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RESUMO 
 

SANTOS TAP. Desempenho dos serviços de saúde prestados à mulher 
residente no Entorno Sul do Distrito Federal na perspectiva da usuária 
[dissertation]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2013.135p. 
 
INTRODUÇÃO: A mulher é a principal cliente dos serviços de saúde, já que além de 
buscar os serviços durante todas as etapas de sua vida, para consultas 
ginecológicas, planejamento familiar, pré-natal, puerpério e acompanhamento do 
climatério, ela também busca os serviços de saúde para seus familiares. Diante 
disso é necessário que os gestores conheçam essa clientela, e desenvolva 
estratégias a fim de ofertar o atendimento de maneira cada vez mais eficaz. 
OBJETIVO: Analisar o desempenho dos serviços de saúde da mulher nos 
municípios do Entorno Sul da Rede Integrada para o Desenvolvimento do Entorno 
Federal, a partir da caracterização do perfil socioeconômico e de saúde da referida 
clientela e a descrição do atendimento ofertado. METODOLOGIA: Estudo 
transversal, com amostra de 319 mulheres selecionadas aleatoriamente. Utilizado 
questionário previamente validado. Os dados foram digitados em banco específico e 
analisado pelo programa Statistical Package For The Social Science. Foram 
realizados cruzamentos, frequências simples e intervalo de confiança a 95%. 
RESULTADOS: Das 319 mulheres entrevistadas, 62,4% tinham idade inferior a 40 
anos, 62,7% pardas ou negras. 61% em relacionamento estável. Cerca de 50% das 
mulheres entre 20 e 30 anos nunca realizaram exame colpocitológico. 42,4% das 
participantes faziam uso de um método contraceptivo no momento da entrevista. Ao 
entrevistar as mulheres com histórico de gestação a menos de 2 anos, verifica-se 
que 90% delas realizaram pré-natal, 100% tiveram o parto realizado em hospitais e 
em 86% das ocasiões foram atendidas pelo médico. 53,5% realizaram consulta 
puerperal. CONCLUSÃO: Foi evidenciado o cenário daquela localidade quanto ao 
atendimento ofertado às mulheres, possibilitando aos gestores reorientar programas 
e modificar estratégias para oferecer um atendimento com maior qualidade. 
Palavras-chave: Avaliação, Saúde da Mulher, Inquérito Domiciliar. 

 
 



ABSTRACT 
 

SANTOS TAP. Performance of health services provided to women residing in 
the Surrounding Southern Federal District on the user perspective [dissertation]. 
Goiânia: Faculdade de Enfermagem / UFG; 2013.135p. 
 
INTRODUCTION: The woman is the main customer of health services, as well as 
seek services during all stages of his life, gynecological, family planning, prenatal, 
postpartum and follow the climacteric, she also seeks the services health care for 
their families. Given this it is necessary that managers know this clientele, and 
develop strategies in order to offer the service of an increasingly effective. 
OBJECTIVE: To assess the performance of health services for women in the MADF 
Southern Integrated Network Development Surrounding Federal, from the 
characterization of the socioeconomic and health profile of that customer and 
description of care offered. METHODS: Cross-sectional study with a sample of 319 
randomly selected women. Used previously validated questionnaire. The data were 
entered into a database and analyzed by the specific program Statistical Package 
For The Social Science. Crosses were performed, simple frequencies and 
confidence interval of 95%. RESULTS: Of the 319 women interviewed, 62.4% were 
aged under 40 years, 62.7% black or mulatto. 61% in a stable relationship. About 
50% of women between 20 and 30 years never made a smear test. 42.4% of 
participants were using contraception at the time of interview. When interviewing 
women with a history of pregnancy within two years, it appears that 90% of them 
received prenatal care, 100% delivered in hospitals and performed in 86% of 
episodes were seen by the doctor. 53.5% underwent puerperal consultation. 
CONCLUSION: It was shown that locality scenario regarding the care offered to 
women, enabling managers to reorient programs and modify strategies to offer a 
higher quality service. 

Keywords: Evaluation, Women's Health, Household Survey



RESUMEN 
 
 
SANTOS TAP. El rendimiento de los servicios de salud a las mujeres que 
residen en los alrededores del Distrito Federal del Sur en la perspectiva del 
usuario [disertation]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem / UFG; 2013.135p. 
 
INTRODUCCIÓN: La mujer es el principal cliente de los servicios de salud, así como 
buscar los servicios en todas las etapas de su vida, la planificación ginecológico, la 
familia, después del parto prenatal, y seguir el climaterio, que también busca los 
servicios atención de salud para sus familias. Teniendo en cuenta esto, es necesario 
que los gerentes saben clientela y desarrollar estrategias con el fin de ofrecer el 
servicio de una cada vez más eficaz. OBJETIVO: Evaluar el desempeño de los 
servicios de salud para las mujeres en el desarrollo MADF Sur Red Integrada 
Alrededor Federal, a partir de la caracterización del perfil socioeconómico y la salud 
del cliente y la descripción de la atención ofrecida. MÉTODOS: Estudio transversal 
con una muestra de 319 mujeres seleccionadas al azar. Usado cuestionario 
previamente validado. Los datos se introdujeron en una base de datos y se 
analizaron mediante el paquete estadístico programa específico para la Ciencia 
Social. Las cruces fueron realizados, frecuencias simples y el intervalo de confianza 
del 95%. RESULTADOS: De las 319 mujeres entrevistadas, el 62,4% tenía menos 
de 40 años, el 62,7% negro o mulato. 61% en una relación estable. Alrededor del 
50% de las mujeres entre 20 y 30 años nunca hizo una prueba de Papanicolau. 
42,4% de los participantes estaban usando anticonceptivos en el momento de la 
entrevista. Al entrevistar a las mujeres con antecedentes de embarazo dentro de los 
dos años, parece que el 90% de ellos recibieron atención prenatal, el 100% 
realizado en el hospital y se realizó en el 86% de los episodios fueron vistos por el 
médico. 53,5% se sometieron a consulta puerperal. CONCLUSIÓN: Se demostró 
que el escenario localidad con respecto al cuidado ofrecido a las mujeres, 
permitiendo a los administradores a reorientar los programas y modificar las 
estrategias para ofrecer un servicio de mayor calidad. 
Palabras clave: Evaluación, Salud de la Mujer, encuesta de hogares.  



 
APRESENTAÇÃO  

Esta dissertação é resultado de inquietações a respeito da importância de 

utilizar ferramentas de gestão, como a avaliação, na busca de melhorar o 

atendimento oferecido à população de acordo com a sua realidade. Além do desejo 

de contribuir, através da participação em um inquérito domiciliar de saúde de base 

populacional, para obtenção de uma análise dos serviços de saúde a partir da 

experiência dos usuários e assim possibilitar o direcionamento de estratégias para a 

melhoria dos serviços de saúde. 

 Essa trajetória teve início entre 2008 e 2010, ainda na graduação em 

enfermagem, quando tive a oportunidade de me inserir no Programa de Iniciação 

Científica - PIBIC da Universidade Federal de Goiás - UFG. Nesse período foi 

possível me aproximar da pesquisa e perceber a importância da gestão de serviços 

de saúde, a partir de um projeto que tinha por objetivo fazer um diagnóstico 

situacional da gestão dos serviços de saúde da Atenção Básica – AB, no município 

de Goiânia, projeto que se encontra em processo de finalização. 

 Ainda no meio acadêmico, além das pesquisas voltadas para a gestão dos 

serviços de saúde focadas nos profissionais e nos processos de gestão, participei, 

também, de atividades de extensão como o Projeto Rondon que me fez conhecer 

diversas realidades e verificar os efeitos causados pela dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde pela população, bem como a dificuldade dos profissionais e 

gestores em direcionar o atendimento às comunidades. 

 Ao final da graduação, fiz parte de um grupo de pesquisa formado por uma 

parceria entre a Universidade Federal de Goiás, Universidade de Brasília e 

Fundação Oswaldo Cruz, para o primeiro inquérito de base populacional realizado 

no Entorno do Distrito Federal – RIDE DF. Nessa oportunidade participei de 

discussões juntamente com o grupo de pesquisadores do projeto para ajustes do 

instrumento de coleta de dados e estudo piloto. Posteriormente, atuei como 

entrevistadora e digitadora do referido inquérito domiciliar de base populacional e, 

assim, pude verificar as dificuldades de acesso enfrentadas pela população 

residente no entorno do Distrito Federal, nos serviços de saúde locais, muitas vezes 

os obrigando a recorrer ao Distrito Federal para conseguir atendimento.   



Esse inquérito foi desenvolvido a partir do projeto da UFG denominado “Apoio 

à Regionalização dos Municípios da Região Integrada de Desenvolvimento de 

Goiás” e tem por objetivo coletar informações da população residente nos 

municípios do entorno do Distrito Federal, a fim de calcular indicadores mais 

precisos a cerca das condições de saúde, acesso às unidades de saúde. O 

instrumento de coleta de dados utilizado nesse inquérito corresponde ao utilizado na 

Pesquisa Nacional de Saúde a ser realizada no ano de 2013. 

 A região do Entorno do Distrito Federal é formada por municípios 

pertencentes ao Estado de Goiás, Estado de Minas Gerais e o Distrito Federal e é 

marcada pelo crescimento desordenado, desde o período da construção de Brasília, 

e desequilíbrio econômico e social, de modo que os habitantes dessa região ao se 

verem desprovidos de equipamentos sociais como segurança, emprego e saúde 

eficazes, acabam por buscá-los na capital federal. 

 Diante dessa realidade e com o objetivo de diminuir esses problemas e 

fortalecer os municípios pertencentes ao entorno do Distrito Federal é que foi criada 

a Rede Integrada para Fortalecimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE – DF), por 

meio da Lei complementar 94 (CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, 

1998). Ainda em função dessa realidade preocupante, é que foi desenvolvido o 

projeto já mencionado, bem como o inquérito domiciliar de base populacional para 

verificar, de maneira sistemática, a realidade de acesso e oferta aos serviços de 

saúde pela população dessa localidade.  

Viacava, Dachi & Travassos (2006) apontam que os inquéritos domiciliares 

são reconhecidas fontes de informação, principalmente nos casos em que os 

Sistemas de Informações de Saúde - SIS oficiais não contemplam algumas 

informações que respondam às necessidades dos serviços, já que esses abrangem 

normalmente as unidades federadas e/ou capitais. Assim, os sistemas de 

informações são complementados pelos inquéritos domiciliares. 

Esse material está estruturado conforme um estudo científico. Na introdução 

são apontados pontos relevantes referentes à saúde da mulher, ao Pacto pela saúde 

como novo modelo estruturante do Sistema Único de Saúde - SUS, à Rede 

Integrada para o Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE-DF e à avaliação como 

ferramenta de gestão. 



O referencial teórico está dividido em três partes - O Sistema Único de Saúde 

e a Atenção Primária à Saúde no Brasil; Atenção à Saúde e Redes integradas no 

Brasil, com o subcapítulo “O entorno do DF, sua rede integrada e o uso dos 

equipamentos coletivos”; Avaliação dos Serviços de Saúde, Inquéritos Domiciliares e 

a Saúde da Mulher. 

O método segue o tipo de estudo transversal e descreve como a pesquisa foi 

desenvolvida desde o inquérito de base populacional domiciliar. Os resultados são 

apresentados em três capítulos, sendo o primeiro referente à caracterização 

sociodemográfica, seguido pelo capítulo que aborda a análise da saúde ginecológica 

e reprodutiva da mulher por meio da avaliação das atividades desenvolvidas 

segundo a perspectiva das usuárias e finalizando com o capítulo relacionado à 

análise por meio da avaliação da saúde obstétrica, parto e puerpério, com as 

respectivas discussões, embasadas em estudos com essa temática, seguidos pelo 

capitulo de conclusões no qual está descrita uma síntese dos resultados, assim 

como reflexões a respeito da análise da saúde da mulher no Entorno Sul da RIDE-

DF. 

Por fim, são apresentados os anexos e apêndices, com a comprovação do 

comitê de ética e o instrumento de coleta de dados utilizado para o estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente coube à mulher o papel de cuidadora da família, desde o 

plantio e preparo dos alimentos trazidos pelo homem na caça e pesca, até 

cuidados direcionados aos familiares quando algum mal os acometia. 

Atualmente esse papel se ampliou e, hoje, a mulher também ocupa papel de 

provedora do lar e arrimo de família devido a sua inclusão cada vez maior no 

mercado de trabalho (COLLIERE, 2003).  

Soma-se a isso, o fato da mulher ocupar cada vez mais o posto de chefe 

de família, além de atuar como administradora dos recursos oferecidos a 

partir dos programas de transferência de renda que têm sempre a mulher 

como administradora desse recurso (MOREIRA et al., 2010). 

Da mesma forma, a mulher é a principal cliente dos serviços de saúde, 

já que além de buscar os serviços durante todas as etapas de sua vida, para 

consultas ginecológicas, planejamento familiar, pré-natal, puerpério e 

acompanhamento do climatério, ela também busca os serviços de saúde 

para seus familiares (TOMASI et al., 2011). 

 Desse modo, a atenção à saúde da mulher prestada pelos serviços de 

saúde deve ter como características inerentes a qualidade e a humanização, 

no intuito de atender sua clientela com dignidade, considerando-as como 

sujeito no cuidado à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; ALMEIDA, 

2009). 

Para alcançar esses e outros objetivos, os gestores federais, estaduais, 

municipais constituíram, por meio da Agenda do Pacto de Gestão, o novo 

processo normativo do Sistema Único de Saúde – O Pacto pela Saúde. Tal 

reformulação foi resultado das discussões e consensos elaborados até 

2006 e que permanece em consolidação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

Estão inclusos no Pacto pela Saúde, o Pacto em defesa do SUS, de 

gestão e pela vida. Nesse último está fundamentado um conjunto de 
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compromissos sanitários derivados da análise da situação de saúde da 

população, incluindo especialmente o movimento de gestão pública por 

resultados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

No campo da saúde da mulher, entre as prioridades está o controle do 

câncer de colo de útero e mama, com ações estratégicas como cobertura 

em 80% do exame colpocitológico, em 60% da realização de mamografias, 

realização de punções nas mamas e cirurgias de alta frequência 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Além de estratégias para reduzir a 

mortalidade materna. 

Nesse contexto, vale destacar a relevância dos programas supracitados, 

que acabaram por justificar dentre outros fatores a inclusão dessas 

prioridades no Pacto pela Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

O monitoramento de cobertura de realização de mamografia se fazem 

relevantes epidemiologicamente já que o câncer de mama figura como a 

segunda neoplasia maligna mais comum entre as mulheres, seguida do 

câncer de colo do útero (VIACAVA, SOUZA - JÚNIOR & MOREIRA, 2009; 

RIBEIRO, SANTOS & TEIXEIRA, 2011).  

Estudo realizado por Lima et al.(2011) aponta que, apesar da incidência 

ser maior em mulheres maiores de 40 anos, a mortalidade das mulheres 

com até 35 anos acometidas pelo câncer de mama é maior. O que 

demonstra a necessidade de medidas de educação em saúde para esse 

público, como o incentivo ao autoexame de mamas, já que são mulheres 

jovens e economicamente ativas. 

Dados do Instituto Nacional do Câncer - INCA (2011) estimam que na 

região Centro – Oeste em 2012 possa haver 52.680 novos casos de câncer 

de mama (cerca de 52/100 mil mulheres) e 17.540 de câncer de colo de 

útero (17/100 mil mulheres). Tais neoplasias figuram como as que mais 

incidem entre as mulheres no Brasil e na região central do país, excluindo o 

câncer de pele não melanoma. 
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Além da cobertura do câncer de mama, faz-se relevante evidenciar que 

o câncer de colo do útero representa grande impacto na incidência e 

mortalidade entre as mulheres, sendo duas vezes maior em países em 

desenvolvimento quando comparados com os desenvolvidos.  Portanto, o 

câncer de colo de útero é responsável por 80% dos óbitos em países em 

desenvolvimento (INCA, 2011).  

 Miller et al. (2012) apontam que, nos Estados Unidos, o câncer de 

mama também representa grande impacto na saúde das mulheres, com 

210.000 novos casos em 2008. Na Índia, o quadro também é preocupante, 

porém nesse país, o câncer de colo de útero supera o câncer de mama 

quanto à mortalidade, ocasionando óbito em 16 a cada 100.000 mulheres 

(DIKSHET et al., 2012). 

O risco de câncer de colo de útero aumenta rapidamente nas mulheres 

aos 35 anos, atingindo seu pico na faixa etária de 40 anos e ainda sendo 

importante causa de morte nas mulheres entre 40 e 60 anos de idade (LIMA 

et al., 2011). 

Diante da alta taxa de incidência e morbimortalidade das referidas 

neoplasias, bem como de complicações decorrentes do processo parturitivo 

e climatério, seguiram diversos programas e protocolos para rastreamento, 

detecção precoce e tratamento. No entanto, é possível verificar que tais 

taxas permanecem desafiando as medidas adotadas, o que pode evidenciar 

possíveis deficiências de ofertas, acesso e qualidade dos programas 

ministeriais (RIBEIRO, SANTOS & TEIXEIRA, 2011). 

A busca pela qualidade da assistência tem se tornado uma necessidade 

cada vez mais presente e nesse sentido faz-se imprescindível a utilização 

de ferramentas como a avaliação para nortear as ações. 

A avaliação é parte fundamental no planejamento das ações a serem 

desenvolvidas no âmbito da saúde, sendo considerada como condição 

básica para a organização da assistência em saúde. Através da avaliação é 

possível verificar fragilidades e fortalezas ao se contrapor os indicadores 
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existentes em determinada instituição com normas disponíveis ou outros 

dados que sirvam de parâmetro de comparação (Manzini, Borges & Parada, 

2007b). 

Gouveia et al. (2009) e Malta et al (2008) evidenciam que o 

monitoramento e avaliação de intervenções e programas de saúde têm 

obtido destaque nos últimos anos, ao garantir qualidade da atenção, 

identificar necessidades da população para direcionar de forma adequada 

os programas e políticas públicas em saúde. 

Nesse sentido as políticas públicas em saúde devem apoiar-se em 

informações objetivas respaldadas por evidências científicas. A Saúde 

Pública e Epidemiologia tem importante papel nesse processo, contribuindo 

sobremaneira na sensibilização dos gestores no que se refere aos 

principais problemas e iniquidades vividas pela população (TAMAKI et al., 

2012; IDSUS, 2012).  

