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RESUMO 

Entende-se saúde como direito humano fundamental e como maior recurso para o 
desenvolvimento social, econômico e pessoal, sendo influenciado por fatores 
políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, 
sendo a saúde da mulher fundamental para o desenvolvimento sustentável e para as 
gerações futuras. Objetiva-se, nesta dissertação, explorar as relações de um serviço 
de urgência e emergência em ginecologia e obstetrícia com o desenvolvimento 
regional e políticas públicas, realizando um estudo observacional, transversal, 
qualiquantitativo e com análise documental, por meio de um levantamento 
retrospectivo dos atendimentos do pronto socorro registrados no sistema 
informatizado do Hospital Materno Infantil (HMI) do Município de Marília, no período 
de 01/novembro/2016 a 31/outubro/2017, bem como por meio de entrevista com a 
Diretoria técnica do HMI, e, análise dos documentos referentes ao fluxo de atenção à 
saúde na rede de urgência e emergência em saúde da mulher. Os dados apontam 
que o fluxo de atendimento entre os municípios do DRS IX e entre os pontos de 
atenção dentro do município de Marília não é bem especificado, com fragilidade no 
processo de regionalização e hierarquização. A maioria das usuárias do pronto 
socorro (PS) está na faixa etária dos 20 a 24 anos, é casada, possui  ensino médio, 
é do lar e procedente de Marília. A classificação de risco ainda é insipiente e os 
maiores encaminhadores ao HMI são as Unidades de Pronto Atendimento. O registro 
médico muitas vezes é inespecífico, existindo grande solicitação de exames, mesmo 
sendo a maioria dos casos de baixa complexidade e a porcentagem relativamente 
pequena de taxa de internação. As internações possuem média de permanência 
maior que o recomendado e pouca gravidade extrema, representada pelo pequeno 
número de encaminhamentos à UTI. Existe um número considerável de 
atendimentos por condições sensíveis à atenção primária, mesmo de pessoas 
provenientes de áreas com presença de UBS ou PSF. Os grandes medicamentos 
usados são passíveis de utilização domiciliar, sendo o seu maior representante a 
dipirona. Conclui-se que o pronto socorro deve organizar a atenção às urgências e 
emergências nos hospitais, atendendo à demanda espontânea e/ou referenciada e 
funcionando como retaguarda para os outros pontos de atenção às urgências de 
menor complexidade. Entretanto, nota-se um desvio em sua função original, com 
realização de consultas pertinentes a outros pontos de atenção. Além disso, o estudo 
evidencia um distanciamento da prática ao que é estabelecido nas políticas de 
atenção primária, de urgência e emergência, de atenção à saúde da mulher, de 
atenção hospitalar, dentre outras. O conhecimento produzido pode servir de base 
para estudos mais detalhados, bem como para organização do próprio serviço do PS 
do HMI e criação de protocolos para organizar a forma de condução dos casos e os 
fluxos assistenciais. 
Palavras-chave: Ginecologia e obstetrícia, Pronto-Socorro, Política pública.  
 



 
 

ABSTRACT 

Health is understood as a fundamental human right and as a major resource for 
social, economic and personal development. It is influenced by political, 
economic, social, cultural, environmental, behavioral and biological factors, and 
women's health is fundamental to sustainable development and for future 
generations. The objective of this dissertation is to explore the relationships of an 
urgency and emergency care in gynecology and obstetrics with regional 
development and public policies, conducting an observational, cross-sectional, 
qualitative and quantitative study, with documental analysis, through the 
retrospective survey of care in the Maternity Hospital (MH), in the Municipality of 
Marília, from 01 / November / 2016 to 31 / October / 2017, as well as through an 
interview with the MH Technical Director, and analysis of the documents related 
to the flow of health care in the network of urgency and emergency in women's 
health. The study indicates that the flow of care between the municipalities of 
Regional Health Department IX and between the points of attention within the 
municipality of Marília is not well specified, with fragility in the process of 
regionalization and hierarchization. The majority of users is between 20 and 24 
years old, are married, are high school graduates, are housewife and come from 
Marília. The risk classification is still insipient and the major forwarders to the MH 
are the Urgency Care Units with lower level of complexity. The medical record is 
often non-specific and there is a great demand for exams, even though most 
cases are of low complexity and the relatively small percentage of hospitalization 
rate. The hospitalizations have a mean of permanence longer than recommended 
and little extreme severity, represented by the small number of referrals to the 
ICU. There is a considerable number of visits for ambulatory care sensitive 
conditions, even from people from areas with basic health unit or family health 
program. The major drugs used are possible to be used at home, and its largest 
representative is dipyrone. It is concluded that urgency and emergency care 
should organize the attention in the urgencies and emergencies’ network, taking 
into account spontaneous and / or referenced demand and functioning as a back-
up for other points of attention to less urgent emergencies. However, there is a 
deviation from its original function, with medical appointments pertinent to other 
points of attention. In addition, the study shows a distancing from practice to what 
is established in primary care, urgency and emergency policies, women's health 
care, hospital care, among others. The knowledge produced can serve as a basis 
for more detailed studies, as well as for the organization of the MH service itself 
and the creation of protocols to organize the way to conduct the cases and the 
care flows.  
Key words: Gynecology and obstetrics, Urgency and Emergency Care, Public 
policy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Todos sabem o árduo caminho de se fazer um mestrado e esta 

