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Até o final do século XIX, as elevadas taxas de mortalidade entre 

recém-nascidos ( R N s ) de ba ixo peso eram cercadas pela aura da 

inevitabilidade e atribuídas a debilitas vitae, ou seja, à fraqueza da vida. 

A o longo do século X X , principalmente na sua segunda metade, o 

desenvolvimento e a crescente disseminação de intervenções ligadas ao 

cuidado perinatal foram responsáveis por um decréscimo significativo na 

mortalidade neonatal, incluindo a redução da mortalidade entre bebês 

prematuros (Ver loove-Vanhorick, 1986) . Esse aspecto da transição 

epidemiológica não foi homogêneo nas várias regiões mundiais, culminando 

em um cenário de acentuadas diferenças entre as taxas de mortalidade 

neonatal (Tabela 1). 

Tabela 1 - Estimativas de nascidos v i v o s , óbitos neonatais e 

mortalidade neonatal em cinco regiões mundiais 



Conforme observado na Tabela 1, em termos de resultados perinatais 

a América Latina apresenta uma situação intermediária quando comparada 

aos dois extremos. É claro que, mais uma vez, a taxa média de mortalidade 

neonatal nas Américas Central e do Sul (25 por 1.000 nascidos vivos) não 

é suficiente para explicitar as variações entre os diferentes países e entre 

suas regiões. U m a análise da tendência das taxas de mortalidade infantil 

e perinatal realizada em oito países pelo Centro Latino Americano de 

Perinatologia (Clap) no período de 1970 a 1995 - Argentina, Barbados, 

Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, Porto Rico e Uruguai - aponta para uma 

redução significativa na mortalidade infantil: de 56,2 para 17,1 por 1.000 

nascidos vivos. Contudo, a mortalidade perinatal não apresentou o mesmo 

ri tmo de queda, passando de 30 para 23,9 óbitos por 1.000 nascidos vivos, 

o que acarretou u m maior distanciamento do índice norte-americano de 

7,8 por 1.000 nascidos v ivos para o ano de 1995 (Belizán, Martinez & 

Capurro, 2001). 

Belizán (2001) evidencia que, na análise histórica da mortalidade 

infantil de países como o México e a Venezuela, a redução no coeficiente 

pode ser atribuída muito mais à diminuição no componente pós-neonatal 

(de 20,8 para 7,3 por 1.000) do que no componente neonatal (de 16 para 

10 por 1.000 nascidos v ivos ) . Encontra-se, portanto, nesses países latino-

americanos, u m perfil epidemiológico no qual a mortalidade perinatal é 

maior do que a mortalidade infantil, que, por sua vez, tem no componente 

neonatal a maior proporção dos óbitos. 

N o que se refere às características da assistência perinatal na América 

Latina, observa-se que 86% dos partos ocorrem em unidades de saúde. 

Apenas em dois pequenos países o índice de partos hospitalares é inferior a 

50%. É interessante destacar que a mortalidade neonatal varia de 4 a 22 

por 1.000 nascidos v ivos mesmo no conjunto de países nos quais a 

proporção de nascimentos em serviços de saúde é superior a 95% (Belizán, 

2001). Esse é u m panorama instigante, que requer a investigação das várias 

questões que podem explicar, ao menos parcialmente, a falta de associação 

entre a institucionalização dos nascimentos (perfil predominante na 

América Latina) e a obtenção de melhores resultados perinatais de forma 



homogênea. Os aspectos ligados à qualidade do cuidado desempenham, 

aqui, papel fundamental. 

A TRANSIÇÃO EPIDEMIOLOGICA BRASILEIRA Ε 
OS DESAFIOS DO S U S NA SAÚDE PERINATAL 

A transição epidemiológica da população brasileira tem sido alvo de 

discussões e considerações pelas suas peculiaridades. Nesse processo, um 

fator marcante é o denominado 'padrão de acumulação' - nome escolhido 

para sinalizar os vários problemas ligados à precariedade das condições de 

vida, incluindo aqui o acesso às ações de saúde - , somado à maior evidência 

de problemas de resolução mais complexa no que se refere aos modelos de 

atenção à saúde e à disponibilidade e adequação de tecnologia médica (Paes-

Sousa, 2002) . 

A análise dos componentes neonatal e pós-neonatal da mortalidade 

infantil também evidencia aspectos muito particulares do nosso processo 

de transição. N a avaliação da tendência histórica do Coeficiente de 

Mortalidade Infantil (CMI) , percebemos que a redução nos óbitos infantis 

ocorreu basicamente em função do componente pós-neonatal. A partir de 

1993 configura-se uma reversão na mortalidade, proporcional entre óbitos 

neonatais e pós-neonatais, com predomínio indiscutível do componente 

neonatal sobre o componente pós-neonatal. Entretanto, embora se tenha 

caminhado para o predomínio do componente neonatal, encontraram-se 

taxas bastante elevadas quando comparadas a outros países, uma vez que 

ainda se convive com a ocorrência de óbitos evitáveis com ações de baixa e 

média complexidade (Maranhão, Coutinho & Siu, 1999; Rodrigues, 2002; 

Simões, 1997). 

Embora persistam importantes diferenças regionais no tocante ao 

va lor deste coeficiente, o perfil de redução decorrente sobretudo da 

diminuição do componente pós-neonatal é constante para o País como u m 

todo, passando de 24,3 por 1.000 nascidos vivos em 1990 para 11,7 em 

1999. N o mesmo período, observa-se estabilidade e até mesmo aumento 

na taxa de mortalidade neonatal (Tabela 2 ) . 