Nesse sentido, as pesquisas realizadas, por meio de inquéritos 

populacionais, constituem-se subsídios básicos para reorientar políticas de 

atenção e promoção à saúde, a exemplo da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios – PNAD (2003, 2006) e dados obtidos a partir do Sistema de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico – VIGITEL (2007), além do inquérito denominado 

Pesquisa Nacional de Saúde – Atenção Básica (PNS-AB) de 2006 que 

abordaram dentre outros aspectos a cobertura dos programas de Câncer de 

mama e colo de útero (VIACAVA, SOUZA - JÚNIOR & MOREIRA, 2009).  

Em sintonia com essa ideia, Szwarcwald & Viacava (2008) e Conil 

(2012) alegam que a preocupação em avaliar o desempenho do sistema de 

saúde, ocupa lugar de destaque na agenda de organismos internacionais. 

Como exemplo disso, a Organização Mundial de Saúde-OMS dedicou o ano 

2000 à proposição de uma metodologia para a avaliação de desempenho 

dos sistemas de saúde de seus países membros. 
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Em consequência dessa avaliação, foi formulada uma Pesquisa Mundial 

de Saúde para obter informações sobre o estado de saúde das populações, 

sendo também realizada no Brasil, no ano de 2003 (SWARCWALD & 

VIACAVA, 2008). 

 A partir dessa pesquisa foi possível coletar dados mediante inquérito 

nacional, calcular indicadores para avaliação do estado de saúde e 

estabelecer parâmetros para avaliar, de forma consistente, a assistência 

prestada de acordo com as expectativas da população usuária, além de 

mensurar as desigualdades socioeconômicas em saúde (SZWARCWALD & 

VIACAVA, 2008).  

Outra utilidade dos inquéritos de saúde é a de suprir algumas lacunas 

dos Sistemas de Informações - SIS institucionalizados. Esses sistemas por 

vezes não fornecem dados suficientes ou ainda não são específicos para 

determinadas localidades para que seja possível construir indicadores 

necessários para priorização e planejamento em saúde, como é o caso do 

Entorno do Distrito Federal, nosso local de estudo. 

Cabe ressaltar que o Entorno do Distrito Federal é marcado pelo 

crescimento desordenado e, apesar de estar próximo da capital federal, não 

conta com os mesmos benefícios e incentivos, de modo que grande parte 

dos habitantes exerce suas atividades laborais na capital federal por falta de 

oportunidade nos seus municípios de origem, gerando divisas para a capital 

federal e aumentando o desequilíbrio existente através desse fluxo 

migratório.  

Esse quadro acaba gerando uma série de problemas regionais e 

desequilíbrios intrarregionais, principalmente no que tange à utilização de 

serviços públicos como segurança e saúde, gerando uma forte dependência 

do Distrito Federal, sobrecarregando seu sistema de saúde. 

A participação da enfermagem nesse processo de avaliação e 

redirecionamento de estratégias é de grande importância, já que a porta de 

entrada para a usuária se dá na Estratégia de Saúde da Família-ESF, na 
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qual os profissionais de enfermagem são os principais responsáveis pela 

coordenação das equipes da ESF e realização de consultas que, dentre 

outros aspectos, abordam temas como prevenção, rastreamento precoce do 

câncer de mama e colo do útero, bem como cuidados relativos ao processo 

parturitivo. 

Somam-se a isso o fato da enfermagem estar intimamente ligada às 

questões gerenciais das unidades, já que os enfermeiros representam o 

maior grupo dos gestores dessas unidades (WEIRICH, 2009), podendo 

tornar os programas ministeriais um pouco mais flexíveis e adequados à 

realidade da população adstrita. 

Diante disso, a presente pesquisa realizou uma análise de 

desempenho dos serviços de saúde da mulher, nos municípios do Entorno 

Sul na Rede Integrada para o Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno – RIDE/ DF a partir de um inquérito de saúde. 

 Foram abordados temas como o atendimento recebido, referência e 

contrarreferência, além do delineamento do perfil de sociodemográfico das 

usuárias desde a percepção delas quanto ao atendimento recebido, 

referência e contrarreferência, além do delineamento do perfil de saúde.  

Os resultados dessa pesquisa poderão subsidiar o planejamento das 

ações nos municípios envolvidos, bem como na regional de saúde do 

entorno sul. As informações constituirão uma linha de base que apoiará a 

identificação de problemas e necessidades, além de prioridades para o 

planejamento, programação e avaliação de medidas de intervenção a 

serem adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de 

Goiás/GO.  

Ainda no que concerne aos resultados esperados, esse estudo 

fornecerá dados que permitirão ao enfermeiro e a outros profissionais de 

saúde adequarem o seu processo de trabalho. Também permitirão ao 

serviço no qual atuam disponibilizar ao usuário, o cuidado mais adequado a 
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sua realidade, garantindo assim um atendimento humanizado e de 

qualidade. 
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2. OBJETIVOS 

I - OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o desempenho dos serviços de saúde da mulher nos municípios do 

Entorno Sul da Rede Integrada para o Desenvolvimento do Entorno do 

Distrito Federal, a partir da perspectiva da usuária. 

 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

2.1 Identificar as características sociodemográficas das mulheres atendidas 

nos serviços de saúde;  

2.2 Caracterizar o perfil de saúde das usuárias dos serviços de saúde da 

mulher dos municípios do Entorno Sul do Distrito Federal; 

2.3 Descrever o atendimento em saúde da mulher ofertado nos serviços de 

saúde às mulheres selecionadas nos municípios do Entorno Sul do Distrito 

Federal.     
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. O Sistema Único de Saúde e a Atenção Primária à Saúde no Brasil 

A década de 1980 foi um marco importante para a reorientação do 

modelo de saúde no Brasil que anteriormente era pautado pela atenção médica 

previdenciária para um novo modelo, o Sistema Único de Saúde, que pretendia 

no seu nascimento e ainda busca garantir saúde a toda a população brasileira 

de maneira integral de acordo com as necessidades de cada cidadão (SIMÃO, 

ALBUQUERQUE & ERDMANN, 2007; PAIM, 2008; COELHO, 2010; 

GUERREIRO & BRANCO, 2011). 

Do movimento da Reforma Sanitária que acabou por culminar na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, caracterizado por grande mobilização social, 

associada à falência no antigo modelo de atenção médico previdenciária 

surgem discussões no sentido de mudar a forma de se pensar a saúde. Na 

ocasião dessa conferência, foram discutidas as diretrizes do novo modelo de 

saúde, pautadas em princípios como a universalidade, equidade, integralidade, 

descentralização (SIMÃO, ALBUQUERQUE & ERDMANN, 2007; PAIM, 2008). 

Porém, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que em 

seu artigo 196 garante que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

essa situação se concretiza. Nessa perspectiva, duas leis, a 8080/90 e a 

8142/90 tornam-se importantes. A primeira que determina a subordinação de 

todos os prestadores de serviços à saúde (seja da iniciativa privada ou 

pertencente à gestão do Estado) ao SUS e seus princípios norteadores, além 

de diretrizes para funcionamento e organização do processo de trabalho. E a 

segunda que trata de questões referentes ao financiamento e à participação 

social (PAIM, 2008; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL, 1990; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 

1990 a). 

Nesse sentido, o SUS, passa a ser gerido por meio de Normas 

Operacionais Básicas – NOBs que definiam diretrizes, objetivos e normas e 

posteriormente, através das Normas Operacionais de Assistência à Saúde – 
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NOAs, houve uma melhor organização pautando-se pela qualificação da 

Atenção Básica e buscando uma melhor resolubilidade. As NOAs definiam 

estratégias essenciais, relacionadas a questões como saúde da Mulher, saúde 

da criança, saúde bucal, entre outros (SIMÃO, ALBUQUERQUE & ERDMANN, 

2007). 

Nessa nova conjuntura, o Estado então se torna o gestor máximo da 

saúde, buscando não só a resolução de agravos, como também a prevenção e 

a promoção da qualidade de vida e saúde. 

A Atenção Básica ou Primária amplia seu espaço e torna-se um nível 

hierárquico da gestão, baseada na realidade local, considerando os sujeitos na 

sua complexidade e nesse sentido, para atender essa ideia surge o Programa 

de Saúde da Família-PSF, agora chamado de Estratégia de Saúde da Família-

ESF, garantindo assim o direcionamento de mais verbas para a Atenção 

Primária à Saúde (SIMÃO, ALBUQUERQUE & ERDMANN, 2007). 

A partir da Agenda do Pacto de Gestão em 2004, em que foi discutida a 

necessidade da revisão do processo normativo do SUS, surge em 2006 o 

Pacto pela Saúde. 

De acordo com as discussões, o processo normativo vigente até então 

deveria se ampliar, contemplando as diferenças em um país de proporções 

continentais como o Brasil, bem como atingir os princípios do SUS, integrando 

ações de promoção à saúde, prevenção e assistência médica de média e alta 

complexidade, vigilância em saúde, além do fortalecimento do controle social. 

Uma das prioridades discutidas baseia-se no fortalecimento da Atenção 

Primária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; GUERREIRO, 2011). 

O Pacto pela Saúde que tem por objetivo responder aos desafios atuais 

da gestão, responder às necessidades da população, como também tornar a 

saúde uma política de Estado e não de governo está dividido em três pactos: 

Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela vida e Pacto de Gestão (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2007; JUNQUEIRA et al., 2011; LIMA, 2012).  
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O Pacto em Defesa do SUS aponta a necessidade de levar a discussão 

sobre a política de saúde para a sociedade organizada, no intuito de fortalecer 

a mobilização social e a divulgação da carta de direito dos usuários do SUS. O 

pacto pela vida agrupa uma série de compromissos sanitários com objetivos e 

metas definidas, abrangendo diversas áreas como a saúde do idoso, controle 

de câncer de colo de útero e mama, redução da mortalidade materna e infantil, 

fortalecimento da capacidade de respostas a doenças emergentes, além do 

fortalecimento da Atenção Primária. Por fim, o pacto de gestão que abrange os 

princípios do SUS estabelece as responsabilidades solidárias dos gestores e 

busca o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária. Esse atinge ainda 

pontos importantes como financiamento, descentralização e regionalização 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Coelho, 2010 aponta, no entanto que essas diretrizes ainda não estão 

concretizadas, ainda há muito que percorrer, já que são percebidas iniquidades 

em saúde, seja por localização geográfica, renda ou escolaridade dos usuários. 

O desafio então é diminuir as desigualdades existentes. Nesse sentido, as 

conformações em redes buscam dentre outros objetivos (segurança, 

assistência social) a diminuição das desigualdades em saúde, fortalecendo, de 

maneira mais equânime possível, os entes participantes (SANTOS, 2011; 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2013). 

3.2. Atenção à Saúde e Redes Integradas no Brasil 

Nas últimas décadas, a organização das políticas públicas tem 

caminhado no sentido da descentralização, compartilhamento decisório e 

cogestão, contando assim com diversos atores nesse processo, para que seja 

possível resolver problemas ou atingir crescimento que sozinhos não seria 

possível (FLEURY, 2001; OUVERNEY, 2008; SANTOS, 2011). 

Em resposta à necessidade de descentralização dos serviços, sugere-se 

a proposta de redes de atenção à saúde. Nessa perspectiva, o Estado que 

centraliza a gestão encontra grande dificuldade em formular políticas públicas.  

Para que seja estabelecido esse mecanismo de gestão, é necessário que os 
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municípios participantes da rede abram mão de determinados poderes isolados 

em função de um objetivo comum, de modo que a capacidade de gestão e 

administração pública passam a ser fundamentados no consenso (ANDRADE 

& SANTOS, 2008; OUVERNEY, 2008; SANTOS, 2011).  

Rede ou redes de atenção à saúde é a forma de organização de ações e 

serviços de modo a permitir ao usuário acessar os serviços de saúde de 

maneira integral na sua região, proporcionando ainda economia ao sistema já 

que evita a duplicidade na oferta de serviços e exames, bem como a expansão 

da oferta de atendimentos (SANTOS & ANDRADE, 2011). 

No Brasil esse processo ainda se dá de forma recente, estabelecendo 

estudos pioneiros de integração. Nessa perspectiva, os agravos de saúde são 

pensados como condições de saúde, com a atenção centrada no valor dado às 

pessoas. Os sistemas até então fragmentados, com instâncias hierarquizadas 

passam a ser integrados, organizados em formato de rede horizontal, por meio 

de poliarquia, na qual cada nível de atenção é valorizado da mesma forma, 

diferenciando-se pelo nível de densidade tecnológica (MENDES, 2011).   

As redes de atenção à saúde estão inseridas desde o início do SUS, 

estando presentes na constituição de 1988 sob o artigo 198. Sem uma rede de 

saúde estabelecida na qual todos os entes federados têm poder de decisão e 

da mesma forma têm responsabilidades, não seria possível alcançar os três 

eixos estruturantes do SUS de maneira efetiva: Universalidade, Integralidade e 

Equidade (SANTOS & ANDRADE, 2011a). 

As redes de atenção à saúde são organizações integradas de forma a 

atender às diversas situações, no decorrer do ciclo da vida de uma condição de 

saúde, seja promovendo saúde, minimizando agravos, ofertando reabilitação. É 

importante compreender que essa intervenção deve acontecer no lugar certo, 

tempo certo, custo certo e qualidade certa (MENDES, 2011). 

As redes são importantes pois amenizam os gastos cada vez maiores do 

sistema de saúde, em função do crescente aumento das doenças crônico-

degenerativas, além do fato da integralidade, eixo estruturante do SUS, ter sido 
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o menos alcançado até o momento. Essa situação permaneceria deficiente se 

os serviços estivessem desagregados (SILVA & MAGALHÃES-JÚNIOR, 2011). 

Porém, em qualquer situação, deve-se compreender que rede não 

significa um ajuntamento de serviços e organizações. Nessa maneira de gerir, 

nenhum ente federado deve impor decisões, cada participante deve reconhecer 

suas limitações e perceber que todos devem chegar a um consenso. Da 

mesma forma essa conformação deve ser pautada sob regras, cada um deve 

saber suas responsabilidades que podem ser definidas por meio de contratos 

(SANTOS & ANDRADE, 2011). 

Nessa perspectiva surgiram no Brasil algumas redes integradas de 

saúde organizadas ainda no modelo hierarquizado, oferecendo atendimento à 

população por meio da porta de entrada principal à Atenção Básica. Os casos 

que porventura não sejam atendidos nesse nível de atenção devido à sua 

densidade tecnológica são encaminhados por meio do mecanismo da 

referência. Após o atendimento dessa necessidade, o usuário retorna à sua 

unidade de origem pelo mecanismo da contrarreferência (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). Porém é valido destacar que esse mecanismo de referência e 

contrarreferência ainda não se encontra consolidado no país. 

Caminhando nessa direção, as chamadas Redes Integradas de 

Desenvolvimento – RIDEs foram criadas para atender às mudanças no cenário 

nacional e internacional, nas quais o Estado descentraliza seu poder, deixa de 

ser o provedor absoluto de bens e serviços, com vistas ao desenvolvimento 

regional e estas, por serem redes que contam com municípios pertencentes a 

mais de uma unidade da federação, têm uma abrangência maior que as 

Regiões Metropolitanas (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2013). 

As RIDEs têm o objetivo de articular e harmonizar as ações municipais, 

estaduais e da união e assim garantir recursos voltados a redução de 

desigualdades sociais, visando à melhoria de regiões com menor 

desenvolvimento. Cada ação ou intervenção é discutida entre os partícipes por 

intermédio do Conselho Administrativo da RIDE (COARIDE). Seus recursos 
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são empregados em ações de transporte, serviços públicos, ocupação do solo, 

saúde e assistência social dentre outros. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 

2013). 

As redes integradas de serviço de saúde intermunicipais ou 

interestaduais estão sendo articuladas a partir de três eixos fundamentais: 

Fortalecimento da Atenção Primária, Política de Regulação e Governança 

Regional (SANTOS & ANDRADE, 2011b; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; 

SANTOS, 2011). 

Estas redes integradas são: 

- Rede Integrada para o desenvolvimento – RIDE Petrolina/PE – Juazeiro/BA. 

 Rede criada pela Lei Complementar n° 113 de 19 de setembro de 2001 

e regulamentada pelo Decreto 4.366, de 9 de setembro de 2002. Abrange a 

Macro Região do Médio São Francisco, envolvendo os municípios de Lagoa 

Grande, Ocoró, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no Estado de Pernambuco 

e Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho no Estado da Bahia (Ministério da 

Integração, 2013a). 

- Rede Integrada para o desenvolvimento – RIDE Grande Teresina. 

 Criada a partir da Lei complementar n° 112, de 19 de setembro de 2001, 

e regulamentada pelo Decreto nº 4367 de 9 de setembro de 2002, 

incorporando municípios pertencentes aos estados do Piauí e do Maranhão. 

São estes: Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de 

Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leal, Monsenhor Gril, Pau 

D’arco, União e Teresina pertencentes ao Estado do Piauí, além do município 

de Timon, pertencente ao Estado do Maranhão (Ministério da Integração, 

2013b). 

- Região do Entorno do Distrito Federal e norte de Minas Gerais- RIDE DF. 

 A RIDE DF, que é o foco da presente pesquisa, circunda o Distrito 

Federal como um cinturão e conta com 19 municípios pertencentes ao Entorno 
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Sul, Norte e Pirineus do Estado de Goiás e 3 municípios de Minas Gerais, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 1: Os municípios que compõem a RIDE DF 

Fonte: www.goianiabr.com.br, acessado em 29 de janeiro de 2013. 
 
 

3.2.1. O Entorno do DF, sua Rede Integrada e o Uso dos Equipamentos 

Coletivos 

Para tentar diminuir as iniquidades advindas da ocupação da região 

que circunda a capital federal, fortalecendo os municípios através dos 

mecanismos citados na seção anterior, surge a Rede Integrada para o 

Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE DF. Instituída pela 

União mediante Lei complementar 94 de 12/12/1998 e regulamentada pelo 

decreto nº 2710/98 e com o objetivo de atenuar os desequilíbrios 

intrarregionais provocados pelo processo de urbanização e reduzir a força de 

atração do DF ao fortalecer seus partícipes (CÂMARA LEGISLATIVA DO 

DISTRITO FEDERAL, 1998). 