dissertação não teve uma trajetória diferente.  

Durante meu primeiro ano de percurso, tive grande apoio dos meus 

colegas de trabalho, alunos e superiores, para exercer minhas funções em horários 

alternativos. Entretanto, minha família foi assolada pela triste notícia de que minha 

avó materna estava com câncer de pulmão, sem nunca ter fumado. Minha avó que 

sempre foi minha maior incentivadora, aquela que me ensinou a escrever e que 

sempre me impulsionou nos estudos, estava cada dia mais debilitada. Mesmo com a 

saúde açoitada, ela não desistiu de viver e buscou os tratamentos que estavam ao 

seu alcance, tendo se mantido firme, mesmo quando todos esmoreceram. 

Espelhando-me nessa força e nesta garra, segui o mestrado e cursei todas as 

disciplinas necessárias, sempre com a supervisão atenta da minha ―vozinha‖, pois 

para ela minha desistência não deveria ser uma alternativa aos dias de transtorno. 

No segundo ano de percurso, há menos de 5 meses, houve mudança 

de toda a estrutura da dissertação, incluindo o tema e objeto de estudo, já que me 

mudei de cidade para realizar  residência médica em ginecologia e obstetrícia pela 

Faculdade de Medicina de Marília e, assim sendo, voltei meu interesse de estudo 

para a área de saúde da mulher. 

A mudança foi drástica e a escolha muito difícil, pois tive que deixar 

meus empregos, um concurso público, meu marido e minha família, estabilidade 

financeira e emocional, para realizar um sonho adormecido, mas não menos 

importante.  

Os meses iniciais de residência foram passando e os cansaços das 60 

horas semanais, entremeadas com os plantões noturnos foram me assolando e 

fazendo com que aos poucos o mestrado se tornasse algo distante e talvez 

impossível. Mas minhas companheiras de residência foram solidárias e não 

deixaram de me apoiar um dia sequer, me incentivando e ajustando o que era 

possível para que o caminho fosse menos dramático. Neste período, minha mãe foi 

acometida por um infarto agudo do miocárdio, com apenas 50 anos, tendo passado 

por cateterismo e angioplastia e dias intermináveis de internação na UTI. Desistir 
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passou a ser um caminho, mas nunca essa foi uma opção bem aceita, pois minha 

mãe, igualmente, sempre foi exemplo de determinação e foco.  

Talvez não menos importante, tenha sido a mudança de orientadora, já 

que a professora que anteriormente exercia essa função se mudou de estado, tendo 

sido substituída por outra, não menos capaz.  

Assim, em meio a dificuldades, estudos e novas experiências em um 

hospital terciário especializado em saúde da mulher, surgiu o desejo de estudar o 

serviço de urgência e emergência (Pronto Socorro - PS) do Hospital Materno Infantil 

(HMI) e sua interface com o desenvolvimento regional, a partir da identificação 

empírica de um uso inadequado do serviço por parte das usuárias e dos próprios 

profissionais da saúde.  