Tabela 2 - Distribuição percentual e coeficiente de mortalidade por 

idade dos óbitos menores de u m ano no Brasil (1990-1999) 

Fonte: Gomes (2002) 

A avaliação das causas de óbito mostra que a mortalidade por 

afecções perinatais representa mais de 72% da mortalidade neonatal e mais 

de 50% dos óbitos no primeiro ano de vida em todas as regiões do País. 

Associadas a esse panorama, encontra-se também, em todo o território 

nacional, altas taxas de mortalidade materna, estando o coeficiente 

brasileiro, ao final da década de 90, em torno de 100 óbitos por 100.000 

nascidos vivos (Gomes, 2002). 

N o tocante à mortalidade perinatal, os dados nacionais também 

refletem a precariedade das estatísticas de saúde em nosso país: 50% dos 

óbitos fetais notificados em 1995 eram da Região Sudeste, embora essa 

seja uma das regiões de mais baixa taxa de natalidade e mortalidade 



infantil do País. Os dados disponíveis sobre a mortalidade perinatal na 

década de 90 mostram que, ao contrário dos países desenvolvidos, nos 

quais a primeira causa de mortalidade no período perinatal é a malformação 

congênita, no Brasil a maioria dos óbitos é determinada pelas condições da 

gestante e pelas circunstâncias do parto e do nascimento. Entre as principais 

causas de óbitos estão a prematuridade, as afecções respiratórias do RN, a 

membrana hialina, a asfixia intra-uterina e o intraparto, o baixo peso ao 

nascer, o traumatismo obstétrico e a infecção intra-uterina (Maranhão, 

Coutinho & Siu, 1999). 

Na análise desses indicadores, encontra-se u m exemplo bastante 

instigante dos inúmeros e atuais desafios na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Nesse contexto, é importante registrar que nosso entendimento 

dessa análise não pode ser deslocado do contexto geral da prestação do 

cuidado à saúde em nosso país. As distorções, historicamente identificadas 

no que se refere à organização - ou sua falta - e ao planejamento da rede 

de serviços responsáveis pela atenção materna e neonatal não são 

específicas dessa modalidade da assistência. Da mesma forma, não é 

exclusividade da assistência perinatal que a ocorrência de resultados 

favoráveis na saúde materno-infantil esteja estreitamente ligada à inserção 

social dos usuários dos serviços (Barbieri, 1985; Víctora et al., 2000). 

O maior interesse e a maior preocupação com essa área podem ser 

evidenciados na crescente produção de estudos sobre a evolução das taxas 

de mortalidade perinatal e neonatal, observada principalmente a partir da 

década de 90. Vale mencionar que a realização desses estudos ainda é 

concentrada em áreas das regiões Sul e Sudeste (Carvalho, 1993; Campos, 

Carvalho & Barcellos, 2000; Reis, 2000). Na análise mais apurada desses 

indicadores nas demais regiões do País, u m ponto importante a considerar 

é a pouca confiabilidade dos dados oficiais das últimas décadas, em função 

do sub-registro de nascimentos e óbitos, historicamente muito elevado 

nas regiões Norte e Nordeste (Maranhão, Coutinho & Siu, 1999). 

Dois estudos recentes (Magalhães, 2000; Ribeiro & Silva, 2000), 

analisando as tendências da mortalidade neonatal em São Luís do Maranhão 

e em Juiz de Fora, Minas Gerais, apontam para a ocorrência de aumento 



nesse coeficiente, corroborando os dados nacionais de estabilidade ou 

aumento nesse índice. 

Encontram-se elementos que potencialmente explicam este quadro 

n u m contexto desfavorável de dificuldades de acesso, iniqüidade e 

precariedade da assistência perinatal. Outros elementos, entretanto, devem 

ser considerados e aprofundados em linhas de investigação que possam 

trazer maior poder de compreensão nessa área. Entre eles, u m conjunto de 

fatores que estão contribuindo, nos últimos anos, para a redução do sub-

registro dos óbitos neonatais, como por exemplo a urbanização, o incremento 

da cobertura de notificação de óbitos e a maior informação sobre assistência 

ao parto em unidades de saúde (Maranhão, Coutinho & Siu, 1999). 

Não se podem desconsiderar os fatores associados a uma maior 

visibilidade dos óbitos neonatais em função das mudanças na percepção 

dos limites de viabilidade, decorrentes da disseminação de informações 

sobre as chances de sobrevivência de neonatos até então considerados 

inviáveis. A implantação de unidades de terapia intensiva neonatal na 

rede pública também contribui para isso, fazendo com que mesmo serviços 

sem estrutura para o atendimento de recém-natos de risco se mobilizem 

nas tentativas de transferência para os leitos existentes. Assim, eventos 

anteriormente contabilizados dentro da natimortalidade passam a ser 

definidos como nascidos vivos, ocorrendo, então, o registro do óbito (Howel 

& Blondel, 1994). Outro indício desse fenômeno é encontrado na análise 

dos registros de nascimento de neonatos < 500g no Canadá no período 

1985 a 1995, que evidencia u m aumento de 53%, passando de 4,6 para 

7,0 por 10.000 nascidos, confirmando uma maior tendência de registro 

desses nascimentos (Joseph et al., 1999). 