A RIDE DF se caracteriza como uma microrregião do Estado de Goiás 

principalmente, e pertencente à mesorregião do Leste Goiano (SANTOS, 
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2010). Constitui-se de 22 municípios, sendo 19 pertencentes ao Estado de 

Goiás e 3 do Estado de Minas Gerais (IBGE, 2006), divididos em quatro 

regiões, sendo elas: 

- Entorno Sul (GO): Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, 

Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. 

- Entorno Norte (GO): Planaltina, Vila Boa, Formosa, Cabeceiras e Água 

Fria. 

- Região de Pirineus (GO): Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá, 

Mimoso, Padre Bernardo e Pirenópolis. 

- Macrorregião de Unaí MG: Unaí, Buritis, Cabeceira Grande. 

Dentro dessa estrutura, destaca-se o Conselho Administrativo da RIDE 

– COARIDE que tem a ideia de estruturar a ação pública para os seus 

municípios bem como superar as consequências advindas do processo de 

ocupação dessa região (SANTOS, 2010). 

Além da criação da Secretaria do Entorno ligada ao Governo do Distrito 

Federal e uma secretaria extraordinária vinculada ao governo do Estado de 

Goiás criada em 2011. Para que seja possível compreender esse processo de 

ocupação desordenado da região, é apresentado a seguir um breve histórico, 

ressaltando que existe um grande déficit de publicações abrangendo o tema. 

A ocupação da região do Entorno do DF se deu antes mesmo do 

estabelecimento da capital do Brasil na região central do país. Ele se deu na 

oportunidade da construção de Brasília, porque essa região era estratégica 

para abrigar todo o material da construção utilizado nas obras (MELLO, 2009). 

Porém, quando iniciaram as construções das primeiras rodovias que 

atravessaram aquela região, facilitando assim o escoamento dos materiais das 

diversas localidades para Brasília, inicia-se o declínio da referida região em 

relação ao restante do país (MELLO, 2009; QUEIROZ, 2006). 
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Após a construção de Brasília, os ditos “cadangos”, responsáveis pela 

concretização do projeto idealizado por Juscelino Kubitscheck da nova capital 

brasileira, se viram obrigados a migrar e estabelecer moradia nas terras que 

circundavam a capital. Porém, as relações entre o entorno e o DF se 

mantiveram, o que caracteriza uma ligação que se mantém até os dias de hoje 

(MELLO, 2009).  

Denominado fluxo pendular metropolitano, a população sai de suas 

localidades e faz pressão sobre os equipamentos urbanos coletivos como 

saúde e educação das capitais próximas, nesse caso o Distrito Federal. Esses 

municípios são denominados então cidades-dormitório (CAIADO, 2005; 

QUEIROZ, 2006). 

Nas décadas de 70 e 80, houve grandes ocupações às margens da BR 

040, porém sem nenhum tipo de planejamento, servindo assim de palco para o 

surgimento de uma lógica de urbanização singular (MELLO, 2006).  

Segundo Mello (2009) as paisagens do entorno denunciam a desordem 

de um discurso ordenador que, apesar das promessas realizadas, não 

conseguiram acabar com o conflito população-território. Enquanto em Brasília o 

processo de construção de domicílios se dá de uma forma restritiva, no Entorno 

do DF, a ocupação se dá de uma forma desordenada, regulada por grupos de 

agentes imobiliários especuladores que apresentavam uma série de facilidades 

à população mais pobre, que via nisso uma oportunidade de se estabelecer. 

Reflexos dessa ocupação desordenada estão os altos índices de 

criminalidade e alta mobilidade populacional, o que faz com que a gestão 

pública tenha maior dificuldade de coordenar a oferta de serviços como saúde, 

educação e emprego (CAIADO, 2005; MELLO, 2009). Diante disso explica-se a 

intensa procura por esses serviços no DF. 

No que se refere à saúde, é possível perceber que os moradores dessa 

região por vezes se veem desassistidos em suas localidades. Os serviços de 

saúde se encontram sucateados, impossibilitados de fornecer atendimento de 



38 

 

saúde digno. E, apesar de pertencerem ao Estado de Goiás, se encontram 

geograficamente distantes da capital Goiânia e sua região metropolitana.  

Sendo assim, acabam por ter como última alternativa, buscar 

atendimento médico no Distrito Federal inflando dessa maneira os serviços. 

Por se tratar também de “cidades – dormitório” (OJIMA, PEREIRA & SILVA, 

2008) a população permanece no período diurno nos locais de trabalho no DF 

e, ao retornarem para seus municípios à noite, encontra a maioria dos serviços 

de saúde fechada tendo, dessa forma, poucas alternativas de busca por saúde. 

Nessa ocupação ficam evidentes os desequilíbrios econômicos e 

sociais que distanciam ainda mais os municípios do entorno da capital 

brasileira, uma vez que grande parte da população migrante para a região 

central do Brasil reside no Entorno do DF, fornecendo mão de obra para 

Brasília, mas, no entanto permanece carente e desprovida de estruturas 

imprescindíveis para a construção de uma sociedade (SANTOS, 2010). E esse 

quadro somente reforça a ideia do Entorno do DF como um problema para a 

capital. 

Não se pode negar que o DF recebe uma ampla demanda advinda dos 

municípios que o circunda, o que faz com que as informações oficiais 

referentes aos serviços de saúde sofram alterações ao se incluirem os 

municípios pertencentes ao Entorno. Um exemplo disso é a informação 

referente ao percentual de internação de habitantes dos municípios 

pertencentes ao Entorno, nesse caso, Entorno Sul, no Distrito Federal. 

Em estudo realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do 

Estado de Goiás, através de uma série histórica dos anos 2008 a 2010, através 

da análise dos dados referentes à internação, atendimentos e exames 

realizados nos estabelecimentos públicos do Distrito Federal e dos municípios 

pertencentes ao Entorno do DF, é possível observar uma forte dependência 

desses ao Distrito Federal, conforme Figura 2 (Secretaria de Estado da Saúde 

do Distrito Federal, 2011). 
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Figura 2: Percentual de internações da população residente nos municípios 
pertencentes a RIDE/DF no DF por local de internação, 2011.  

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, 2011. 

 

 A partir da figura acima, pode-se concluir que o Distrito Federal é 

responsável por 51% das internações de usuários moradores dos municípios 

que compõem a RIDE/DF, sendo seguido pelo Entorno Sul que consegue 

ofertar internações a 17% da população e do Entorno Norte, 14% das 

internações aos residentes no Entorno do Distrito Federal. Sendo que em 

Goiânia são internados somente 2% da população, isso pode estar relacionado 

à distância geográfica e outros fatores.  

Ainda nesse estudo, ao observar somente a população residente no 

Entorno Sul, a região do entorno com maior densidade demográfica, é possível 

verificar que mesmo sendo a região do Entorno do Distrito Federal que tem a 

maior capacidade de atendimento a essa população, ainda não consegue 

corresponder às necessidades da própria população local, visto que o Entorno 

Sul tem capacidade de oferecer internação somente a 28% da sua população. 

Sendo assim 70% da população residente no Entorno Sul e que necessita de 

internação busca serviços localizados no DF (Secretaria de saúde do Distrito 

Federal, 2011). 
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Figura 3: Percentual de internações da população residente no Entorno Sul do 
DF por local de internação, 2011.  

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, 2011. 

 

  Considerando esses dados, é possível observar que a situação dos 

municípios pertencentes à RIDE é bastante desfavorável, possuindo 

capacidade de oferta de leitos e atendimentos de saúde inferior às 

necessidades da população. Levando as pessoas residentes no entorno a 

procurarem atendimento no Distrito Federal. 

Queiroz (2006) salienta que de fato é inegável a falta dos 

equipamentos próprios dos municípios do entorno como serviços hospitalares e 

emprego. Isso evidencia que o problema não se restringe aos limites 

geográficos, mas também à condição da população em questão. Essa 

afirmação é corroborada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e do 

Distrito Federal, como mostra a figura a seguir que indica a capacidade de 

cada região do Entorno do DF de atender sua população nos serviços de 

saúde da própria região, evitando encaminhamentos para outras regiões do 

Entorno, a capital do Estado de Goiás ou ainda o Distrito Federal: 
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Figura 4: Capacidade de internação na própria região dos Municípios Goianos 
do Entorno do DF, 2011. 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, 2011. 
 
 
 

A portaria GM 1101 de 12 de junho de 2002, citada na figura acima 

como parâmetro, trata da capacidade de atendimento pelo SUS para cada 

município, seja para internação, atendimento ou realização de procedimentos e 

exames. Nessa portaria estão contidos os cálculos para obtenção da 

quantidade mínima de atendimentos, procedimentos, exames e internações por 

especialidades e de modo geral por município, a partir do número de habitantes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).   

Ao observar a figura acima, é possível concluir que o Entorno Sul do 

DF tem a menor capacidade de oferecer internação à população local, 

comparando-o com as regiões Norte e Pirineus. Do mesmo modo, é possível 

perceber que sua capacidade de internação é menor em relação às outras 

regiões do entorno devido, principalmente, a sua alta densidade demográfica, 

como é possível observar no quadro a seguir: 
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Quadro 1: População residente total, área total e densidade demográfica (Hab/ 
Km²) dos municípios pertencentes à RIDE DF, 2010. 

 Município População Área Total 
(Km²) 

Densidade 
Demográfica 

Entorno Norte 

Formosa 100.085 5.811,8 17,22 

Planaltina 8.164,9 2.538,2 32,17 

Vila Boa 4.735 1.060,2 4,42 

Cabeceiras 7.354 1.127,6 6,52 

Água Fria 5.090 2.029,4 2,51 

Entorno Sul 

Luziânia 174.531 3.961,1 44,06 

Águas Lindas 159.378 188,4 846,03 

Valparaíso 132.982 60,5 2.198,04 

Novo Gama 95.018 194,1 489,41 

Cidade Ocidental 559,15 389,9 143,40 

Cristalina 46.580 6162,1 7,56 

Santo Antônio do Descoberto 63.248 944,0 67 

Entorno Pirineus 

Abadiânia 15.757 1.045 15,08 

Alexânia 23.814 847,9 28,09 

Cocalzinho 17.407 1.789,0 9,73 

Corumbá 10.361 106,2 9,76 

Mimoso 2.685 1.386,9 1,94 

Padre Bernardo 27.67 3.138,9 8,82 

Pirenópolis 123.006 2.205 10,43 

Entorno Minas 
Gerais 

Unaí 77.565 8.447,1 9,18 

Buritis 22.737 5.225,2 4,35 

Cabeceira Grande 6.453 1.031,3 6,26 

Fonte: IBGE 2010 

 

 

3.3.  Avaliação dos Serviços de Saúde, Inquéritos Domiciliares e a Saúde 

da Mulher. 

 Historicamente, a qualidade dos serviços de saúde prestados à 

população era determinada a partir do julgamento dos próprios profissionais 

envolvidos. Porém, diante do alto custo gerado pela assistência à saúde e das 

pressões sociais, as instituições buscam outros mecanismos de avaliação, no 

intuito de comprovar a eficiência na utilização dos recursos e promoção da 

qualidade dos serviços de saúde (Ministério da Saúde, 2007b).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (1989), avaliação é 

medir um fenômeno ou serviço, desempenho de um processo, comparando-se 

o resultado obtido de acordo com critérios pré-estabelecidos e a partir disso 

fazer uma análise crítica. Atualmente se constitui como um dos melhores 

mecanismos para responder às necessidades daqueles que têm que tomar 

decisões, bem como para justificar essas escolhas para um grupo cada vez 

mais exigente (Champagne F, Hartz Z & Contandriopoulos AP et al., 2011). 
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 Tamaki et al. (2012) consideram ainda que a avaliação, através de 

pesquisas científicas, é importante para embasar com teorias a tomada de 

decisão por parte dos gestores, o que reforça ainda mais esse processo de 

busca pela qualidade. 

 O conceito de avaliação do serviço público ganha força na época do 

pós-guerra, quando se faz necessária a eficácia no uso dos parcos recursos do 

Estado. Para que isso fosse possível, foram criados diversos métodos para 

efetivar essa análise. No Brasil essa tendência surge nos anos 80 tanto no 

meio acadêmico quanto na administração pública, porém de modo ainda 

incipiente. Desde então a avaliação pode contar com diferentes instrumentos e 

do mesmo modo pode ser utilizada de diferentes maneiras de acordo com a 

intenção do avaliador (CÉSAR & TANAKA, 1996; FELISBERTO, 2006). 

 A avaliação em saúde vem apresentando uma importância crescente, 

nas últimas décadas, possivelmente em decorrência da incorporação contínua, 

pelo trabalho médico, de novas tecnologias, e também pela ampliação e 

crescente complexidade dos serviços médicos, o que ocorreu juntamente com 

o processo de reformas sociais, do final da década de 40, principalmente nos 

países europeus (CÉSAR & TANAKA, 1996; CARDOSO & SILVA, 2012). 

A busca pela qualidade nos serviços de saúde vem se tornando cada 

vez mais constante. Reflexo de uma sociedade que toma a qualidade como 

requisito indispensável para qualquer prestação de serviço. 

Nesse sentido, a avaliação é uma ferramenta importante de gestão, na 

medida em que através dessa é possível mensurar a eficácia de diversas 

ações empregadas pelas instituições com intuito de alcançar níveis cada vez 

mais altos de qualidade e eficiência (ADAMI,1995). 

Mas para que a avaliação seja institucionalizada como estratégia para 

tomada de decisão no sentido de melhorar o desempenho do serviços de 

saúde é necessário que os vários atores envolvidos na gestão estejam 

convencidos dessa ferramenta, não sendo somente um esforço individual ou de 
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um grupo isolado. É necessário criar uma cultura de avaliação 

(Contandriopoulos, 2006). 

 Nas últimas décadas, houve diversas iniciativas de se realizar avaliação 

em saúde, tanto no meio acadêmico quanto no próprio Ministério da Saúde – 

MS, realizando pesquisas avaliativas para subsidiar políticas e programas 

(FELISBERTO, 2006).  

Exemplos disso é a Política Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 

– PNASS e o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde – IDSUS, o 

qual faz uma aferição do Desempenho do SUS quanto acesso e efetividade, a 

partir do cruzamento de diversos indicadores por município. Somado a esses 

dois programas ainda temos o Projeto de Desenvolvimento de Metodologia de 

Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde Brasileiro – PROADESS. 

 Esse processo tem início com a Lei Orgânica 8080/90 que dispõe que a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios exercerão avaliação e divulgação 

das condições ambientais e saúde da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1990).  

 A partir daí, o MS desenvolve o Programa Nacional de Avaliação de 

Serviços Hospitalares - PNASH em 1998. Esse programa caracteriza-se por 

uma pesquisa de satisfação dos usuários, realizada nos anos de 2001 e 2002 

quanto à utilização de serviços dos ambulatórios, pronto-socorro e o serviço de 

internação. Com base nos dados dessa pesquisa, os estabelecimentos foram 

classificados em 5 níveis de qualidade: Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Ótimo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

 Seguindo essa iniciativa, o Departamento de Regulação, Avaliação e 

Controle – DRAC reformulou o PNASH, ampliando sua extensão e grau de 

avaliação, surgindo, assim, nos anos de 2004 e 2005, o Programa Nacional de 

Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS. Para que fosse possível efetivar 

esse programa, foi criado um grupo de trabalho para a formulação desse 

processo, contando com diversos representantes de diversas secretarias e 

autarquias do MS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 
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 Nos anos de 2011 e 2012 tomou corpo outra iniciativa, o Índice de 

Desempenho de Serviços de Saúde do SUS – IDSUS. Tal modelo de avaliação 

de desempenho dos serviços de saúde tomou com base o PNASS e Pacto pela 

Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

 Outro programa brasileiro de avaliação de serviços de saúde, realizado 

nos anos de 2011 e 2012, foi o Programa para a Melhoria do Acesso e 

Qualidade da Atenção Básica - PMAQ AB. Esse programa tem por objetivo 

induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, 

para garantir um padrão de qualidade em todas as localidades de modo a 

permitir maior transparência e efetividade das ações direcionadas à Atenção 

Básica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

Esse é composto por quatro fases, sendo a primeira de 

adesão/contratualização, na qual os municípios decidem aderir ou não ao 

programa; a segunda denominada desenvolvimento, na qual os municípios 

participantes farão a autoavaliação e adequarão seus programas aos 

parâmetros do Ministério da saúde. Na terceira etapa, ocorre a avaliação 

externa realizada por instituições de ensino, não envolvidas com o serviço, na 

qual avaliadores visitam as unidades de saúde, a fim de avaliar os processos 

desenvolvidos naquela unidade e a quarta é a recontratualização na qual os 

municípios renovam a adesão ao programa, garantindo dessa forma um caráter 

cíclico ao processo. 

Na avaliação sistemática, os avaliadores apoiam-se em métodos 

científicos para que a informação obtida seja absolutamente justificável. Nesse 

sentido, Donabedian (2003) aponta que tal avaliação baseia-se em três pontos 

principais: Estrutura, Processo e Resultado. Estrutura refere-se aos recursos 

físicos, materiais e financeiros; Processo, às atividades profissionais e dos 

pacientes com base em padrões aceitos e Resultado, ao produto final da 

assistência prestada: saúde, satisfação e expectativas. 

Quando se fala em análise de processo, deve-se envolver a participação 

dos profissionais e dos usuários, com base em padrões aceitos. É necessário 
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que se faça a relação entre o que é avaliado e a estrutura disponível, para que 

seja possível avaliar o grau de aplicação dos recursos e a eficácia dessa 

aplicação.  

A avaliação pautada nos resultados ainda não está muito estabelecida, 

já que grande parte das avaliações é realizada pautando-se pelos pilares: 

Estrutura e Processo (CÉSAR & TANAKA, 1996).  

Para que processo e resultado sejam avaliados, é importante que se 

adotem os estudos com base populacional, pois as informações obtidas a partir 

da demanda são, na maioria das vezes, altamente seletivas, ocultando um dos 

aspectos mais importantes da avaliação de serviços de saúde nos países em 

desenvolvimento e mesmo naqueles desenvolvidos: a iniquidade no acesso 

aos serviços de saúde. 

