A elaboração dos instrumentos foi precedida de reuniões e seminários com os 

pesquisadores, no período de maio a novembro de 2012, para discussão da literatura, das 

diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição-PNAN e dos materiais e protocolos 

técnicos do Ministério da Saúde, visando à formulação das questões de maneira 

fundamentada, evitando, a fim de construir um instrumento claro, amplo e objetivo.   

 

Estudo 1: O instrumento utilizado na entrevista individual com os gestores contém 

questões distribuídas em oito blocos, abordando informações relacionadas aos Dados Gerais, 

Infraestrutura, Composição da Equipe/Processo de Trabalho e Vigilância Alimentar e 

Nutricional, além das questões relacionadas à gestão do cuidado nutricional nas diferentes 

fases do ciclo da vida: Pré-natal, puerpério e aleitamento, Saúde da Criança, Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis e Saúde do Idoso (APÊNDICE 1). Para fins deste estudo, foram 

utilizadas as variáveis referentes aos blocos Dados Gerais, Infraestrutura, Composição da 

Equipe / Processo de Trabalho, Vigilância Alimentar e Nutricional, Pré-natal e puerpério e 

aleitamento.  

Os 28 gestores foram contatados via telefone, informados sobre os objetivos e os 

procedimentos da pesquisa e convidados a participar do estudo. Após aceite dos gestores, as 

entrevistas foram realizadas em suas unidades de trabalho, durante o mês de Dezembro de 

2012. Para tanto, os entrevistados foram cientes de seus direitos enquanto sujeitos da pesquisa 
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e o consentiram formalmente da coleta e utilização dos dados, por meio da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 4).  

Para a realização das entrevistas foram selecionados seis entrevistadores de campo, 

que receberam capacitação em três encontros com três horas de duração cada, voltada a 

proporcionar maior segurança nas entrevistas, promover melhor compreensão da dinâmica da 

Atenção Básica, das diretrizes da PNAN e das políticas do Ministério da Saúde, além de 

aprimorar o conhecimento dos mesmos sobre a pesquisa e o instrumento. Para qualificar o 

instrumento, os entrevistadores foram a campo para pré-teste, supervisionados por um 

integrante da pesquisa. Essa etapa foi fundamental para os ajustes, resultando no 

aprimoramento do instrumento e na redução do tempo das entrevistas em 50%.  

No mesmo período das entrevistas, foram realizadas supervisões de campo para 

verificar e acompanhar as dificuldades dos entrevistadores e a conferência dos instrumentos. 

Na maioria das Unidades, a entrevista foi realizada em apenas um dia, com duração de, 

aproximadamente, uma hora.  

Estudo 2: Para a elaboração do instrumento de coleta de dados, selecionaram-se as 

variáveis de interesse para a caracterização das gestantes e aquelas relacionadas ao processo 

de atenção pré-natal e puerperal, tomando como base a Ficha Perinatal do Município de 

Santos (ANEXO 1). De acordo com o Ministério da Saúde, a Ficha Perinatal representa, 

durante a gestação, o instrumento de coleta de dados para uso dos profissionais da unidade e 

deve conter os principais dados de acompanhamento da gestação, do parto, do recém-nascido 

e do puerpério (Brasil, 2006). Para construir o instrumento de coleta em prontuários de 

crianças, as variáveis de interesse relacionadas ao processo de atenção nutricional se referiram 

ao período compreendido pelo puerpério. Considerando os 42 dias do período puerperal e o 

calendário de consultas pediátricas, foram coletados os dados das duas primeiras consultas de 

pediatria. 
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Desse modo, realizou-se pesquisa com dados secundários, a partir das fichas perinatais 

das gestantes e dos prontuários das crianças. Após assinatura do Termo de Compromisso de 

Utilização de Dados (TCUD – APÊNDICE 5) pela autora do estudo, utilizaram-se os 

instrumentos previamente elaborados para coletar dados nos prontuários de gestantes e 

crianças.  

A coleta foi realizada pela autora do projeto, durante o mês de junho de 2013 na 

própria UBS e permitiu conhecer o perfil da população maternoinfantil usuária dessa unidade, 

identificar o processo da atenção oferecida, o registro dessas ações e analisar 

comparativamente a qualidade da atenção nos dois períodos. 

 

5.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para avaliar a atenção nutricional no Pré-natal e Puerpério ofertada pela rede 

básica de atenção à saúde de Santos, utilizou-se como referencial teórico o modelo de 

avaliação dos serviços de saúde proposto por Donabedian (1988), considerando a tríade – 

estrutura, processo e resultado. Segundo o autor, essas três dimensões se completam na 

medida em que se entende que “... uma boa estrutura aumenta as chances de um bom processo 

e um bom processo aumenta as chances de um bom resultado” (p 1147). Tal modelo 

caracteriza-se como uma avaliação normativa da estrutura e processo, a qual consiste em 

comparar os recursos disponíveis, as ações e os seus efeitos, com critérios e normas pré-

estabelecidos (Contrandiopoulos, 1997). 

A partir do modelo de avaliação de serviços de saúde (Donabedian, 1988) e do 

pressuposto de que a atenção nutricional é componente essencial para alcançar a integralidade 

da atenção à saúde maternoinfantil (Medeiros et al, 2014) foi construído um modelo de 
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avaliação de serviços, (FIGURA 2) aplicado à atenção nutricional ofertada ao Pré-natal e 

Puerpério. Esse modelo baseou-se nas premissas do SUS e nos procedimentos cuja realização 

é imprescindível para a efetividade da atenção nutricional (Brasil, 2006; Brasil 2012).  

A construção desse modelo permitiu selecionar as variáveis que compuseram as 

dimensões de estrutura e processo para a atenção nutricional. Dessa forma, a análise dos 

resultados foi realizada com base nas diretrizes do Ministério da Saúde, e a conformidade dos 

parâmetros avaliados foi entendida como a consonância da estrutura e do processo ao que é 

preconizado por essas diretrizes, uma vez que são padrões mínimos esperados para a atenção 

de qualidade e a integralidade da atenção nutricional. 
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Figura 2. Modelo de avaliação de serviços aplicado à atenção nutricional no Pré-natal e Puerpério; componentes das dimensões estrutura e processo da atenção nutricional para a 

Integralidade da atenção à saúde maternoinfantil. MS: Ministério da Saúde, PN: Pré-natal, EN: Estado Nutricional, PA: Pressão arterial, IMC: Índice de massa corporal, DM: 

Diabetes Mellitus, HA: Hipertensão Arterial, AME: Aleitamento Materno Exclusivo, VD: Visita domiciliar 
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A conformidade da estrutura e processo da atenção nutricional realizada no pré-natal e 

no puerpério nas Unidades de Atenção Básica do município de Santos (objetivo 1), foi 

avaliada a partir dos dados quantitativos provenientes da entrevista com gestores das equipes 

de saúde das UBS/USF, relacionados aos blocos Dados Gerais, Infraestrutura, Composição da 

Equipe/ Processo de Trabalho e Vigilância Alimentar e Nutricional e à gestão do cuidado 

nutricional no Pré-natal e Puerpério (Estudo 1). Esses dados permitiram identificar a estrutura 

disponível para as ações de alimentação e nutrição e a avaliação dos gestores sobre o processo 

da atenção prestada.  

Os instrumentos de coleta de dados em prontuários, elaborados para o estudo 2, 

permitiram avaliar o processo da atenção nutricional durante o pré-natal e o puerpério em uma 

UBS e compará-lo em dois momentos distintos: antes e após a implantação da Estratégia de 

Atenção Nutricional ao Pré-Natal e ao Puerpério. Além disso, foi possível caracterizar o perfil 

da população maternoinfantil usuária desse serviço. Os componentes selecionados para 

avaliar as dimensões de estrutura e processo, segundo fonte de informação, estão descritos na 

Figura 3. 

Para a análise estatística dos dados, inicialmente foi feita análise descritiva simples das 

variáveis demográficas, socioeconômicas e obstétricas. Para avaliar as variáveis referentes à 

estrutura e ao processo da atenção nutricional, foi feita a dicotomização das variáveis como 

adequadas e inadequadas, seguindo os critérios de qualidade de processo definidos pelo 

Ministério da Saúde (Brasil, 2000; Brasil, 2006; Brasil, 2012)  

Para avaliar comparativamente o processo da atenção nutricional no Pré-natal e puerpério 

entre os Grupos PRÉ e PÓS intervenção utilizou-se o teste qui-quadrado. Os resultados foram 

considerados estatisticamente significantes para um valor de p menor que 0,05. Os dados 

foram processados no software Statistical Package for Social Sciences - SPSS, versão 16.0. 
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Figura 3. Componentes das dimensões estrutura e processo da Atenção Nutricional ao pré-natal e 

puerpério, segundo fonte de informação.  

MS: Ministério da Saúde; EN: Estado Nutricional; RN: Recém-nascido; AME: Aleitamento Materno Exclusivo 
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5.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O trabalho foi aprovado pela da Secretaria Municipal de Saúde e pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (protocolo n° 507.901), atendendo 

às normas da resolução 196 de 10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta 

as pesquisas envolvendo seres humanos (Anexo 2). 
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Resumo 

O cuidado nutricional contribui para o alcance da atenção integral no pré-natal e puerpério ao 

prever ações de prevenção, vigilância e intervenção. Este estudo avaliou a percepção dos 

gestores quanto à oferta de atenção nutricional ao pré-natal e puerpério, na Rede Básica de 

Saúde de Santos, a partir dos componentes estrutura e processo. Realizou-se investigação 

transversal, em um censo das 28 Unidades de saúde do Município, a partir de entrevistas 

semiestruturadas com gestores. A atenção nutricional foi avaliada segundo infraestrutura, 

processo de trabalho e vigilância alimentar e nutricional. Os resultados indicaram a baixa 

inserção do nutricionista, interferindo negativamente nas ações de alimentação e nutrição, 

segundo opinião de 60% dos gestores. Encontrou-se baixa conformidade para o cálculo do 

Índice de Massa Corporal-IMC (35%), acompanhamento da curva IMC/Semana gestacional 

(46%) e aconselhamento nutricional individualizado no pré-natal (14%). Considerou-se 

insatisfatória a atenção nutricional no pré-natal e no puerpério para o alcance da integralidade 

do cuidado. Faz-se necessário assegurar a efetividade de tais ações, bem como sensibilizar 

gestores locais e capacitar as equipes de saúde, contribuindo para a promoção da saúde.  

 

Palavras Chave: Atenção Básica, Nutrição, Avaliação em Saúde, Pré-natal, Puerpério 
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Abstract 

The nutritional care contributes to the achievement of integral healthcare in prenatal and 

puerperal periods, since it provides prevention, surveillance and intervention actions. This 

study evaluated the manager’s perception of nutritional care during the prenatal and puerperal 

periods in Primary Health Care Units (PHCU) in the city of Santos, as from the structure and 

process components. It was conducted a cross-sectional study, comprising a census of 28 

PHCU. Local managers were interviewed. The nutritional care was assessed according to 

infrastructure, process work and food and nutrition surveillance. The results showed a small 

number of dietitians in health teams, interfering negatively in the developing of food and 

nutrition actions, according to the point of view of 60% of managers. It was found a low 

compliance for calculating of Body Mass Index-BMI (35%), monitoring of BMI / gestational 

week curve (46%) and individualized nutritional counseling during prenatal care (14%). The 

nutritional care in prenatal and puerperal periods was considered unsatisfactory in order to 

achieve the integrality of healthcare. It is necessary to ensure the effectiveness of these 

actions, as well as aware the managers and qualify the health teams, contributing to health 

promotion. 

 

 

Keywords: Primary Health Care, Nutrition, Healthcare Evaluation, Prenatal Care, Postpartum 

period 
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Resumen 

La atención nutricional contribuye al logro de la atención integral en el periodo prenatal y 

posparto, proporcionando prevención, la intervención y la vigilancia. Este estudio evaluó la 

percepción de los directivos en relación con la prestación de la atención nutricional a la 

atención prenatal y posparto, el Santos red básica de salud, de la estructura y componentes del 

proceso. Una investigación de la sección transversal de un censo de 28 Unidades de la salud 

municipal de entrevistas semi-estructuradas con los administradores. La atención nutricional 

se evaluó de acuerdo a la infraestructura, proceso de trabajo y vigilancia de los alimentos y la 

nutrición. Los resultados indicaron una nutricionista de inserción baja, lo que interfiere 

negativamente en acciones de alimentación y nutrición, de acuerdo con la opinión del 60% de 

los directivos. Lied bajo cumplimiento para el cálculo del Índice de Masa Corporal-IMC 

(35%), el seguimiento de BMI / curva gestacional semanas (46%) y el asesoramiento 

nutricional individualizado durante la atención prenatal (14%). Considerado atención 

nutricional satisfactorio durante el período prenatal y postparto para el logro de una atención 

integral. Es necesario garantizar la eficacia de este tipo de acciones, así como crear conciencia 

y capacitar a los administradores de equipos locales de salud, contribuyendo a la promoción 

de la salud. 

 

 

Palabras clave: Atención primaria de salud, nutrición, evaluación de salud, cuidado prenatal, 

Periodo posparto 
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Introdução 

A atenção ao pré-natal figura como uma das políticas centrais do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Brasil. Apesar do crescimento da cobertura pré-natal (1), desde finais dos anos 

1990, permanecem dificuldades quanto à qualidade da atenção prestada. Estudos recentes 

revelam que somente uma pequena parcela das gestantes inscritas nos programas de pré-natal 

realiza as ações mínimas preconizadas (1, 2, 3, 4, 5) sugerindo limitações no atendimento prestado 

pelos serviços de saúde, marcados pela medicalização em detrimento de medidas de 

prevenção e promoção da saúde (4).  

Para uma atenção ao pré-natal e ao puerpério promotora da saúde materna e neonatal, 

que contemple acompanhamento precoce, diagnóstico e tratamento adequado de 

intercorrências neste período, o Ministério da Saúde disponibiliza um conjunto de materiais 

técnicos e referenciais a serem utilizados pelos serviços (6, 7).  

Um dos componentes essenciais para a integralidade da atenção ao pré-natal e ao 

puerpério é a atenção nutricional, que compreende cuidados de alimentação e nutrição 

voltados à promoção e proteção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos (8).  

Desvios no estado nutricional pré-gestacional e no ganho ponderal materno associam-se ao 

aumento de riscos para Síndrome Hipertensiva Gestacional (SHG), Diabetes Gestacional 

(DG) (9, 10) e baixo peso ao nascer (9, 11). Tais situações constituem importantes problemas de 

saúde pública que podem ser controlados por adequada atenção pré-natal (7). Nesse contexto, a 

vigilância alimentar e nutricional e o cuidado nutricional na Atenção Básica permitem 

identificar fatores de risco e atuar sobre eles (12), garantindo intervenções na gestação, no 

período da amamentação e no crescimento/desenvolvimento infantil, além de promover a 

segurança alimentar e nutricional (13). 

O monitoramento e a avaliação da atenção ao pré-natal são estratégicos para subsidiar 

decisões nos serviços, que facultem o aprimoramento da assistência e a diminuição dos 
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índices de morbimortalidade materna e perinatal (3, 14). Investigações nacionais que avaliaram 

a qualidade desses cuidados, incluindo a atenção nutricional, sinalizaram deficiências no seu 

processo (2, 15, 16, 17, 18).  Apesar da evidente relevância, registram-se poucos estudos voltados à 

avaliação do cuidado nutricional ofertado ao pré-natal e ao puerpério (15, 19). Além disso, 

inexistem dados na literatura referentes ao município de Santos, na região da Baixada 

Santista, cujo índice de mortalidade infantil supera a média do Estado de SP (20).  

Desse modo, este artigo tem como objetivo avaliar a Atenção Nutricional à saúde 

maternoinfantil durante o pré-natal e o puerpério, na Rede Básica de Saúde do SUS do 

Município de Santos, a partir dos componentes estrutura e processo.  

 

Métodos 

Trata-se de um estudo transversal realizado na cidade de Santos, SP, na totalidade das 

Unidades de Atenção Básica da Região insular do Município de Santos (CNPQ processo 

486017/2011-7). Segundo dados do IBGE (2010) (21), a região insular concentra 99,32% da 

população. Devido à menor representatividade, as unidades de saúde da área continental do 

município não foram incluídas no estudo. 

A Atenção Básica de Santos é possui 28 Unidades de Saúde, a saber: 19 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e 09 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em quatro 

regiões de saúde que compõem a área insular do município (Orla, Centro, Morros e Zona 

Noroeste), da seguinte maneira: seis na região do Centro (cinco UBS e uma USF), seis na 

Região da Orla (apenas UBS), oito na Zona Noroeste (cinco UBS e três USF) e oito nos 

Morros (três UBS e cinco USF).  As regiões Centro, Morro e Zona Noroeste apresentam 

maiores desigualdades socioeconômicas, enquanto que a Orla é a região do município que 

apresenta melhores condições de moradia e infraestrutura (21). 
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Nesses dois tipos de serviços, respeitando as particularidades de cada um, as equipes 

são compostas basicamente por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

dentista e agentes comunitários de saúde (ACS). Os demais profissionais, incluindo o 

nutricionista, se inserem na rede a partir da Seção de Atenção à Saúde da Comunidade 

(SEATESC), cuja função é oferecer apoio Matricial à Atenção Primária. 

O atendimento pré-natal de baixo risco é realizado em UBS e USF. De acordo com os 

últimos dados consolidados para o município, foram registrados 5596 atendimentos de pré-

natal na Atenção Básica em 2013 (22), 4908 nascidos vivos no ano de 2012 e uma taxa de 

mortalidade infantil de 13,9/ 1000 nascidos vivos para o mesmo período (23).   