O conhecimento sobre a magnitude e a crescente visibilidade da 

mortalidade perinatal são elementos que condicionaram, a partir da segunda 

metade da década de 90, a implantação de estratégias de organização do 

sistema de saúde nas áreas obstétrica e neonatal. Embora já se encontrasse 

desde a década de 80 u m conjunto de diretrizes programáticas do Ministério 

da Saúde voltadas para a população materno-infantil (Brasil, 1986, 1991a, 

1991b) - as quais serão detalhadas a seguir - , ainda persistia, no final da 



década de 90, u m cenário bastante distante do preconizado e bastante 

atrasado em relação a outros países no que diz respeito ao processo de 

organização da rede assistencial. 

BASES PROGRAMÁTICAS Ε DESAFIOS NA ASSISTÊNCIA MATERNA Ε NEONATAL NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

A formalização das propostas programáticas na assistência à saúde 

materno-infantil encontra-se de forma mais evidente no Brasil a partir da 

década de 70, com a implantação do Programa de Saúde Materno-Infantil 

(PSMI), cujas ações estavam basicamente voltadas para o acompanhamento 

do pré-natal, para o controle dos partos domiciliares, para o controle do 

puerpério e para as ações de p r o m o ç ã o da saúde da criança. Seu 

desdobramento nos Programas de Atenção à Saúde da Mulher (Paism) e no 

Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (Paisc) foi acompanhado 

por uma maior abrangência das ações programáticas, principalmente em 

relação à saúde da mulher, anteriormente limitada à oferta de assistência 

nos períodos de gestação e parto. 

Dentre os objetivos das Bases de Ação Programática do Paism (Brasil, 

1984), destacam-se: 

• aumentar a cobertura e a concentração do atendimento pré-natal, 

proporcionando iguais oportunidades de utilização desses serviços a toda 

a população; 

• melhorar a qualidade da assistência ao parto, ampliando a cobertura do 

atendimento prestado por pessoal treinado, tanto no sistema formal 

quanto no informal (parteiras tradicionais) e diminuindo o número de 

cesáreas desnecessárias; 

• aumentar os índices de aleitamento materno, fornecendo condições para 

a implantação do alojamento conjunto; 

• implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle do câncer 

cérvico-uterino e de mama; 

• implantar ou ampliar as atividades de identificação e controle das doenças 

sexualmente transmissíveis; 



• implantar ou ampliar as atividades de regulação da fertilidade humana, 

i m p l e m e n t a n d o m é t o d o s e técnicas de p lane jamento fami l iar , 

diagnosticando e corrigindo estados de infertilidade; 

• evitar o aborto provocado mediante a prevenção de gravidez indesejada. 

É fundamental destacar que o Paism, além de ter sido criado com 

base n u m a realidade ep idemiológica , fo i nor teado por pr incípios 

democrát icos e feministas: ques t ionamento da relação autori tária 

profissional-clientela, valorização das práticas educativas e ênfase na 

importância de uma visão mais integral da mulher (Valladares, 1999). 

N o âmbito da saúde da criança, as ações voltadas para os menores 

de cinco anos foram centradas em cinco ações básicas (Brasil, 1986): 

• controle do crescimento e do desenvolvimento; 

• promoção do aleitamento materno; 

• assistência e controle das doenças diarréicas; 

• assistência e controle das infecções respiratórias agudas; 

• controle das doenças imunopreveníveis por meio do Programa Nacional 

de Imunizações. 

A ênfase nessas ações se justificava pelo perfil de morbi-mortalidade 

infantil observado na época: as principais causas de óbito em menores de 

u m ano eram as Doenças Diarréicas, as Infecções Respiratórias e as Doenças 

Imunopreveníveis (Brasil, 1984) . A extensa atuação nesses agravos 

contribuiu de forma decisiva para a já citada diminuição da mortalidade 

infantil ( M I ) observada nas últimas décadas. Essa redução, portanto, se 

concentrou no componente pós-neonatal da mortalidade infantil no qual 

tais eventos tinham maior peso. 

A organização da assistência médica à gestação e ao nascimento foi 

normatizada na Assistência Pré-Natal, ao Parto, ao Puerpério e ao Recém-

Nascido - componente do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher - , definida pelo Ministério da Saúde como: 

O conjunto de ações e procedimentos relativos à assistência 

ao pré-natal, parto, puerpério e recém-nascido. Tais ações 

visam a acompanhar os processos fisiológicos, prevenindo e 



atendendo eventuais intercorrências, objetivando preservar a 

saúde da mãe e do bebê (Brasil, 1991a). 

Nesse mesmo ano, o Programa de Assistência à Saúde Perinatal foi 

elaborado pelo Ministério da Saúde. Em suas Bases Programáticas, definia 

a assistência à saúde perinatal como: 

Os cuidados oferecidos à unidade mãe-feto nos períodos pré-

natal, parto, pós-parto, e ao recém-nascido para facilitar a 

sua adaptação ao meio ambiente e promover seu crescimento 

e desenvolvimento normais . Engloba ainda os cuidados 

referentes ao período pré-concepcional, procurando assegurar 

a fecundação em momento de homeostase. (Brasil, 1991b) 

Em nosso país, portanto, a perinatologia, enquanto responsável pelos 

cuidados com a unidade mãe-feto e com o RN, foi definida pela primeira 

vez como área programática de atenção à saúde. Entre seus objetivos e 

estratégias estava a organização da assistência perinatal de forma 

hierarquizada e regionalizada, com enfoque de risco: 