À medida que a atenção à saúde exige respostas às necessidades de 

populações específicas com maior vulnerabilidade ou alto risco, a avaliação de 

programas baseada em princípios epidemiológicos, necessários para 

determinar estratégias de maior efetividade é consensualmente tida como 

indispensável. A epidemiologia é reconhecida como a disciplina capaz de 

identificar variações nas probabilidades de resultados benéficos ou adversos 

(Hartz, 1999). No entanto, avaliar um programa é muito mais que apenas 

estimar os diferenciais de risco ao final de uma intervenção (HARTZ, 1999). 

Essa necessidade de avaliação em saúde vem aumentando a carência 

de incorporação do método epidemiológico, tanto no processo de avaliação de 

tecnologias como no de análise de desempenho dos serviços de saúde 

(CESAR & TANAKA, 1996). Os métodos epidemiológicos utilizados nesse 

processo possibilitam a tomada de decisões mediante informações mais 

precisas, sendo assim a mais racional possível.  

Dentre os vários estudos epidemiológicos e de base populacional, os 

inquéritos domiciliares vêm sendo utilizados em vários países desenvolvidos, 

como fonte de informação essencial para que seja possível conhecer a 

situação de saúde da população e acesso aos serviços de saúde, à medida 
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que fornecem subsídios para realização de planejamento e tomada de 

decisões importantes (CESAR & TANAKA, 1996).  

Exemplos desses inquéritos de saúde realizados no Brasil são a 

Pesquisa Nacional de Domicílios – PNAD e a Vigilância de fatores de risco e 

proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico – VIGITEL. 

A PNAD é realizada regularmente e na sua última edição no ano de 

2011 teve por objetivo coletar informações referentes à educação, trabalho, 

rendimento, habitação dentre outros (IBGE, 2012). O segundo exemplo de 

inquérito domiciliar é o VIGITEL, que tem por objetivo monitorar a frequência e 

distribuição de fatores de risco e proteção para doenças crônico-degenerativas 

nas capitais brasileiras por meio de entrevistas realizadas por telefone 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Esses estudos contribuem de maneira significativa para a definição de 

políticas, programas e estratégias a fim de cada vez mais oferecer à população 

uma saúde de qualidade e que seja capaz de responder as suas necessidades 

e expectativas. Somado a isso tem-se o fato de que, realizando tais estudos 

evita-se que algumas informações referentes principalmente à iniquidade dos 

serviços de saúde, sejam subnotificadas, nos sistemas de divulgação 

comumente utilizados. 

3.3.1 A Saúde da Mulher e a Utilização de Inquéritos Domiciliares 

 Em todos os momentos da história, coube à mulher a responsabilidade 

no que se refere aos cuidados da família, desde o plantio dos alimentos que 

serviriam de sustento a seus parentes, aliado aos produtos vindos da pesca e 

caça trazidos pelo homem, até o cuidado dos familiares acometidos por algum 

mal (COLLIERE, 2003; FIORIN, PATIAS & DIAS, 2011). 

 A mulher sempre ocupou papel de destaque como cuidadora em todos 

os aspectos. Este papel veio se ampliando na medida em que ela começou a 

ocupar o papel de provedora financeira do lar, quando começou a ocupar 
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postos no mercado de trabalho e, ainda, quando começou a ocupar a chefia da 

família. 

 Moreira et al. (2010) apontam que atualmente os programas de 

transferência de renda têm obtido impacto nas famílias e contribuído para o 

empoderamento das mulheres nesse processo. Já que, via de regra, o 

pagamento do benefício é feito para as mulheres, mães, inseridas na família. O 

que reforça mais ainda esse papel da mulher de cuidadora e provedora do lar.  

 Em resposta a esse benefício, a mãe, em nome da família, se 

compromete a, dentre outras atividades, manter o cartão de vacinação das 

crianças completo e frequentar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas 

consultas de pré e pós-natal, crescimento e desenvolvimento das crianças até 

dois anos de idade (MOREIRA et al., 2010). 

 Considerando que historicamente a mulher tem o papel cuidar da 

família, não é raro que os cuidados de saúde da família sejam buscados por 

ela. Além disso, mulher já procura os serviços de saúde em todo seu ciclo de 

vida, de modo que diversos programas são criados para atender às 

necessidades dessa parcela da população. 

 Tomasi et al. (2011) apontam que a mulher é uma grande consumidora 

dos serviços de saúde principalmente na atenção básica. Em estudo realizado 

nas regiões Sul e Nordeste, fica evidente a grande participação da mulher na 

demanda dos serviços de saúde.   

 A assistência ao pré-natal e parto está presente nesse processo. 

Surgido em 1983, o Programa “Assistência Integral à Saúde da Mulher: Bases 

de ação programática (PAISM) foi precursor de diversos programas e 

estratégias que teriam como público a mulher, a gestação e parto (LEMOS, 

2011). 

 Esse documento baseou-se principalmente no aspecto do controle da 

natalidade, no qual defendia o direito da mulher decidir quando e quantos filhos 



49 

 

ter e ainda dispunha sobre o papel do Estado na assistência à mulher nesse 

processo (OSIS, 1998; LEMOS, 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

 Em 2000, tem-se a implantação do Programa de Humanização do Pré- 

Natal e Nascimento (PHPN). Esse programa inclui além da humanização no 

pré-natal e parto, a melhoria das condições de atendimento às gestantes, a fim 

de se reduzir a mortalidade materna (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000; 

ANDREUCCI & CECATTI, 2011). 

 Destaca-se ainda a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) 

no ano de 2001, que amplia a responsabilidade dos municípios pela Atenção 

Primária, traz o conceito de regionalização da gestão, além de criar meios para 

o fortalecimento da gestão do SUS. Para a saúde da mulher, a norma 

estabelece para os municípios a garantia de ações básicas no pré-natal e 

puerpério, além do sistema de referencia e contrarreferência nos casos em que 

a usuária precisa de atendimento nos níveis de maior densidade tecnológica 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 A partir disso, inicia-se a construção em 2003 da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes, lançada em 2004. 

Essa política que foi construída em parceria com diversos setores da sociedade 

(movimento das mulheres, movimento negro, trabalhadores rurais, ONG, 

dentre outros) teve enfoque na consolidação de avanços nos direitos sexuais e 

reprodutivos, melhoria da atenção obstétrica, planejamento familiar, combate à 

violência doméstica e sexual (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 Ainda com o propósito de estabelecer um sistema de saúde eficaz para 

a mulher, bem como para toda a população brasileira, constituiu-se em 2006 o 

Pacto pela Saúde, um novo modelo de normatização do SUS, formado pelo 

Pacto pela vida, Pacto de gestão e Pacto em defesa do SUS.  

 No pacto pela vida, temos como uma das prioridades o controle do 

câncer de colo do útero e mamas, cobertura em 80% do exame colpocitológico, 

e em 60% da mamografia, além de várias ações no sentido de diminuir a 

mortalidade materna (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 
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 Uma assistência pré-natal realizada com qualidade e eficiência pode 

contribuir de maneira importante para desfechos perinatais positivos, ao 

permitir a prevenção de agravos, detecção e intervenção precoces nos casos 

que se fizerem necessários (DOMINGUES et al., 2012; MALTA et al., 2010; 

NETO et al., 2012). 

Apesar de os índices de mortalidade materna terem diminuído, ainda 

são preocupantes. Atualmente são 68 mortes de gestantes ou puérperas em 

até 42º dia de pós-parto a cada 100.000 nascidos vivos (DATASUS, 2012). 

Diante desse quadro e da necessidade de se alcançar as metas 

lançadas no Pacto pela Vida, o Ministério da Saúde, em parceria com 

instituições de excelência no estudo à saúde da mulher, como o Instituto 

Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente Fernandes Figueira – 

IFF da Fundação Oswaldo Cruz, lançou a Rede Cegonha no ano de 2011 por 

meio da portaria 650 de 05 de outubro de 2011(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011 

b). 

Trata-se de uma estratégia que tem como princípios ampliar o acesso, 

acolhimento e qualidade do pré-natal, vinculação da gestante à unidade de 

referência, para assistência ao parto, garantindo, inclusive, transporte às 

usuárias para a realização das consultas de pré-natal e parto. Além disso, está 

previsto a realização do parto com segurança, garantia da presença de 

acompanhante da livre escolha da gestante, acesso da mulher ao 

planejamento reprodutivo, dentre outros aspectos (LEAL, 2012; MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2011 b; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

 Porém ainda é possível observar que, mesmo com todos os esforços 

para oferecer um atendimento pautado na qualidade, o número de 

complicações, sendo a maior delas a mortalidade materna, continua a 

preocupar de maneira significativa os órgãos competentes (DOMINGUES et al., 

2012). 

 Neto et al. (2012) consideram ainda que a avaliação desses programas, 

por meio de estudos epidemiológicos, são importantes para oferecer uma 
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atenção humanizada à mulher. Nesse sentido, vários estudos com esse 

objetivo têm sido desenvolvidos no Brasil, com o intuito de oferecer um 

atendimento de qualidade à mulher e seu filho. 

 Nesse sentido faz-se imprescindível conhecer a sua clientela para 

depois direcionar de maneira efetiva programas e intervenções para aquela 

população. A estratégia mais adequada para conhecer o perfil das usuárias de 

uma determinada localidade é o estudo por meio de inquéritos de base 

populacional (CAPILHEIRA, 2006; TOMASI et al., 2011). 

 Outra prioridade advinda com o pacto pela vida foi a de reduzir as 

mortes por câncer de mama aumentando a cobertura da mamografia em 60%, 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. O câncer de mama é o 

segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as 

mulheres e sua incidência vêm aumentando ao longo do tempo, 

concomitantemente ao aumento da industrialização e da urbanização, (INCA, 

2011; INUMARU, SILVEIRA & NAVES, 2011; MATOS, PELLOSO & 

CARVALHO, 2011).   

A neoplasia maligna de mama é responsável por cerca de 20% da 

incidência de câncer e por 14% do total de mortes associadas às neoplasias, 

entre as mulheres (INCA, 2011). Diante disso é imprescindível a formulação de 

estratégias de atividades com o objetivo de diminuir esses índices e para que 

seja possível direcionar ações específicas para as diferentes comunidades é 

necessário antes de tudo estudar as suas especificidades, como por exemplo, 

acesso aos serviços, acesso à mamografia, dificuldades enfrentadas nesse 

processo. 

 Além da cobertura de mamografia em 60% para mulheres com idade 

superior a 50 anos, o pacto pela vida abrange entre suas prioridades 

relacionadas à saúde da mulher, a cobertura do exame colpocitológico em 

80%. Assim como na questão da mamografia, é necessário também que se 

conheça a comunidade adstrita em cada região, as dificuldades relacionadas 
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ao acesso, realização dos exames para assim, direcionar ações no sentido de 

diminuir esses problemas.  

Essa preocupação gerou inicialmente uma grande mobilização dos 

serviços de saúde para incentivar mulheres com idade entre 35 a 49 a procurar 

os serviços para a realização de exames preventivos. Esse processo deu inicio 

em 1998 ao Programa Viva Mulher/Ministério da Saúde que teve por objetivo 

reduzir a mortalidade e repercussões físicas, psíquicas e sociais relacionadas 

ao câncer de colo de útero e mama, por meio de oferta de serviços para 

prevenção e detecção precoce, tratamento e reabilitação (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002 a). 

 Fontanive et al. (2008) revelam através de um estudo realizado no Rio 

Grande do Sul, que existe uma relação importante entre as cidades com mais 

de 80% de cobertura da ESF  e os maiores índices de realização de exames 

citopatólogicos. Ou seja, quanto maior é a cobertura maior o acesso que a 

população encontra para a realização desse exame. 

 Ainda nesse estudo, o diagnóstico tardio de câncer de colo e cérvico 

vaginais estão relacionados à dificuldade de acesso aos serviços, à 

incapacidade do serviço de responder às necessidades da população e de 

corresponder a toda a demanda, além da falta de informação por parte das 

mulheres a respeito do local onde podem fazer esse exame, medo da dor, 

vergonha e ainda proibição por parte de seus companheiros (FERREIRA, 2006; 

FONTANIVE et al., 2008; LUCENA et al., 2011). 

 Através dessas informações fica claro que é necessário diminuir as 

dificuldades de acesso a exames de prevenção do colo de útero ou mama e 

ainda aumentar as chances da usuária encontrar um serviço de saúde 

preparado para recebê-la e realizar o atendimento de maneira eficaz e com 

qualidade. 

 Para auxiliar na obtenção de informações referentes à cobertura, acesso 

e qualidade da atenção dispensada, os inquéritos domiciliares se tornam 

importantes, pois, apesar de nos últimos 20 anos os sistemas de informações 
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terem obtido grande melhora na obtenção, disponibilização e qualidade de 

informações, ainda existem situações que não são completamente 

contempladas por tais sistemas, sendo necessária a complementaridade 

oferecida por tais pesquisas (VIACAVA, 2006). 

 A utilização desse tipo de pesquisa iniciou-se na década de 1960 nos 

países desenvolvidos, chegando ao Brasil em meados de 1970, por meio de 

um estudo realizado em Ribeirão Preto (VIACAVA, 2002; BARROS, 2008). 

 Os Sistemas de Informação atuais, a exemplo do SIM e SINASC ainda 

apresentam limitações referentes à subnotificação, cobertura e preenchimento 

adequado. Isso vem sendo reforçado pela Pesquisa Mundial de Saúde, 

realizada pela OMS em 71 países, inclusive o Brasil. A partir dessa pesquisa, 

evidenciou-se que era necessária a realização de inquéritos domiciliares para 

garantir informações que permitissem a avaliação do desempenho dos serviços 

de saúde (VIACAVA, 2002). 

 Uma das limitações apresentadas pelos inquéritos domiciliares se refere  

à alta agregação dos dados, já que a maioria desse tipo de estudo é realizada 

com dados nacionais, de modo que, nem sempre, a realidade de estados, 

municípios e regiões era contemplada integralmente, porém, essa realidade 

vem sendo modificada diante da realização de inquéritos abordando realidades 

referentes a microrregiões, estados e municípios, bem como estudos 

abordando a saúde da mulher especificamente (VIACAVA, 2002). 

 Dentro dessa perspectiva, vários inquéritos com esse caráter vêm sendo 

realizados no Brasil, abordando temas como o atendimento pré-natal, 

realização de exames preventivos como o colpocitológico e mamografia, 

desvelando assim realidades de diversas regiões de um país que, devido à sua 

proporção continental, abriga realidades completamente distintas. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios é um exemplo de 

inquérito de saúde realizado periodicamente e que traz informações sobre 

vários aspectos na área da saúde, entre elas a saúde da mulher e da criança; 

essa pesquisa, porém, aborda informações de amplitude regional. 
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Para conhecer e avaliar questões pertinentes à gestão regional e local, 

inquéritos também têm sido realizados em diversas localidades, como o estudo 

realizado por Rafael & Moura (2010) que investigaram as barreiras para 

realização da colpocitologia em Nova Iguaçu-RJ.  

Esse estudo se justificou porque a oferta da colpocitologia para mulheres 

de 25 a 59 anos é uma estratégia importante na diminuição da 

morbimortalidade de câncer de cólo de útero. Diante dessa situação, a ESF 

contribui no sentido de apresentar um perfil de promoção de saúde, vigilância e 

participação social.  Nessa oportunidade, verificou-se que a vergonha de uma 

possível exposição, associada ao medo da dor e, principalmente, do resultado 

do exame as impediam de buscar o serviço. Diante disso foi possível traçar 

atividades que as tornassem mais confiantes na busca da realização do exame 

(RAFAEL & MOURA, 2010). 

Outro estudo, desenvolvido no município de São Paulo em 2003, teve 

por objetivo verificar a morbidade referida e o uso dos serviços de saúde por 

mulheres trabalhadoras. Nesse estudo, foi possível verificar que as mulheres 

que exerciam alguma atividade remunerada eram as que mais relatavam algum 

problema de saúde. Porém, esse mesmo grupo era o que menos procurava o 

serviço de saúde para resolução do problema encontrado, evidenciando a 

necessidade de ofertar atendimento em horários alternativos para essa parcela 

da população (GOMES & TANAKA, 2003). 

Esse tipo de estudo, então, é utilizado como subsídio para a mudança 

na maneira de ofertar atendimentos e procedimentos à população de acordo 

com as suas necessidades e especificidades. Contudo não é só no Brasil que 

esse tipo de estudo é realizado, exemplos são inquéritos realizados na Turkia 

(DÜNDAR et al., 2006) e  em Camarões (SUH et al., 2012). 

Esse subcapítulo foi construído no sentido de subsidiar as discussões 

referentes ao papel desempenhado pela mulher na sociedade atual de 

cuidadora da família e mantenedora do lar, o que dificulta o seu acesso e 

atendimento nos serviços de saúde. Sendo necessário assim desenvolver 



55 

 

estratégias com intuito de garantir possibilidades de atendimento a esse grupo 

tão importante para a sociedade. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Delineamento do Estudo 

 Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, do tipo inquérito 

domiciliar de base populacional, recorte do primeiro inquérito de base 

populacional realizado em todos os municípios goianos pertencentes ao 

Entorno do Distrito Federal-DF, denominado “Inquérito RIDE-DF”. Está inserido 

em um projeto desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás-UFG e a 

Universidade de Brasília-UnB intitulado ”Apoio à Regionalização nos 

Municípios da RIDE-DF”, realizado nos dezenove municípios goianos 

pertencentes à Rede Integrada para o Desenvolvimento do Distrito Federal 

RIDE-DF.  

A realização do “Inquérito RIDE” do qual este trabalho derivou foi 

viabilizado mediante apoio do Instituto de Comunicação e Informação Científica 

e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz-ICICT/Fiocruz, 

financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás- 

FAPEG e do Programa de Pesquisa para o SUS-PPSUS.  

Inquéritos Domiciliares são estudos seccionais desenvolvidos a partir de 

questionários, por meio dos quais determinada parcela da população ou 

amostra é inquirida a respeito de diversas questões desde idade, local de 

moradia, até autoavaliação de saúde (MEDRONHO et al., 2009) Eles podem 

ser classificados de diversas maneiras - quanto a sua abrangência geográfica, 

população-alvo, conteúdos temáticos e periodicidade. 