Para a avaliação do processo de Atenção Nutricional no pré-natal e puerpério foi 

utilizado como referencial teórico o modelo de Donabedian (24) de avaliação dos serviços de 

saúde. O autor propõe que a avaliação se dê em três níveis: 1) avaliação da estrutura, que 

demanda, necessariamente, a investigação sobre os recursos físicos, organizacionais e 

técnicos; 2) avaliação do processo, que implica a análise dos procedimentos entre servidor e 

consumidor; e 3) avaliação de resultado, que discrimina a situação final de saúde (individual 

ou coletiva) como resultante da complexa interação entre servidor e consumidor das ações de 

saúde. 

Com base no referencial de Donabedian (1988) (24), um bom sistema de avaliação de 

serviços de saúde deve considerar as dimensões de estrutura, processo e resultado dos 

serviços prestados. Para o autor, “uma boa estrutura aumenta a probabilidade de um bom 

processo e um bom processo aumenta a probabilidade de um bom desfecho” (p. 1147). 

 A atenção nutricional é componente essencial para alcançar a integralidade da atenção 

no pré-natal, entretanto, ainda que exista uma matriz de ações básicas previstas para esse 

ciclo, a avaliação da atenção nutricional não foi normatizada nos documentos oficiais. Além 

disso, são escassos os estudos que avaliam a atenção nutricional no pré-natal e puerpério na 
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Atenção Básica (15, 17). Desse modo, construiu-se um modelo de avaliação de serviços aplicado 

à Atenção Nutricional ofertada ao Pré-natal e Puerpério, que partiu dos problemas 

gestacionais passíveis de intervenção nutricional no pré-natal e considerou as principais 

normas e rotinas previstas pelo Ministério da Saúde, cuja realização é necessária para a 

efetividade da atenção nutricional (7, 23) (Figura 1).  

A construção desse modelo permitiu selecionar as variáveis que compuseram as 

dimensões de estrutura e processo para a atenção nutricional. Dessa forma, a conformidade 

dos parâmetros avaliados foi entendida como a consonância da estrutura e do processo ao que 

é preconizado pelo Ministério da Saúde, uma vez que são padrões mínimos esperados para a 

assistência de qualidade e indispensáveis para a integralidade da atenção nutricional (25).  

As variáveis que compuseram a dimensão estrutura foram: a disponibilidade dos 

equipamentos de antropometria, a frequência de manutenção dos mesmos, o espaço físico 

para as ações de nutrição, a inserção do nutricionista no serviço, a realização de capacitações 

em antropometria e o manejo dos manuais do Ministério da Saúde. 

Para a dimensão processo de trabalho no pré-natal, foram avaliadas as variáveis: 

tempo de gestação no início do acompanhamento pré-natal, número de consultas realizadas, 

exames básicos solicitados, suplementação de rotina, realização de trabalho multiprofissional, 

realização de atividades educativas, avaliação do risco nutricional, realização de avaliação 

antropométrica, registros em prontuários e consulta nutricional de rotina. 

 Para a dimensão processo de trabalho no puerpério, as variáveis utilizadas foram: 

agendamento de consultas e visitas domiciliares (VD) para as puérperas e recém-nascidos 

(RN), avaliação e orientação alimentar da puérpera, suplementação de rotina, avaliação 

antropométrica do RN, vigilância e realização de ações para a promoção do aleitamento 

materno exclusivo.  
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A avaliação consistiu na verificação da conformidade da estrutura das unidades de 

saúde e do processo de assistência nutricional oferecidas durante o pré-natal, na percepção 

dos gestores.  A escolha do gestor como fonte das informações deve-se ao seu papel central na 

tomada de decisões para o alcance das metas estabelecidas em documentos que norteiam as 

ações de planejamento em saúde, no âmbito do SUS. Portanto, não foi feita avaliação in loco 

pela pesquisadora, mas ouviu-se a opinião dos gestores, que puderam consultar documentos e 

dados consolidados na unidade, bem como consultar outros profissionais ali presentes. 

O instrumento de coleta, elaborado com base em protocolos do Ministério da Saúde (6, 

7, 23, 26) e diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (8), é composto 

por questões semiestruturadas que contemplam informações sobre os serviços de saúde, como 

infraestrutura, composição da equipe, processo de trabalho e vigilância alimentar e 

nutricional. Além disso, contém questões que permitem analisar a gestão do cuidado 

nutricional, com ênfase no pré-natal e ao puerpério. 

A investigação foi realizada por meio de entrevistas com gestores, conduzidas por 

entrevistadores, previamente capacitados, a partir do questionário elaborado pela equipe 

executora do projeto. Após realização do pré-teste do instrumento, os gestores das 28 

unidades de saúde foram apresentados ao termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

e, após concordância por assinatura, foram entrevistados em suas unidades de trabalho. As 

entrevistas ocorreram durante o mês de Dezembro de 2012 e cada entrevista teve duração 

aproximada de 90 minutos.  

Para fins deste estudo, foram utilizadas as variáveis quantitativas provenientes das 

entrevistas. Os dados foram submetidos a tratamento estatístico, partindo de análises 

exploratórias para caracterizar os serviços de saúde e as ações de alimentação e nutrição 

realizadas. Para a organização e análise estatística dos dados foram utilizados os softwares 
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Epi-Info versão 3.5.3 e o Statistical Package for the Social Sciences® (SPSS inc) versão 16, 

respectivamente. 

O estudo foi aprovado pela Secretaria Municipal da Saúde de Santos (Parecer 32900) e 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
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Figura 1. Modelo de avaliação de serviços aplicado à atenção nutricional no Pré-natal e Puerpério; componentes das dimensões estrutura e processo da atenção nutricional 

para a Integralidade da atenção à saúde maternoinfantil. MS: Ministério da Saúde, PN: Pré-natal, EN: Estado Nutricional, PA: Pressão arterial, IMC: Índice de massa corporal, 

DM: Diabetes Mellitus, HA: Hipertensão Arterial, AME: Aleitamento Materno Exclusivo, VD: Visita domiciliar
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Resultados 

 

Foram entrevistados 28 gestores das Unidades de Saúde (US) do Município de Santos, 

sendo 24 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. A média de idade dos entrevistados foi de 

41,6 anos, desvio padrão-dp 8,8 e o tempo médio de trabalho na unidade foi de 45,3 meses (± 

38,3). Quanto à formação, a maioria dos profissionais entrevistados (n=20) era enfermeiro, os 

demais possuíam formação em odontologia (n=3), serviço social (n=2), psicologia (n=2) e 

farmácia (n=1). 

Na Tabela 1 estão representados os dados da dimensão estrutura em conformidade 

para a realização da atenção nutricional. Com relação aos equipamentos para avaliação 

antropométrica, encontrou-se baixa conformidade apenas para a disponibilidade de balança 

portátil nas UBS. Para os demais equipamentos, mais de 89% das unidades avaliadas 

apresentou conformidade. A opinião dos gestores com relação à frequência de manutenção 

dos equipamentos foi ruim em sua maioria (42,8%), seguido por regular (35,7%) e bom 

(17,8%). Apenas um dos gestores entrevistados não soube responder. 

Com relação ao espaço físico, a conformidade para ações educativas e atividades em 

grupos foi a variável com pior resultado. Apenas 26,3% das UBS e 33,3% das USF 

apresentaram adequação. Para as demais variáveis de espaço físico as UBS apresentaram 

maior proporção de conformidade quando comparada às USF. Apesar da alta proporção de 

conformidade dos equipamentos para avaliação antropométrica, principalmente nas USF 

(100%), a adequação do espaço físico para essa prática apresentou conformidade em 73,7% 

das UBS e 55,6% das USF. Com relação ao manejo dos manuais técnicos de Ministério da 

Saúde, 78,9% das UBS e 88,9% da USF apresentaram conformidade com relação à existência 

e utilização do Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério e 62,3% e 77,8% apresentaram 

conformidade com relação ao Caderno de Atenção Básica: Saúde da criança: Nutrição 
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infantil, Aleitamento materno e Alimentação complementar, respectivamente para UBS e 

USF. A Figura 1 representa a opinião dos gestores quanto à inserção do nutricionista e a 

oferta de capacitação em antropometria, ambas variáveis da dimensão estrutura. Das 28 

unidades de saúde avaliadas, a inserção do nutricionista se dá em 13 UBS (68,4%) e 6 USF 

(66,6%) das quais 12 UBS contam com apenas 1 período de atuação desse profissional e 

1UBS com 2 períodos. Das 6 USF, 4 contam com 1 período e 2 com 2 períodos. Nos dois 

gráficos da figura 2 predominou a opinião insuficiente, para UBS e USF. 

A conformidade para os critérios de processo durante o pré-natal está apresentada na 

tabela 2. Segundo os gestores entrevistados, todas as unidades avaliadas apresentaram 

conformidade quanto às variáveis inicio de pré-natal no 1° trimestre e realização do mínimo 

de 6 consultas. As demais variáveis, de forma geral, apresentaram maior proporção de 

conformidade para as USF em relação às UBS, com exceção dos procedimentos identificação 

do risco nutricional, aferição da estatura, consulta nutricional como rotina do pré-natal e 

suplementação de rotina, que apresentaram proporção discretamente maior de conformidade 

para as UBS. 

Além da baixa proporção de unidades de saúde que contam com a consulta nutricional 

na rotina do pré-natal, a tabela 2 chama a atenção para a baixa proporção de adequação das 

UBS e USF quanto à realização dos procedimentos necessários para o acompanhamento do 

estado nutricional, como o cálculo do IMC (índice de massa corporal) e o preenchimento da 

curva IMC/semana gestacional, segundo recomendação do Ministério da Saúde (7, 23).  

A maioria dos procedimentos preconizados pelo ministério da Saúde (7, 23) para o 

período puerperal foi realizado em maior proporção pelas USF, conforme apresentado pela 

tabela 3.  Com relação às ações realizadas para a atenção à saúde da puérpera e RN, menos de 

50% das UBS realizaram VD na 1° semana após o parto tanto para as puérperas em geral 

quanto para os RN de risco, agendamento, entre o 7° e 10° dia após o parto, para a Primeira 
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Semana de Saúde integral, avaliação da vulnerabilidade social e da alimentação da puérpera. 

Para as USF, a variável que apresentou conformidade em menos de 50% foi a VD na 1° 

semana para os RN de risco. A proporção de UBS em conformidade para as ações realizadas 

na primeira consulta do RN foi discretamente maior. 
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Tabela 1 

Avaliação de conformidade da estrutura de unidades de saúde para atenção ao pré-natal e puerpério 

por tipo de serviço, segundo entrevistas com gestores. Santos, SP, Brasil (n=28), 2013. 

Estrutura Conformidade n (%) 

 

 UBS (n=19) USF (n=9) 

   

Disponibilidade de Balança plataforma  18 (94,7) 9 (100) 

Disponibilidade de Balança pediátrica 19 (100) 9 (100) 

Disponibilidade de Antropômetro vertical 17 (89,5) 9 (100) 

Disponibilidade de Antropômetro horizontal 19 (100) 9 (100) 

Disponibilidade de Fita antropométrica 19 (100) 9 (100) 

Disponibilidade de Balança portátil 3 (15,8) 9 (100) 

Espaço físico adequado para Ações educativas/grupos 5 (26,3) 3 (33,3) 

Espaço físico adequado para Interconsultas discussões de caso 13 (68,4) 3 (33,3) 

Espaço físico adequado para Antropometria 14 (73,7) 5 (55,6) 

Espaço físico adequado para Reuniões de Equipe 12 (63,2) 4 (44,4) 

Manejo do manual Pré-Natal e Puerpério – Atenção Qualificada 

e Humanizada 

15 (78,9) 8 (88,9) 

Manejo do Caderno de Atenção Básica: Saúde da criança: 

Nutrição infantil, Aleitamento materno e Alimentação 

complementar 

12 (63,2) 7 (77,8) 

UBS: Unidade Básica de Saúde, USF: Unidade de Saúde da Família 
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Figura 2. Avaliação da estrutura, por tipo de serviço, segundo entrevista dos gestores. Santos, SP, 

Brasil (n=28), 2013. 



64 
 

 
 
 

Tabela 2 

____________________________________________________________________________ 

Avaliação de conformidade do processo de Atenção o Pré-natal, por tipo de serviço, segundo entrevistas 

com gestores. Santos, SP, Brasil (n=28), 2013. 

Processo Pré-Natal Conformidade n (%) 

 

 UBS (n=19) USF (n=9) 

Início no 1° trimestre 19 (100) 9 (100) 

Realização do mínimo de 6 consultas 19 (100) 9 (100) 

Trabalho em equipe multiprofissional 17 (89,5) 9 (100) 

Realização de atividades educativas 15 (78,9) 8 (88,9) 

Identificação do risco nutricional 18 (94,7) 8 (88,9) 

Contrarreferência das gestantes encaminhadas 13 (68,4) 8 (88,9) 

Avaliação/monitoramento do EN   

Aferição do peso em todas as consultas 19 (100) 9 (100) 

Aferição da pressão arterial em todas as consultas 19 (100) 9 (100) 

Aferição da estatura 19 (100) 8 (88,9) 

Cálculo do IMC 5 (26,3) 5 (55,6) 

Acompanhamento no cartão da gestante 18 (94,7) 9 (100) 

Registro no prontuário 19 (100) 9 (100) 

Preenchimento da curva IMC/ semana gestacional 8 (42,1) 5 (55,6) 

Aconselhamento nutricional individual na rotina do Pré-natal 4 (21,1) 0 (0) 

Exames laboratoriais   

Glicemia de jejum (2x durante a gestação) 15 (78,9) 8 (88,9) 

Urina tipo 1 (2x durante a gestação) 15 (78,9) 7 (77,8) 

Hemograma 17 (89,5) 9 (100) 

Testagem anti-HIV 19 (100) 9 (100) 

Sorologia para Hepatite 19 (100) 9 (100) 

Suplementação de rotina   

Sulfato Ferroso 18 (94,7) 8 (88,9) 

Ácido fólico 18 (94,7) 8 (88,9) 

UBS: Unidade Básica de Saúde, USF: Unidade de Saúde da Família, EN: Estado nutricional, IMC: Índice de 

Massa Corporal. 
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Tabela 3  

Avaliação de conformidade do processo da Atenção ao Puerpério, por tipo de serviço, segundo 

entrevista com gestores. Santos, SP, Brasil (n=28), 2013. 

Processo Puerpério Conformidade n (%) 

 UBS (n=19) USF (n=9) 

Atenção à saúde da puérpera e RN   

Busca ativa ACS para agendamento de consultas 15 (78,9) 7 (77,8) 

VD nas 1° semanas após o parto à todas as puérperas  9 (47,4) 6 (66,7) 

VD nas 1° semanas após o parto apenas aos RN de risco 8 (42,1) 4 (44,4) 

Agendamento de consulta de puerpério até 42° dia pós parto 17 (89,5) 9 (100) 

Agendamento da 1° consulta do RN 19 (100) 9 (100) 

Realização, entre o 7° e 10° dia após o parto, da Primeira 

Semana de Saúde integral 

3 (15,8) 5 (55,6) 

Avaliação de queixas e intercorrências 18 (94,7) 9 (100) 

Avaliação de vulnerabilidade Social 8 (42,1) 6 (66,7) 

Avaliação alimentar e nutricional da puérpera  8 (42,1) 7 (77,8) 

Orientação sobre alimentação da puérpera 17 (89,5) 9 (100) 

Prescrição de ferro até os três meses pós-parto 12 (63,2) 8 (88,9) 

1° consulta do RN   

Verificação de peso ao nascer e peso atual 19 (100) 8 (88,9) 

Verificação do comprimento 19 (100) 8 (88,9) 

Cálculo do ganho ponderal diário 17 (89,5) 6 (66,7) 

Identificação do padrão de aleitamento 19 (100) 8 (88,9) 

Promoção do Aleitamento Materno Exclusivo (AME)   

Ações educativas para incentivo ao AME em grupo 16 (84,2) 9(100) 

Ações para incentivo ao AME em consulta individual 18 (94,7) 9(100) 

Ações para incentivo ao AME em visitas domiciliares 13 (68,4) 8 (88,9) 

UBS: Unidade Básica de Saúde , USF: Unidade de Saúde da Família, ACS: Agente Comunitário de Saúde, RN: 

Recém-nascido,  VD: Visita Domiciliar, AME: Aleitamento Materno Exclusivo 
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Discussão 

 

Este estudo teve por objetivo avaliar as ações de alimentação e nutrição para o cuidado 

nutricional ofertado ao pré-natal e puerpério, pela Rede Básica do SUS do Município de 

Santos, a partir dos componentes estrutura e processo, a partir de um censo das unidades de 

saúde do mesmo. De acordo com Donabedian (1988), a dimensão estrutura é representada por 

insumos, força de trabalho e estrutura organizacional, que quando adequados, garantem um 

bom processo, que por sua vez, é definido por cuidados oferecidos pelos profissionais e 

recebidos pelos usuários a fim de favorecer um bom desfecho (24).  

Como diferencial para esta avaliação partiu-se da premissa de que a atenção 

nutricional é requisito para o alcance da integralidade do cuidado e, portanto, da construção 

de um modelo de avaliação de serviços aplicado à atenção nutricional ofertada ao Pré-natal e 

Puerpério, que contribua para a qualificação da Rede Básica do SUS Santista. 

A avaliação da qualidade do pré-natal vem sendo demonstrada por diversos estudos 

recentes (2, 15, 17, 26), nos quais o modelo desenvolvido por Donabedian (24) é frequentemente 

utilizado. No entanto, são escassos os estudos que avaliaram o cuidado nutricional no pré-

natal e puerpério na Atenção Básica, bem como suas dimensões de estrutura e processo. 

Destaca-se neste estudo, a construção de um modelo de avaliação de serviços aplicado à 

atenção nutricional ofertada ao Pré-natal e Puerpério tendo com base as ações de saúde 

previstas pelo Ministério da Saúde. 