A organização da assistência perinatal, segundo o enfoque de 

risco, implica Sistemas Regionais Integrados e Hierarquizados 

com todos os níveis de assistência, tendo como meta, uma 

vez identificado o risco, que toda gestante e todo o recém-

nascido sejam atendidos adequadamente no nível que o caso 

requer. (Brasil, 1991b) 

Outros objetivos apresentados incluíram: 

• a elaboração e a atualização de normas técnicas da assistência perinatal 

e a garan t ia de sua disponibi l idade e adequação às realidades 

epidemiológicas locais; 

• a valor ização e a capacitação de recursos humanos c o m enfoque 

interdisciplinar; 

• a melhoria da qualidade da assistência ao parto institucional e domiciliar; 

• a redução na incidência de compl i cações inerentes ao pa r to , 

conscientizando a equipe e a população sobre as vantagens do parto normal; 

• a melhoria da qualidade da assistência ao RN, promovendo o alojamento 

conjunto e reservando os berçários para os recém-natos de risco; 



• o incentivo ao aleitamento materno; 

• a orientação para o planejamento familiar e a supervisão e avaliação do 

atendimento por meio de um Sistema de Informação Perinatal. 

O conjunto de ações da proposta programática para a área perinatal 

estava em plena consonância com os pressupostos do SUS. Dentro dessa 

lógica, se deveria encontrar na assistência materna e neonatal os pilares 

desse Sistema: regionalização, hierarquização, eqüidade, garantia de acesso 

e integralidade. Cabe ressaltar ainda que, em diferentes ocasiões, a 

assistência materno-infantil tem sido apresentada como 'Obrigação' básica 

dos municípios. 

Conforme o exposto no início deste capítulo, esse, entretanto, não 

foi o quadro predominante no País ao longo das últimas décadas, expondo 

a distância entre as diretrizes e normas programáticas governamentais e a 

realidade dos serviços públicos de saúde no País, a começar pela insuficiente 

capacidade instalada na rede própria, fazendo com que expressiva proporção 

dos nasc imen tos oco r r a em cl ín icas conven iadas de qua l idade 

absolutamente questionável. Embora alguns avanços localizados tenham 

ocorrido e contribuído para a redução da mortalidade materna e neonatal 

em áreas geograficamente delimitadas (Gomes, 2002), ao se analisar a 

dinâmica de gestão e funcionamento do setor público brasileiro na última 

década, descobre-se características comuns que potencialmente contribuem 

para a distância ainda existente entre as normas programáticas e a vida 

real. Duas características importantes nesse processo têm sido a falta de 

articulação ou mesmo separação entre os formuladores das normas técnicas 

(programas de saúde coletiva) e os responsáveis pelo gerenciamento dos 

serviços de saúde - nos quais obviamente boa parte das ações programáticas 

acontecem - e a visão dicotômica e excludente entre a atenção básica e a 

de maior complexidade. As conseqüências negativas desse quadro são 

particularmente mais acentuadas nos âmbitos estadual e municipal, 

responsáveis pela gestão da rede de serviços perinatais. 

A lém disso, existe a ausência - quase que absoluta nas diferentes 

regiões do País - de uma efetiva integração entre os diferentes prestadores 



(federais, estaduais, municipais, universitários, filantrópicos e conveniados) 

que viabilize concretamente u m sistema hierarquizado e regionalizado. 

Na perspectiva dos princípios do SUS, o papel do gestor estadual e do gestor 

municipal é decisivo para a efetiva superação da histórica - e anedótica, se 

não fosse trágica - fragmentação entre a coordenação e a atuação dos 

serviços municipais, estaduais e federais. 

U m a outra manifestação de fragmentação pode ser observada na 

ausência de uma abordagem integral dos diferentes elos que compõem a 

assistência perinatal - pré-natal, assistência ao parto e períodos puerperal 

e neonatal em todos os níveis de complexidade. Em função disso, observam-

se a discussão, a formulação e a execução de estratégias não articuladas e, 

conseqüentemente, com menor impacto. 

Estudos sobre aspectos da qualidade da assistência perinatal na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, realizados no início da década de 90, 

confirmam que parcela significativa da população esbarrava nas dificuldades 

de acesso e na má qualidade da (des)atenção prestada: descaso com o 

acompanhamento pré-natal, falta de continuidade entre o pré-natal e o 

atendimento ao parto, dificuldades para internação durante trabalho de 

parto, falhas grosseiras na condução do trabalho de parto, do parto e do 

atendimento ao neonato, relatos de abandono e de violência institucional 

foram apontados em alguns trabalhos (Carvalho, 1993; Gomes, 1995). 

Estudos mais específicos de avaliação da qualidade técnico-científica 

dos serviços de assistência à gestante e ao RN têm evidenciado situações 

que v a r i a m da não-disponibil idade e inadequação até a ut i l ização 

desnecessária e inapropriada de tecnologias. A realização excessiva de partos 

operatórios (Alves & Silva, 2000; Barros, Víctora & Morris, 1996; Maranhão, 

Coutinho & Siu, 1999), a baixa utilização da corticoterapia antenatal 

(Gianini, 2001; Silva et al., 1998) e as variações e inadequações nas práticas 

neonatais (Gianini, 2001; Gomes, 2002; Lima, 2001; Silva et al., 2001) 

são exemplos claros de uma situação que deve ser necessariamente 

enfrentada e superada, visando a garantir uma assistência adequada e de 

acordo com a melhor evidência científica disponível (Moreira, 2002). Com 

interferência direta nesse quadro, podem-se destacar os fatores ligados 



ao perfil quantitativo e qualitativo dos recursos humanos e os inúmeros 

desafios nos processos de seleção, fixação e educação continuada dos 

p rof i s s iona i s . A l é m desses fa to res , a insuf ic iente u t i l i z a ç ã o de 

mecanismos de controle de qualidade da prática assistencial em nosso 

meio deve ser considerada. 