O Conselho Federal de Medicina desde 1995 define como urgência a 

ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo 

portador necessita de assistência médica imediata e como emergência a 

constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco 

iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico 

imediato (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995). Dessa maneira, sabe-se 

que o PS deve organizar a atenção às urgências e emergências nos hospitais 

atendendo à demanda espontânea e/ou referenciada e funcionando como 

retaguarda para os outros pontos de atenção às urgências de menor complexidade 

(BRASIL, 2013a). Todavia, muitas vezes além desse atendimento original, o PS do 

HMI presta-se a atender mulheres com quadros percebidos como urgências, mas 

incompatíveis com tal situação; pacientes não aderentes à atenção primária e/ou 

especializada e as urgências sociais. Não obstante, ocorrem casos de 

acompanhamentos com retornos constantes orientados pelos próprios médicos, ao 

invés de contrarreferência ao serviço de atenção primária de origem. A isso soma-se 

a superlotação, inclusive com internações realizadas em leitos virtuais no próprio PS 

e agrava-se por problemas organizacionais como, por exemplo, a falta de triagem de 

risco, o que determina o atendimento de todos os casos que buscam por atenção, 

sem qualquer avaliação prévia da pertinência da queixa para o tipo de serviço 

procurado, podendo acarretar prejuízo aos pacientes e não atender ao princípio do 

SUS de equidade. Merece lembrança também a falta de materiais e insumos, 

fazendo, muitas vezes, com que a investigação e tratamento preconizados e 

baseados em evidência científica não sejam instituídos (BRASIL, 2002).  
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Logo, é recorrente o pensamento que, mesmo existindo políticas 

públicas especificamente voltadas à saúde da mulher e à organização dos fluxos 

assistenciais, existem lacunas entre a aplicação das mesmas e o desenvolvimento 

local e regional. 

Soma-se ao contexto apresentado, o conhecimento grosseiro de que 

80% das demandas de atendimento do PS são queixas obstétricas, totalizando uma 

média de 800 casos/mês. 

Sabe-se que a saúde materna é fundamental para o desenvolvimento 

sustentável e para as gerações futuras. A má saúde materna é medida por 

mortalidade e morbidade (GRAHAM et al, 2016) e relaciona-se com a qualidade da 

atenção prestada à mulher, incluindo desde o planejamento familiar e a assistência 

pré-natal até o puerpério (SILVA, 2016). A mortalidade materna é definida como: 

 

a morte de uma mulher durante ou até 42 dias após o término da gravidez, 
independente da duração e local da gravidez, por qualquer causa 
relacionada ou agravada pela gravidez ou sua gestão, mas não devido a 
causas acidentais ou incidentais (WHO, 2012). 

 

Neste cenário, muitas vezes o pronto socorro apresenta-se como porta 

de entrada para o atendimento resolutivo e determinante no desfecho positivo da 

saúde materna e, portanto, de fundamental necessidade de estudo. 

A partir de tal contexto, surge a indagação de qual o perfil 

sociodemográfico e de adoecimento das mulheres que buscam atendimento de 

urgência e emergência no hospital materno infantil e sua relação com o 

desenvolvimento regional? 

Nesta perspectiva, o estudo ora empreendido, versa no Capítulo 2 

sobre as múltiplas relações entre a saúde, o desenvolvimento e a justiça social. 

Trata da saúde tanto no aspecto relacionado ao indivíduo e qualidade de vida, 

quanto como setor que interage em diversas dimensões com outros setores, sendo 

alvo de políticas públicas e interesses particulares.  O Capítulo 3 aborda de forma 

abrangente a descentralização, hierarquização e regionalização em saúde 

determinada pela constituição federal e pelo SUS, os pontos de atenção em 

Urgência e Emergência, esclarecendo as relações entre os municípios nos fluxos 

assistenciais. Já o Capítulo 4 aborda a necessidade de desenvolvimento de mulher 
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como agente de transformação social, os aspectos mais relevantes da mortalidade 

feminina e os principais enfoques das políticas públicas femininas.  

As conexões mentais que incitaram tais capítulos foram as seguintes: 

primeiro é necessário entender as relações de saúde com desenvolvimento de forma 

abrangente, sem restrições à saúde da mulher, pois, neste caso, o abordado de 

forma mais macro também se aplica ao caso singular das mulheres. Posteriormente, 

para se entender muitas das situações que envolvem a utilização do serviço de 

urgência e emergência pelas mulheres é preciso, de antemão, conhecer como os 

fluxos organizacionais se estruturam a partir de uma rede regionalizada e 

hierarquizada. Por fim, parte dos atendimentos de urgência e emergência são 

secundários ao papel histórico das mulheres e da forma de condução das políticas 

públicas. 