De modo geral, foram identificadas proporções de conformidade superiores às 

observadas na literatura, possivelmente pela metodologia utilizada. As respostas obtidas das 

entrevistas com os gestores podem ter sofrido vieses de informações e podem ter sido 

supervalorizadas, devido ao conhecimento prévio dos mesmos sobre as recomendações para o 

pré-natal e puerpério, o que configuraria uma limitação do estudo. No entanto, estudo com 
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metodologia semelhante, realizado na Atenção Básica revelou que gestores e profissionais 

tendem a responder índices mais elevados, sendo os gestores os que emitem melhores 

opiniões sobre as dimensões desses serviços (27). Apesar do tamanho limitado do universo das 

unidades avaliadas, é importante ressaltar que se trata do censo das unidades de saúde do 

município, retratando a realidade da Atenção Nutricional da Atenção Básica de Santos. 

Com relação à estrutura das unidades, não existe uma padronização única para esse 

tipo de avaliação, usualmente são utilizados documentos oficiais e portarias do Ministério da 

Saúde, como o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério (7), e o Caderno de Atenção Básica: 

Pré-natal de baixo risco (23), o Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde (28) e 

a Política Nacional de Atenção Básica (8). Segundo esses referenciais, as unidades de saúde 

devem possuir equipamentos e materiais adequados ao elenco de ações programadas, além de 

salas para reuniões e educação em saúde (28,29). 

Durante o pré-natal e puerpério, gestantes e crianças devem ter seu peso e 

estatura/comprimento aferidos com a frequência adequada para garantir o bom 

acompanhamento do estado nutricional (7). Com relação aos equipamentos mínimos para 

tanto, duas UBS não dispunham de antropômetro vertical, o que inviabiliza a aferição da 

estatura de adultos e assim, o acompanhamento do estado nutricional. Além disso, a 

manutenção dos equipamentos, avaliada como ruim pela maioria dos gestores, é condição 

essencial para viabilizar a avaliação antropométrica. Com relação ao espaço físico para 

antropometria, não há uma recomendação específica, os equipamentos podem estar dispostos 

nos consultórios médicos. Apesar disso, nove gestores não consideraram ter espaço adequado 

para essa prática. 

A adequação do espaço físico para reuniões, ações educativas e discussões de caso foi 

ainda mais insatisfatória na opinião dos gestores. O Ministério da Saúde preconiza ações 

educativas em grupo ou individualmente durante todo o período de acompanhamento. Os 
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resultados chamam a atenção para a baixa percentagem de adequação do espaço físico para 

essas atividades, menos de 30% dos gestores consideraram adequados, embora cerca de 80% 

tenham afirmado realizar essas atividades em suas unidades. 

O presente estudo também verificou a percepção dos gestores quanto à oferta de 

capacitação em antropometria, sendo que 85,7% dos mesmos avaliaram tal oferta como 

insuficiente. Esse resultado chama a atenção para a necessidade das ações de alimentação e 

nutrição na atenção básica, que prescindem da atuação do nutricionista propriamente dita, 

corroborando os achados de Carmossa et al., que demonstraram ser suficiente a presença do 

nutricionista para capacitar os profissionais da equipe e não necessariamente lidar diretamente 

com o paciente, sugerindo o formato de apoio matricial (30). 

A avaliação da dimensão estrutura também demonstrou baixa inserção do nutricionista 

na Atenção Básica do município. Santos conta com apenas três nutricionistas que atuam nas 

áreas insular e continental. Na área insular, trabalham entre um e dois períodos de quatro 

horas semanais em cada uma das 19 unidades em que estão inseridas. Das 28 US avaliadas, 

06 UBS e 03 USF não possuem nutricionista.  

Apesar dessa realidade, em mais da metade (n=11) das unidades que contam com 

atuação do nutricionista, os gestores opinaram ser suficiente a inserção deste, talvez por 

desconhecimento da potencial contribuição deste profissional na qualificação das ações da 

equipe de saúde na Atenção Básica. As ações de alimentação e nutrição recomendadas para o 

pré-natal e puerpério estão descritas e disponibilizadas para os gestores da Atenção Básica (7, 

23, 26). Aproximadamente 20 e 30% dos gestores afirmaram não conhecer ou utilizar esses 

materiais, respectivamente, fato que pode demonstrar o não reconhecimento dessas ações 

destinadas ao pré-natal e puerpério. 

A avaliação da adequação do Pré-natal tem sido objetivo de estudos recentes. 

Considerando-se os parâmetros mínimos preconizados pelo PHPN, início precoce de 
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acompanhamento e realização do mínimo de seis consultas, os resultados da dimensão 

processo deste estudo superaram aqueles demonstrados por outros trabalhos. Domingues et al 

(5) constataram o início tardio do Pré-natal em 25% das gestantes avaliadas no município do 

Rio de Janeiro, o que interferiu no número de consultas daquelas que iniciaram com mais de 

16 semanas, com inadequação em cerca de 23% dos casos. Em outro estudo, realizado por 

Vettore et al (31), verificou-se inadequação em 14% das gestantes avaliadas com o índice de 

Kotelchuck, sendo considerada essa classificação quando realizadas menos de 50% das 

consultas esperadas e início após o 4° mês de gestação. Anversa et al (32) também 

identificaram um baixo percentual de adequação (59%) do pré-natal no município de Santa 

Maria, quando avaliados o início do pré-natal antes de 20 semanas e o número mínimo de seis 

consultas. Destaca-se que os estudos citados realizaram pesquisa documental a partir dos 

registros em prontuário e cartão da gestante, enquanto que o presente estudo, que apontou 

conformidade para esses dois critérios em 100% dos casos, avaliou a percepção dos gestores 

sobre a adequação. Essa escolha pode sugerir uma superestimação dos valores encontrados, 

uma vez que tais critérios de adequação são amplamente reconhecidos pelos gestores e 

constantemente objeto de avaliação. 

A conformidade dos critérios preconizados pelo PHPN tem se mostrado crescente, de 

acordo com a última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (1), 

no entanto, com relação ao conjunto das ações mínimas recomendadas pelo programa para a 

atenção de qualidade, estudos recentes demonstraram deficiências no cuidado ofertado ao Pré-

natal e puerpério. No que tange aos cuidados nutricionais nessa fase da vida, o presente estudo 

apresentou resultados bastante insatisfatórios para os critérios cálculo do IMC, preenchimento 

da curva IMC/semana gestacional e realização de aconselhamento nutricional como rotina do 

pré-natal. Apesar desses resultados, cerca de 90% dos gestores entrevistados afirmaram 
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realizar a identificação do risco nutricional e a aferição da pressão arterial, peso e estatura em 

todas as consultas.  

O Ministério da Saúde (7) preconiza a avaliação e acompanhamento do estado 

nutricional da gestante, a fim de diagnosticar o risco nutricional. O estado nutricional é 

determinado a partir do cálculo do IMC (peso/altura2) e, a partir do seu diagnóstico, é possível 

identificar o risco nutricional e acompanhar sua evolução ao longo de toda a gestação. Neste 

estudo, chama a atenção a baixa proporção do cálculo de IMC, que quando comparada com a 

alta proporção de identificação do risco nutricional representa um achado contraditório e 

sugere que os gestores e demais profissionais da saúde consideram suficiente para a 

identificação do risco nutricional apenas a avaliação do ganho de peso durante a gestação, 

sem, portanto, realizar o cálculo do IMC e acompanhar sua evolução no gráfico de IMC/ 

semana gestacional, impossibilitando, assim, o acompanhamento adequado.   

Niquini et al (15), ao avaliarem o processo da assistência nutricional no pré-natal em 

sete USF do Rio de Janeiro, identificaram resultados semelhantes. Dentre as 230 gestantes 

avaliadas, cerca de 90% apresentava conformidade do número de registro de peso por número 

de consulta no cartão de pré-natal, em contrapartida, 90% dos cartões não tinha qualquer 

marcação no gráfico de IMC/semana gestacional, dado que reforça a importância dada pelos 

profissionais de saúde para o ganho de peso da gestante, independente da avaliação do estado 

nutricional.  

A deficiência na realização do aconselhamento nutricional como rotina do pré-natal, 

demonstrada neste estudo, reflete no acompanhamento deficiente do estado nutricional 

durante a gestação, impossibilitando o monitoramento e as intervenções necessárias. A 

inadequação no estado nutricional pré-gestacional apresenta proporções elevadas, sendo 

frequente em mais de 40% das gestantes usuárias do SUS (31, 33, 34,35), o que constitui problema 

de saúde pública, merecendo atenção pré-natal qualificada, incluindo a vigilância alimentar e 
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nutricional (7). Este estudo encontrou deficiências no cuidado, uma vez que não é realizado o 

monitoramento do estado nutricional, nem as ações promotoras de saúde possíveis atuar sobre 

os desvios nutricionais e fomentar melhores desfechos para a saúde da mãe e do bebê, 

representando uma lacuna para o alcance da integralidade da atenção ao pré-natal. 

A alta proporção de conformidade da realização dos exames laboratoriais no início e 

no final da gestação supera os achados de outros estudos que demonstram proporções de 

conformidade próximas a 50% (2, 32, 5). Resultados superiores aos da literatura também foram 

encontrados para a suplementação de rotina de ferro e ácido fólico (15). 

Os resultados referentes aos procedimentos realizados no puerpério exibem uma 

proporção maior de conformidade para as ações destinadas ao cuidado com o RN, reforçando 

a desvinculação entre a saúde da mãe e do recém-nascido e a transferência do cuidado da 

saúde materna para a saúde da criança, em detrimento à saúde da mulher (36). A necessidade 

da consulta puerperal é reconhecida pelos gestores de saúde, o que justifica a alta proporção 

de adequação encontrada nesse estudo. Entretanto, tal reconhecimento não tem garantido boa 

cobertura desse procedimento, conforme demonstrou Parada (2), ao encontrar registros de 

realização da consulta puerperal em 58,7% dos prontuários das gestantes avaliadas. Os 

resultados referentes à avaliação alimentar e nutricional da puérpera apresentaram-se 

insatisfatórios, assim como os encontrados no pré-natal. Tal procedimento não foi relatado 

por estudos que avaliaram a atenção pré-natal e puerperal (2, 37). Chama a atenção também a 

baixa proporção de conformidade da avaliação da vulnerabilidade social, apontando 

fragilidades na integralidade do cuidado. 

Para os procedimentos realizados no puerpério destinados ao RN, observou-se maior 

proporção de conformidade inclusive para a avaliação do estado nutricional. A discrepância 

entre a proporção de conformidade de aferição do peso e do cálculo do ganho ponderal diário 
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do RN evidencia o subestimado papel deste indicador no acompanhamento do estado 

nutricional nos primeiros dias de vida da criança.  

Com relação à atenção nutricional no período pós-parto, embora existam poucos 

trabalhos referentes à saúde da puérpera, diversos estudos relatam a importância de ações 

voltadas para a promoção e incentivo ao aleitamento materno, reforçando o hiato existente 

entre o cuidado à saúde da gestante o cuidado com o RN após o parto. O presente estudo 

apresentou alta proporção de conformidade para as ações voltadas à promoção do AME, com 

resultados menos favoráveis para as visitas domiciliares nas UBS. Revisões sistemáticas que 

subsidiaram a Política Pública de Promoção à Amamentação demonstraram que, dentre as 

estratégias com evidência empírica de efetividade na promoção do aleitamento materno, estão 

os grupos de pré-natal, as visitas domiciliares, os grupos de mães e as sessões individuais 

conduzidas no pré e pós-natal, proporcionando o diálogo e a escuta, elementos centrais da 

educação alimentar e nutricional (38, 39). 

Proporções ainda mais baixas de conformidade foram encontradas para a realização de 

visitas domiciliares para as puérperas nas primeiras semanas após o parto. No contexto da 

integralidade do cuidado, as visitas domiciliares são consideradas instrumento importante de 

proteção à saúde, e devem ser realizadas com frequência, buscando estreitar o vínculo entre 

gestante/nutriz e unidade de saúde a partir da abordagem integral da mulher e sua família em 

seu contexto social (7). Para o apoio à amamentação, é ideal que a visita à nutriz ocorra até o 

14° dia após o parto, visto ser este um período de intenso aprendizado, dificuldades e 

novidades para a mãe, podendo resultar no desmame precoce (40).  

A necessidade de acompanhamento puerperal precoce é reforçada pelo estudo de 

Parada (41), que relata associação significante entre a ocorrência de dificuldades no início do 

aleitamento e menores prevalências de AME. 
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Embora não tenha sido encontrada diferença significante dos parâmetros avaliados 

entre UBS e USF, devido ao tamanho reduzido do universo das unidades avaliadas, a maior 

proporção de conformidade foi encontrada nas USF, corroborando com achados de outros 

estudos que compararam a atenção ao pré-natal em diferentes tipos de atenção primária (37, 32). 

De maneira geral, componente de estrutura mais apontado pelos gestores como insuficiente 

foi a inserção do nutricionista na atenção básica do município. Esse fato pode interferir 

negativamente na realização dos demais componentes de processo e, portanto, nas ações de 

alimentação e nutrição ofertadas, tanto pela limitada atuação deste profissional propriamente 

dita, quanto pelo provável apoio matricial insuficiente ofertado pelos mesmos. 

Em estudo recente, Carmossa et al (30) avaliaram as representações sociais de diversos 

profissionais das equipes de saúde da família de um município do estado de São Paulo. 

Observou-se representações com visões bastante restritas do trabalho do nutricionista, como o 

“profissional que passa dieta” ou que “faz o paciente perder peso”. Outro aspecto importante 

demonstrado nesse estudo e também por Pádua & Boog (42) é a realização de orientações 

alimentares por outros profissionais, em geral o médico, que as fazem, na maioria das vezes, 

de forma restritiva e impositiva. Em ambos os estudos foi possível observar a falta de preparo 

e domínio de alguns profissionais para abordar os problemas alimentares. Carmossa salienta 

que muitos profissionais não reconhecem as especificidades do nutricionista e percebem o seu 

trabalho, muitas vezes, com a finalidade de poupar tempo e dar suporte ao trabalho do 

médico. O Conselho Federal de Nutricionistas reconhece como atribuições específicas do 

nutricionista a assistência nutricional especializada e a educação nutricional. Sendo assim, os 

serviços públicos de saúde não poderiam prescindir desse profissional (43). 

Este estudo apresenta um elemento inovador, pois se trata de avaliação sob a ótica dos 

gestores das unidades de saúde avaliadas, possibilitando inferir o reconhecimento desses 

sujeitos no processo de gestão do cuidado nutricional na Atenção Básica. Foi possível 
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visualizar o desconhecimento dos mesmos quanto às diretrizes da PNAN e sobre a 

complexidade do cuidado nutricional nas políticas de atenção à saúde maternoinfantil. A 

baixa conformidade do acompanhamento do estado nutricional gestacional, a insuficiência das 

atividades de educação em saúde e a ausência de aconselhamento nutricional na rotina do pré-

natal, verificadas nesta pesquisa, precisam ser tomadas como um alerta para os gestores da 

Atenção Básica de Santos.  

A atenção nutricional nessa fase do curso da vida é componente essencial para o 

alcance da atenção integral, visto que muitos fatores de risco para a morbimortalidade 

maternoinfantil, como baixo peso ao nascer, síndrome hipertensiva gestacional e diabetes 

gestacional, estão diretamente relacionados ao estado nutricional da gestante e, portanto, 

necessitam de intervenção nutricional no pré-natal (9,10,11). Para a integralidade do cuidado à 

saúde maternoinfantil, faz-se necessário sensibilizar gestores locais e da Secretaria de Saúde 

do município, a fim de garantir a efetividade das ações de alimentação e nutrição no pré-natal 

e puerpério. Os achados desta investigação podem contribuir para repensar as políticas 

públicas de Santos, com vistas a diminuir a mortalidade infantil no município.  
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO: “ATENÇÃO NUTRICIONAL NO 
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 Resumo 

Os distúrbios nutricionais apresentam elevada magnitude em gestantes e mulheres em idade 

fértil, representando importante agravante para a morbimortalidade materna e neonatal. A 

atenção nutricional apresenta-se como elemento imprescindível para o alcance do cuidado 

integral à saúde da mãe e do bebê. Realizou-se um estudo de caso em uma UBS na qual foi 

implantada a Estratégia de atenção ao Pré-natal e Puerpério. Este estudo avaliou 

comparativamente o processo de atenção nutricional ao Pré-natal e Puerpério de 58 mulheres 

que realizaram o pré-natal antes e após a implantação, a partir dos registros de suas fichas 

perinatais e dos prontuários clínicos das crianças. O processo da atenção nutricional foi 

avaliado segundo as principais normas e rotinas previstas pelos PHPN e nos documentos 

oficiais do Ministério da Saúde. Os resultados indicaram melhora significativa no processo de 

atenção nutricional, com destaque para a aferição da estatura, registro de peso pré-gestacional, 

acompanhamento no gráfico de IMC/semana gestacional, registro de peso do recém-nascido 

na alta e ganho ponderal diário na 1° consulta de pediatria. Considera-se que a Estratégia de 

Atenção Nutricional no Pré-Natal e Puerpério fomentou a atenção multidisciplinar e 

contribuiu para aprimorar os registros de dados em prontuários. É certo que a mesma 

necessita ser aprimorada, principalmente no que se refere à atenção à saúde da mulher no 

puerpério e aos seus registros e ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil nas curvas propostas pela Organização Mundial de Saúde.  