Outro aspecto que merece atenção é o quadro de instabilidade 

presente tanto na oferta quanto na qualidade do cuidado perinatal. Tal 

instabilidade se manifesta de forma aleatória ou cíclica, em períodos maiores 

ou menores e em diferentes nuances, em função de seus variados fatores 

condicionantes, os quais, embora interligados, podem ser de natureza 

distinta. Alguns exemplos: 

• pior qualidade no cuidado em função da redução na relação profissional/ 

leito neonatal, pela incapacidade gerencial de prover o quantitativo 

adequado ou por superlotação na Unidade Neonatal; 

• redução temporária no atendimento ou paralisação de uma maternidade 

por deficiência de recursos humanos em alguns plantões ou por problemas 

na estrutura física; 

• aumento do risco de infecção hospitalar pelo desabastecimento ou má 

qualidade de um determinado insumo. 

Dentre os aspectos relacionados, é imperioso destacar, pela freqüência 

com que ocorre, o impacto negativo da falta de adequação na relação 

profissional/leito na qualidade do cuidado neonatal, levando-se em conta 

a carga de trabalho em função do perfil dos bebês internados (Lamy Filho, 

2001). N o que se refere à flutuação na oferta de atendimento, é importante 

lembrar que a redução no atendimento de uma unidade é responsável, 

quase sempre, por um efeito cascata de pior performance de outros serviços. 

Dado o caráter emergencial da assistência ao parto, os serviços que estão 

funcionando - mesmo que atuando acima do limite - necessariamente 

passam a atender a uma demanda ainda maior. 

N o tocante à assistência materna e neonatal de maior complexidade, 

essencial nas situações de risco obstétrico e neonatal, encontra-se problemas 

não solucionados e acentuados nos quesitos acesso oportuno, adequação 

técnico-científica e efetividade. Nas últimas décadas, a escassez quantitativa 



e qualitativa dos serviços responsáveis pelo atendimento perinatal de maior 

complexidade tem sido responsável pelo mau atendimento e por graus 

importantes de morbidade e mortalidade materna e neonatal, em um elenco 

de agravos absolutamente evitáveis (Lannes, 1999). 

Compondo esse quadro, uma característica comum em várias regiões 

metropolitanas do País é a concentração de serviços terciários nas capitais, 

com absoluta carência desse tipo de atendimento nos demais municípios 

da região metropolitana e do interior. Como essa 'concentração' não decorre 

de u m planejamento com a perspectiva de regionalização e otimização dos 

recursos disponíveis, os leitos existentes são insuficientes para a demanda 

de cada estado. Isso é agravado pela já mencionada falta de entrosamento 

entre os serviços responsáveis pelo atendimento ao pré-natal e ao parto, 

gerando uma absurda fragmentação na assistência perinatal. 

Nesse cenário, apresenta-se a migração de pacientes para as capitais, 

que não acontece de forma referenciada e sob a responsabilidade da unidade 

onde foi feito o primeiro atendimento. A procura pela assistência pré-natal 

ou para atendimento ao parto, principalmente nas situações de risco, 

acontece pelos meios próprios das mulheres e de suas famílias, ocorrendo, 

com freqüência, uma peregrinação por vários serviços, agravando o risco 

inicial ( A l v e s & Silva, 2 0 0 0 ; G o m e s , 1995 ; Lannes, 1 9 9 9 ) . Essa 

peregrinação tem entre seus fatores determinantes u m padrão que, 

infelizmente, ainda é muito marcante na estrutura do sistema de saúde 

brasileiro: os serviços passam a selecionar os problemas com base em sua 

própria competência. A o restante, é como se dissessem que 'o problema 

não é nosso' (Vasconcelos, 2001). 

A superlotação observada em várias maternidades no País atinge 

indistintamente os setores de pré-parto e alojamento conjunto (macas com 

parturientes e mães e bebês nos corredores), chegando até às unidades de 

terapia intensiva neonatal. 

Em resumo, inúmeras dificuldades no lugar da garantia de acesso, 

iniqüidade onde deveria haver eqüidade, desorganização e fragmentação 

ao invés de regionalização e hierarquização do sistema, bem como as 

preocupantes e freqüentes inadequações técnico-científicas na assistência 



ainda se apresentam como desafios muito vivos para a gestão pública do 

atendimento perinatal em nosso país. 

A o comparar a trajetória dos países com os melhores indicadores 

perinatais (Bode et al., 2001 ; Buekens, 1995; Kaminski et al., 1986; 

Papiernick, 2001; Phibbs, 1996; Richardson et al., 2001; Riegel, 1986) 

com a trajetória brasileira até o final da última década (Quadro 1), surgem 

diferenças que contribuem fortemente para a distância entre os resultados. 

As características da assistência perinatal no Canadá são u m exemplo bem 

concreto de êxito dessa modalidade de organização: o sistema é altamente 

regionalizado, com a maioria das unidades neonatais de nível III localizadas 

em hospitais universitários, nas grandes cidades responsáveis por regiões 

geográficas distintas, articuladas com uma rede de serviços de nível I e II e 

com transporte centralizado (Lee et al., 2000). 