Esses estudos são de suma importância em monitoramentos da situação 

de saúde da população, assim como obtenção de novos indicadores de saúde 

que nem sempre podem ser obtidos por meio de dados secundários como por 

exemplo aqueles referentes a acesso e uso dos serviços de saúde e suas 

iniquidades. Também são importantes na obtenção de informações referentes 

a determinantes demográficos sociais, econômicos e culturais que acabam por 

refletir na condição de saúde da população (BARROS 2008). 
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4.2. Local do Estudo 

 Este estudo foi desenvolvido em seis municípios pertencentes ao 

Entorno Sul da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 

Entorno denominado RIDE - DF, por constituir a região de maior densidade 

demográfica na RIDE - DF e pela viabilidade de tempo e recursos para a 

realização do estudo. Os municípios que tiveram setores censitários 

selecionado para o estudo foram Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, 

Novo Gama, Valparaíso, Luziânia e Cristalina. Nenhum dos setores 

selecionados pertenciam à Cidade Ocidental, por não ter sido selecionada nos 

cálculos amostrais. Conforme a figura 1: 

 

Figura 1: Os municípios que compõem a RIDE - DF 

Fonte: www.goianiabr.com.br, acessado em 29 de janeiro de 2013. 

 

4.3. Amostra do Estudo  

 A amostra foi constituída por mulheres maiores de 18 anos selecionadas 

para participar da pesquisa e que aceitaram responder às questões mediante 

assinatura ou não do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Por se 

tratar de uma região com especificidades, principalmente relacionadas à 
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segurança e criminalidade, algumas pessoas selecionadas aceitaram participar 

da pesquisa, porém se recusaram a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Mesmo assim o comitê de ética autorizou a pesquisa nessas 

condições. 

  Foram excluídas do estudo as mulheres que apresentaram evidência de 

transtorno mental grave ou qualquer condição que as tornasse incapazes de 

responder ao questionário no momento da abordagem. 

O tamanho da amostra foi calculado para detectar diferenças de até 

3,5% em uma proporção de 15%, com precisão de 3,3%, poder de teste de 

80% e um nível de significância de 95%. Por se tratar de um desenho 

complexo de amostragem, foi considerado um efeito de desenho de 1,3, sendo 

necessário entrevistar 2400 indivíduos no total, sendo 600 indivíduos em cada 

estrato. Levando-se em consideração possíveis perdas, em torno de 20%, 

aumentou-se o tamanho da amostra em cada estrato para 720 indivíduos, 

totalizando 2880 domicílios no total dos quatro estratos. 

 

Figura 5: Algoritmo da realização do Inquérito RIDE, 2012 
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A amostragem foi realizada em três estágios. No primeiro, foram 

selecionados 40 setores censitários, com probabilidade proporcional ao 

tamanho, sendo esta medida para  o número de domicílios do setor, de modo 

que quanto maior for a quantidade de domicílios em um setor, maior a 

probabilidade de ser selecionado.  

O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fins de 

controle cadastral, formado por área contínua, com dimensão e número de 

domicílios que permitam o levantamento por um recenseador. Corresponde de 

250 a 350 domicílios em média (IBGE, 2010).  

Para a seleção dos setores censitários, a etapa preliminar consistiu em 

construir uma lista de setores a partir das informações da Fundação Instituto de 

Geografia e Estatística (CD ROM - Contagem da população 2007, Agregado 

por Setores Censitários). Foram considerados, primeiramente, todos os setores 

com domicílios particulares permanentes, isto é, aqueles que servem como 

residência de famílias e são construídos com material durável (permanente). 

Para a seleção da amostra de setores, foram eliminados todos os setores com 

menos de 30 domicílios particulares permanentes e os setores classificados 

como especiais (penitenciárias, instalações militares, asilos, reservas 

indígenas, entre outros). Após essas eliminações, restaram 266 setores 

censitários na região do Entorno Sul.  

No segundo estágio, foram selecionados 18 domicílios por setor 

censitário através de uma amostragem sistemática, onde o primeiro domicílio 

foi indicado através da Ficha de Identificação do Setor-FIS (ANEXO 1), 

construída pelos estatísticos do Instituto  de Comunicação  e Informação 

Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz e IBGE, para cada setor 

censitário e a partir daí a seleção dos domicílios subsequentes ocorreu 

mediante contagem de um intervalo denominado “pulo”. O “pulo” é calculado 

pela razão entre o número total de domicílios no setor e o número de domicílios 

a ser selecionado (18 domicílios), desse modo o valor do pulo variou de acordo 

com o número de domicílios de cada setor censitário.  
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No terceiro estágio, em cada domicílio, foi identificado um morador maior 

de 18 anos que estivesse na residência para responder ao questionário 

domiciliar que era o módulo 1 da entrevista. Após responder o módulo 1, um 

indivíduo foi selecionado com equiprobabilidade, conforme FIS (ANEXO 1), 

entre os moradores do domicílio (18 anos ou mais de idade), para responder ao 

questionário individual, módulo 2 da entrevista (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Algoritmo da realização da amostragem e seleção dos participantes 
da pesquisa, 2012. 
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Identificado um morador maior de 18 anos disponível para responder ao inquérito 

domiciliar, conforme FIS- Módulo 1 da entrevista (Questões relacionadas ao domicílio). 

Selecionado um dentre os moradores maiores de 18 anos para responder ao 

questionário individual, conforme FIS – Módulo 2 da entrevista . 

Caso o morador selecionado nessa etapa seja uma mulher, 

é incluída no estudo. 

 

720 Domicílios 
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4.4. Coleta de Dados 

A coleta de dados desse estudo foi realizada no período de outubro de 

2010 a abril de 2011. Os dados foram coletados por uma equipe composta de 

uma coordenadora de campo, dois supervisores e dez entrevistadores, 

pertencentes à UFG, UnB e aos próprios municípios do Entorno do DF, 

devidamente treinados para realização da pesquisa.  

Foi utilizado o questionário adaptado da Pesquisa Mundial de Saúde – 

Atenção Básica-PMS/AB, já validado por pesquisadores do ICICT-Fiocruz 

(SWARCWALD & VIACAVA, 2008). O questionário é composto por dois 

módulos: domiciliar e individual e foi ajustado após discussões com as equipes 

da UFG, UnB.  

Antes de iniciar a coleta de dados foram realizados treinamentos com as 

equipes que possibilitaram a aprendizagem dos supervisores e entrevistadores 

quanto à aplicação do questionário, além de direcionar a melhor 

operacionalização do trabalho de campo. 

O primeiro treinamento foi realizado pela equipe do ICICT FIOCRUZ na 

cidade do Rio de Janeiro, com a participação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística-IBGE, com a participação do coordenador e 

supervisores do campo. Nessa oportunidade foram discutidos todos os pontos 

do questionário, assim como as técnicas de abordagem que seriam repassadas 

aos entrevistadores posteriormente. 

O segundo treinamento foi realizado também pela equipe do ICICT 

FIOCRUZ juntamente com a equipe de coordenadores e supervisores de 

campo, tendo como objetivo apresentar o instrumento e treinar a aplicação 

desse com o grupo de entrevistadores previamente selecionados. 

Após esse período de treinamento e padronização dos mecanismos de 

abordagem e preenchimento do instrumento de coleta dos dados, foi realizado 

o teste piloto, em um dos municípios selecionados em dois setores censitários 
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que não foram incluídos no estudo. Foi importante para o treinamento do 

mecanismo de sorteio dos domicílios selecionados, além das técnicas de 

abordagem do domicílio e sorteio do morador elegível para o questionário 

individual. 

Por meio da realização do estudo piloto também foi possível avaliar e 

discutir de maneira mais efetiva a logística da coleta dos dados, aprimorar o 

questionário conforme a compreensão dos indivíduos selecionados e ainda 

adequá-lo de acordo com o tempo gasto para realização do mesmo. Após uma 

série de análises e discussões entre toda a equipe, chegou-se a versão final do 

questionário (ANEXO 2). 

Todas essas medidas se fizeram necessárias para garantir a qualidade 

dos dados coletados, assim como a confiabilidade dos mesmos. Os dados 

obtidos no estudo piloto não foram utilizados para fins de análise. 

 Antes de se iniciar a coleta de campo nos municípios, foi realizada pelo 

coordenador de campo e um dos supervisores uma reunião na qual os 

representantes das Secretarias Municipais de Saúde em cada município,  

foram apresentados os objetivos da coleta, a logística a ser utilizada e 

solicitada a parceria e colaboração de cada uma das secretarias de saúde.  

Para localização dos setores censitários selecionados no município, destaca-se 

a importância dos funcionários do Controle de Endemias fornecidos pelas 

Secretarias Municipais nesse processo, principalmente na zona rural. Durante 

a reunião, foi informado que todos os entrevistadores estariam uniformizados e 

com identificação e permaneceriam no município até o final da coleta. 

Os domicílios foram selecionados pelos supervisores de campo 

mediante uso de mapas dos municípios (ANEXO 3) com as demarcações dos 

setores censitários que são conjuntos de domicílios utilizados pelo IBGE para 

coleta do Censo Demográfico. Juntamente com os mapas foram fornecidas 

Fichas de Identificação do Setor - FIS (ANEXO 1), com as demarcações dos 

setores censitários, juntamente com o valor do “pulo”- intervalo de amostragem 

que é a quantidade de domicílios que deverá existir entre um domicílio 
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selecionado e outro. Esses valores de “pulo” variam de acordo com o tamanho 

do setor censitário, de modo a contemplar com domicílios selecionados toda a 

extensão do setor delimitado. 

Após a seleção do domicilio, os entrevistadores se dividiram entre os 

setores censitários, para a abordagem dos moradores. Inicialmente cada 

entrevistador explicou os objetivos da pesquisa e solicitou a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO 4). Ainda nesse 

momento de abordagem, foi feito o sorteio do morador respondente das 

questões do segundo bloco do questionário, denominado bloco individual. A 

seleção foi realizada a partir da relação dos moradores maiores de 18 anos 

residentes no domicílio. No caso do morador selecionado não estar no 

domicílio no momento da abordagem, era agendada outra visita para entrevista 

e conclusão da coleta de dados no domicílio. 

O morador selecionado presente no domicílio e que aceitou participar do 

estudo foi solicitado a assinar o TCLE (ANEXO 4). Porém, nas situações em 

que o morador selecionado se recusava a participar da pesquisa ou não foi 

encontrado, os supervisores faziam novamente a abordagem nos domicílios 

juntamente com os entrevistadores por 4 ou 5 vezes antes de classificar o 

domicilio como perda. O mesmo procedimento foi adotado quando os 

domicílios encontravam-se desabitados.  

Por se tratar de uma região caracterizada por altos índices de violência, 

por vezes se fez necessária a interferência dos supervisores ou outros 

entrevistadores no sentido de permanecer no domicílio até que a entrevista 

fosse concluída.  

O instrumento de coleta de dados é parte do questionário utilizado no 

inquérito RIDE-DF. Este está dividido nos blocos domiciliar e individual. O bloco 

domiciliar é composto pelos módulos: contatos do domicílio, lista de moradores 

do domicílio, situação socioeconômica, informações do domicílio, 

características contextuais (vizinhança) e caraterísticas de saúde dos 

moradores do domicílio. No bloco individual estão os seguintes módulos: 

características sociodemográficas e apoio social, autoavaliação do estado de 
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saúde, estilo de vida, morbidade, acidentes e violências, saúde da mulher, 

crianças com menos de 2 anos, saúde bucal, saúde dos idosos, desempenho 

do sistema de saúde. 

No presente estudo, foram utilizados somente dois blocos, o 

denominado “Características Sociodemográficas e Apoio Social” que consta de 

perguntas relacionadas ao perfil sociodemográfico e econômico como sexo, 

idade, anos de estudo, grau de instrução, cor autorreferida e situação de 

trabalho (ANEXO 2). 

E o bloco denominado “Saúde da mulher”, com questões relacionadas à 

saúde da mulher, realização de exames preventivos, aspectos reprodutivos e 

planejamento familiar. Consta, ainda, questões referentes à atenção ao pré-

natal e parto que serão respondidas, apenas pelas mulheres que tiveram filhos 

após o dia 31/08/2008, data de referência nesse estudo para incluir somente 

crianças menores de 2 anos (ANEXO 2). 

4.5.  Aspectos éticos 

O projeto seguiu as recomendações da portaria 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Esse projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de 

Brasília (FR 342534) (ANEXO 5) e contou com o apoio do Colegiado de Gestão 

da Saúde da RIDE- DF (ANEXO 6). Foram assegurados as participantes, o 

sigilo e o anonimato. Também foi preservado o direito de participar ou não da 

pesquisa, bem como o direito de desistir da participação a qualquer momento. 

Todas as participantes foram informadas de que sua participação seria 

voluntária, sem qualquer tipo de benefício particular. 

 

4.6. Análise de Dados 

 

Após o período de trabalho de campo, os dados foram inseridos em um 

banco criado pela ICICT Fiocruz, por meio de utilização de login e senhas 

individuais para cada digitador para acessar ao banco via internet 
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(www.icict.fiocruz.br/RIDE). Antes desse período, a equipe se reuniu com o 

responsável pela criação do banco, profissional da área de informática do 

ICICT Fiocruz para receber treinamento específico. Após a digitação total dos 

dados, esses foram conferidos pela equipe responsável e, a seguir, 

encaminhados para análise. 

 A análise estatística foi realizada por meio do software Statistical 

Package of Social Sciences-SPSS, versão 15.0. e Excel 2010. Antes da análise 

propriamente dita, os dados foram transportados para um arquivo que pudesse 

ser analisado por meio desse software. Após essa transferência, cada item do 

instrumento de coleta de dados foi checado para assegurar que não tinha 

nenhuma inconsistência de informações no banco de dados. Nas situações em 

que alguma inconsistência foi evidenciada, a equipe de digitadores retornou ao 

questionário original e fez a correção no banco de dados. 

 Após a limpeza total do banco de dados, as variáveis foram analisadas 

de forma descritiva e apresentadas por meio de frequências simples, médias, 

com intervalos de confiança a 95%, para conhecimento das características da 

amostra em relação às variáveis descritas a seguir. Serão levados em 

consideração o desenho da amostra por se tratar de um desenho complexo 

(COMPLEX SAMPLE), bem como fatores de expansão.  

4.6.1. Variáveis do Estudo 

Para realizar a avaliação de desempenho de serviços de saúde da 

mulher, que é o objetivo desse estudo, serão utilizadas as seguintes variáveis 

que foram subdivididas em blocos e estão descritas no Quadro 2. 

Quadro 2 – Variáveis utilizadas para análise no estudo. 

BLOCO VARIÁVEIS 
QUESTÕES 

(Segundo ANEXO 2) 

Demográficas e 

Socioeconômicas 

Idade 

Estado Civil 

Cor da pele 

A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9, A10, 

A11, A12, A13, A14, 
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Escolaridade 

Situação de Trabalho 

Renda 

A15, A16, A17 

Saúde da Mulher 

Menarca 

Menopausa 

Retirada do Útero 

Reposição Hormonal 

Exame Colpocitológico 

Exame Clínico de Mamas 

Mamografia 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

F7, F8, F9, F10,F11, 

F12, F13, F14, F15, 

F16, F17, F18, F19, 

F20, F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, F27, 

F28, F29, F30, F31 

Planejamento e 

Contracepção 

Planejamento Familiar 

Contracepção 

F32, F33, F34, F35, 

F36, F37, F38 

Reprodução 

Número de gestações 

Primeira gestação 

Aborto 

Partos (Cesáreos / Vaginais) 

Nascidos Vivos 

F39, F40, F41, F42, 

F43, F44, F45, F46, 

F47 

Assistência ao Parto 

Pré-Natal  

Atendimento ao parto 

F48, F49, F50, F51, 

F52, F53, F54, F55, 

F56, F57, F58, F59, 

F60, F61, F62, F63, 

F64, F65, F66, F67, 

F68, F69, F70, F71, 

F72, F73, F74, F75, 

F76, F77, F78, F79, 

F80, F81, F82, F83, 

F84, F85, F86, F 

87,F88 F89, F90 F91, 

F92, F93, F94, F95, 

F96, F97, F98,F99, 

F100, F101, F102, 

F103 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos a partir do inquérito de saúde realizado com as 

usuárias residentes nos municípios pertencentes ao Entorno Sul da RIDE-DF 

durante os anos de 2010 e 2011, possibilitaram analisar o desempenho dos 

serviços de saúde oferecidos à mulher, bem como identificaram o perfil das 

mulheres atendidas nos serviços de saúde, além de caracterizarem o 

atendimento ofertado à população feminina residente nessa localidade. 

Permitiram, também, a realização de uma análise do atendimento ofertado, 

identificando assim deficiências e fortalezas dos serviços de saúde do Entorno 

Sul. 

Para melhor compreensão os resultados estão organizados em 

capítulos: O primeiro destinado à caracterização das mulheres que 

participaram do estudo; o segundo destinado à saúde ginecológica das 

mulheres, abordando questões como menarca, realização de exames 

preventivos como mamografia e colpocitológico, assim como a análise a partir 

da avaliação dos serviços disponibilizados com base em manuais, portarias do 

Ministério da Saúde. Por fim, o capítulo contendo informações relativas ao 

histórico de gestações, realização de pré-natal, assistência ao parto juntamente 

com a análise dos serviços ofertados com base nos manuais técnicos, portarias 

e leis disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e organismos internacionais de 

reconhecida relevância. 