 

Palavras chave: Avaliação em Saúde, cuidado pré-natal, puerpério, nutrição, atenção 

primária à saúde. 
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Abstract 

Nutritional disorders show high magnitude in pregnant women and women of childbearing 

age, representing an important aggravating factor for maternal and neonatal morbidity and 

mortality. Nutritional care is presented as essential to the achievement of comprehensive 

health care to the mother and baby element. We conducted a case study on a UBS where was 

deployed a Strategy Attention to Prenatal and Puerperium. This study evaluated 

comparatively the process of nutritional care to Prenatal and Puerperium offered to 58 women 

who underwent prenatal before and after deployment, from the records of their perinatal 

records and clinical files of children. The process of nutritional care was evaluated according 

to the main rules and routines provided by PHPN and official documents from the Ministry of 

Health. Results indicated significant improvement in the nutrition care process, especially for 

height measurement, record pre-pregnancy weight , monitoring the BMI chart / gestational 

week, record weight of newborn in high and average weight gain in the 1st query pediatrics. It 

is considered that the strategy of Nutritional Counseling on Prenatal and Puerperium fostered 

multidisciplinary attention and contributed to improve the data records in records. 

Admittedly, the same needs to be improved, especially with regard to health care of women in 

the postpartum period and their records and monitoring of child growth and development in 

the curves proposed by the World Health Organization. 

 

Key words:  Health Evaluation, prenatal care, postpartum, nutrition, primary health care. 
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Resumen 

Trastornos nutricionales muestran gran magnitud en las mujeres embarazadas y mujeres en 

edad fértil, lo que representa un importante factor agravante para la morbilidad y mortalidad 

materna y neonatal. La atención nutricional se presenta como esencial para el logro de la 

atención integral de salud al elemento madre y el bebé. Hemos llevado a cabo un estudio de 

caso en una UBS, donde se desplegó a la atención Estrategia de prenatal y puerperio. Este 

estudio evaluó comparativamente el proceso de atención nutricional a Prenatal y Puerperio 58 

mujeres que se sometieron prenatal antes y después de la implementación, a partir de los 

registros de sus registros perinatales y expedientes clínicos de los niños. El proceso de la 

atención nutricional se evaluó de acuerdo con las principales normas y rutinas proporcionadas 

por PHPN y documentos oficiales del Ministerio de Salud. Los resultados indicaron una 

mejora significativa en el proceso de atención de la nutrición, especialmente para la medición 

de estatura, peso récord antes del embarazo , el control de la tabla de IMC / semana 

gestacional, peso al registro de recién nacido en la ganancia de altura y de peso promedio en 

los primero pediatría consulta. Se considera que la estrategia de la Consejería Nutricional en 

Prenatal y Puerperio fomentó la atención multidisciplinar y ha contribuido a mejorar los 

registros de datos en los registros. Es cierto, las mismas necesidades que deben mejorarse, 

especialmente en lo que respecta a la atención médica de las mujeres en el posparto y sus 

registros y el seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño en las curvas propuestas por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Palabras clave: Evaluación de la salud, atención prenatal, posparto, la nutrición, la atención 

primaria de salud. 
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Introdução 

A alimentação adequada e saudável é condição essencial para a promoção e a proteção 

da saúde maternoinfantil. Apesar da crescente redução da mortalidade materna no Brasil, 

ainda é crítica a proporção de jovens que morrem por causas obstétricas diretas, relacionadas 

às doenças hipertensivas, em especial à eclampsia, seguidas por problemas hemorrágicos 

durante o parto (1,2).  

Os distúrbios nutricionais apresentam elevada magnitude em gestantes e mulheres em 

idade fértil, representando importante agravante para a morbimortalidade materna e neonatal 

(3); para fazer frente a esse cenário epidemiológico foram estabelecidas ações e políticas pelo 

Ministério da Saúde (2,4,5) brasileiro. A atenção nutricional apresenta-se como elemento 

imprescindível para o alcance do cuidado integral à saúde da mãe e do bebê, compreendendo 

o diagnóstico e a vigilância alimentar e nutricional, a promoção da alimentação adequada e 

saudável, a educação alimentar e nutricional, além de ações de prevenção (4,6). 

 A importância do cuidado nutricional no pré-natal e no puerpério foi reconhecida por 

estudos que evidenciaram expressiva proporção de mulheres com desvio ponderal pré-

gestacional (3,7), deficiências no processo de diagnóstico e acompanhamento do estado 

nutricional (8,9,10) e oferta de atividades educativas e orientação alimentar (8,9,11). 

 A Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a secretaria Municipal de 

Saúde de Santos, tem buscado desenvolver ações interdisciplinares ao público 

maternoinfantil, a partir do reconhecimento da necessidade de aprimorar as ações de pré-natal 

e puerpério. Em 2010 iniciou-se a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-natal e Puerpério 

com vistas à integralidade do cuidado (12,13,14) estabelecendo uma linha de cuidado efetiva para 

essa população. Além de se voltar ao incentivo ao aleitamento materno exclusivo, partindo do 

acolhimento e da criação de vínculo, a Estratégia de Atenção Nutricional visa a aprimorar o 

acompanhamento nutricional pré-natal, a partir de procedimentos como aferição do peso, 
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estatura, pressão arterial e registro e avaliação desses dados no cartão da gestante, 

componentes do cuidado nutricional. Integra ainda esta estratégia a realização de visita 

domiciliar puerperal para incentivo ao aleitamento materno. 

Embora existam diversos estudos de avaliação da qualidade do Pré-natal (8,11,15,16,17), 

poucos se voltaram à avaliação do cuidado nutricional nessa fase do ciclo da vida. A 

avaliação permanente da atenção faz-se necessária e pode ser concretizada segundo 

indicadores construídos a partir dos dados registrados em prontuários e na ficha perinatal (2). 

A informação em saúde corresponde à matéria-prima para o processo de tomada de decisão 

(18) e a ausência de registros pode indicar a ausência do procedimento, expressando assim a 

qualidade do processo da atenção (19,20). 

 Frente à baixa cobertura dos critérios mínimos recomendados pelo Programa de 

Humanização do Pré-natal e Nascimento, à carência de estudos que avaliem o processo do 

cuidado nutricional e à proposta de implantação da Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-

natal e Puerpério, fruto da integração entre universidade e serviço de saúde, o objetivo deste 

estudo foi analisar comparativamente o processo da atenção nutricional no pré-natal e 

puerpério em uma UBS em dois momentos distintos, antes e após a implantação da estratégia.  

Em outras palavras, avaliou-se a implantação da estratégia em consolidação, buscando 

apontar limitações e potencialidades e subsidiar a ampliação das ações para outros cenários da 

Atenção Básica de Santos. 

 

Método 

Realizou-se estudo de caso transversal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da 

Região dos Morros do município de Santos, litoral sul do estado de São Paulo (CNPQ 

processo 486017/2011-7).  
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O município de Santos apresenta elevadas taxas de mortalidade materna e neonatal. As 

taxas mais recentes, 81,9 mortes de mães/100.000 nascidos vivos (21) e 9,17 mortes 

neonatais/1000 nascidos vivos (22), superam a média do estado de São Paulo, respectivamente 

45,5/100.000 nascidos vivos (21) e 7,93/1000 nascidos vivos (22).  

A Atenção Primária no município é estruturada por dois tipos diferentes de serviços: 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), localizadas em 

quatro regiões de saúde que compõem a área insular do município (Orla, Centro, Morros e 

Zona Noroeste). A região dos Morros caracteriza-se por significativas desigualdades 

socioeconômicas (23).  

 A UBS a que se trata este estudo foi escolhida devido às ações ali realizadas desde 

2010, que resultaram na implantação da Estratégia de Atenção Nutricional ao pré-natal e 

puerpério. A proposta de construção da estratégia se deu a partir do reconhecimento da 

necessidade de aprimorar as ações de pré-natal e puerpério, estabelecendo uma linha de 

cuidado efetiva para essa população.  

A estratégia foi concebida a partir de ações interdisciplinares, de maneira integrada às 

equipes de saúde da atenção básica. Consiste na realização de grupos educativos 

interdisciplinares em nutrição, voltados à avaliação e ao acompanhamento nutricional durante 

a gestação, e no projeto de vigilância à saúde das mães e dos recém-nascidos (RN) e de 

incentivo ao Aleitamento Materno (AM), realizado por visitas domiciliares, de forma 

continuada e integrada ao Pré-natal. 

O universo deste estudo foi determinado por dois grupos de mulheres que realizaram o 

pré-natal nesta UBS em dois momentos distintos, antes e após a implantação da estratégia de 

atenção nutricional ao pré-natal e puerpério. O primeiro grupo foi composto por mulheres que 

se inscreveram no programa de pré-natal no primeiro semestre de 2008 (Grupo PRÉ) e o 

segundo grupo, no primeiro semestre de 2011 (Grupo PÓS). Esses períodos foram escolhidos 
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para evitar influência nos desfechos analisados, já que o processo de implantação ocorreu 

durante o ano de 2010.  

Após levantamento nos registros da UBS, encontraram-se 42 mulheres inscritas no 

pré-natal no Grupo PRÉ e 37 mulheres inscritas no Grupo PÓS, no entanto, 12 mulheres do 

Grupo PRÉ e 9 mulheres do Grupo PÓS não foram incluídas no estudo devido à referência 

para outros níveis de atenção durante a gestação, mudança de UBS, aborto e morte neonatal 

precoce, totalizando, assim, 30 e 28 mulheres nos grupos PRÉ e PÓS, respectivamente. 

Para a coleta de dados foram elaborados formulários de coletas baseados nas variáveis 

de interesse para caracterizar as gestantes e avaliar o processo de atenção pré-natal e 

puerperal. Da mesma forma, para a construção do formulário de coleta em prontuário de 

crianças, as variáveis de interesse relacionadas ao processo de atenção nutricional foram 

referentes aos 42 dias que compreendem o período puerperal e o calendário de consultas 

pediátricas, tendo sido considerados apenas dados das duas primeiras consultas de pediatria. 

A coleta de dados ocorreu de Junho a Agosto de 2013 e consistiu de pesquisa 

documental retrospectiva a partir das fichas perinatais das gestantes e dos prontuários de seus 

bebês, que possibilitou avaliar a conformidade do processo da atenção nutricional segundo as 

diretrizes do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (24). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, a Ficha Perinatal representa, durante a 

gestação, o instrumento de coleta de dados para uso dos profissionais da unidade e deve 

conter os principais dados de acompanhamento da gestação, do parto, do recém-nascido e do 

puerpério (4).  

A avaliação do processo no pré-natal e puerpério teve como base o referencial teórico 

proposto por Donabedian (1988) (25). Para o autor, um bom sistema de avaliação de serviços 

de saúde deve considerar as dimensões de estrutura, processo e resultado dos serviços 

prestados, visto que “uma boa estrutura aumenta a probabilidade de um bom processo e um 
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bom processo aumenta a probabilidade de um bom desfecho” (p. 1147). Diante da premissa 

de que a atenção nutricional é componente essencial para alcançar a integralidade da atenção 

maternoinfantil e da ausência de uma norma voltada para avaliação dessa atenção, propôs-se 

um modelo de avaliação de serviços aplicado à atenção nutricional ofertada ao pré-natal e 

puerpério que considerou as principais normas e rotinas previstas pelos documentos do 

Ministério da Saúde, cuja realização é necessária e imprescindível para a efetividade da 

atenção nutricional.  

As variáveis estudadas foram características demográficas e socioeconômicas: idade, 

renda, escolaridade, etnia, situação conjugal, dependência de álcool e drogas e tabagismo; 

antecedentes obstétricos e familiares: aceitação da gravidez, paridade, histórico de baixo peso 

ao nascer e macrossomia e antecedentes familiares de hipertensão e diabetes.  

Para a análise estatística dos dados, inicialmente foi feita análise descritiva simples das 

variáveis demográficas, socioeconômicas e obstétricas. Para comparar as variáveis utilizadas 

na avaliação do processo da atenção nutricional no Pré-natal e puerpério entre os Grupos PRÉ 

e PÓS-intervenção utilizou-se o teste qui-quadrado. Para tanto, foi feita a dicotomização das 

variáveis como adequadas e inadequadas, seguindo os critérios de qualidade de processo 

definidos pelo Ministério da Saúde; desse modo foram considerados adequados quando 

realizados: os critérios mínimos estabelecidos pelo Programa de Humanização do Pré-natal e 

Nascimento (PHPN) (24) (início do Pré-natal até ao 17° semana de gestação, realização do 

mínimo de 6 consultas e realização da consulta de puerpério até o 42° dia após o nascimento); 

a avaliação do risco nutricional pré-gestacional (registro do peso pré-gestacional e registro da 

estatura); a avaliação e monitoramento do estado nutricional gestacional (registro do peso e 

registro na curva de IMC por semana gestacional, a cada consulta); diagnóstico e 

monitoramento das complicações associadas à nutrição (registro de pressão arterial e edema 

em todas as consultas, registro dos resultados dos exames de hemograma, glicemia, urina tipo 
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I, anti HIV e hepatite B, na 1° e 30° consultas); avaliação e monitoramento do EN do recém-

nascido (registro do peso e comprimento ao nascer, registro do peso e comprimento nas duas 

primeiras consulta , cálculo do ganho ponderal  e registro nas curvas de crescimento da OMS, 

2006 (26), a cada consulta e registro do padrão de aleitamento materno).  

O cumprimento da realização do número mínimo de consultas, preconizado pelo MS, 

foi avaliado neste estudo pressupondo que tal condição é imprescindível para a efetividade da 

atenção nutricional, possibilitando maiores oportunidades para a realização do conjunto de 

ações de saúde que envolve prevenção de agravos, diagnóstico precoce e promoção da 

saúde(2). 

Para avaliar a adequação dos registros de peso, pressão arterial, edema e marcação no 

gráfico de IMC/semana gestacional, foi calculada a razão entre o número de registros destes 

no prontuário pelo número de consultas realizadas, o que resultou na adoção dos seguintes 

índices: considerou-se inadequada razão menor que 0,5; intermediária quando razão entre 0,5 

e 0,75 e adequada quando a razão for maior ou igual a 0,75. Apesar de alguns estudos 

adotarem como ponto de corte adequado apenas quando os procedimentos foram registrados 

na totalidade das consultas (27), optou-se por considerar adequado o registro em pelo menos 

75% das mesmas, visto que se trata da avaliação de uma implantação recente em processo de 

consolidação. Para efeito de comparação entre os grupos, analisou-se a categoria adequada 

separadamente e associada à categoria intermediária. Os resultados foram considerados 

estatisticamente significantes para um valor de p menor que 0,05. As análises foram 

processadas no software Statistical Package for Social Sciences - SPSS, versão 16.0. 

O estudo foi aprovado pela Secretaria Municipal da Saúde de Santos - Parecer no 

32900 e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

- Parecer no 507.901. 
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Resultados 

 Foram coletadas informações de 30 prontuários das mulheres pertencentes ao grupo 

PRÉ-intervenção e 28 do grupo PÓS-intervenção, com média de idade de 26,2 anos (desvio 

padrão - DP = 6,0).  

Na Tabela 1 estão descritos os dados demográficos, socioeconômicos e obstétricos 

obtidos nos prontuários das 58 gestantes. Para algumas variáveis, observou-se ausência do 

campo para marcação na ficha perinatal, principalmente no grupo PRÉ, devido à utilização de 

versão antiga do cartão. Tais ocorrências foram identificadas pelo resultado NA. Por se tratar 

de dados secundários, optou-se por utilizar, para algumas variáveis, a mesma classificação 

disponível na ficha perinatal do município.  

O universo estudado era composto, em sua maioria, por mulheres brancas, casadas ou 

com união estável, com o ensino fundamental completo e que afirmaram ter a gestação aceita. 

Essas variáveis apresentaram resultados semelhantes em ambos os grupos. A maioria das 

mulheres já tinha um ou mais filhos, 63,3% e 53,6% nos grupos PRÉ e PÓS, respectivamente. 

Dentre as multíparas, menos de 4% das mulheres dos dois grupos apresentava histórico de 

recém-nascido com mais de 4kg e menos de 15% apresentava histórico de recém-nascido com 

menos de 2,5 kg.  

 A conformidade para as variáveis referentes ao processo durante o pré-natal está 

apresentada na Tabela 2. Com relação aos critérios mínimos do PHPN, a conformidade de 

início do pré-natal até a 17° semana e a realização do mínimo de 6 consultas superou 75% 

tanto no grupo PRÉ quanto no PÓS. O grupo PÓS apresentou menor proporção de 

conformidade no início precoce do pré-natal, mesmo que não significante, e de conformidade 

da variável - realização de ao menos uma consulta no primeiro trimestre (p=0,024). 
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  Quanto às variáveis relativas à atenção nutricional, os resultados da Tabela 2 mostram 

que, apesar de o grupo PÓS-intervenção apresentar baixa conformidade de aferição do peso 

pré-gestacional (14,3%) e da estatura (64,3%), houve um aumento significativo na realização 

desses procedimentos quando comparados ao grupo PRÉ (p=0,032 e p=0,001), 

respectivamente. Nos dois grupos não foi observada nenhuma marcação de edema na ficha 

perinatal. 

Os registros no gráfico de IMC/semana gestacional por número de consultas 

apresentaram aumento estatisticamente significante (p = 0,001), quando considerada a razão 

de registros por número de consultas, tanto na classificação adequada (≥ 0,75) quanto quando 

somada à classificação intermediária (≥ 0,5).  

  Com relação às variáveis referentes ao puerpério, não foram encontrados os 

prontuários de sete crianças no grupo PRÉ e de 1 criança no grupo PÓS. Assim foram 

coletadas informações de 23 e 27 crianças em cada grupo. Deste total, 46% eram do sexo 

feminino e 54% do sexo masculino; 86,8% das crianças nasceram a termo e 10,5% pós-termo. 

No grupo PRÉ predominaram crianças do sexo masculino (60.9%) e no grupo PÓS, do sexo 

feminino (51,9%). 

Segundo registros da ficha perinatal, menos de 50% das gestantes realizaram a 

consulta puerperal até 42° dia após o parto. Além disso, observou-se um sub-registro ainda 

maior para as demais variáveis avaliadas, a idade gestacional no parto foi observada em 

13,3% e 17,85% e o tipo de parto em 13,3% e 42,8%, nos grupos PRÉ e PÓS, 

respectivamente. Observou-se um aumento significante no registro do peso ao nascer na ficha 

perinatal no grupo PÓS (p = 0,022). 