Quadro 1 - Estratégias usadas na assistência perinatal em países 

com bons indicadores comparadas às usadas no Brasil 



Contudo, não se pode deixar de mencionar que mesmo as regiões 

norte-americanas e européias com melhores indicadores perinatais ainda 

apresentam importantes desafios na área, dentre os quais vale destacar: 

• assim como em outras áreas da atenção médica, a despeito do enorme 

avanço no conhecimento científico sobre a fisiologia e a fisiopatologia 

fetal e neonatal, ainda existem inúmeras indagações que se traduzem 

em desafios permanentes na definição das rotinas, condutas e práticas 

assistenciais (Hannah, 2000; Hodnett et al., 2000; Kennedy et al., 2000; 

Kenyon et al., 2000); 

• aumento na sobrevida de RNs prematuros foi acompanhado pela 

preocupação com a qualidade de vida desses bebês e por dilemas éticos 

em relação às intervenções perinatais. Essa preocupação se mantém 

absolutamente contemporânea na medida em que, na década de 90, isso 

passa a ocorrer em RNs com menor peso e idade gestacional, havendo, 

por tanto , interesse crescente a respeito da evolução clínica e do 

desenvolvimento neurocognitivo e comportamental das crianças egressas 

das unidades de cuidados intensivos (Cuttini et al., 2000; Partridge et 

al., 2001; Todres et al., 2000); 

• é importante reconhecer que, apesar da grande distância que separa os 

resultados perinatais dos países de primeiro mundo dos resultados dos 

países subdesenvolvidos, observa-se, mesmo entre os primeiros, a 

manutenção de variações entre os indicadores de saúde perinatal obtidos 

por cada um desses países ou mesmo por diferentes grupos populacionais 

no mesmo país (Alexander et al., 1999; Saugstad, 2001); 

• ainda persistem variações nas práticas e nos resultados dos diferentes 

serviços neonatais, aspecto que v e m ganhando maior visibilidade por 

meio das redes colaborativas formadas com o objetivo de melhorar a 

efetividade e a eficiência da assistência neonatal (Horbar et al., 2001; 

Lee et al., 2000). 



PERSPECTIVAS ATUAIS NA ORGANIZAÇÃO 
DA ASSISTÊNCIA PERINATAL 

Deve-se lembrar que os desafios anteriormente apresentados para 

os países desenvolvidos são também desafios bastante pertinentes e atuais, 

que se somam às dificuldades já relatadas na dinâmica da assistência 

perinatal em nosso país. É nesse contexto, entretanto, que se ressalta u m 

aspecto fundamental em qualquer discussão contemporânea sobre a 

qualidade da assistência nessa área: a necessidade de revisão das práticas 

assistenciais no parto e nascimento baseada numa mudança de perspectiva 

que alie as boas práticas de atenção obstétrica e neonatal à oportunidade 

de mulheres, bebês e famílias vivenciarem esse momento com mais prazer 

e alegria. A convicção de que esse é u m momento de grande intensidade 

emocional para a mulher exige das equipes responsáveis pelo atendimento 

não só competência técnica como também o respeito às suas necessidades 

(Valladares, 1999). 

Encontra-se, em várias regiões brasileiras, u m leque expressivo de 

experiências voltadas para a humanização na atenção ao parto e ao 

nascimento, acompanhando um movimento internacional que busca u m 

modelo mais humanista, em detrimento do modelo que em alguns países 

foi se configurando de forma extremamente tecnocrática (Davis-Floyd, 

2000). Nesse aspecto, questões como a experiência materna e a satisfação 

com o parto, o estabelecimento de vínculo mãe-bebê, a confiança materna 

para o cuidado com o bebê e a duração do aleitamento materno passam a 

ser valorizados, inclusive, como resultados importantes (Jackson, Lang & 

Ganiats, 1999). Como conseqüência, passa-se a observar uma tendência 

de revisão de práticas excessivamente intervencionistas e pouco legitimadas 

pelo conhecimento científico atual ( O M S , 1985, 1996). Percebe-se também 

uma tendência crescente de maior valorização das várias nuances que 

envolvem o parto e o nascimento, tais como suporte para a mulher durante 

o trabalho de parto (incluindo aconselhamento, informações, presença de 

acompanhante e suporte emocional), local do nascimento e a posição 

(deitada, verticalizada ou recostada) da mulher no parto (Hodnett et al., 

2000; Gupta et al., 2000). 



A readequação das rotinas visando à humanização no atendimento 

neonatal encontra uma outra fonte de inspiração além daquelas ligadas 

ao resgate do parto e do nascimento como momento especial e de grande 

valor social para a mulher, para o bebê e sua família. Assim como em 

outras áreas da terapia intensiva (Vincent, 2001), as normas e os protocolos 

que regem os cuidados com RNs gravemente enfermos vivem u m momento 

de intensa reavaliação (Mathelin, 1999; Roques et al., 2001; Walsh-Sukys 

et al., 2001), visando a minimizar o impacto negativo de intervenções por 

vezes invasivas e agressivas. Já é possível falar na experiência brasileira 

na Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Mé todo 

Canguru, disseminada a partir de 1999 por meio de normas e protocolos e 

de u m amplo processo de capacitação coordenado pelo Ministério da Saúde 

e executado por centros de referência nas diferentes regiões do país. Essa 

experiência se caracteriza principalmente pela mudança na forma do cuidado 

neonatal, embasada em quatro fundamentos básicos: acolhimento do bebê 

e de sua família, respeito às singularidades, promoção do contato pele a 

pele o mais cedo possível e envolvimento da mãe nos cuidados com o bebê 

(Brasil, 1999). 