 

5.1. Características Sociodemográficas das mulheres residentes no 

Entorno Sul do DF 

 

Foram entrevistadas 319 mulheres, residentes nos municípios 

pertencentes ao Entorno Sul do DF e selecionadas por mecanismo descrito na 

metodologia. Os resultados serão apresentados de forma descritiva ou em 

tabelas, quadros e figuras.  
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Os dados do perfil sociodemográfico e econômico das usuárias dos 

serviços de saúde da mulher residentes no Entorno Sul são apresentados na 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico e econômico das mulheres residentes no 
Entorno Sul do Distrito Federal, no período de outubro de 2010 a abril de 2011. 
Variável Frequência (n=319) % IC (95%) 

Idade    

Abaixo de 20 anos 12 3,8 (1,9-6,0) 

20 – 30 anos 92 28,8 (23,8-34,2) 

31 - 40 anos 95 29,8 (25,1-34,8) 

41 – 50 anos 60 18,8 (14,7-22,9) 

51 – 60 anos 30 9,4 (6,3-12,9) 

Acima de 60 anos 30 9,4 (6,3-12,9) 

    

Cor    

Branca 88 27,5 (22,9-32,6) 

Preta 33 10,3 (6,9-13,8) 

Amarela 26 8,2 (5,3-11,3) 

Parda 167 52,4 (47,0-57,7) 

Indígena 

 

5 1,6 (0,3-3,1) 

Estado Conjugal    

Nunca foi casada 58 18,2 (13,8-22,6) 

Casada ou vive com companheiro 195 61,1 (55,5-66,1) 

Separada/Divorciada 39 12,2 (8,5-15,7) 

Viúva 22 6,9 (4,4-10,0) 

Não quiseram responder 

 

5 1,6 (0,3-3,1) 

Grau de Instrução    

Analfabeta 27 8,5 (5,3-11,9) 

Elementar incompleto 57 16,9 (12,9-21,3) 

Elementar completo/Fundamental Incompleto 61 19,1 (14,7-23,5) 

Fundamental completo/ Médio Incompleto 82 25,7 (20,7-30,1) 

Médio Completo/Superior Incompleto 74 23,2 (18,5-28,2) 

Superior Completo e mais 

 

18 5,6 (3,4-8,5) 

Situação de Trabalho    

Trabalha e em atividade atualmente 135 44,3 (36,4-48,0) 

Trabalha, mas não em atividade atualmente 23 7,2 (4,7-10,3) 

Já trabalhou, mas não trabalha mais 98 30,7 (25,4-35,4) 

Nunca trabalhou 63 19,7 (15,4-24,1) 

 

 

Quanto ao grau de instrução, foi possível identificar que somente 5,6% 

das mulheres pesquisadas referiram ter curso superior completo ou mais. 
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Quanto à situação de trabalho, 57,7% mulheres não estavam exercendo 

nenhuma atividade econômica no momento da pesquisa.  

A situação de desemprego das mulheres, principalmente jovens, está 

presente em diversas regiões do país. Estudos que tomaram por base o 

desemprego feminino avaliado pela Pesquisa Nacional por Amostragem de 

Domicílios – PNAD realizados no Sul e Nordeste evidenciaram, também, essa 

situação. O tempo de procura por emprego por parte das mulheres na região 

de Brasília foi o maior do Brasil, 17 meses (Lima & Silva, 2012; Silva-Filho, 

Queiroz & Clementino, 2012).  

Esse quadro também foi evidenciado pela PNAD realizada em 2011 pelo 

IBGE. Nessa pesquisa observou-se que mais de 50% das pessoas ditas 

desocupadas, aquelas que não tinham trabalho num determinado período de 

referência, mas estavam dispostas a trabalhar e estavam procurando emprego, 

eram mulheres, 35,1% nunca trabalharam, 33,9% eram jovens de 18 a 24 

anos, 57,6% se consideravam pretas ou pardas e 53,6% com ensino médio 

completo (IBGE, 2012), refletindo um quadro de inexperiência e falta de 

preparo, escolaridade suficiente. 

Isso denota que se trata de uma realidade nacional, não especificamente 

da região do Entorno do DF. Porém existe um agravante para essa população, 

já que a oferta de emprego, no município de moradia, é insuficiente, sendo 

necessário buscá-la nos municípios vizinhos pertencentes ao Distrito Federal.  

Quando questionadas a respeito da idade, 62,4% das mulheres estavam 

com idade inferior a 40 anos, o que denota uma população jovem, em idade 

reprodutiva e economicamente ativa naquela localidade. Em estudo realizado 

no Nordeste, é possível perceber que as mulheres jovens enfrentam dificuldade 

em obter emprego (SILVA-FILHO, QUEIROZ & CLEMENTINO, 2012).  

Diante disso é possível concluir que essa situação se deve, também, ao 

fato de que os municípios pertencentes à RIDE não apresentam condições de 

absorver toda a mão de obra local; por isso os trabalhadores procuram 
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colocação nos municípios circunvizinhos, fortalecendo  o fluxo pendular 

migratório, torna as mulheres mais ausentes do lar e sem acesso aos serviços 

essenciais como os serviços de saúde (RAFAEL & MOURA, 2010). 

No que se refere à cor autorreferida, ou seja, as cores da pele que a 

mulher entrevistada considera que seja a sua, mais da metade delas 52,4% se 

consideram pardas, o que reflete a condição de miscigenação típica do Brasil, 

e muito evidenciada nessa região devido ao grande fluxo de migração no país. 

 

5.2. Saúde Reprodutiva das mulheres residentes no Entorno Sul do DF  

 

Quanto ao episódio da menarca, 76% das mulheres relataram ter 

ocorrido antes dos 14 anos completos e 77% delas ainda menstruam.  

 Estudo realizado pela Unidade Epidemiológica de Câncer de Oxford et 

al.(2012), com análise de cerca de 117 estudos epidemiológicos, aponta que 

quanto mais cedo a menarca ocorre, ou seja, quanto mais ciclos hormonais a 

mulher estiver exposta, maior o risco de câncer de mama , porém, o tabagismo, 

o uso de anticoncepcionais orais e etilismo e histórico familiar figuram, ainda, 

como os grandes fatores de risco para a incidência desse tipo de câncer. 

Quando questionadas a respeito da realização do exame colpocitológico, 

12,9% referiram nunca ter realizado o mesmo, em contrapartida 66,5% das 

mulheres participantes do estudo, disseram ter realizado esse exame há 

menos de dois anos. Borges et al.(2012), em estudo realizado no Acre, 

também, encontraram uma adesão semelhante à realização do exame. Nessa 

oportunidade, a porcentagem de mulheres que realizou o exame, nos últimos 

dois anos, foi de 73%, sendo que 75% dos exames foram realizados pelo 

Sistema Único de Saúde.  

A cobertura preconizada para realização do colpocitológico é de 80%, 

porém esse índice é alcançado somente por uma parte das brasileiras, no total 

a cobertura nacional é de pouco menos de 70%, como evidenciado na PNAD 

2008 e Pesquisa Mundial de Saúde (BOTTARI, 2008; MORAES et al., 2011).  
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O colpocitológico é um exame de baixo custo que rastreia o câncer com 

mais alto índice de cura, identificado-o no estágio inicial (MORAES et al. 2011), 

porém, para que haja impacto epidemiológico, essa cobertura deve atingir 85% 

(CASARIN & PICCOLI, 2011). 

Gonçalves et al.(2011) apontam que os países com altos índices de 

mortalidade por câncer de colo de útero apresentam, também, baixos índices 

de realização de colpocitológico. 

Quando questionadas por nunca terem realizado o exame 

colpocitológico, 49% disseram que não o achavam necessário, nunca tinham 

sido orientadas a fazê-lo ou ainda que não sabiam onde procura-lo. É possível 

perceber, através da figura 6, a não realização do exame preventivo por faixa 

etária. 

 

 

Figura 7: Porcentagem de mulheres que nunca fizeram exame colpocitológico 
por faixa etária, de outubro de 2010 a abril de 2011. 
 
 

Observa-se uma grande frequência de não realização do exame 

colpocitológico na faixa etária de 20 a 30 anos e, considerando que a mesma 

faixa etária representa o segundo maior grupo com vida sexual ativa, esse 

quadro torna-se preocupante, já que, de acordo com o Ministério da Saúde 

(2004; 2006a), o exame colpocitológico deve ser realizado em todas as 

mulheres com vida sexual ativa a partir da sexarca e com ênfase na idade 

entre 25 e 59 anos. Após a realização de dois exames anualmente com 
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resultado negativo, a periodicidade passa a ser trienal (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006a). 

Jorge et al.(2011) realizaram estudo em um município do Nordeste, no 

qual foi possível destacar que dentre as dificuldades para a realização do 

colpocitológico está a falta de motivação e interesse em realizar o exame, seja 

pela carga horária de trabalho ou dificuldade de relacionamento com o 

profissional de saúde. 

Estudo realizado no município de Nova Iguaçu-RJ destacou que a 

grande dificuldade para realização do exame colpocitológico está em encontrar 

uma unidade de saúde com horários compatíveis com o das usuárias, pois 

assim como no Entorno do DF, Nova Iguaçu tem como característica o fluxo 

pendular, no qual as trabalhadoras em questão exercem suas atividades 

laborais em outro município, no mesmo horário em que as unidades de saúde 

atendem à população para realização desse e outros procedimentos (Rafael & 

Moura, 2010). 

 Diante desse quadro, é necessário que os profissionais de saúde e 

gestores se voltem para o desenvolvimento de estratégias que viabilizem a 

realização desse exame, por exemplo, proporcionar um dia de atendimento 

fora do horário de funcionamento do serviço ou finais de semana ao grupo de 

mulheres trabalhadoras que se enquadra no perfil padronizado pelo Ministério 

da Saúde.  

 Porém, algumas unidades, apesar de disporem de horários alternativos 

para atendimento dessa clientela, em função da mudança do processo de 

trabalho, preferem utilizar esse tempo para realizar atividades administrativas e 

de educação permanente, conforme observado durante atividades de estágio e 

pesquisa de avaliação externa da Atenção Básica realizada no estado de 

Goiás, em 2012, por uma equipe de pesquisadores vinculados à Universidade 

Federal de Goiás na qual estamos inseridos. 

 Diversos estudos apontam que as mulheres mais acometidas pelo 

câncer de colo de útero são aquelas com menor grau de escolaridade, jovens e 
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com baixo nível socioeconômico (CASARIN & PICCOLIN, 2011), do mesmo 

modo, aquelas mulheres que não realizaram colpocitológico ou tiveram sua 

coleta realizada inadequadamente, o que reflete outra fragilidade do serviço de 

saúde (GONÇALVES et al., 2011). 

 A realização do exame colpocitológico se deu por meio do Sistema 

Único de Saúde para 57,1% das mulheres entrevistadas, 42,9% delas 

relataram a realização do exame no setor privado, mas somente 5% delas 

dispõem de plano de saúde, o que sugere que as mulheres estão 

comprometendo sua renda para realização dos exames. Quanto à entrega dos 

exames, 74% referiram ter recebido o resultado em menos de três meses, 

sendo que 58,3% das mulheres receberam o exame no prazo de menos de um 

mês da realização do mesmo.  

 Müller et al.(2011) afirmam que o prazo ideal para entrega dos 

resultados de colpocitológicos é de 30 dias, porque seria o tempo necessário 

para se tomar as medidas de intervenção precoces no caso de algum problema 

evidenciado. 

 Após o recebimento do exame, 58,3% das mulheres foram 

encaminhadas a algum especialista ou receberam algum tipo de 

encaminhamento. 

 Diante do que foi explicitado, é necessário que, além de realizar 

mudanças no processo de trabalho a fim de garantir um aumento no acesso ao 

serviço de saúde, as equipes devem investir em atividades de educação em 

saúde, com o objetivo de alertar a população feminina quanto à importância de 

se realizar o exame, valorizando assim a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças (CASARIN & PICCOLI, 2011; MÜLLER et al., 2011; GONÇALVES et 

al., 2011). 

 Quanto à realização do exame clínico das mamas, 46,7% das mulheres 

entrevistadas relataram nunca ter feito, 68,8% nunca foram solicitadas a 

realizar uma mamografia pelo médico, sendo que 9,3% dessas mulheres que 
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referiram nunca terem realizado o exame se encontravam na idade de 50 a 69 

anos, idade preconizada para adoção dessa conduta. 

Dentre as 99 mulheres que tiveram solicitações médicas para realização 

de exame de mamografia, 80% relataram ter realizado, contudo 64% dessas 

mulheres realizaram o exame em serviço de saúde privado. As mulheres que 

não conseguiram realizar a mamografia não a fizeram por dificuldades em 

marcar o exame no serviço público e/ou não tiveram condições financeiras para 

realização em instituições privadas. 

Essa dificuldade encontrada pelas mulheres em realizar o exame pelo 

SUS é preocupante, uma vez que 61,1% das mulheres vivem em relação 

estável e ainda 55,7% das mulheres não exercem nenhuma atividade 

remunerada, de modo que uma parcela importante dessas famílias conta 

somente com os rendimentos do homem e/ou conta com recursos dos 

programas de transferência de renda do Governo Federal, como Bolsa-Família, 

Bolsa-Escola, entre outros. Sendo assim, pode-se considerar que o gasto 

referente à realização de exames que, via de regra, deveriam ser oferecidos 

pelo Sistema Único de Saúde, o qual não contempla a demanda o que acaba 

por comprometer a renda familiar. 

O INCA (2011a), através do Programa Nacional de Controle do Câncer 

de Mama, preconiza que a mamografia deve ser realizada nas mulheres de 40 

a 50 anos quando da alteração do exame clínico de mamas, realização bienal 

para as mulheres acima de 50 anos.  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde por meio da Portaria 11664/2008 

assegura que todas as mulheres com idade superior a 40 anos e com 

indicação médica terão direito à mamografia garantida pelo SUS (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2008a).  

 É inegável o fato de a mamografia ser o principal exame de 

rastreamento precoce do câncer de mama e o mais frequente entre as 

mulheres no mundo (OLIVEIRA et al., 2011), sendo assim ferramenta 
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importante no diagnóstico precoce refletindo em queda da taxa de mortalidade 

(PEREGRINO et al., 2012; SANTOS & CHUBACI, 2011). 

 Oliveira et al.(2011) apontam ainda que, em países desenvolvidos, a 

cobertura de 80% na realização do exame garante uma redução em 20% da 

mortalidade. De acordo com a PNAD 2008, no Brasil, 71,1% das mulheres já 

realizaram mamografia em algum momento da vida, porém se consideradas as 

regiões norte e nordeste, evidencia-se uma cobertura menor, em cerca de 

50%, o que sugere uma associação entre a baixa cobertura e o baixo nível 

socioeconômico.  

Porém, deve-se observar que esse seguimento deve ser realizado 

periodicamente, já que a realização esporádica do exame não garante que a 

mulher esteja protegida em relação ao agravo. Assim, se não houver a 

sistematização quanto à realização desses exames no período adequado, o 

risco de morbidade ou mortalidade é mantido.  

 Diante do exposto, faz-se necessária a adoção de medidas pelos 

gestores para ampliar a oferta e acesso aos serviços pelo SUS, além de 

atividades de educação em saúde para que a população em idade preconizada 

tenha informações adequadas quanto à realização dos exames preventivos, 

como o colpocitológico e mamografia. 
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 Tabela 2 - Características reprodutivas das usuárias dos serviços de 

saúde da mulher no Entorno Sul DF, no período de outubro de 2010 a abril de 

2011. 

Variável Frequência  % IC(95%) 

Relações Sexuais nos últimos 12 meses(n=319)    

Sim 227 71,6 (66,6-76,7) 

Não 81 25,6 (20,8-30,3) 

Não quiseram responder 9 2,8 (1,3-4,7) 

Participação em Grupos de Planejamento Familiar 

(n=236) 

   

Sim 22 9,7 (5,5-13,1) 

Não 204 89,8 (82,2-90,7) 

Não quiseram responder 10 4,2 (1,7-7,2) 

Tratamento/Acompanhamento para infertilidade(n= 236)    

Sim, fazem atualmente 1 0,3 (0,0-1,3) 

Sim, já fizeram 10 3,1 (2,1-7,2) 

Nunca fizeram 212 89,8 (86-93,2) 

Não quiseram responder 13 4,1 (3,0-8,5) 

 

A Tabela 2 apresenta as características reprodutivas das usuárias dos 

serviços de saúde da mulher no Entorno Sul do DF, sendo possível perceber 

que apesar de 71,2% das mulheres terem uma vida sexual ativa, 90% delas 

não participaram de nenhum grupo de planejamento familiar, apenas 3,4% das 

mulheres realizaram ou estavam em tratamento para infertilidade. 

Abaixo na Tabela 3, verfica-se que, na região do Entorno Sul do DF, 

além da baixa participação nos Grupos de Planejamento Familiar, existe uma 

baixa adesão aos métodos contraceptivos de modo geral os quais poderiam 

ser obtidos ou solicitados em consultas individuais nas unidades de saúde. 

Quando questionadas a respeito da utilização de métodos 

contraceptivos, apenas 47,9% das 259 mulheres com idade entre 18 a 50 anos, 

participantes do estudo, referiram utilizar um ou mais métodos contraceptivos, 

conforme Tabela 3: 
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Tabela 3: Uso dos métodos contraceptivos por faixa etária no Entorno Sul do 
Distrito Federal, no período de outubro de 2010 a abril de 2011(n=124). 

        Método 

Contraceptivo 
 
 

 

Pílula Tabela 
Cam.  

Mas. 

Cam. 

Fem. 
Diafrag. DIU 

Cont. 

Inj 
PDS Total 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Faixa Etária                 
  

Abaixo de 20 anos 5 4,03% 0 0% 3 2,41% 0 0% 0 0% 1 0,80% 1 0,80% 0 0% 10 8,05% 

De 20 a 30 anos 33 26,61% 2 1,61% 13 10,48% 3 2,41% 0 0% 1 0,80% 7 5,64% 0 0% 59 47,60% 

De 31 a 40 anos 26 20,96% 1 0,80% 10 8,06% 2 1,61% 2 1,61% 3 2,41% 0 0% 1 0,80% 45 36,30 

De 41 a 50 anos 4 3,22% 2 1,61% 3 2,41% 1 0,80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
10 

 
(8,05%) 

Total 68 54,9% 5 4% 29 23,5% 6 4,8% 2 1,6% 5 4% 8 6,4% 1 0,8% 124 100%) 

 

 É possível observar que a pílula anticoncepcional é o método 

contraceptivo mais utilizado pelas mulheres pesquisadas, 54,9%. Mesmo o 

SUS ofertando os diversos métodos contraceptivos, sem nenhum custo e os 

preservativos masculinos distribuídos sem qualquer tipo de controle ou 

questionamento quanto à vida sexual das usuárias nas unidades de saúde, o 

que eventualmente poderia constrangê-las e afastá-las das unidades de saúde, 

ainda sim, existe uma baixa adesão ao uso dos mesmos. 