Ao considerar o prontuário da criança, observou-se baixa conformidade de registro de 

peso do RN na alta no grupo PRÉ (4,3%), com aumento significante (p = 0,022) no grupo 

PÓS (33,3%), apesar da baixa a proporção. Das variáveis da dimensão processo, referentes ao 
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diagnóstico e ao acompanhamento do estado nutricional infantil no período puerperal 

destacam-se a baixa proporção de conformidade dos registros do ganho ponderal nas duas 

primeiras consultas de pediatria, porém, com aumento significante do mesmo na 1° consulta 

(p = 0,019); e a baixa conformidade do preenchimento das curvas de peso e comprimento por 

idade (26), principalmente no grupo PÓS.  
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Tabela 1 

Distribuição das gestantes segundo variáveis demográficas, socioeconômicas e obstétricas, por grupo, 

segundo registros nas fichas Perinatais. Santos, SP, 2013. (n=58) 

SM: Salário Mínimo, SR: Sem regisro, NA: Não se aplica, RN: Recém-nascido, HAS: Hipertensão Arterial 

Sistêmica, DM: Diabetes Mellitus

Variáveis Grupo Pré (30) 

n              % 

Grupo pós (28) 

n              % 

Renda      

≥ 1 SM 25 83,3 20 71,4 

< 1 SM 2 6,7 7 25 

SR 3 10 1 3,6 

Escolaridade      

Fundamental 19 63,3 16 57,1 

Médio 11 36,7 10 35,7 

Superior 0 0 1 3,6 

SR 0 0 1 3,6 

Etnia      

Branca 11 36,7 15 53,6 

Parda 0 0 3 10,7 

Amarela 1 3,3 9 32,1 

NA 17 56,7 0 0 

SR 1 3,3 1 3,6 

Situação Conjugal      

Casada/Estável 22 73,3 24 85,7 

Solteira/outros 8 26,7 3 10,7 

SR 0 0 1 3,6 

Dependencia de álcool e drogas     

Não 10 33,3 28 100 

NA 20 66,7 0 0 

Tabagismo     

Sim 9 30 5 17,9 

Não 21 70 23 82,1 

Gravidez     

Aceita 19 63,3 19 67,9 

Indesejada 1 3,3 1 3,6 

Planejada 10 33,3 7 25 

SR 0 0 1 3,6 

Primiparidade     

Sim 11 36,7 13 46,4 

Não 19 63,3 15 53,6 

Histórico RN < 2,5 Kg (34)     

Sim 4 13,3 4 14,3 

Não 15 50 10 35,7 

SR 0 0 1 3,6 

Histórico RN > 4 Kg (34)     

Sim 1 3,3 1 3,6 

Não 18 60 13 46,4 

SR 0 0 1 3,6 

Histórico familiar de HAS     

Sim 14 46,7 18 64,3 

Não 16 53,3 10 35,7 

Histórico familiar DM     

Sim 12 40 14 50 

Não 18 60 14 50 



92 
 

 
 
 

Tabela 2 

Avaliação de conformidade do processo de Atenção ao Pré-natal, por grupo, segundo registros nas fichas  

perinatais. Santos, SP, Brasil (n=58), 2013. 

PN: Pré-natal, 1T: Primeiro trimestre, 2T: Segundo trimestre, 3T: Terceiro trimestre, IMC: Índice de Massa Corporal,  

 

 

 

Processo Grupo Pré (30) 

n              % 

Grupo Pós (28) 

n          % 

p 

Início do PN < 17 sem 26 86,7 21 75 0,257 

Realização do mínimo de 6 consultas 24 80 23 82,1 0,835 

Realização de ao menos 1 cons no 1T 26 86,7 17 60,7 0,024 

Realização de ao menos 2 cons no 2T 27 90 24 85,7 0,617 

Realização de ao menos 3 cons no 3T 22 73,3 21 75 0,085 

Aferição do peso pré-gestacional 0 0 4 14,3 0,032 

Aferição da estatura 0 0 18 64,3 0,001 

Aferição do peso/consulta:                      

       Adequado - razão ≥ 0,75 29 96,7 28 100 0,330 

Registro no gráfico IMC por semana gestacional/consulta:                          

      Adequado - razão ≥ 0,75 0 0 11 39,3 0,001 

      Adequado + intermediário – razão ≥ 0,5 0 0 23 82,1 0,001 

Aferição do pressão arterial/consulta: Adequado - razão ≥ 0,75 30 100 28 100 * 

Avaliação edema/consulta: razão ≥ 0,75 0 0 0 0 * 

Registro exame de hemoglobina 1° consulta 30 100 27 96,4 0,296 

Registro exame de hemoglobina 30° semana 25 83,3 20 71,4 0,277 

Registro exame de glicemia 1° consulta 29 96,7 27 96,4 0,960 

Registro exame de glicemia 30° semana 21 70 16 57,1 0,309 

Registro exame de urina 1° consulta 30 100 27 96,4 0,296 

Registro exame de urina 30° semana 22 73,3 17 60,7 0,306 

Registro exame de HIV 1° consulta 28 93,3 26 92,9 0,512 

Registro exame de HIV 30° semana 14 46,7 15 53,6 0,463 

Registro exame de Hep B 1° consulta 30 100 27 96,4 0,296 

Registro exame de Hep B 30° semana 20 66,7 18 64,3 0,849 
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Tabela 3 

Avaliação de conformidade do processo de Atenção ao Puerpério, por grupo, segundo registros nas fichas 

perinatais e nos prontuários dos recém-nascidos. Santos, SP, Brasil (n=50), 2013. 

OMS: Organização Mundial de Saúde 

 

 

Processo Grupo Pré (23) 

n              % 

Grupo Pós (27) 

n             % 

p 

Registros na ficha Perinatal 

        Realização da consulta puerperal até 42°dia 11 47,8 10 37 0,441 

        Registro do peso ao nascer 4 17,4 13 48,1 0,022 

        Padrão de aleitamento materno 2 8,7 2 7,4 0,867 

 Registros na 1° consulta de pediatria 

       Registro de peso na alta 1 4,3 9 33,3 0,011 

       Registro de idade gestacional 15 62,5 23 85,2 0,099 

       Peso ao nascer 20 87 25 92,6 0,508 

       Comprimento ao nascer 20 87 25 92,6 0,508 

       Peso 21 91,3 25 92,6 0,867 

       Comprimento 21 91,3 24 88,9 0,777 

       Ganho ponderal 6 26,1 16 59,3 0,019 

       Padrão de aleitamento materno 20 87 25 92,6 0,508 

Registros na 2° consulta de pediatria 

      Peso 19 88,6 24 88,9 0,524 

      Comprimento 18 78,3 22 81,5 0,777 

      Ganho ponderal 7 30,4 13 48,1 0,203 

      Padrão de aleitamento materno 20 87 23 85,2 0,857 

Presença da curva peso e comprimento/idade (OMS, 2006) 16 69,6 1 3,7 0,001 

Preenchimento da curva peso e comprimento/idade (OMS, 2006) 15 65,2 1 3,7 0,001 
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Discussão 

Os Primeiros 1000 dias de vida são considerados a “janela de oportunidade” para 

atenção adequada ao crescimento e desenvolvimento da criança (28). O cuidado com a saúde e 

nutrição da mãe durante os 9 meses de gestação e o investimento no aleitamento materno 

exclusivo nos 6 primeiros meses de vida da criança, tornam os 500 primeiros dias de vida os 

mais importantes para a saúde do indivíduo (29). A vigilância e a intervenção nutricional nessa 

fase do ciclo da vida fazem-se necessárias, para alcançar as metas de desenvolvimento do 

milênio no que tange a redução da mortalidade infantil e a melhora na saúde materna (30).  

Este trabalho objetivou avaliar a atenção nutricional no pré-natal e no puerpério em 

uma UBS de Santos, após a implantação da Estratégia de Atenção Nutricional ao Pré-Natal e 

Puerpério, em 2010. Tal intervenção teve como norte a realização das ações mínimas 

recomendadas pelo Ministério da Saúde no que tange às políticas de atenção ao pré-natal e 

puerpério e à saúde infantil (2,31), buscando contribuir para a construção de uma linha do 

cuidado maternoinfatil efetiva. A importância destas ações foi reforçada pelo estudo de 

Zampieri e Erdman (2010) (32), que, a partir de entrevistas com gestantes e profissionais, 

apontarm as atividades educativas e as visitas domiciliares como ações consideradas 

humanizadas pelas gestantes.   

Sobre a avaliação realizada, ressalta-se que, para a implantação da Estratégia de 

Atenção Nutricional ao Pré-Natal e ao Puerpério, considerou-se adequada a estrutura da UBS 

em questão, tendo como base a observação direta, proporcionada pela vivência da rotina dos 

serviços ao longo de três anos. Essa avaliação de estrutura e processo foi objeto de outro 

trabalho deste grupo de pesquisadores. De acordo com Donabedian (1988) (25), um bom 

processo é definido por cuidados prestados pelos serviços que favoreçam um bom desfecho.  
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Em relação aos critérios de um mínimo de seis consultas de pré-natal, previstos pela 

política nacional de humanização (PHPN), os achados deste estudo superam aqueles 

encontrados na literatura (10, 16, 33, 34), ainda que se tenha reduzido a conformidade da variável 

de início do pré-natal até a 17° semana no grupo PÓS-intervenção. Tal redução, observada 

entre os dois grupos, refletiu significantemente a redução da conformidade da variável 

“realização de ao menos uma consulta no primeiro trimestre” entre os grupos PRÉ e PÓS (p = 

0,024). Apesar de este ser um importante indicador de adequação da atenção ao pré-natal, a 

não realização de consulta no primeiro trimestre por 30,3% das mulheres não afetou a 

recomendação mínima de realização de 6 consultas de pré-natal. A proporção de 

conformidade desta variável foi maior no grupo PÓS (82,1%) e também supera os dados 

encontrados por outros estudos (11, 16, 33, 34). 

Apesar de ter sido encontrada alta conformidade para os critérios mínimos 

estabelecidos pelo PHPN, chama a atenção a alarmante situação de saúde maternoinfantil do 

município que apresenta altas taxas de mortalidade materna e neonatal, superiores à média do 

estado de São Paulo (21, 22). 

Quanto ao processo de cuidado nutricional durante o pré-natal, predominou, em ambos 

os grupos, a alta conformidade das ações rotineiramente estabelecidas e observadas em 

estudos recentes, como a aferição da pressão arterial e da razão de registro do peso por 

consulta (10 ,11 15, 16, 17, 27). Entretanto, a incorporação do registro da estatura, do peso pré-

gestacional e do acompanhamento no gráfico IMC/semana gestacional, observou-se entre os 

grupos PRÉ e PÓS o aumento significante da conformidade dessas variáveis, considerando a 

completa ausência destes registros no grupo PRÉ. 

O peso pré-gestacional, importante indicador de riscos nutricionais e da previsão de 

ganho de peso durante a gestação (2), foi registrado em 14,3% das fichas perinatais. Estes 

resultados estão aquém dos encontrados por Niquini et al (2012) (10), único estudo recente que 
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considerou o registro do peso pré-gestacional e estatura, ao avaliar o processo da assistência 

nutricional no pré-natal em sete unidades de saúde da família do município do Rio de Janeiro, 

encontrando conformidade em 65,9% delas.  Com relação ao registro da estatura, os 

resultados encontrados (64,3%) superam os de Niquini et al (2012) (10), cuja proporção de 

conformidade foi de 57,7%. 

A incompletude dos dados de peso pré-gestacional e de estatura, observada por 

Niquini et al (2012) (10) e pelo presente estudo, especialmente no grupo PRÉ-intervenção, 

chama a atenção para a subvalorização do acompanhamento do estado nutricional da gestante.  

Isto porque, sem esses dados, é impossível realizar a avaliação do estado nutricional inicial, 

estimar o ganho de peso gestacional e avaliar o estado nutricional ao longo da gestação, pelo 

preenchimento do gráfico de IMC por semana gestacional. Destaca-se que tais variáveis 

sequer foram consideradas por estudos recentes que avaliaram o processo de atenção ao pré-

natal (8, 9, 27, 35). 

 Apesar de apenas 39% das fichas perinatais avaliadas no grupo PÓS apresentarem 

razão de registro por consulta classificadas como adequadas (≥ 0,75), este resultado supera os 

achados de estudos recentes. Costa et al, 2009 (8), ao avaliarem 34 gestantes usuárias do 

Programa de Saúde da Família do município de Teixeira (MG), não encontraram nenhuma 

marcação no gráfico de IMC por semana gestacional. Niquini et al, 2012 (10) observaram 

ausência de registro em 90,7% das gestantes avaliadas e, ao considerarem a razão de registros 

por número de consultas ≥ 0,75, observaram apenas 3,1% de conformidade. 

Quando somadas as categorias intermediária e adequada de registros, ou seja, quando 

a razão de registros por número de consultas foi pelo menos 0,5, observou-se conformidade 

para 82,1% das gestantes atendidas no pré-natal. Uma vez que, na totalidade das fichas 

perinatais do grupo PRÉ-intervenção inexistiam registros no gráfico, este resultado sugere que 

houve, a partir da implantação da Estratégia de Atenção Nutricional, uma incorporação 
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gradativa e significativa deste relevante indicador de processo de atenção nutricional no pré-

natal. Siqueira et al (2011) (27), em estudo descritivo em uma UBS de Santos em região de alta 

vulnerabilidade social, observaram baixa conformidade no acompanhamento nutricional de 

366 gestantes, 99,7% das quais não possuíam registros no gráfico de IMC por semana 

gestacional e apenas 0,3% apresentava marcação parcial (razão de registro por número de 

consulta ≥ 0,5).  

 Os registros dos exames laboratoriais apresentaram maiores conformidades para a 

primeira bateria de exames, solicitados na 1° consulta de pré-natal. Os achados deste estudo 

foram proporcionalmente maiores do que os apresentados por outros autores (27, 36), com 

exceção do exame de HIV na 30° semana de gestação, sendo a menor conformidade 

encontrada para esse critério. A baixa frequência de realização da segunda bateria de exames 

no terceiro trimestre, já havia sido observada por Serruya et al (2004) (37) em estudo que 

avaliou o início da implantação do PHPN no Brasil. Tal recomendação é imprescindível para 

o diagnóstico das principais doenças gestacionais relacionadas às altas taxas de mortalidade 

materna e neonatal e dos desfechos neonatais indesejáveis (1, 2). A não realização dos mesmos 

representa deficiências no processo de vigilância e perda de oportunidades de intervenção. 

 Os resultados de processo observados na ficha perinatal, apresentaram menores 

proporções de registro em relação aos prontuários. A baixa proporção de conformidade de 

realização da consulta puerperal até o 42° dia pós parto em ambos os grupos, revela a 

fragmentação da atenção à saúde maternoinfantil após o parto, momento em que se desvincula 

a saúde materna da saúde do bebê. Parada et al (2008) (11) observaram resultados superiores 

(58,7%) nos 385 prontuários avaliados. Esta fragmentação, expressa pela baixa conformidade 

das consultas de puerpério, representa um entrave à consolidação da linha do cuidado 

maternoinfantil, por impossibilitar a avaliação integral da puérpera e o estabelecimento de 
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condutas de proteção à sua saúde, como a prescrição de suplementos até o 3° mês pós parto e 

o apoio ao aleitamento materno.  

O registro do peso ao nascer, importante indicador de desfecho gestacional, apresentou 

um aumento significativo no grupo PÓS, apesar da proporção de conformidade ainda ser 

inferior a 50%. A mesma variável, quando observada quanto aos registros nos prontuários das 

crianças, apresentou alta conformidade nos dois grupos.  Segundo o Ministério da Saúde, a 

ficha perinatal é o instrumento de coleta de dados para uso dos profissionais de saúde e deve 

conter os principais dados de acompanhamento da gestação, do parto, do recém-nascido e do 

puerpério (2). A baixa conformidade dos registros relativos ao recém-nascido sugere que a 

vigilância nutricional deste é mais valorizada pelo pediatra e demonstra prejuízos na 

comunicação entre os profissionais envolvidos no cuidado puerperal, fragilizando o trabalho 

Inter profissional. 

 Observaram-se altas proporções de conformidade dos registros antropométricos nas 

duas primeiras consultas de pediatria. Houve aumento significante do cálculo do ganho 

ponderal diário na primeira consulta do grupo PÓS-intervenção, ainda que com conformidade 

mais baixa. Nesse sentido, vale mencionar que a investigação do monitoramento dos critérios 

de risco do recém-nascido no período puerperal figura como preceito da agenda oficial de 

compromissos para a saúde integral da criança (38, 39).  Já o peso na alta hospitalar foi pouco 

registrado pela equipe de saúde e esta é uma variável necessária para calcular o ganho 

ponderal diário no puerpério, sensível indicador de crescimento e desenvolvimento nesse 

período (39). 

Verificou-se a conformidade de presença e registro nas curvas recomendadas pela 

OMS como o pior resultado de processo de atenção nutricional ao puerpério, com redução 

significante no grupo PÓS. Cabe destacar que, em 77% dos prontuários do grupo PÓS foi 

encontrada a curva do National Center for Health Statistics (NCHS/1977), anteriormente 
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utilizada, devidamente preenchida. Na totalidade dos casos o uso dessa curva estava associado 

ao fornecimento pela indústria farmacêutica, o que poderia ser considerado conflito de 

interesse na relação público-privado, uma vez que o Ministério da Saúde, por meio das 

políticas nacionais de atenção à criança e de vigilância alimentar e nutricional adotam curvas 

de crescimento atualizadas, seguindo recomendações da OMS.  