O Capítulo 5, por sua vez, aborda os resultados integrados com a 

discussão, com uma análise sistêmica dos achados, sendo inviável esgotar as 

reflexões em relação às políticas públicas e o desenvolvimento social e humano 

como um todo. 

O Capítulo 6 caracteriza-se como considerações finais, sendo um 

apanhado geral e amplo do encontrado. 

Ao responder à pergunta mencionada ao final deste estudo, pretende-

se contribuir, antes de qualquer coisa, para estabelecer um panorama geral do 

serviço prestado pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, bem como para 

maximizar a alocação de recursos financeiros, identificar pontos de possíveis 

melhorias no fluxo assistencial de urgência/emergência em saúde da mulher no 

município e na rede de atenção à saúde, ampliar o conhecimento de todos os atores 

envolvidos na prestação e na gestão do serviço e por fim, e não menos importante, 

contribuir como incentivo para criação de uma agenda comum de objetivos e metas 

a serem alcançados, agregando o maior número de agentes envolvidos e 

interessados, para um atendimento digno da população e benefício dos 

trabalhadores, já que tendo claro o serviço prestado, existe uma maior possibilidade 

de articulação e implementação de ações de melhoria cabíveis. 

Ao levar-se em conta que para o desenvolvimento local é necessária a 

efetivação da cidadania e que esta inclui a capacidade de exercer os direitos 

políticos, civis e ambientais, com espaço efetivo de integração entre os cidadãos, 

entre governantes e governados, destaca-se a importância desse estudo, pois como 
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é possível exercer participação efetiva nesse cenário da saúde e, mais 

especificamente, no de urgência e emergência em ginecologia e obstetrícia, sem 

conhecimento da realidade da assistência local nesse setor? Como pode o governo 

estar ao alcance de todos, se as informações não estão? (AKERMAN, 2005). 

Longe de almejar conclusões definitivas, o estudo foca em inspirar 

inquietações, com novas discussões e reflexões sobre a saúde da mulher no 

contexto da urgência e emergência, com consequências para o desenvolvimento 

regional. 

 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Explorar as relações de um serviço de urgência e emergência em 

ginecologia e obstetrícia com o desenvolvimento regional e políticas públicas. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Caracterizar o serviço de urgência e emergência em ginecologia e 

obstetrícia do Hospital Materno Infantil, bem como suas usuárias; 

Caracterizar o fluxo de atenção à saúde da Rede de Urgência e 

Emergência em saúde da mulher do Município de Marília/SP; 

Problematizar a aplicação das políticas públicas relacionadas ao setor e 

às características encontradas; 

 

1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Foi realizado um estudo observacional, transversal, qualiquantitativo e 

de análise documental, por meio de um levantamento retrospectivo dos 

atendimentos do pronto socorro (PS) registrados no sistema informatizado do 



16 
 

Hospital Materno Infantil do Hospital das Clínicas (HMI) do Município de Marília no 

período de 01/novembro/2016 a 31/outubro/2017, relacionados ao público feminino. 

O HMI atende nas especialidades de pediatria, ginecologia e obstetrícia 

e terapia intensiva neonatal e pediátrica, sendo caracterizado como um Hospital 

Especializado tipo II (BRASIL, 2015), com referência para uma cobertura 

populacional de 1.077.491 habitantes. Possui título de ―Hospital Amigo da Criança‖ 

desde 2002, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e sendo referência no 

cuidado em saúde da criança e da mulher.  

Na área de saúde da mulher, possui capacidade planejada de 

internação de 16 leitos e capacidade operacional real de 10, relacionados à 

ginecologia e 20 leitos de capacidade planejada e operacional relacionados à 

obstetrícia (alojamento conjunto), com a realização de uma média de 110 

partos/mês, com aproximadamente 70% das vias de parto sendo cesáreas. 

O setor de obstetrícia recebe majoritariamente casos de internação de 

gestação de alto risco provenientes tanto do ambulatório de gestação de alto risco 

como do pronto socorro, alocados fisicamente no mesmo complexo estrutural. O 

ambulatório de gestação de alto risco possui em torno de 200 atendimentos mensais 

de patologias variadas, incluindo síndromes hipertensivas, diabetes gestacional ou 

prévia, doenças reumatológicas, cardiopatias, má formação fetal, dentre outras.  