N o que diz respeito ao conjunto de ações programáticas e diretrizes 

governamentais, conforme mencionado anteriormente, encontra-se, ao final 

da década de 90, uma série de portarias no campo da assistência perinatal, 

desenvolvidas pela Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), e pela Secretaria 

de Políticas de Saúde (SPS). Tais portarias, elaboradas e editadas ao longo 

dos anos de 1998 e 1999, estavam vinculadas ao objetivo de organização 

dos serviços por meio de medidas que estimulavam a melhoria da qualidade 

da assistência: 

• inclusão da analgesia entre os procedimentos relativos a partos normais; 

• inclusão do parto normal sem distocia realizado por enfermeiro na tabela 

do Sistema de Informações Hospitalares do SUS; 

• readequação física e tecnológica das unidades, incluindo portarias com 

critérios de classificação entre as unidades de terapia intensiva; 

• apoio aos programas de qualificação de recursos humanos; 

• incentivo financeiro ao parto normal. 



Duas dessas portarias merecem destaque especial por terem como 

objeto específico a organização do sistema perinatal: a Portaria M S / G M 

3.016, publicada no Diário Oficial da União de 19 de junho de 1998, 

instituindo o Programa de Apo io à Implantação dos Sistemas Estaduais de 

Referência Hospitalar para Atendimento à Gestante de A l t o Risco, e a 

Portaria M S / G M 3.477, de 20 de agosto de 1998, que estabeleceu a definição 

dos níveis terciários e secundários de hierarquização, a implantação de 

comissões de estudo de mortalidade materna, mortalidade neonatal e 

infecção hospitalar no nível terciário, o parecer das comissões gestoras 

bipartite de níveis estadual e municipal e a territorialização como requisitos 

para a organização dos sistemas (Brasil, 1998). 

Com igual relevância nessa área, deve ser mencionada uma iniciativa 

mais recente, normatizada pelas Portarias M S / G M 569 e 570 de 2000 

(Brasil, 2000), estabelecendo o Programa de Humanização do Pré-Natal e 

Nascimento com o objetivo de qualificar a assistência no pré-natal, parto 

e nascimento, incluindo a garantia de referência para o parto. A partir de 

requisitos definidos previamente - como a cobertura do pré-natal, por 

exemplo - e do alcance de determinadas metas - época de início do pré-

natal, realização de exames, continuidade entre pré-natal e parto, entre 

outros - medidos por meio de sistema de informação específico, os 

municípios receberiam incentivos financeiros extrateto. 

T o d o esse c o n j u n t o de por ta r ias e n o r m a s p r o g r a m á t i c a s 

governamentais, além de conter diretrizes para a reorganização do sistema 

perinatal, foi pautado pela necessidade da urgente revisão das práticas 

perinatais, buscando humanizar a assistência pré-natal, o parto e o 

nascimento. Uma estratégia importante foi a instituição, em 1999, do 

Prêmio Galba Araújo, por meio do qual o Ministério da Saúde reconhece e 

premia maternidades comprometidas com a dignidade do atendimento e 

com a redução das intervenções médicas desnecessárias (Brasil, 2002). 

Enfim, encontra-se, ao final dos anos 90, um panorama de intensa 

movimentação do Governo Federal na área perinatal, caracterizado por u m 

volume de portarias sem precedentes. Nessa perspectiva, o papel do 

Ministério da Saúde é elaborar as estratégias, criando formas de incentivo 



e acompanhamento às políticas a serem implementadas por estados e 

municípios (Lannes, 1999). 

Esse é o cenário atual. A expectativa de avanço na organização e 

qualificação da assistência neonatal em nosso país deve estar calcada em 

alguns pressupostos, frutos da análise cuidadosa da experiência de outros 

países e da nossa própria realidade. É importante lembrar que as distorções 

no planejamento e na organização da assistência perinatal não são 

exclusivas dessa modalidade de assistência. É certo encontrar nessa área 

desafios bastante específicos, uma vez que ela reúne diferentes níveis de 

complexidade e modalidades assistenciais diversas, que se desenvolvem 

tanto na rede ambulatorial quanto hospitalar. Entretanto, a superação dos 

desafios aqui colocados certamente será influenciada pelo contexto mais 

geral do sistema de saúde em nosso país. N o Relatório de Gestão 2000-2002 

da Secretaria de Políticas Públicas do Ministério da Saúde (Brasil, 2002) há 

dois pontos que merecem destaque: a importância de u m modelo de 

planejamento e de gestão de atividades programáticas mais integrado nos 

níveis federal, estadual e municipal e a implementação de um plano nacional 

de desenvolvimento de recursos humanos para o sistema nacional de saúde. 

N o plano mais operacional, aponta-se firmemente a importância da 

disponibilidade e da ut i l ização das informações sobre o perfil dos 

nascimentos e óbitos, incluindo indicadores de utilização dos serviços de 

acordo com critérios de risco perinatal. Esse é um elemento básico para a 

maior racionalidade e efetividade no processo de organização da atenção 

perinatal. Nos últimos anos, as bases de dados dos Sistemas de Informação 

sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e sobre mortalidade (SIM) têm possibilitado 

o acesso dos diferentes níveis de gestão a esse diagnóstico. Pode-se dizer 

que a efetiva implementação de u m sistema de monitoramento perinatal a 

part ir dessas bases de dados é u m passo inicial e ob r iga tó r io no 

gerenciamento e qualificação da assistência nessa área. 