É certo que a estratégia implantada em 2010 necessita ser aprimorada, principalmente 

no que se refere à atenção à saúde da mulher no puerpério e aos seus registros. Além disso 

destacam-se necessidade de maior atenção voltada para o diagnóstico de estado nutricional 

pré-gestacional, avaliação da presença de edema, e de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil nas curvas propostas pela Organização Mundial de Saúde, itens cujo 

registro foi muito pouco observado nas fichas perinatais. 

Entre as limitações desta pesquisa estão a ausência de abordagens que permitissem 

aprofundar qualitativamente a avaliação do processo de atenção nutricional a partir da 

Estratégia implantada.  

O sub-registro de dados nas fichas perinatais e nos prontuários das crianças igualmente 

limitou a análise desse processo, reiterando achados da literatura quanto às dificuldades dos 

sistemas de informação em saúde (40).  Embora seja impossível afirmar a ausência do 

procedimento, em razão do não registro do mesmo, esta falta de registro representa uma séria 

deficiência no processo, por interferir no acesso aos dados dos usuários do serviço e na 

comunicação entre os profissionais envolvidos no cuidado. Ademais, a ficha perinatal 

representa a conexão entre a atenção pré-natal e o momento do parto, que, na maioria das 

vezes, é realizado por profissional que não acompanhou o pré-natal daquela parturiente. 

Como potencialidades desta investigação evidenciam-se os achados significativamente 

favoráveis do cuidado nutricional entre os grupos pré e pós-intervenção. Dessa forma, afirma-

se que as ações em saúde podem impactar positivamente a saúde maternoinfantil e que, além 
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da qualidade dos procedimentos realizados, devem buscar o cuidado integral. Assim, 

considera-se que a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-Natal e Puerpério fomentou a 

atenção multidisciplinar e contribuiu para aprimorar os registros de dados em prontuários. 

Frente à escassez de estudos que avaliaram o processo de atenção nutricional no puerpério, 

considerando o binômio mãe-bebê, este trabalho poderá ainda subsidiar outras investidas 

nessa direção. 

A proposta da Estratégia de Atenção ao Pré-Natal e Puerpério, concebida em 

convergência com as diretrizes da PNAN (6) e a partir do olhar para a situação de saúde 

maternoinfantil do município de Santos, abre possibilidades de expansão para outras unidades 

de saúde do município e demonstra a necessidade do estabelecimento de fluxos e processos 

para a atenção nutricional maternoinfantil e para o estabelecimento de uma linha de cuidado 

para essa população. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação apresenta resultados sobre a atenção à saúde Maternoinfanil no 

município de Santos e avalia a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-natal e Puerpério, 

implantada em 2010 em uma das Unidades Básicas de Saúde. Estes possibilitarão melhor 

entendimento sobre o processo de atenção nutricional no atendimento ao pré-natal e puerpério 

e proporcionarão melhor reflexão sobre ações estratégicas para melhorar a situação de saúde 

do município. 

A atenção pré-natal e puerperal tem sido foco de investigação no Brasil. Para sua 

realização, diversos métodos têm sido empregados para a obtenção das informações (Parada, 

2008; Domingues, 2012; Niquini, 2012 e Vettore, 2013). Neste estudo, optou-se por combinar 

duas abordagens metodológicas com o objetivo de conhecer a atenção nutricional, a partir da 

opinião dos gestores de todas as unidades do município (estudo 1) e conhecer a realidade 

dessa atenção em uma UBS na qual foi proposta uma estratégia de intervenção com a 

finalidade de aprimorar o processo de atenção nutricional maternoinfantil (estudo 2).  

A partir dos resultados observados nos dois estudos, cabem algumas considerações. O 

estudo 1 demonstrou que os gestores da Atenção Básica tendem a relatar melhores condições 

de estrutura e processo para a atenção nutricional. Gestores de saúde são figuras centrais no 

processo de tomada de decisão e no planejamento e implementação de medidas de melhorias, 

dessa forma, é de extrema importância que conheçam o funcionamento dos serviços. No 

entanto, a discrepância na adequação do processo de atenção nutricional, observada entre os 

dois estudos, chama a atenção para as altas percentagens de adequação obtidas pela resposta 

dos gestores, superando, de maneira geral, aquelas observadas nos registros da unidade. Uma 

hipótese para tal diferença é que os gestores, devido ao seu conhecimento prévio sobre o que é 
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normatizado para a atenção de qualidade, podem ter emitido respostas viciadas. Outra 

possibilidade é, que de fato, tenham pouco conhecimento acerca do processo de atenção 

nutricional na sua unidade.  

As principais diferenças quanto à conformidade da atenção foram observadas no pré-

natal, cujos resultados no grupo pós-intervenção, foram inferiores àqueles informados pelos 

gestores. Em contrapartida, observou-se semelhança nos resultados obtidos nos dois estudos 

no que se refere à atenção ao recém-nascido, no período puerperal, com exceção do cálculo e 

do registro do ganho ponderal. Essa análise entre os dois estudos reforça a priorização no 

cuidado à saúde da criança e revela a fragilidade do cuidado à saúde da mulher durante o 

puerpério, principalmente quando observa-se a alta adequação da realização da consulta 

puerperal, afirmada pelos gestores e a baixa proporção de conformidade encontrada pela 

análise dos registros da ficha perinatal, que não alcançou 50%. 

Outra reflexão possível, a partir da análise dos dois estudos, refere-se ao caráter das ações 

educativas avaliadas nos dois estudos, durante o pré-natal e o puerpério. Tais ações foram 

referidas por aproximadamente 70% dos gestores no estudo 1, e, apesar de não terem sido 

avaliadas quanto à sua conformidade no estudo 2, a análise do processo de atenção partiu de 

uma estratégia interdisciplinar, com etapas de planejamento, diagnóstico e avaliação das 

ações, que se configurou em uma linha do cuidado maternoinfantil. Os resultados dessa 

análise demonstraram diferenças estatisticamante significantes no processo entre os grupos 

pré e pós intervenção. Dessa forma sugere-se que as ações em saúde podem ter impactos 

muito positivos na saúde maternoinfantil que, além da qualidade dos procedimentos 

realizados, devem buscar a atenção integral à saúde, consignando os princípios do SUS. 

Assim, considera-se que a Estratégia de Atenção Nutricional no Pré-Natal e ao 

Puerpério favoreceu a atenção multidisciplinar e contribuiu para aprimorar os registros dos 

dados em prontuários.    
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Podem ser apontadas como limitações desta pesquisa a ausência de investigação 

qualitativa sob a perspectiva das gestantes e puérperas, a fim de completar a avaliação do 

processo de atenção nutricional a partir da Estratégia implantada.  

Outra importante consideração que deve ser feita trata-se da incompletude dos dados 

encontrados nas fichas perinatais e nos prontuários das crianças. Não se pode afirmar que a 

ausência de registros represente a ausência do procedimento. No entanto, a ausência do 

registro representa uma importante deficiência no processo, uma vez que prejudica a 

comunicação entre os profissionais envolvidos no cuidado. Além disso, a ficha perinatal 

representa o “espelho” do Cartão da Gestante, que representa o elo de ligação entre a atenção 

pré-natal e o momento do parto, quando na maioria das vezes o profissional que realiza o 

parto não é o mesmo que acompanhou o pré-natal. 

A obtenção de informações a partir da opinião dos gestores pode ter superestimado os 

resultados referentes ao censo, no entanto, pretende-se realizar oficinas para apresentação e 

discussão dos mesmos e daqueles referentes ao estudo de caso. Acredita-se que os resultados 

obtidos neste estudo possam sensibilizar gestores locais sobre a situação atual do cuidado 

maternoinfantil do município e fornecer subsídios para o planejamento e aprimoramento de 

estratégias que considerem a atenção nutricional como condição essencial para a integralidade 

do cuidado.  
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CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, as questões centrais que emergiram dos achados desta dissertação 

de mestrado, são: 

1. O desconhecimento dos gestores quanto às diretrizes da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição - PNAN e ao papel do cuidado nutricional para a atenção integral à 

saúde maternoinfantil. 

2. A baixa inserção de nutricionistas na Atenção Básica como o nó crítico da dimensão 

estrutura, avaliada no Estudo 1, sugerindo impactos negativos no processo da atenção 

nutricional. 

3. A conformidade dos critérios mínimos estabelecidos pelo Programa de Humanização 

do Pré-natal e Nascimento, encontrada nos dois estudos corrobora os achados atuais da 

literatura. A realização da consulta puerperal até 42° dia de vida apresentou-se com menor 

proporção de conformidade entre eles.  

4. É preemente a necessidade de investimento na atenção nutricional ao pré-natal e ao 

puerpério, incluindo diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional gestacional, 

monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil, realização de atividades 

educativas de caráter coletivo e aconselhamento nutricional singular durante a gestação e o 

puerério. 

5. A Estratégia de Atenção ao Pré-Natal e ao Puerpério favoreceu a atenção a atenção 

multidisciplinar e trouxe contribuições para qualificar os registros em prontuários.  

A Estratégia de Atenção ao Pré-Natal e Puerpério, concebida em convergência com as 

diretrizes da PNAN e a partir do olhar para a situação de saúde maternoinfantil do município 

de Santos, abre possibilidades de expansão dessa experiência para outras unidades de saúde 

do município, sobretudo no que tange à elaboração de fluxos e processos para a atenção 
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nutricional maternoinfantil e para a construção de uma linha de cuidado efetiva para essa 

população. A proposta corrente aponta ainda para a premência de qualificação da atenção à 

saúde da mulher durante o puerpério, incluindo a produção de informações (registros) que 

permitam o acompanhamento adequado desse ciclo da vida.  

Além disso destacam-se necessidade de maior atenção voltada para o diagnóstico de 

estado nutricional pré-gestacional, avaliação da presença de edema, e acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil segundo padrões da Organização Mundial de Saúde, 

itens cujo registro foi incipiente nas fichas perinatais. 
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ANEXO 2  
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APÊNDICE 1 

 

INSTRUMENTO ENTREVISTAS GESTORES 

 

  

 

Entrevistador:_________________________                       

Data da Entrevista:_______Horário início:_____Horário término:_____                       

Data da Entrevista:_______Horário início:_____Horário término:_____

                     

 

I. Dados Gerais 

1. Identificação UBS/USF: 

_________________________________________________________________ 

2. End.:________________________________________________________ nº______ 

Compl.__________ 

3. Bairro ___________________4. Telefone (     ) _____________ 

 Entrevistado:_____________________________________ 6. Sexo:____ 7. Nascimento:___/___/___ 

8. Função:_____________________9. Tempo de trabalho neste local: _______________ 

10. Escolaridade:           

       (   ) 2º grau incompleto (   ) 2º grau completo (   ) Graduado_______________  (   ) Pós-

graduado__________ 

 

II. Infraestrutura  

11. População da área de abrangência: _________mil habitantes 

 

Estratégia Saúde da Família  

Projeto de Pesquisa 

A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO E AS AÇÕES DE NUTRIÇÃO  

NA ATENÇÃO BÁSICA DE SANTOS 

 

Entrevista com Gestores/Equipes de Saúde 

Controle interno 

Número do questionário: ________________ 

A) Corrigido                    (   ) Sim  (  ) Não 

B) Voltar ao campo        (   ) Sim  (   ) Não 

C) 2ª. Correção              (   ) Sim  (  ) Não 

D) Pronto pra digitação  (   ) Sim  (   ) Não 
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12. A equipe multiprofissional1 é responsável por até 3000 habitantes? (   ) Sim (   ) Não (   ) Não sabe informar 

 

13. Qual o número dos seguintes profissionais neste serviço?  

Médico da Família no (   )       Pediatra no (   )           Ginecologista no (   )          Clínico Geral no (   ) 

Dentista no (   )        Enfermeiro no (   )      Nutricionista   no (   )       Psicólogo  no (   ) 

Técnico de Enfermagem no (   )  Auxiliar de Enfermagem no (   )    Agente Comunitário de Saúde no (   )   

Educador Físico no (   )       Fonoaudiólogo no (   )  Farmacêutico no (   ) 

Assistente Social no (   )           Técnico/Oficial Administrativo no (   )                                 

Outros no (   )                               Qual(is)?__________________________________________________ 

 

14.  Quantos períodos a nutricionista trabalha semanalmente?_______________________________________ 

15.  Que atividades desenvolve?____________________________________________________________ 

 

16.  Qual a sua avaliação sobre o no de profissionais deste serviço? 

(   ) Suficiente   (   ) Insuficiente  (   ) Não sabe avaliar 

17. Você considera que o espaço físico seja adequado para: 

Ações educativas/grupos  (   ) Sim  (   ) Não (   ) Parcialmente 

Interconsultas/discussões de caso (   ) Sim  (   ) Não (   ) Parcialmente 

Antropometria   (   ) Sim  (   ) Não (   ) Parcialmente 

Reuniões de equipe   (   ) Sim  (   ) Não (   ) Parcialmente 

 

18. Quais os equipamentos disponíveis para avaliação nutricional? 

Balança plataforma      (   ) Sim  (   ) Não   Balança pediátrica  (   ) Sim  (   ) Não  

Antropômetro vertical   (   ) Sim  (   ) Não        Antropômetro horizontal (   ) Sim  (   ) Não 

Fita antropométrica      (   ) Sim  (   ) Não  Balança portátil  (   ) Sim  (   ) Não 

Outros? Se houver descreva: ______________________________________________________________  

19. Como avalia a frequência de manutenção desses equipamentos?  

                                            
1  Equipe mínima: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, com 

jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes, segundo Política Nacional de Atenção Básica, 2006.  
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(   ) Boa (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Não sabe avaliar 

 

20. Além da formação de cada um, os profissionais daqui já foram capacitados para realizar avaliação 

antropométrica? (   ) Sim  (   ) Não 

21. Como você avalia a oferta de capacitação em avaliação antropométrica?  

(   ) Suficiente   (   ) Insuficiente  (   ) Não sabe avaliar 

III.  Composição das Equipes e Processo de Trabalho  

22. Como se dá a relação dos profissionais com os munícipes/usuários, vocês trabalham vínculo e acolhimento? 

(   ) Sim    (   ) Não  (Se Não, vá para a questão 24) 

 

23. Como isso é feito?_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

24. Aponte os aspectos positivos e negativos e o que você acha que poderia melhorar nessa relação de construção 

de vínculo/acolhimento. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

25. Vocês realizam trabalhos em equipe multiprofissional? (   ) Sim (   ) Não   (Se Não, vá para a questão 

27) 

 

26. Quais?_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 



122 
 

 
 
 

27. Aponte os aspectos positivos e negativos e o que você acha que poderia melhorar nessa situação. 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

28, Como você avalia a inserção do nutricionista nesta Unidade? (Em termos de períodos trabalhados, 

integração à atividades gerais da equipe etc.)  

(   ) Suficiente   (   ) Insuficiente  (   ) Não sabe avaliar 

 

29.  Aponte os limites e o que poderia melhorar nessa inserção para responder as demandas.  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

30. Na ausência do nutricionista, qual(is) profissional(is) realiza(m) as ações de alimentação e nutrição?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

31. O que é feito?  

 (   ) Grupos de sala de espera 

 (   ) Grupos agendados/fixos [semanal, quinzenal, mensal] 

 (   ) Visitas domiciliares 

 (   ) Distribuição de impressos 

 (   ) Não sabe informar      

 (   ) Não ocorre 

 (   ) Outros 
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32. Quais as principais dificuldades enfrentadas por esses profissionais, com as questões de nutrição? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

33. São feitas atividades de grupos? (   ) Sim  (   ) Não  (Se Não, vá para a questão 35) 

 

34. Em que frentes? (Perguntar: qual profissional realiza o grupo e a frequência dos encontros) 

(   ) Pré-natal   Por quem? _____________________________ Frequência: _____________ 

(   ) Puerpério/Recém-nascido Por quem? _____________________________ Frequência: _____________ 

(   ) Saúde das Crianças Por quem? _____________________________ Frequência: _____________ 

(   ) Obesidade   Por quem? _____________________________ Frequência: _____________ 

(   ) Diabetes   Por quem? ____________________________ 

Frequência:_______________ 

(   ) Hipertensão  Por quem? ____________________________ Frequência: _____________ 

(   ) Idosos   Por quem? _____________________________ Frequência: _____________ 

(   ) Outros: _______________  Por quem? _____________________________ Frequência: _____________ 

 

35. Os profissionais recebem capacitação?  (   ) Sim  (   ) Não (Se Não, vá para a questão 37) 

36. Em que frentes? 

(   ) Pré-natal   Periodicidade: _________ Profissional(is) capacitado(s): 

________________ 

(   ) Puerpério/Recém-nascido Periodicidade: _______ Profissional(is) capacitado(s): 

__________________ 

(   ) Saúde das Crianças Periodicidade: __________ Profissional(is) capacitado(s): ___________________ 

(   ) Obesidade   Periodicidade: __________ Profissional(is) capacitado(s): 

_______________ 

(   ) Diabetes   Periodicidade: ___________ Profissional(is) capacitado(s): 

______________ 
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(   ) Hipertensão  Periodicidade: __________ Profissional(is) capacitado(s): ___________________ 

(   ) Idosos   Periodicidade: __________ Profissional(is) capacitado(s): 

_______________ 

(   ) Outros: _______________  Periodicidade: __________ Profissional(is) capacitado(s): _________________ 

37. Quais as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde para a capacitação dos profissionais dos serviços?  

(   ) Formação e educação continuada (capacitações periódicas).  