O serviço de urgência e emergência do HMI provê atendimento 

pediátrico, ginecológico e obstétrico 24h por dia, 7 dias por semana à população 

proveniente do IX Departamento Regional de Saúde de Marília, com 62 municípios 

situados nas regiões de saúde de Adamantina, Assis, Marília, Ourinhos e Tupã, 

sendo o centro de referência da região. 

O setor de ginecologia e obstetrícia do PS conta com 11 profissionais 

médicos que se rodiziam no plantão, bem como 6 residentes em ginecologia e 

obstetrícia, com média de atendimento mensal de aproximadamente 1000 casos, 

compondo-se mais de 80% por queixas obstétricas, segundo o núcleo de tecnologia 

de informação do hospital. 

Neste estudo, abordaram-se apenas aspectos relacionados à saúde da 

mulher, excluindo-se, portanto, os pediátricos. A procura do serviço de urgência e 

emergência pelas usuárias pode ocorrer por demanda espontânea, por 

encaminhamentos dos pronto-atendimentos da cidade ou por encaminhamento dos 
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serviços de saúde dos municípios integrantes da Rede Regionalizada de Atenção à 

Saúde 10 (RRAS 10). 

Todas as mulheres que chegam ao PS do HMI passam por uma 

classificação de risco realizada por um profissional da enfermagem, o qual 

categoriza o motivo da procura por gravidade da situação, não urgente (azul), 

urgência mínima (verde), urgência relativa (amarelo) e urgência absoluta (vermelho). 

O atendimento é registrado em prontuário eletrônico, realizado por um 

profissional médico especialista em ginecologia e obstetrícia, por um médico 

residente em ginecologia e obstetrícia ou por um estudante do 5º ano de medicina, 

sendo que nas duas últimas situações, ocorre supervisão do atendimento pelo 

médico especialista de plantão. Os casos são priorizados de acordo com 

classificação de risco, sendo atendidos primeiro os classificados em vermelho, 

depois os amarelos e, por fim, os verdes e azuis. De acordo com a queixa e 

diagnóstico, as mulheres podem ser liberadas com orientações e/ou medicações a 

serem usadas em casa, podem ser submetidas a exames complementares no local, 

podem receber medicações no local, sendo por fim liberadas com alta hospitalar ou 

internadas no serviço.  Para isso, como já mencionado, o HMI possui 20 leitos de 

internação obstétrica com alojamento conjunto e 10 leitos de internação 

ginecológica, além de 2 leitos de pré-parto,  totalizando 38 leitos. 

Foram coletados dados de todas as fichas de atendimento obstétrico e 

ginecológico registradas no sistema eletrônico no período delimitado, não sendo 

excluído nenhum atendimento do período.  

As variáveis para caracterização das usuárias e do serviço foram idade, 

estado civil, escolaridade, ocupação, município de origem, número de atendimentos 

realizados por dia, classificação de risco (CR), tempo de espera para consulta, 

tempo de permanência no PS, código internacional de doenças (CID) registrado no 

atendimento, exames complementares solicitados, medicações prescritas para uso 

no PS, encaminhamento ao final da consulta do PS, número de consultas que 

geraram internação, local de internação das pacientes internadas pelo PS, tempo de 

internação das pacientes internadas pelo PS, CID de internação das pacientes 

provenientes do PS, uso de leitos de UTI pelas pacientes internadas pelo PS, com 

definição de CID, idade e dias de internação, encaminhamentos ao final da 

internação, óbito de pacientes internadas pelo PS.  
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Em relação aos CIDs, a investigação ocorreu pela frequência de 

registro no sistema, tendo se estabelecido a prevalência de cada um deles. 

Alguns de interesse arbitrário foram agrupados por semelhança clínica 

ou de significado da seguinte forma: 

- Supervisão de gestação: Z349 - Supervisão de gravidez normal, não 

especificada, Z359 - Supervisão não especificada de gravidez de alto risco, Z000 - 

Exame médico geral, Z014 - Exame ginecológico (geral) (de rotina), Z358 - 

Supervisão de outras gravidezes de alto risco, Z340 - Supervisão de primeira 

gravidez normal, Z348 - Supervisão de outra gravidez normal, Z353 - Supervisão de 

gravidez com história de assistência pré-natal insuficiente, Z369 -Rastreamento pré-

natal não especificado. 