O Ministério da Saúde (2004a) defende que o planejamento familiar é o 

direito que todas as pessoas têm de buscar informações e terem acesso aos 

recursos que as permitam escolher, de maneira livre e consciente, por terem ou 

não terem filhos e qual método contraceptivo utilizar. 

De acordo com estudo de Silva, Araújo, Bastos & Moura (2011), com 

mulheres usuárias de uma unidade de Saúde da Família de Fortaleza (Ceará) 

a respeito da percepção que elas tinham sobre planejamento familiar, grande 

parte das usuárias entende que a participação nesse programa é importante 

para se ter maior controle sobre seu corpo, de se evitar gestações indesejadas 

e, assim, piorar as condições de vida. 

Heilborn et al.(2009) ao investigarem a realização de grupos de 

planejamento familiar, no município do Rio de Janeiro, observaram que as 

mulheres preferiam a pílula como método contraceptivo, após usar métodos 

como tabela e coito interrompido. Verificaram, ainda, que as mulheres tinham 

dificuldade em encontrar métodos contraceptivos como DIU, devido ao serviço 
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disponibilizar o procedimento com frequência inferior à demanda, assim como 

em relação à laqueadura tubária.  

Parreira, Silva & Miranzi (2011) encontraram resultado semelhante no 

Triângulo Mineiro. Nesse estudo, verificou-se que as mulheres engravidavam 

novamente, em menos de dois anos, por desconhecerem os métodos 

contraceptivos adequados. Diante de uma gravidez indesejada, buscavam 

maneiras de interromper a gestação, colocando em risco sua saúde. 

A escolha do método contraceptivo deve ser realizada em conjunto, 

participando da escolha a mulher e seu companheiro, caso tenha e o 

profissional de saúde que poderá direcionar a escolha com o intuito de oferecer 

a melhor opção para cada usuária. Verifica-se que existem dificuldades em ter 

acesso a métodos contraceptivos que não o preservativo e anticoncepcional 

oral, além do desconhecimento, por parte de algumas usuárias, acerca do uso 

dos mesmos.  

 Diante disso é necessário que os profissionais de saúde desenvolvam 

ações para incentivar as mulheres a conhecer e realizar seu planejamento 

reprodutivo, colaborando na promoção da autonomia sexual e reprodutiva 

feminina, já que o uso inadequado ou o não uso de métodos contraceptivos 

pode provocar gestações não planejadas, gestações precoces e até 

interrupção provocada da gestação. 

 Ainda sobre a reprodução familiar, as mulheres foram questionadas a 

respeito do seu histórico reprodutivo. Das 319 participantes do estudo, 85,6% 

já estiveram grávidas. Observa-se que 42,1% das mulheres tiveram sua 

primeira gestação antes de completarem 18 anos, para 18,4% das mulheres, 

antes de chegar aos 15 anos de idade. 

Essa informação reforça um grave problema enfrentado no país que é a 

gestação precoce. Silva et al. (2011) ao investigarem dados das Declarações 

de Nascidos Vivos de mães adolescentes no Rio de Janeiro, encontraram que 

a recorrência da gestação na adolescência estava ligada à baixa escolaridade, 

baixos índices socioeconômicos, não realização de pré-natal. Diante disso, 
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revela-se a necessidade iminente de políticas voltadas para mães adolescentes 

em situação de vulnerabilidade, para que elas possam exercer seus direitos 

reprodutivos, evitando dessa forma gestações não planejadas ou, ainda, 

abortos mal sucedidos. 

Questionadas a respeito de algum abortamento espontâneo, 23% 

relataram ao menos algum episódio de aborto espontâneo. A faixa etária que 

concentrou maior índice de abortos foi a de 30 a 40 anos com 47% dos 

episódios de aborto espontâneo. Porém, não foi possível investigar mais 

objetivamente as causas do abortamento, em função de não haver nenhuma 

questão abordando essa temática de maneira mais profunda. 

 

5.3. Saúde obstétrica das mulheres residentes no Entorno Sul do Distrito 

Federal 

 

 Além de questões relacionadas à saúde ginecológica, foi considerada a 

saúde reprodutiva. As mulheres que estiveram gestantes, no período entre 31 

de agosto de 2008 até o momento da entrevista, foram questionadas quanto ao 

pré-natal, assistência ao parto e consultas de puerpério. Esse grupo 

correspondeu a 45 (14%) das mulheres participantes do estudo (Tabela 4). 
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Tabela 4: Assistência pré-natal às mulheres residentes no Entorno Sul do DF, 
no período de 31/08/2008 até 30/04/2010, dado coletado de outubro de 2010 a 
abril de 2011: 
Variável Frequência (n=45) % IC(95%) 

Realização do Pré-Natal    

Sim 40 90,9 (81,8-97,7) 

Não 4 5,7 (0,0-15,7) 

Não respondeu 1 2,4 (0,0-6,8) 

Cartão da gestante     

Sim 39 97,6 (92,7-100,0) 

Não 1 2,4 (0,0-7,3) 

Início do Pré-Natal    

1º Trimestre 35 85,4 (75,6-95,1) 

2º Trimestre 5 12,2 (2,4-22,0) 

3º Trimestre 1 2,4 (0,0-7,3) 

Número de consultas realizadas    

Menos de 5 5 12,2 (2,4-22,0) 

Entre 5 e 9 25 61,0 (46,3-75,6) 

Acima de 9 11 26,8 (14,6-41,5) 

Local de realização das consultas    

Posto de Saúde ou ESF  36 87,8 (78,0-97,6) 

Ambulatório de Hospital Público 2 4,9 (0,0-12,2) 

Clínica/Consultório Particular 2 4,9 (0,0-12,2) 

Não sabe/Não lembra/Não respondeu 1 2,4 (0,0-7,3) 

Responsável pelo atendimento    

Enfermeiro 15 36,0 (22,0-53,7) 

Médico 25 61,0 (46,3-75,6) 

Não sabe/Não lembra/Não respondeu 1 2,4 (0,0-7,3) 

  

Quanto à realização do pré-natal e recebimento do cartão da gestante, 

foram obedecidas às diretrizes do Ministério da Saúde. De acordo com o que é 

preconizado por esse órgão, o início do acompanhamento pré-natal deve ser o 

mais precoce possível, preferencialmente no primeiro trimestre, pois os 

cuidados recebidos, nesse período, representam um indicador maior da 

qualidade dos cuidados maternos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 2012). 

Quanto ao número mínimo de consultas, ainda existem controvérsias. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o número mínimo de consultas 

deve ser de seis. Contudo, com número de consultas menor, se as mesmas 

forem bem direcionadas e a gestante pertencer ao grupo de baixo risco, as 

chances de um desfecho perinatal negativo são baixas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 
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É possível observar ainda que o médico foi responsável por 61 % das 

consultas de pré-natal o que traz à discussão a dificuldade que alguns 

profissionais de enfermagem tem de se apresentar ao paciente, ou ainda uma 

dificuldade do paciente em reconhecer o enfermeiro no processo do seu 

cuidado, já que provavelmente em boa parte desses casos nos quais as 

mulheres referiram terem sido atendidas pelo médico, na verdade foram 

atendidas por enfermeiros, levando-se em conta que o enfermeiro tem respaldo 

legal para realizar consultas de pré-natal de baixo risco nas UBS. 

Ainda no que se refere à assistência pré-natal, as mulheres foram 

questionadas quanto ao recebimento de orientações durante as consultas, 

assim como demonstrado a seguir. 

 

 

Figura 8: Orientações realizadas nas consultas de pré-natal para as gestantes 
residentes no Entorno Sul do DF, no período de outubro de 2010 e abril de 
2011(n=40). 
 

 
 Conforme a figura acima, as mulheres foram orientadas quanto à 

frequência ao pré-natal, alimentação, hábitos saudáveis, sinais de risco de 

gravidez e parto, porém pouco mais da metade, 52% das entrevistadas 
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relataram ter sido orientadas quanto ao serviço que deveriam procurar no 

momento do trabalho de parto. Esse achado é compatível com estudo 

realizado no Acre para identificar como funciona a atenção pré-natal naquela 

localidade (Cavalcante et al., 2011). 

 As orientações recebidas durante as consultas de pré-natal são 

importantes, principalmente, para reduzir a morbidade materna fetal (César et 

al., 2011). É nesse momento que a gestante tem a oportunidade de aprender a 

reconhecer possíveis problemas durante a gestação e trabalho de parto, bem 

como saber o andamento da gravidez.  

  Ainda no que se refere às atividades desenvolvidas nas consultas 

de pré-natal, as mulheres receberam alguns tipos de cuidados como é possível 

observar através da Figura 8: 

 
 

 

Figura 9: Atividades realizadas durante as consultas de pré-natal em mulheres 
residentes do Entorno Sul do DF, no período entre outubro de 2010 a abril de 
2011 (n=40). 
 

 Como uma das principais atividades realizadas durante a consulta de 

pré-natal, temos a aferição da pressão arterial, 92,7% das mulheres 

entrevistadas relataram ter a pressão aferida sempre, porém, mais de 30% 

delas relataram nunca ter tido as mamas examinadas nas consultas de pré-

natal. 
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 Durante as consultas de pré-natal, 20% das gestantes foram 

diagnosticadas com hipertensão; dessas, 37,5% foram encaminhadas para 

consultas com um especialista. Todas conseguiram acompanhamento 

especializado durante o pré-natal. As demais foram acompanhadas no 

programa de pré-natal de baixo risco. 

Quando questionadas a respeito das orientações recebidas nas 

consultas médicas, 87,5% referiram ter sido orientadas quanto aos possíveis 

riscos para gravidez. 

 Os distúrbios hipertensivos são graves complicações relacionadas à 

gestação e devem ser observadas com cuidado. Os distúrbios relacionados à 

hipertensão são uma das principais causas de morte materna no Brasil. Estudo 

realizado com gestantes hipertensas na região sudest, foi observado que cerca 

de 90% das gestantes foram encaminhadas para profissionais especializados 

como cardiologistas e nutricionistas para acompanhamento específico 

(VETTORE et al., 2011). 

 Segundo o Manual Técnico de Gestação de Alto Risco do Ministério da 

Saúde (2010), hipertensão é a pressão arterial igual ou superior a 140 x 90 mm 

Hg, com pelos menos duas aferições. Podendo estar associada ou não a 

outros sinais como proteinúria maior ou igual a 3g, plaquetopenia menor que 

100000/mm³, além da elevação de enzimas hepáticas. A hipertensão na 

obstetrícia pode ser classificada em quatro tipos, conforme Figura 9: 
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Figura 10: Classificações de hipertensão na obstetrícia. 
Fonte: Manual Técnico de Gestação de Alto Risco, Ministério da Saúde, 2010. 
 

 Estudos desenvolvidos no Paraná (SOARES et al., 2009) e no Ceará 

(BEZERRA et al., 2005) apontam que as mulheres mais susceptíveis à 

mortalidade materna, devido à hipertensão são as com menor nível 

socioeconômico e menor grau de escolaridade, sendo necessário que os 

gestores se voltem para redução dos determinantes de saúde para reduzirem 

as chances de mortalidade materna. 

 Do mesmo modo, assistência ineficiente do planejamento familiar, pré-

natal inadequado e dificuldade no acesso aos serviços de saúde 

especializados são apontados como fatores que influenciam na mortalidade 

materna (Vega, Kahhali & Zugaib, 2007). 

 Diante do exposto, observa-se mais uma vez a importância de ofertar 

atendimento qualificado às mulheres desde a atenção primária, no sentido de 

evitar que o quadro seja agravado, necessitando cada vez mais de intervenção 

especializada e aumentando o risco de complicações relativas ao parto, parto 

prematuro e morbimortalidade materna e infantil. 
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 Outra complicação importante durante a gestação é a diabetes 

gestacional, responsável por altos índices de morbimortalidade perinatal, como 

a macrossomia fetal e malformações fetais. Pode ser classificada como pré-

gestacional ou gestacional (Ministério da Saúde, 2010). 

 A diabetes pré-gestacional tem diagnóstico prévio à gestação (Tipo 1 ou 

tipo 2) e representa 10% das mulheres gestantes com diabetes, requerendo 

manejo adequado antes da gestação a fim de evitar complicações maternas e 

fetais. A diabetes gestacional é diagnosticada durante a gestação, persistindo 

ou não após o parto. Para rastreamento e diagnóstico, é utilizada a anamnese 

completa (histórico familiar de diabetes ou pessoal de macrossomia fetal, óbito 

ou malformação fetal), além da dosagem glicêmica, que considera o valor igual 

ou superior a 85 mg/dl indicativo de diabetes gestacional. 

 Na primeira consulta de pré-natal, todas as mulheres, independente de 

histórico de diabetes, são solicitadas a fazer a dosagem glicêmica, exame 

repetido na 24ª semana de gestação no caso do primeiro exame der um valor 

inferior a 85 mg/dl. 

 O percentual de mulheres que realizaram hemograma durante a 

gravidez foi de 97,5%. Sendo que 5% foram diagnosticadas com diabetes e 

100% delas referiram ter recebido orientações quanto aos riscos para gravidez, 

50% das gestantes que apresentavam diabetes gestacional receberam 

orientações quanto à alimentação saudável, mas não houve encaminhamentos 

para especialistas. 

 Um fator positivo para a identificação de mulheres com diabetes 

gestacional está no rastreamento universal, realizado na primeira semana de 

gestação e que inclui todas as mulheres que fazem pré-natal, até mesmo as 

que não têm risco elevado. Essa atividade desenvolvida no Brasil é apoiada 

pela OMS, Sociedade Brasileira de Diabetes e Grupo de Trabalho em Diabetes 

e Gravidez (DODE & SANTOS, 2009). 
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 Assim, é importante que um número cada vez maior de mulheres tenha 

acesso ao pré-natal, como também à realização dos exames de dosagem 

glicêmica.   

Quanto aos exames de Sífilis e HIV, 82,5% e 87,5% respectivamente 

realizaram esses exames e 2,5%, nas duas situações, delas obtiveram 

resultado positivo e receberam o tratamento. Vale ressaltar que no Brasil, a 

triagem sorológica pré-natal é sugerida como política pública não obrigatória, 

sendo oferecida gratuitamente em algumas regiões brasileiras como Goiás, 

Mato Grosso do Sul e Campinas (CARELLOS, ANDRADE & AGUIAR, 2008). 

Em Goiás existe um convênio firmado entre as secretarias municipais de 

saúde, a secretaria de estado da saúde e a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais-APAE para a realização do exame, por meio do Programa de 

Proteção à Gestante do Estado de Goiás. Esse programa tem como objetivo 

aumentar o acesso das gestantes aos exames preconizados pelo Ministério da 

Saúde (2006a) como os de detecção de Toxoplasmose, Rubéola, Sífilis, 

Hepatite B e C, Chagas, HIV e doença de inclusão citomegálica. 

O exame consiste na coleta de pequena quantidade de sangue da polpa 

digital da gestante, armazenado em papel filtro e enviado por correios até o 

Instituto de Diagnóstico e Prevenção da APAE-IDP/APAE onde é realizada a 

análise. Caso o resultado seja positivo, o exame é repetido (APAE, 2003; 

GOMES FILHO et al., 2009). 

Como é possível observar, os gestores devem ofertar maneiras de 

aumentar o acesso das mulheres aos serviços que, muitas vezes, não são 

disponibilizados em seus municípios, diminuindo as complicações maternas e 

fetais decorrentes das doenças descritas anteriormente. 

 Com relação à realização de Ultrassonografias (USG), a quantidade de 

vezes em que foram realizadas e se foram realizadas pelo SUS ou pela rede 

privada são demonstradas na Tabela 5. 
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Tabela 5: Realização de Exames de Ultrassonografia pelas gestantes 
residentes do Entorno Sul do DF, no período entre outubro de 2010 e abril de 
2011. 

Variável Frequência 
(n=40) 

% IC (95%) 

Quantidades de USG realizadas    

0 5 12,5 (3,0-21,0) 

1 a 3 27 67,5 (52,5-82,5) 
4 a 5 9 22,5 (10,0-37,4) 
8 a 10 4 10 (2,5-20,0) 

Forma de pagamento pelas USG    

Pagamento sem reembolso 29 70,7 (56,1-85,4) 

Exames realizados pelo SUS 8 19,5 (7,3-31,7) 

 

No que tange à quantidade de USG, 90% das gestantes realizaram 

menos de cinco durante a gestação. Isso pode estar relacionado à falta de 

acesso aos exames pelo SUS, já que 70,7% delas pagaram sem reembolso o 

exame.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2011a), o SUS deve 

disponibilizar, dentre outros benefícios, a realização de exames de USG 

durante toda a gestação. A realização de ultrassonografias é importante para 

detectar problemas fetais o mais precocemente possível, como a macrossomia 

fetal, importante indício de diabetes gestacional e outras malformações, o que 

possibilita intervenções no sentido de minimizar danos. 

As mulheres também foram questionadas quanto à assistência ao parto . 

Todas as mulheres tiveram assistência ao parto em hospital, sendo o último 

atendimento realizado pelo médico para 84,1% das mulheres.  

O local onde foi realizado o parto foi o primeiro a ser procurado para 

assistência perinatal por 79,5% das participantes. Vale ressaltar que 84,1% das 

mulheres tiveram seu atendimento realizado pelo SUS. Conforme Tabela 6: 
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Tabela 6: Assistência ao parto das mulheres residentes no Entorno Sul do DF, 
no período de outubro de 2010 a abril de 2011. 

Variável 
Frequência 

(n=43) 
% IC(95%) 

Profissional que realizou o último atendimento    

Enfermeiro 5 11,4 (2,3-20,5) 

Médico 37 86,0 (72,7-93,2) 

Acadêmicos de enfermagem/medicina 1 2,3 (0,0-6,8) 

Não sabe/Não respondeu 1 2,3 (0,0-6,8) 

 

Local do parto 

   

Hospital 43 97,7 (93,2-100,0) 

            Não sabe/Não respondeu 

Quantidade de estabelecimentos de saúde 

procurados para obter assistência ao parto 

1 2,3 (0,0-6,8) 

 

Primeiro 35 79,5 (65,9-90,9) 

Mais de um serviço 9 20,5 (9,1-29,5) 

 

O local do parto foi o mesmo indicado 

   

Sim 20 45,5 (31,8-61,4) 

Não 16 36,4 (22,7-50,0) 

Não recebeu indicação 7 15,9 (6,8-27,3) 

             Não sabe/Não respondeu 1 2,3 (0,0-6,8) 

 

Forma de pagamento pelo parto 

   

Procedimento realizado pelo SUS 37 84,1 (72,7-93,2) 

Pagamento sem reembolso 4 9,1 (2,3-18,2) 

Dispunham de Planos de Saúde 2 4,5 (0,0-11,4) 

             Não sabe/Não respondeu 1 2,3 (0,0-2,3) 

 

  

A Portaria 569 GM/MS, de 01 de junho de 2001 que instituiu o Programa 

de Humanização do Pré-Natal e Nascimento no âmbito do SUS destaca que 

todas as unidades de saúde têm o dever de atender as gestantes que as 

procurarem, garantindo internação nos casos necessários, para realização do 

parto (Ministério da Saúde, 2001a). 