(   ) Melhorias na carreira profissional (cargos e salários)  

(   ) Liberação de carga horária para pós-graduação lato sensu [especialização, residência, aprimoramento]  

(   ) Liberação de carga horária para pós-graduação stricto sensu [mestrado, doutorado] 

38. Este serviço tem parceria com universidades? (   ) Sim       (   ) Não    (Se Não, vá para o próximo bloco) 

 

39. O que é feito por meio desta parceria? 

(   ) Estágio Curso(s): ____________________________________ Universidade: ____________________ 

Outras atividades 

(   ) Trabalho em Saúde - TS 

(   ) Projetos de extensão  Curso(s): __________________________________________________________ 

(   ) Pesquisas    Curso(s): 

______________________________________________________ 

(   ) Residência    Curso(s): 

______________________________________________________ 

(   ) PET Saúde 

(   ) Outros: 

_________________________________________________________________________________ 

 

40. Qual a sua avaliação sobre estas atividades desenvolvidas no serviço? 

(Se o profissional tiver dificuldade, pergunte a opinião dele sobre os tipos de atividades desenvolvidas, sobre a 

relação dos estudantes com os profissionais do serviço, a inserção dos mesmos no território e sobre a 

adequação das ações à realidade local)  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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IV. Vigilância Alimentar e Nutricional: 

41, O que o serviço faz para identificar problemas de alimentação e nutrição?  

(   ) Avaliação  do estado nutricional no atendimento individual 

(   ) Avaliação do consumo alimentar no atendimento individual 

(   ) Censos de pesagem nos equipamentos sociais do território 

(   ) Visitas domiciliares  (   ) Avaliação nutricional em campanhas de vacinação 

(   ) Atividades de grupos (   ) Outros (relacionar): ______________________________________________ 

 

42. Que profissionais fazem isso? _____________________________________________________________ 

 

43. Quais os indicadores de vigilância utilizados pelo serviço?  

(   ) SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica  

(   ) SIS Hiper Dia  

(   ) SINASC - Sistema de Informação de Nascidos Vivos  

(   ) SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação  

(   ) SIM - Sistema de Informação de Mortalidade  

(   ) SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional  

(   ) PNSF - Sistema de Gerenciamento do Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

(   ) Sistema de Gestão do Programa Bolsa-Família na Saúde 

(   ) Sistema de Gerenciamento do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

(   ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

 

44. Esta unidade utiliza plataforma informatizada (SISVAN-Web) para registrar dados do estado nutricional?  

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar 

 

45. São feitos registros do consumo alimentar? Por quem e como? 

__________________________________________________________________________________________ 

46. Tem Programa Bolsa Família nesta Unidade? (  ) Sim  (   ) Não (Se “Não”, vá para a questão 52) 

47. Número de beneficiários: 
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Famílias: _________ Não sabe (   )  Crianças:__________ Não sabe (   ) 

48. São realizadas ações de alimentação e nutrição para as famílias do Programa Bolsa Família? 

(   ) Sim  (   ) Não (Se “Não”, vá para a questão 50). 

 

49. Se sim, quais ações e quem as realiza?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

50. O que é feito para acompanhar o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família? 

(   ) Verificação do calendário vacinal  

(   ) Medidas de peso e altura dos menores de 7 anos  

(   ) Consulta mensal dos menores de 2 anos 

(   ) Registro das gestantes no Pré-natal 

(   ) Mínimo de 6 consultas no Pré-natal 

(   ) Consulta de Puerpério 

(   ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

 

51.. Quais as principais dificuldades para o cumprimento das condicionalidades? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

52. Tem Programa Vivaleite nesta Unidade? (  ) Sim   (  ) Não        (Se “Não”, vá para o próximo bloco) 

53.  Número de beneficiários: 

Famílias: _________ Não sabe (   ) 

Crianças:__________ Não sabe (   ) 
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V. Gestão do Cuidado Nutricional - Pré-Natal (5): 

54. Em que período as gestantes normalmente procuram o serviço para o Pré-natal?  

(   ) 1º ao 3º mês (   ) 4º ao 6º mês (   ) 7º ao 9º mês.  

 

55. Qual o percentual aproximado das gestantes que iniciam o pré-natal no período acima registrado? _______% 

(   ) Não sabe informar 

 

56. Qual o número médio (ou mais frequente) de consultas de pré-natal por gestante? 

(   ) < 3 consultas médicas (   ) 3 consultas (   ) 4 a 5 consultas (   ) 6 consultas    (  ) > 6 consultas  

 

57. Quais os critérios para classificação de gestação de risco nessa Unidade? 

(   ) Hipertensão arterial  (   ) Diabetes Mellitus  (   ) HIV positivo (   ) Uso de 

álcool/drogas 

(   ) Problemas sociais  (   ) Gestante adolescente (   ) Outros: 

_______________________________ 

 

58. Quais os riscos encaminhados para outros serviços?  

__________________________________________________________________________________________ 

59. Há contrarreferência das gestantes encaminhadas?  (   ) Sim  (   ) Não       (   ) Não sabe 

informar 

 

60. E o risco nutricional, é identificado?    (   ) Sim  (   ) Não       (   ) Não 

sabe informar 

(Se “Não”, vá para a questão 64) 

61. Por qual profissional? _______________________ 

 

62. O risco nutricional é o acompanhado aqui?   (   ) Sim  (   ) Não       (   ) Não sabe 

informar 
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63. Como e por qual profissional? __________________________________________________________ 

 

64. Com que frequência é feita a aferição de: 

Peso:_____________  Quem mede? _____________ 

Estatura: _____________  Quem mede? _________________ 

Pressão arterial: _____________ Quem mede? _____________ 

 

65. Esses dados são utilizados para o acompanhamento do estado nutricional?  

(   ) Sim  (   ) Não       (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 68) 

 

66. O que é feito? 

(   ) Cálculo do IMC gestacional 

(   ) Acompanhamento no cartão da gestante  

(   ) Registro no prontuário 

(   ) Registro na curva gestacional anexada ao prontuário 

 

67. Por quem é feito? ______________________________________________________________________ 

 

68. A consulta nutricional compõe a rotina do pré-natal?  (   ) Sim  (   ) Não(Se “Sim”, vá para a questão 

70) 

69. Se não, por quê? ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

70. Quais os exames laboratoriais rotineiramente solicitados?  

(   ) Glicemia de jejum  Periodicidade:____________ 

(   ) Hemograma completo Periodicidade:____________ (   ) Urina tipo I          

Periodicidade:____________ 

(   ) Urocultura    Periodicidade:____________ 

Sorologias: (   ) Hepatite A, B, C      (   ) Sífilis (   ) HIV  (   ) Toxoplasmose (   ) 

Rubéola 

(   ) Eletroforese de hemoglobina (   ) Parasitológico de fezes (   ) Tipagem sanguínea 
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(   ) Bacterioscópico (   ) Antibiograma (  ) 

Outros:___________________________________________ 

71. Quais os suplementos nutricionais prescritos às gestantes?  

(   ) Sulfato ferroso (   ) Ácido fólico  (   ) Vitamina A  (   ) Polivitamínico (   ) 

Complexo B 

(   ) Outros:________________________________________________________ 

 

72. Em que situações são prescritos? _________________________________________________________ 

 

73. Você conhece o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde? (   ) Sim     (   ) Não 

(Se “Não”, vá para o próximo bloco) 

74. Este manual é utilizado no serviço?  (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar 
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VI. Gestão do Cuidado Nutricional – Puerpério e Aleitamento 

75. Como é feita a atenção à saúde da puérpera e do recém-nascido (RN)? 

(   ) Por busca ativa pelos Agentes Comunitários de Saúde para o agendamento de consultas. 

(   ) Por visitas domiciliares (VD) nas 1as semanas pós-alta, a todas as puérperas, observando condições do 

ambiente, de higiene, alimentares e de aleitamento.  Quem visita? ________________________ 

(   ) Por VD nas 1as semanas, apenas para RN de risco. Quem visita? ________________________ 

(   ) Por agendamento da consulta de puerpério até o 42° dia após o parto  

(   ) Por agendamento da 1ª.consulta do RN 

(   ) Por agendamento, entre o 7° e 10° dia pós-parto, para participar da Primeira Semana de Saúde Integral 

(   ) Não sabe informar 

(   ) Não é feita 

 

76. O que é feito na 1ª consulta da puérpera no serviço?  

(   ) Pergunta-se como ela  se sente e quais as suas dificuldades. Quem pergunta? 

____________________ 

(   ) Verificam-se as intercorrências e suas queixas.   Quem verifica? 

_____________________  

(   ) É feita a avaliação clínico-ginecológica.                  Quem faz? 

________________________ 

(   ) É feita avaliação de vulnerabilidade social.   Quem faz? 

________________________ 

(   ) É feita avaliação alimentar e nutricional.   Quem faz? ________________________ 

(   ) As informações sobre tempo de gestação e ganho de peso gestacional são registrados em prontuário.     

Quem registra? ____________________________ 

(   ) São feitas a conferência e a atualização do calendário vacinal? Quem faz? 

_________________________ 

(   ) É prescrito suplemento de ferro, rotineiramente, até os três meses pós-parto?             Quem 

prescreve? __________________________ 

 

77. São feitas orientações à puérpera sobre: 

(   ) Higiene e cuidados com o RN?  Quem orienta? _____________________ 
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(   ) Direitos da mulher?    Quem orienta? _____________________ 

(   ) Alimentação da mãe?   Quem orienta? _____________________  

(   ) Prática de atividades físicas para a mãe? Quem orienta? _____________________ 

 

78. A unidade realiza alguma das atividades abaixo para o incentivo ao aleitamento materno exclusivo? Quais? 

(   ) Ações educativas em grupo(pré-natal)     Profissionais:________________________Frequência:_________ 

(   ) Atenção individual       Profissionais:________________________Frequência:________ 

(   ) Visitas domiciliares   Profissionais:_________________________Frequência:_________ 

(   ) Outras:________________________________________________________________________________ 

(   ) Não sabe informar   (    ) Não realiza 

79. Quais as principais dificuldades com o aleitamento materno, relatadas pelas mães? 

(   ) Pega incorreta da aréola  (   ) Aparecimento de fissuras 

(   ) Ingurgitamento de mamas e mastites 

(   ) Dores nas costas e/ou nos braços por posicionamento inadequado/ pouco confortável durante as mamadas  

(   ) Esvaziamento das mamas  (   ) Com o intervalo entre as mamadas 

(   ) O leite é fraco 

(   ) Relações familiares de apoio à nutriz insuficientes 

(   ) Outras: _______________________________________________________________________________ 

 

80. O que é feito para apoiar as mães quanto a essas dificuldades? _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

81. Em que situações a equipe indica introduzir outros líquidos ou outros tipos leite na alimentação da criança 

em aleitamento materno exclusivo? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

82. Em que situações a equipe indica suspender o aleitamento materno? 

(   ) Indicação da pediatra 

(   ) Mãe HIV positivo 

(   ) Outras: _______________________________________________________________________________ 
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83. São fornecidas fórmulas infantis (NAN®, Aptamil®, Nestogeno®, etc) pela Prefeitura? 

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 85) 

84. Em que situações?______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

85. O que é feito na 1ª consulta do recém-nascido no serviço?  

(   ) Verificação do peso ao nascer e peso atual  (   ) Cálculo do ganho ponderal diário 

(   ) Comprimento (   ) Perímetro torácico (   ) Perímetro cefálico (   ) Verificação do Ápgar 

(   ) Identificação do tipo de aleitamento materno  (   ) Incentivo ao aleitamento materno exclusivo 

(   ) Verificação do tipo de parto  (   ) Outros: ____________________________________________ 

 

86. Quais os profissionais envolvidos na 1ª consulta do recém-nascido? 

(   ) Pediatra (   ) Enfermeiro  (   ) Nutricionista (   ) Auxiliar de Enfermagem 

(   ) Outros _________________________________________________________________________________ 

 

87. Você conhece os Cadernos de Atenção Básica sobre Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar, do Ministério da Saúde? (   ) Sim  (   ) Não      (Se “Não”, vá para o próximo bloco) 

 

88. Este manual é utilizado no serviço?  (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar 
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VII. Gestão do Cuidado Nutricional - Saúde da Criança 

89. No retorno da mãe ao trabalho, a Unidade realiza alguma atividade de apoio e proteção ao aleitamento? 

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 91) 

90. De que forma? 

(   ) No atendimento individual por: (   ) Pediatra     (   ) Nutricionista (   ) Enfermeiro       (   ) Agente de Saúde  

(   ) Assistente Social      (   ) Técnico de Enfermagem 

(   ) Em equipe multidisciplinar. Quais os profissionais envolvidos? ____________________________________ 

(   ) Em grupos fixos (semanal/quinzenal/mensal). Quais os profissionais envolvidos?______________________ 

(   ) Em sala de espera. Quais os profissionais envolvidos?____________________________________________  

(   ) Em visitas domiciliares. Quais os profissionais envolvidos?_______________________________________  

(   ) Pela distribuição de folhetos (   ) Não sabe informar  (   ) Não ocorre 

(   ) Outros: ___________________________________________________________________________ 

91. As mães são orientadas sobre a introdução da alimentação complementar?  

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 93) 

 

92. Como isso é feito? 

(   ) No atendimento individual por: (   ) Pediatra       (   ) Nutricionista  (   ) Enfermeiro       (   ) 

Agente de Saúde  

(   ) Assistente Social      (   ) Técnico de Enfermagem 

(   ) Em equipe multidisciplinar. Quais os profissionais envolvidos? ____________________________________ 

(   ) Em grupos fixos (semanal/quinzenal/mensal). Quais os profissionais envolvidos?______________________ 

(   ) Em sala de espera. Quais os profissionais envolvidos?____________________________________________ 

 (   ) Em visitas domiciliares. Quais os profissionais envolvidos?_______________________________________ 

(   ) Pela distribuição de folhetos (   ) Não sabe informar  (   ) Não ocorre 

(   ) Outros:_________________________________________________________________________________ 

 

93. São prescritos suplementos nutricionais às crianças no Primeiro ano de vida?  

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 95) 
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94. Quais? 

(   ) Ferro (   ) Vitamina A  (   ) Polivitamínico   

(   ) Outros:_______________________________________________________ 

 

95. Com que frequência é feita aferição de:  

Peso:______________________ Quem mede?_________________ 

Comprimento:_______________ Quem mede? _________________ 

 

96. Esses dados são utilizados para o acompanhamento do estado nutricional? 

(    ) Sim (    ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 99) 

 

97. Onde são registrados/acompanhados?  

(   ) Caderneta da criança (   ) Curva de crescimento (   ) Prontuário  

 

98. Que profissional faz esses registros?__________________________________________________________ 

 

99. É feito algum acompanhamento das crianças que apresentam ganho de peso insuficiente ou em excesso?  

(    ) Sim (    ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 101) 

 

100. De que forma?   

(   ) No atendimento individual por: (   ) Pediatra        (   ) Nutricionista (   ) Enfermeiro       (   ) 

Agente de Saúde  

(   ) Assistente social       (   ) Técnico de Enfermagem 

(   ) Em equipe multidisciplinar. Quais os profissionais envolvidos? ________________________ 

(   ) Em grupos fixos (semanal/quinzenal/mensal). Quais os profissionais envolvidos?______________________ 

(   ) Em sala de espera. Quais os profissionais envolvidos?________________________     

(   ) Em visitas domiciliares. Quais os profissionais envolvidos?________________________  

(   ) Pela distribuição de folhetos (   ) Não sabe informar   (   ) Não ocorre 
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(   ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

101. São realizadas atividades específicas para crianças com:         

 (   ) Anemia ferropriva.  Qual(is) os profissional(is) envolvido(s)? _______________________________  

 (   ) Hipovitaminose A.  Qual(is) os profissional(is) envolvido(s)? _________________________________  

 (   ) Desnutrição.   Qual(is) os profissional(is) envolvido(s)? ____________________________ 

 (   ) Sobrepeso/Obesidade. Qual(is) os profissional(is) envolvido(s)? ________________________________ 

 (   ) Outros:______________________________________________________________________________ 

 (   ) Não são realizadas atividades específicas (   ) Não sabe informar 

 

102. Você conhece os materiais técnicos do Ministério da Saúde listados abaixo? 

(   ) Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), do Ministério da Saúde 

(   ) Guia Alimentar para Crianças menores de Dois anos, do Ministério da Saúde 

 

103.Estes materiais técnicos são utilizados no serviço? 

Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) (   ) Sim  (   ) Não 

Guia Alimentar para Crianças menores de Dois anos (   ) Sim  (   ) Não 

 

 

VIII. Gestão do Cuidado Nutricional – Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)  

104. São feitas atividades para o enfrentamento da obesidade?  

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Não sabe informar  (Se “Não”, vá para a questão 106) 

 

105. O que é feito? 

(   ) Atendimento individual por: (   ) Clínico (   ) Nutricionista (   ) Enfermeiro         (   ) Agente de Saúde  

(   ) Assistente Social  (   ) Técnico de Enfermagem 

(   ) Atendimento por equipe multidisciplinar. Quais os profissionais envolvidos? _________________________ 

(   ) Atividades em grupos fixos (semanal/quinzenal/mensal). Quais os profissionais envolvidos?____________ 

(   ) Atividades em sala de espera. Quais os profissionais envolvidos?___________________________________ 

(   ) Projetos terapêuticos para aconselhamento nutricional em visitas domiciliares.  
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Quais os profissionais envolvidos?______________________________________ 

(   ) Incentivo à atividade física no território. 

(   ) Distribuição de folhetos  (   ) Não sabe informar  (   ) Não ocorre 

(   ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

 

106. Como se dá a atenção aos usuários portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)? 

(   ) No atendimento individual por: (   ) Clínico     (   ) Nutricionista (   ) Enfermeiro        (   ) 

Agente de Saúde  

(   ) Assistente social       (   ) Técnico de Enfermagem 

(   ) Em equipe multidisciplinar. Quais os profissionais envolvidos? ____________________________________ 

(   ) Em grupos fixos (semanal/quinzenal/mensal). Quais os profissionais envolvidos?______________________ 

(   ) Em sala de espera. Quais os profissionais envolvidos?____________________________________________ 

(   ) Em visitas domiciliares. Quais os profissionais envolvidos?_______________________________________ 

(   ) Pela distribuição de folhetos (   ) Não sabe informar   (   ) Não ocorre 

(   ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

Se houver alguma diferença ou particularidade, de acordo com o tipo de DCNT (obesidade, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica), descreva: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

107. Que informações são consideradas durante o acompanhamento dos usuários portadores de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis?  