- Dor abdomino-pélvica: R102 - Dor pélvica e perineal, M545 - Dor 

lombar baixa, R104 - Outras dores abdominais e as não especificadas, R103 - Dor 

localizada em outras partes do abdome inferior 

- Ameaça de aborto: O2000 – Ameaça de aborto 

- Aborto de algum tipo: O069 - Aborto não especificado - completo ou 

não especificado, sem complicações, O021 - Aborto retido, O039 - Aborto 

espontâneo - completo ou não espec., sem complicações, O034 - Aborto 

espontâneo - incompleto, sem complicações, O060 - Aborto não especificado - 

incompleto, complicado por infecção do trato genital ou dos órgãos pélvicos, 

N96Abortamento habitual, O031 - Aborto espontâneo - incompleto, complicado por 

hemorragia excessiva ou tardia. 

- Infecção do trato urinário: N390 - Infecção do trato urinário de 

localização não especificada, O234 - Infecção não especificada do trato urinário na 

gravidez, O231 - Infecções da bexiga na gravidez, N300 - Cistite aguda, O233 - 

Infecções de outras partes do trato urinário na gravidez, N309 - Cistite, não 

especificada, O230 - Infecções do rim na gravidez, O239 - Outras infecções e as não 

especificadas do trato urinário na gravidez. 

- Síndromes Hipertensivas: I10 - Hipertensão essencial (primária), 

O149 - Pré-eclâmpsia não especificada, O16 – Hipertensão Materna não 

Especificada, O100 - Hipertensão essencial pré-existente complicando a gravidez, o 

parto e o puerpério, O141 - Pré-eclâmpsia grave, O109 - Hipertensão pré-existente 

não especificada, complicando a gravidez, o parto e o puerpério, O150 - Eclampsia 

na gravidez, O151 - Eclampsia no trabalho de parto. 
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-Sífilis na gestação: O981 - Sífilis complicando a gravidez, o parto e o 

puerpério, A539 - Sífilis não especificada, A502- Sífilis congênita precoce não 

especificada, A510 - Sífilis genital primária, A519 - Sífilis precoce não especificada. 

- Morte Fetal: P95 – Morte fetal por causa não especificada, O364 - 

Assistência prestada à mãe por morte intra-uterina 

- Abuso Sexual: T724 – Abuso sexual, Y059 Agressão sexual por meio 

de força física - local não especificado Z044 - Exame e observação após alegação 

de estupro e sedução 

- Agressão: R456 - Violência física, Y049 - Agressão por meio de força 

corporal - local não especificado, Y044 - Agressão por meio de força corporal - rua e 

estrada, Y090 - Agressão por meios não especificados – residência, Y088 Agressão 

por outros meios especificados - outros locais especificados. 

 

No tocante à classificação de risco, adotou-se 5 indicadores (BRASIL, 

2014a): 

Percentual de classificações segundo prioridade clínica (cor), calculado 

pela somatória de todas as usuárias classificadas segundo prioridade clínica (cor) 

dividida pelo número de usuárias classificadas, no mesmo período X 100; 

Tempo médio de espera do cadastro ao início da classificação de risco, 

calculado pela somatória de todos os tempos de espera dos usuárias, do cadastro da 

CR, dividido pelo número de usuárias no mesmo período; 

Tempo Médio da usuária na classificação de risco, calculado pela 

somatória de todos os tempos de abertura da ficha de CR ao final da CR, dividido 

pelo número de usuárias classificados no mesmo período; 

Tempo médio de espera do final da classificação de risco ao 

atendimento médico, pela somatória de todos os tempos de espera dos usuários 

com determinada prioridade clínica para atendimento médico dividido pelo número 

de usuárias com a mesma prioridade clínica, no mesmo período.  

Tempo médio de permanência no PS, calculado pela somatória de 

todos os tempos de espera das usuárias com determinada prioridade clínica, do 

cadastro da CR até a finalização do atendimento na urgência, dividido pelo número 

de usuárias com a mesma prioridade clínica, no mesmo período.  

Já, para o tempo de internação, utilizou-se a média de permanência, 

calculada pela relação entre o número de pacientes-dia e o número de saídas, 
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expressando o tempo médio que o paciente permanece internado em dias (NÚCLEO 

DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR, 2010). 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas do programa 

Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de gráficos e tabelas, com uso de 

estatística descritiva. 