Por f im, pode-se t ambém sistematizar e apresentar a lgumas 

recomendações que poderão contribuir para a qualificação da assistência e 

para a redução da morbi-mortalidade neonatal no Brasil: 



• a avaliação dos indicadores perinatais e do perfil das internações neonatais 

em nosso país - como estabilidade na prevalência do baixo peso, aumento 

na prevalência da prematuridade, elevado percentual de neonatos 

internados nas unidades neonatais cujas mães não fizeram nenhuma 

consulta de pré-natal e /ou chegaram sem referência, freqüência dos 

agravos maternos passíveis de controle, que aumentam o risco perinatal, 

como transtornos hipertensivos e infecções urinárias - deixa evidente 

que a redução da mortalidade neonatal requer a atuação efetiva nos demais 

elos da cadeia de eventos perinatais. Detecção e intervenção oportuna e 

adequada nas situações de risco no pré-natal, garantia de referência 

secundária e terciária quando necessário e redução na prevalência de 

prematuridade e baixo peso ao nascer foram etapas cruciais na trajetória 

dos países que obtiveram melhoria importante na área perinatal; 

• enfatiza-se o cuidado necessário para não cair num enfoque simplista 

ou tecnicista na área perinatal. Essa armadilha, em geral, leva a falsas 

questões, como por exemplo o estabelecimento de u m raciocínio excludente 

entre a atenção básica e a assistência secundária e terciária, fragmentando 

as ações de saúde. A definição e a organização linear das prioridades, 

efetuada com muita facilidade em alguns exercícios de programação e 

planejamento nem sempre são possíveis na gestão do sistema de saúde 

em u m município; 

• a integração dos serviços ambulatoriais e hospitalares ligados aos 

diferentes prestadores (municipal, estadual, federal e universitário) é uma 

necessidade histórica ainda não efetuada. Mais do que retórica, a 

integração, sob coordenação única, dos serviços responsáveis pelo cuidado 

com os diferentes elos da cadeia de eventos perinatais é o único caminho 

possível para a constituição de u m sistema perinatal; 

• a implementação de uma metodologia de trabalho que garanta de forma 

orgânica e continuada a atuação conjunta das equipes responsáveis pelo 

planejamento e gerenciamento da assistência perinatal nos diferentes 

municípios (agrupados por regiões) é uma outra condição básica para a 

constituição do sistema perinatal. Essa é uma atribuição essencial do 

nível estadual de gestão que deve atuar em consonância e alicerçado nas 



diretrizes e normas operacionais do SUS - N o r m a Operacional da 

Assistência (Noas) e da Programação Pactuada e Integrada (PPI) - , visando 

a promover a regionalização e hierarquização dos serviços, o acesso e a 

integralidade das ações; 

o gerenciamento dos serviços perinatais em seus diferentes níveis de 

complexidade requer racionalidade e competência técnica. Estratégias de 

descentralização que possam promover maior agilidade na resolução 

de questões locais devem buscadas. Esse processo de descentralização 

pode contribuir para o equacionamento de alguns dos pontos críticos 

ligados ao funcionamento dos serviços - suprimento de insumos, 

aquisição e manutenção de equipamentos, garantia de estabilidade na 

composição da equipe responsável pela assistência. A integração e a 

sinergia entre intervenções das mais variadas áreas e com as mais variadas 

especificidades são fatores essenciais na consolidação de uma proposta 

de efetiva qualificação da assistência. Isso certamente minimiza o risco 

de se repetir alguns dos erros do passado, como incorporação inadequada 

de tecnologia, descompasso entre construção, aquisição de equipamentos 

e insumos e lotação de recursos humanos , práticas assistenciais 

inadequadas etc ; 

no que se refere à necessária ampliação na oferta de serviços perinatais 

na rede pública, dois aspectos merecem ser mencionados. O primeiro 

deles diz respeito às situações de insuficiência de leitos para atendimento 

perinatal de baixo e médio risco, as quais demandam medidas urgentes 

de ampliação na capacidade instalada. U m segundo ponto se refere à 

necessidade de ampliação na disponibilidade de leitos perinatais de risco 

visando suprir o déficit de leitos de maior complexidade (considerando, 

inclusive, o papel de referência das capitais no contexto das regiões 

metropolitanas). A avaliação da assistência neonatal em nosso país fornece 

subsídios suficientes para se estabelecer a recomendação de que a 

ampliação da capacidade instalada deve evitar a pulver ização do 

atendimento em pequenas unidades, priorizando a concentração do 

atendimento de maior complexidade em centros terciários plenos, com 

acesso às demais especialidades e recursos propedêuticos não disponíveis 



em maternidades isoladas. Deve-se ressaltar, entretanto, que para aquelas 

unidades neonatais já existentes e situadas fora desses centros terciários 

é imprescindível definir uma estrutura que garanta o suporte de 

especialidades e procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários a 

cada caso; 

• como medida de impacto direto na qualidade da assistência perinatal na 

rede pública, reitera-se a óbvia importância de garantirmos taxas de 

ocupação adequadas em todos os serviços, (eliminando definitivamente 

a superlotação) e a necessidade de u m sistema de monitoramento e 

avaliação das práticas assistenciais desenvolvidas nessas unidades. 
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