(   ) Dados pessoais                                  (   ) Condições da habitação            (   ) Saneamento  

(   ) Escolaridade                                       (   ) Condições de trabalho         (   ) Relações familiares  

(   ) Hábitos/práticas alimentares              (   ) Preferências, aversões              (   ) Alergias/intolerância alimentar 

(   ) Hábitos alimentares da família           (   ) Cultura alimentar               

(   ) Acesso a lazer/atividade física    (   ) Avaliação da adesão às recomendações do plano alimentar 

(   ) Antecedentes pessoais e familiares   (   ) Hábitos intestinal e urinário 

(   ) Outras: ________________________________________________________________________________- 

Se houver alguma diferença ou particularidade, de acordo com o tipo de DCNT (obesidade, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica), descreva: 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________

  

108. Com que frequência é feita aferição de:             

Peso:___________________________  Quem mede?__________________ 

Estatura:________________________ Quem mede?__________________ 

Pressão arterial:__________________ Quem mede?__________________ 

Circunferência abdominal:__________ Quem mede?__________________ 

Glicemia Capilar:__________________        Quem mede?__________________ 

Se houver alguma diferença ou particularidade, de acordo com o tipo de DCNT (obesidade, diabetes mellitus, 

hipertensão arterial sistêmica), descreva: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

109. São solicitados exames laboratoriais?  (   ) Sim     (   ) Não  (   ) Não sabe informar 

(Se a resposta for “Não”, pular para a questão 111). 

 

110. Quais?  

(   ) Glicemia de jejum    (   ) Perfil lipídico (colesterol, triglicérides)       (   ) Ácido úrico  (   ) 

Hemograma completo 

(   ) Outros: ________________________________________________________________________________  

111. São feitas ações que garantam a continuidade/adesão do acompanhamento dos usuários portadores de 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis?            

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Não sabe informar 

(Se a resposta for “Não”, pular para a questão 170). 

 

112. Quais? ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

113. Você conhece os materiais técnicos do Ministério da Saúde listados abaixo? 

(   ) Caderno de Atenção Básica sobre Obesidade 

(   ) Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT 

(   ) Caderno de Atenção Básica sobre Diabetes 
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(   ) Caderno de Atenção Básica sobre Hipertensão Arterial 

 

114. Estes materiais técnicos são utilizados no serviço? 

Caderno de Atenção Básica sobre Obesidade, do Ministério da Saúde    (   ) Sim  (   ) Não   

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT no Brasil 2011-2022 (   ) Sim  (   ) Não   

Caderno de Atenção Básica sobre Diabetes, do Ministério da Saúde    (   ) Sim  (   ) Não   

Caderno de Atenção Básica sobre Hipertensão Arterial, do Ministério da Saúde  (   ) Sim  (   ) Não   

 

IX. GESTÃO DO CUIDADO NUTRICIONAL - IDOSOS 

 

115. Quais os motivos mais frequentes pelos quais um usuário acima de 60 anos procura o serviço?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

116. Como se dá a atenção aos usuários acima de 60 anos?  

(   ) No atendimento individual por: (   ) Clínico     (   ) Nutricionista (   ) Enfermeiro       (   ) 

Agente de Saúde  

(   ) Assistente Social       (   ) Técnico de Enfermagem 

(   ) Em equipe multidisciplinar. Quais os profissionais envolvidos? ____________________________________ 

(   ) Em grupos fixos (semanal/quinzenal/mensal). Quais os profissionais envolvidos?______________________ 

(   ) Em sala de espera. Quais os profissionais envolvidos?____________________________________________ 

(   ) Em visitas domiciliares. Quais os profissionais envolvidos?_______________________________________ 

(   ) Pela distribuição de folhetos (   ) Não sabe informar  (   ) Não ocorre 

(   ) Outros: ________________________________________________________________________________ 

 

117. Onde são registradas as informações do acompanhamento da pessoa idosa?  

(   ) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa (   ) Prontuário       (   ) Outros:_____________________________ 
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118. Você conhece o Cadernos de Atenção Básica sobre Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, do Ministério 

da Saúde? 

(   ) Sim  (   ) Não (Se “Não”, encerre a entrevista e faça os agradecimentos) 

 

119. Este manual é utilizado no serviço?  (   ) Sim   (   ) Não (   ) Não sabe informar 

Encerre a entrevista e faça os agradecimentos 
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APÊNDICE 2 

 

Projeto de Pesquisa 

 A ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO NUTRICIONAL AO PRÉ-NATAL E AO PUERPÉRIO E A 

INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO MATERNOINFANTIL 
Responsável: Anna Sylvia Laporte Pinfildi 

 

FORMULÁRIO DE COLETA – FICHA PERINATAL 

N° FORMULÁRIO:__________        Data do pré-natal:_________Grupo:______________ 

 N° do Sis PreNatal:______________ 

 Nome:______________________________________________________________________ 

 Prontuário:______________ 

 Endereço:__________________________________________________________________ 

Bloco A – Dados de identificação e sócio-

demográficos 
 

 Bloco B – Antecedentes familiares e pessoais 

 5.)Idade:__________                          SR (   )  

 
 

Familiares 
13.) Diabetes                                         SR (   ) 

Não (   ) 
Sim (   ) 

6.)Renda < (1) S.M                              SR (   )  
Não (   )  
Sim (   ) 

 
14.) Hipertensão Arterial                      SR (   ) 

Não (   ) 
Sim (   ) 

7.) Nível de Instrução                                 SR (   )  
Analfabeta (   ) 

Fundamental (   ) 
Médio (   ) 

Superior (   ) 

 

15.) Gemelares                                      SR (   ) 
Não (   ) 
Sim (   ) 

8.)Estado Civil/União                                 SR (   )  
Casada/Estável (   ) 
Solteira/Outros (   ) 

 

 

Pessoais 
16.) Infecção urinária                            SR (   ) 

Não (   ) 
Sim (   ) 

9.)Dependência Química                           SR (   )  
Álcool (   ) 
Drogas (   ) 

 
17.) Infertilidade                                   SR (   ) 

Não (   ) 
Sim (   ) 

10.) Fuma                                                   SR (   ) 
Não (   ) 
Sim (   ) 

 

 

18.) Diabetes                                         SR (   ) 
Não (   ) 
Sim (   ) 

12.) Etnia                                                    SR (   ) 
Branca (   ) 

Parda (   ) 
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Preta (   ) 
Amarela (   ) 
Indígena (   ) 

Bloco C – Antecedentes Obstétricos  Bloco D – Gestaçaõ Atual 

20.) N° de gestações anteriores                         (   ) 
SR (   )    

 
 

30.) Hospitalização na gravidez              SR(   )          
 Não (   ) 

Sim(   ) 

21.) N° de partos  (   )                                 SR (   ) 

 

31.) IG na primeira consulta de pré-natal  

       SR (   ) 
1° T (   ) 
2° T (   ) 
3°T(   ) 

22.) Tipo de parto                                         SR(   )                     
 Vaginais (   ) 
Cesáreas (    ) 

 
32.) N° de consultas                                     (   ) 

 SR (   ) 

23.) N° de abortos  (   )                               SR (   )    
 

 

33.) N° de consultas/trimestre               

         1° T (   ) 
 2° T (   ) 

3°T (   ) 
24.) N° filhos NV  (   )                                SR (   )    

NA (   )  
34.) Peso pré-gestacional:_______ 

                 SR (   ) 

25.) N° Natimorto  (   )                                SR (   )    
 NA (   ) 

 

35.) IG                               N° de 

registros:________ 
SR (   ) 

 
26.) Morte Neonatal                                    SR (   )    

NA (   ) 
1° Semana (   ) 

Após 1° Semana (   ) 

 

36.) Peso/ consulta                                 SR (   ) 
1°_________ IG_______ IMC______ 
2°_________ IG_______ IMC______ 
3°_________ IG_______ IMC______ 
4°_________ IG_______ IMC______ 
5°_________ IG_______ IMC______ 
6°_________ IG_______ IMC______ 
7°_________ IG_______ IMC______ 
8°_________ IG_______ IMC______ 
9°_________ IG_______ IMC______ 

10°_________ IG_______ IMC______ 
11°_________ IG_______ IMC______ 

             12°_________ IG_______ IMC_____ 
27.) Data último parto (m/a): __/__ 

SR (   ) 
NA (   ) 

 

37.) Ganho Ponderal na gestação           SR (   ) 
1°Trimestre                             Adequado (    ) 

Excesso(    ) 
Suficiente (    ) 

28.) Peso RN < 2.500g                                SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   )  

38.) Ganho Ponderal na gestação          SR (    ) 

 
2°Trimestre          Mudança p/ adequado (    ) 

Mantém excesso(    ) 
                                  Mantém insuficiente (    )    

29.) Peso RN > 4.000g                                SR (   ) 
Não(   )                                                                           

Sim(   ) 
 

39.) Altura:_________                           SR (   ) 
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40.) Edema                             

 N° de registros :_____ 
SR (   ) 

 
41.) Pressão Arterial            

 N° de registros:______                            
SR (   ) 

 
42.) Preenchimento do gráfico IMC/IG 

                            SR (   ) 
N° de registros:_____ 

43.) Hb / Ht   1° consulta                            SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 Bloco E – Puerpério 

44.) Hb / Ht 30° sem                                   SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 
57.) IG no parto __________                        SR 

(   ) 

45.) Glicemia de jejum                               SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 

 

58.) Tipo de parto __________________R (   ) 

46.) Glicemia de jejum 30° sem                  SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 

 

59.) Apgar                                               SR (   ) 
1°min_____ 

5° min_____ 
6 ou menor (   ) 

47.) Urina I                                                  SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 60.) Peso do RN__________                 SR (   ) 

48.) Urina I 30° sem                                    SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 

 61.) Peso/IG                                            SR (   ) 
Adequado (   ) 

Pequeno(    ) 
Grande (   ) 

49.) VDRL                                                  SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 62.) Alimentação:                                   SR (   ) 
Aleitamento Materno Exclusivo (   ) 

Aleitamento Materno Misto(   ) 
Artificial(   ) 

50.) VDRL 30° sem                                    SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 63.) RN com a mãe                                 SR (   ) 
Não (   ) 
Sim (   ) 

51.) Anti HIV                                              SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 64.) RN no programa RN de risco          SR (   ) 
Não (   ) 
Sim (   ) 

52.) Anti HIV 30° sem                                SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 65.) Consulta de Puerpério:                    SR (   ) 
Não (   ) 
Sim (   ) 

53.) Hepatite B (HBsAg)                            SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 66.) Data da consulta: __________               

SR (   ) 

54.) Hepatite B (HBsAg) 30° sem              SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 67.) Queixas referidas:_________________ 
 

55.) Toxoplasmose                                      SR (   ) 
Não(   ) 
Sim(   ) 

 68.) Orientações: 

_____________________________________

_____________________________________
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____ 
56.) Riscos Obstétricos____________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

 69.) Exames: 

______________________________ 

  70.) Tratamento:________________________ 

  

71.) Retorno: ___/___/___                     SR (   ) 
Sim (   ) 

Alta do puerpério (   ) 

  
72.) Encaminhamento                             SR (   ) 

Sim (   ) 
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APÊNDICE 3 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 A ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO NUTRICIONAL AO PRÉ-NATAL E AO PUERPÉRIO E A 

INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO MATERNOINFANTIL 
Responsável: Anna Sylvia Laporte Pinfildi 

FORMULÁRIO DE COLETA – Prontuário criança 

N° FORMULÁRIO:__________ Grupo:______________ 

 Nome:_________________________________________________________________ 

 Sexo:  M (   )   F (   ) 

 Prontuário:______________ 

 Data de Nascimento:____/____/____ 

 Nome da mãe:___________________________________________________________ 

 Prontuário da mãe:______________ 

 Endereço:___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Presença da Caderneta da Criança do Ministério da Saúde no prontuário     

Não (   )                                                                                                      

Sim (   ) 

Marcação da primeira consulta com o pediatra:__________________     SR (   ) 

Peso ao nascer :______g                                                                               SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   ) 

Comprimento ao nascer:________g                                                             SR(   ) 

  Não(   ) 
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Sim(   ) 

Idade Gestacional ao nascimento:__________semanas                                                                     

SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   )  

Peso na Alta:__________                                                                             SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   ) 

Alimentação na alta:                                                                                      SR(   ) 

Artificial (   ) 

                                   AMExclusivo(   )    

AMPredominante(   ) 

AMMisto(   ) 

      AMComplementado(   )   

1° Consulta – Data:___________ 

Padrão de Aleitamento materno:                                                                   SR(   ) 

Artificial (   ) 

                                   AMExclusivo(   )    

AMPredominante(   ) 

AMMisto(   ) 

      AMComplementado(   )   

Peso:__________                                                                                          SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   )   

Comprimento:_________                                                                             SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   ) 

Ganho Ponderal:_________                                                                          SR(   ) 



147 
 

 
 
 

  Não(   ) 

Sim(   ) 

2° Consulta – Data:___________ 

Padrão de Aleitamento materno                                                                    SR(   ) 

Artificial (   ) 

                                   AMExclusivo(   )    

AMPredominante(   ) 

AMMisto(   ) 

      AMComplementado(   )   

Peso:__________                                                                                          SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   ) 

Comprimento:_________                                                                             SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   )    

Ganho Ponderal:_________                                                                          SR(   ) 

  Não(   ) 

Sim(   )    

Presença do Gráfico de Peso x Idade (OMS, 2006)                                    Não(   ) 

Sim(   ) 

Preenchimento do Gráfico de Peso x Idade                                                Não(   ) 

Sim(   ) 

Presença do Gráfico de Altura x Idade (OMS, 2006)                                 Não(   ) 

Sim(   ) 

Preenchimento do Gráfico de Altura x Idade                                              Não(   ) 

Sim (   ) 
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APÊNDICE 4 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

 

Título do Projeto de Pesquisa: A integralidade da atenção e as ações de nutrição na 

Atenção Básica de Santos  
Pesquisador Responsável: Profa. Dra. Maria Angélica Tavares de Medeiros  
Instituição a que pertence: Universidade Federal de São Paulo Campus Baixada Santista 

(UNIFESP BS).  
Endereço institucional: Av. D. Ana Costa, 95, Vila Mathias. CEP 11060-001 Santos, SP.  
E mail: angelica.medeiros@unifesp.br  
Telefone para contato da pesquisadora responsável: (13) 8162-5155  
Endereço Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) UNIFESP: Rua Botucatu, 572 – 1º andar, cj 14, 

Vila Clementino, São Paulo, CEP 04023-062  
Fone: (11) 5571-1062, FAX: (11) 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br  
 
 
O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A integralidade da 

atenção e as ações de nutrição na atenção básica de santos”, de responsabilidade da 

pesquisadora Profa. Dra. Maria Angélica Tavares de Medeiros.  
 
Este projeto de pesquisa tem por objetivos identificar e analisar a inserção de nutricionistas na 

Rede Básica de Saúde de Santos e analisar e os efeitos da atenção nutricional sobre a 

integralidade cuidado nos equipamentos da Rede com atuação dos estágios de Nutrição 

Social.  
 
A investigação consistirá de três etapas  
◦ Na etapa 1 serão realizadas entrevistas com gestores e equipes de saúde para caracterizar os 

serviços, as ações de nutrição e a presença ou não de nutricionistas.  
◦ Na etapa 2 serão realizadas oficinas para apresentação e discussão do mapeamento 

realizado.  
◦ Na etapa 3 serão realizados grupos focais para avaliar as ações de nutrição nas 

UBS/USF que contam com estágios curriculares de Nutrição da UNIFESP.  
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A duração de cada grupo focal terá em média 90 minutos. 
 
 Ao participar deste estudo a(o) sra(sr) permitirá que o (a) pesquisador (a) realize entrevistas 

e/ou grupos focais (que serão gravados), a serem formados por profissionais que compõem as 

equipes de saúde e por representantes da população, para identificar as ações de nutrição nos 

locais, segundo princípios de trabalho em equipe interdisciplinar, acolhimento e integralidade 

do cuidado. Os grupos focais consistirão de reunião de indivíduos, cujo enfoque está na 

interação entre pesquisador e demais componentes, com foco na discussão de tópicos 

específicos.  
 
A(o) sra(sr.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo pessoal. Sempre que quiser, 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa, por meio do telefone da pesquisadora do 

projeto e, se necessário, pelo telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP.  
 
 A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas. Os procedimentos 

adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme 

Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade.  
 
 Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 

pesquisadora e a equipe da pesquisa terão conhecimento de sua identidade e todos se 

comprometem a mantê-la em sigilo, ao publicar os resultados desta pesquisa.  
 
 Ao participar desta pesquisa a(o) sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que este estudo traga informações importantes para a área de alimentação e 

nutrição, partindo do diagnóstico detalhado sobre essas ações em Santos. Desse modo, o 

conhecimento que será construído a partir desta pesquisa poderá contribuir para a realização 

do cuidado integral e fomentar a produção de conhecimento, acrescentando que a 

pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das 

informações coletadas, conforme previsto no item anterior.  
A(o) sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada 

será pago por sua participação.  
_____________________________________________________  
Maria Angélica Tavares de Medeiros (Coordenadora da Pesquisa)  
 
Nome do usuário do serviço/representante da população:  
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informada(o) e concordo em participar, como voluntária(o), do projeto de 

pesquisa acima descrito.  
 
Ou  
__________________________________________________________________________  
Nome e assinatura do entrevistado ou do responsável pela instituição em que trabalha  
RG nº ____________________ 
_____________________________________________ 
Testemunha 1 
_____________________________________________  
Testemunha 2 
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