Ao verificar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, 

vinculado ao DATASUS, observa-se que os municípios pesquisados dispõem 

de uma quantidade de leitos insuficiente em relação a sua população. A 

Portaria GM/MS 1101(2002) que trata dos parâmetros de cobertura, assistência 

do SUS aponta que os leitos voltados para obstetrícia representam 9,49% da 
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necessidade total de leitos e que o número de leitos deve ser de 0,28 leitos por 

1000 habitantes, conforme Figura 10: 

 

 

Figura 11: Leitos necessários conforme Port. GM/MS 1101 e leitos existentes 
no SUS, conforme cadastro CNES, nos municípios pertencentes ao Entorno 
Sul, 2013. 
 

Diante do exposto, fica evidente que boa parte das mulheres 

participantes do estudo não teve seu parto realizado nos municípios do Entorno 

Sul do DF. Apesar de não haver uma questão contemplando objetivamente 

esse aspecto, através do cálculo que deu origem à figura acima, é possível 

perceber que os municípios não têm capacidade de absorver a necessidade de 

sua população, no que se refere à realização do parto. 

Quanto à presença de um acompanhante no processo de pré-parto e 

parto, 76,7% das mulheres permaneceram sozinhas durante todo esse período. 

Somente 9% das mulheres que não contaram com acompanhante preferiram 

ficar sozinhas ou não tinham acompanhante, todas as outras foram impedidas 

ou não foram informadas do seu direito de contar com a companhia de alguém 

durante o pré-parto e parto. 

A Lei 11.108 de 07 de abril de 2005, altera a lei 8080/90 para garantir às 

parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de pré-
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parto, parto e pós-parto imediato e ainda a visita, sem restrição de horário, à 

mãe e RN pelo pai, nos serviços de saúde pertencentes à rede SUS e rede 

conveniada . A portaria 569, de 01 de junho de 2001, reforça essa lei, porém 

deve-se observar a capacidade da instituição de receber e acomodar o 

acompanhante.  

Mazzieri & Hoga (2006) realizaram uma revisão de literatura abordando 

o tema e constataram que a decisão a respeito da participação do pai no 

processo de parto deve ser tomada pelo casal, sem interferência por parte de 

familiares e profissionais de saúde. Além disso, a inclusão do pai reflete em 

efeitos positivos na assistência, assim como avalia Carvalho (2003). 

Entretanto, apesar de haver esforço para inclusão do pai, esse ainda 

enfrenta resistência por parte dos profissionais de saúde, além da 

desvalorização dos efeitos positivos de sua participação para a parturiente 

(CARVALHO, 2003). 

 Quanto ao tipo de parto realizado, 41,8% das parturientes relataram ter 

sido parto cesáreo, 55% das que fizeram parto cesáreo informaram que a 

escolha foi médica, sem a sua participação na tomada de decisão. 

 A partir da década de 1980, com a intensa medicalização da saúde, na 

qual o médico figura como personagem central na decisão das terapias e 

cuidados junto ao paciente, algumas intervenções passaram a ser mais 

realizadas, uma delas foi o parto cesáreo (Ministério da Saúde, 2000). 

 Estudos têm revelado um aumento significativo de intervenções 

cirúrgicas em detrimento do parto normal ou parto vaginal.  De acordo com o 

Ministério da Saúde (2000), parto significa um processo natural e fisiológico, 

que quando bem conduzido, dispensa qualquer conduta intervencionista. Da 

mesma forma, a mulher deve ser consultada, ter sua vontade respeitada no 

que se refere às condutas a serem realizadas. 

 No momento do parto, 82,5% das mulheres se encontravam com Idade 

Gestacional (IG) acima de 36 semanas, em nenhum dos partos a IG foi maior 
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que 39 semanas, em 70% dos casos, o peso do recém-nascido (RN) foi 

superior a 3000 grs e um RN morreu antes de completar 24 horas.  

 Quanto às consultas de puerpério, 53,5% das mulheres realizaram uma 

consulta com um médico ou enfermeiro até 42 dias após o parto, mas 23,2% 

não se consultaram, mesmo recebendo orientação para isso, 16,2% não foram 

informadas dessa consulta e 6,9% não lembraram se compareceram ou não à 

consulta puerperal.  

 A consulta na primeira semana de parto e a consulta de puerpério, 

realizada no 42º dia pós-parto, são importantes para verificar possíveis 

complicações no pós-parto, incidentes sobre mãe e recém-nascido – RN.  

 Segundo a OMS e UNICEF (2009) cerca de 3,7 milhões de bebês 

morrem antes de completarem o primeiro mês de vida e 2/3 dessas mortes 

poderiam ser evitadas se as mulheres tivessem acesso a consultas de pré-

natal, parto e puerpério imediato.  Diante disso, recomendam a realização de 

visitas domiciliares na primeira semana após o parto, para melhorar a 

sobrevida de mães e bebês.  

 Segundo a IMPAC guideline Pregnancy, Childbirth, Postpartum and 

newborncare: A guide for essencial practice – World Health Organization 

(2003), na visita domiciliar, a mãe deve ser questionada quanto ao seu bem 

estar, sangramentos, cefaleia, febre, convulsões, dispneia, dor intensa em 

abdome e períneo. O profissional deve ainda observar se a mama encontra-se 

edemaciada, presença de eritema, observar amamentação e ainda orientar a 

mãe a respeito de onde procurar atendimento em caso de problemas. 

O Ministério da Saúde (2006a) recomenda a realização de visita 

domiciliar na primeira semana após o parto, no sentido de verificar a adaptação 

da mãe e RN e fazer orientações iniciais, como verificar aleitamento materno, 

higiene do RN, cuidados com o coto umbilical e sanar dúvidas da puérpera. 

Além de verificar possíveis alterações de humor da puérpera no sentido de 

identificar de maneira precoce uma possível depressão pós-parto e garantir, 

dessa maneira, um cuidado adequado às necessidades da puérpera e RN. 
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Nessa oportunidade são realizadas, também, orientações referentes ao 

planejamento familiar, com definição de métodos anticoncepcionais mais 

adequados a cada puérpera. 

 Mesmo diante dos benefícios da consulta puerperal, em visitas 

domiciliares, a adesão das mulheres à consulta ainda representa um desafio 

para os gestores. De modo que é necessário desenvolver mecanismos para 

incentivar e encorajar a puérpera a buscar o serviço, assim como a equipe de 

saúde a realizar visitas domiciliares às puérperas na primeira semana após o 

parto, sendo essencial, nesse momento, a colaboração dos Agentes 

Comunitários de Saúde. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A análise do desempenho dos serviços de saúde da mulher dos 

municípios pertencentes ao Entorno Sul do Distrito Federal nos anos 2010 e 

2011 alcançou os objetivos estabelecidos previamente. 

Foram analisadas 319 entrevistas, a partir delas foi possível verificar que 

as mulheres residentes no Entorno Sul do DF, são jovens, 62,4% com idade 

inferior a 40 anos, 62,7% se consideram pardas ou negras, 6,1% vivem em 

relacionamento estável e não exercem atividade remunerada no momento da 

abordagem. 

Ao serem questionadas quanto à realização do exame colpocitológico foi 

possível verificar que 49% das mulheres com idade entre 20 e 30 anos nunca 

realizaram o exame. Entre as mulheres que realizaram o exame, 57,1% delas o 

fizeram pelo Sistema Único de Saúde. 

Dentre as participantes do estudo, 46,7% relataram nunca ter realizado o 

exame clínico das mamas e 68,8% nunca foram solicitadas a realizar o exame. 

Desse grupo, 9,3% se encontravam na idade preconizada pelo Ministério da 

Saúde, de 50 a 60 anos. 

Daquelas que foram solicitadas e conseguiram realizar o exame, 64% o 

fizeram em serviços privados de saúde. 

No que se refere à utilização de métodos contraceptivos, 42,5% das 

mulheres com 18 a 50 anos faziam uso de, pelo menos, um método, sendo o 

anticoncepcional oral, o método de escolha para 54,9%. Quando questionadas 

a respeito do seu histórico gestacional, 85% das participantes já tiveram 

alguma gestação, 42,1% tiveram sua primeira gestação antes dos 18 anos 

completos e 18,4% antes de completarem 15 anos. 

Quanto à saúde obstétrica, 90,9% delas fizeram o pré-natal na sua 

última gestação e o iniciaram no primeiro trimestre em 85,4% dos casos. 
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Dessas, 61% tiveram entre 5 e 9 consultas de pré-natal. O profissional 

responsável pelas consultas foi o médico em 61% dos casos. 

Questionadas a respeito das orientações recebidas, 57,5% das mulheres 

receberam algum tipo de orientação nas consultas de pré-natal como qual 

serviço procurar no momento do parto, 92,5% delas foram orientadas a não 

faltar às consultas. 

Em relação às atividades realizadas durante as consultas, 92,7% das 

mulheres tiveram a pressão arterial aferida, 87,8% tiveram o peso medido, 

82,9% tiveram o fundo de útero medido, 85,4% fizeram ausculta dos 

batimentos cardiofetais e 53,7% tiveram as mamas examinadas em todas as 

consultas. 

Ainda abordando as consultas de pré-natal, 20 % das mulheres que 

estiveram gestantes no período de 31 de Agosto de 2008 a 30 de Abril de 2010 

relataram terem sido diagnosticadas com hipertensão, sendo encaminhadas a 

especialistas em 37,5% das situações. 87,5% delas foram orientadas quanto 

aos possíveis riscos da gestação. 97,5% realizaram exames de hemograma, 

5% foram diagnosticadas com diabetes gestacional. Do mesmo modo, todas 

foram orientadas quando ao risco para gestação, porém não houve 

encaminhamentos. 

Quanto aos exames de sífilis e HIV, 82,5% e 87,5% realizaram os 

exames respectivamente, 2,5% delas, nas duas situações, tiveram resultado 

positivos e foram encaminhadas para tratamento em 100% dos casos.  

A realização de ultrassonografia foi informada por 90% das mulheres, 

sendo em 70,7% dos casos realizados em instituições privadas. 

Em relação ao parto, todas foram atendidas em hospitais, sendo 84,1% 

vinculados ao SUS. Ressalta-se que, segundo dados do CNES, os municípios 

não dispõem de leitos obstétricos  conforme Port.1101. Assim pode-se refletir 

que mulheres não tiveram seu parto realizado nos seus municípios de origem.  
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O local de realização do parto foi o primeiro estabelecimento procurado 

para 79,5% das mulheres. 76,7% não tiveram oportunidade de contar com um 

acompanhante no pré-parto, parto e puerpério imediato. 

O parto cesáreo foi realizado em 41,8% dos casos, em 55% não houve 

participação da mulher na escolha do procedimento, sendo uma imposição 

médica. 

Quanto à realização de consulta puerperal, 52,3% das mulheres foi a 

pelo menos uma consulta com médico ou enfermeiro até o 42º dia após o 

parto, 23,2% não compareceram mesmo sendo orientadas a fazê-lo. 

Essas informações refletem um quadro preocupante nessa região do 

país, que já enfrenta uma grande dificuldade no que se refere a acesso aos 

equipamentos sociais como educação, segurança e saúde.  

Do mesmo modo, diante dessa realidade a enfermagem tem um grande 

espectro de ações no sentido de melhorar o acesso aos serviços realizados por 

ela como, por exemplo, na situação do exame Colpocitológico.  

Diante da situação de baixa realização do exame por mulheres de 20 a 

30 anos, a enfermagem, que na Atenção Básica é responsável por ações 

relacionadas à saúde da mulher, como a realização do colpocitológico pode 

desenvolver ações no sentido de reverter esse quadro. Seja realizando ações 

para atrair esse público, alertando a respeito da importância do exame para a 

manutenção da saúde, ou disponibilizando horários de atendimento 

alternativos, como após o período comercial ou finais de semana, 

esporadicamente, a fim de fazer com que as mulheres que trabalham fora dos 

seus municípios de moradia possam ter acesso ao atendimento essencial ao 

seu bem estar. 

Ações como essa, podem reverter quadros preocupantes da saúde da 

mulher  naquela localidade, assim como em diversas porções do país. Sendo 

assim, pode-se afirmar que, diante do que foi revelado nos resultados desse 

estudo, é possível inferir que não faltam somente infraestrutura, que é tão 

importante para as ações, mas faltam do mesmo modo, atitudes positivas dos 

profissionais de saúde. Atitudes que seriam singulares no sentido de melhorar 
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o acesso e atendimento dessas mulheres  nos serviços de saúde, melhorando 

assim seus índices de atendimento e de cobertura da população no que se 

refere aos serviços de saúde. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa apresenta um cenário da saúde da mulher desenvolvido 

nos municípios pertencentes ao Entorno Sul do Distrito Federal e evidencia 

fortalezas e fragilidades dos referidos serviços que podem servir de subsídio 

para reorientação e direcionamento das atividades no sentido de melhorar o 

atendimento a essa importante parcela da população. 

A avaliação dos serviços de saúde da mulher pela usuária permite 

conhecer o juízo que essas fazem a respeito do atendimento recebido, 

refletindo a maneira como elas percebem esse processo. As dificuldades no 

acesso, principalmente do serviço, contribuem para a busca de melhorias na 

execução de programas e políticas a qual atinge um nível cada vez maior de 

qualidade nos atendimentos.  

Além da contribuição importante para o controle social no qual as 

usuárias podem participar através dos conselhos locais de saúde das decisões 

relacionadas às políticas de saúde e às necessidades da comunidade adstrita, 

constituem uma gestão participativa. Nos conselhos de saúde, os partícipes 

são divididos da seguinte forma: 50% dos assentos são ocupados pelos 

usuários dos serviços, 25% por representantes da administração municipal e 

25% ocupados por trabalhadores da saúde, conforme lei 8142/90 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 1990a). 

A região do Entorno do Distrito Federal é caracterizada por moradias 

aglomeradas que surgiram de maneira desordenada desde a construção de 

Brasília. Desse momento, os habitantes dessas localidades serviram como 

mão de obra na capital federal, de modo que os municípios que a circundavam 

são considerados cidades-dormitório.  

Por se tratar de uma região ocupada sem planejamento prévio, o 

Entorno do DF, local onde o estudo se desenvolveu, enfrenta ainda uma série 

de desafios, na geração de renda, pois a arrecadação oriunda da mão de obra 

desses trabalhadores não pertence aos municípios nos quais eles moram e, 
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diante disso, a economia desses municípios fica enfraquecida, refletindo, 

consequentemente, em uma dificuldade de oferecer a essa população 

equipamentos sociais como educação e saúde de maneira eficaz. 

Nesse sentido, as ações para melhorar esse quadro, as atividades 

nessa localidade devem ser integradas: saúde, educação, emprego. Assim 

como ações no sentido de fixar essa população nas suas localidades, para que 

eles tenham condições de produzir nos municípios de moradia e contribuir na 

geração e circulação de renda, geração de divisas e melhoria dos indicadores 

de saúde. 

Dentro desse processo, a população feminina que desempenha 

atualmente funções de chefia da família e mantenedora financeira do lar, além 

da função de cuidadora, por diversas vezes, utiliza os serviços de saúde. De 

modo que se faz importante disponibilizar a essa parcela da população um 

sistema de saúde eficaz e cada vez mais preocupado com a qualidade do 

atendimento e satisfação do cliente. 

 Atualmente a avaliação dos serviços tem se tornado uma importante 

ferramenta no que se refere à gestão dos serviços de saúde e, nessa 

perspectiva, os inquéritos de saúde têm grande importância. 

 O inquérito de saúde realizado no Entorno do Distrito Federal colabora 

de maneira importante para o levantamento de informações referentes à 

situação de saúde e aos problemas enfrentados pela população dessa 

localidade, servindo como ferramenta de avaliação e planejamento. 

 Como enfermeira, percebo a responsabilidade dessa categoria 

profissional em utilizar essas informações para fazer adaptações necessárias 

na rotina dos serviços, a fim de assegurar mais oportunidades às usuárias de 

receber atendimento às suas necessidades. Isso porque o cargo de gestora 

das unidades básicas de saúde tem sido ocupado pela enfermagem. 

 Contudo, ainda há a necessidade de incorporar ações de avaliação do 

serviço à rotina das instituições de saúde para que, a partir da avaliação e 
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monitoramento periódicos, possa ser feito um melhor acompanhamento dos 

avanços alcançados. 

 Além da contribuição com a gestão e assistência do sistema público de 

saúde, os achados dessa pesquisa possibilitarão várias publicações em saúde 

coletiva e enfermagem no meio científico. 

 Espera-se, ainda, que esse estudo repercuta no sentido de transformar a 

realidade dos municípios estudados, reformular estratégias para acolhimento à 

população e ofertar o atendimento necessário. Recomenda-se que mais 

estudos sejam desenvolvidos nessa localidade para diagnosticar fortalezas e 

fragilidades, reorientar os serviços e melhorar o atendimento ofertado. 

 Os achados sugerem ainda a importância de realizar ações de 

promoção de saúde junto à população, assim como desenvolver ações de 

prevenção de doenças como câncer de colo de útero, câncer de mama e 

planejamento familiar. 

 Faz-se necessário ainda compreender a saúde de maneira mais ampla, 

levando em consideração o perfil socioeconômico e características ambientais, 

como renda, educação, habitação e saneamento básico. 
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ANEXO 1- FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO SETOR CENSITÁRIO 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 3 – MAPAS DO SETOR CENSITÁRIO 
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ANEXO 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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