As informações relativas ao município de origem, pelo endereço 

cadastrado na ficha de atendimento do PS, das pessoas que buscaram atendimento 

por condições sensíveis à atenção básica foram georreferenciadas com uso do 

Google Maps. Foram georreferenciados pela cidade de origem aqueles endereços 

não identificados pelo programa. Os seguintes CIDs de condições sensíveis à 

atenção básica cadastrados nos atendimentos foram considerados no 

georreferenciamento: N70- Salpingite e oforite, N71- Doença inflamatória do útero, 

exceto o colo, N72- Doença inflamatória do colo do útero, N73- Outras doenças 

inflamatórias pélvicas femininas, N75 - Doenças da glândula de Bartholin, N76- 

Outras afecções inflamatórias da vagina e da vulva, O23- Infecção do trato urinário 

na gravidez, O98.1- Sífilis complicando a gravidez, parto e o puerpério como forma 

de associação com o CID de sífilis congênita. 

Para caracterizar o fluxo de atenção à saúde da Rede de Urgência e 

Emergência do Município de Marília, foi agendada uma entrevista semiestruturada 

com a Diretora Técnica do HMI, afim de se esclarecer a regionalização e 

hierarquização da assistência nessa área.  A entrevista foi guiada pelas seguintes 

perguntas disparadoras, relacionadas a queixas obstétricas e ginecológicas: Qual o 

fluxo assistencial das urgências e emergências em saúde da mulher estabelecida 

entre os Municípios da RRAS? Como se desenvolve o fluxo assistencial em saúde 

da mulher em urgência e emergência dentro do próprio Município de Marília? 

Existem protocolos de referência e contrarreferência entre os diferentes tipos de 

ponto de atenção da rede de urgência e emergência em saúde da mulher? A 

entrevista foi gravada e o fluxo assistencial reconstruído a partir das informações 

dadas em conjunto com análise documental dos protocolos e pactos no que se 

relaciona à atenção em saúde da mulher na rede de urgência e emergência. 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com os preceitos da Resolução 

nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre os aspectos 

éticos de pesquisas envolvendo seres humanos. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Uni-FACEF, sob o CAAE 80683317.2.0000. 
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2 DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E JUSTIÇA SOCIAL 

 

 

A palavra saúde é polissêmica e ora será mencionada como setor, ora 

como condição do indivíduo, ora como característica coletiva, ora como direito 

objetivo. 

Nesta dissertação, entende-se saúde como direito humano fundamental 

e como maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal, sendo 

influenciado por fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, 

comportamentais e biológicos (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE, 1986). Assim, o conceito de saúde contempla 

minimamente quatro dimensões, sendo elas a física, a mental, a espiritual e a social, 

configurando-se como um requisito central, e portanto, básico para uma vida digna 

(RIBEIRO, 2015). 

Direitos e garantias fundamentais podem ser entendidos como fatores 

sem os quais o indivíduo não se realiza, não convive e não sobrevive e por isso 

devem ser assegurados e garantidos a todos, para uma vivência digna e igualitária. 

(SILVA, 2010). Sendo a saúde um direito fundamental, ela apresenta características 

próprias como universalidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade e 

imprescritibilidade (LENZA, 2008). Dessa forma, a abordagem do desenvolvimento e 

saúde, merece associação do desenvolvimento humano com os direitos e garantias 

fundamentais.   

A Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, 

pactuou os novos objetivos de desenvolvimento sustentável global, com intenção de 

implantação plena da agenda em 2030, sendo o início em 01 de janeiro de 2016. Os 

objetivos foram traçados por meio de consulta pública por 2 anos, envolvimento da 

sociedade civil e demais partes interessadas e tem como prioridades de 

desenvolvimento a erradicação da pobreza, a saúde, a educação, a segurança 

alimentar e nutricional, mas traz consigo outros aspectos importantes, como 

igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, os quais, por meio 

de uma abordagem sistêmica, não deixam de ter relação com a saúde. A Agenda 

explicita a necessidade do respeito aos direitos humanos, incluindo o direito ao 

desenvolvimento (ONU, 2015). 
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O desenvolvimento, por sua vez, tem relação com a melhora da 

qualidade de vida e das liberdades que são valorizadas, permitindo que as pessoas 

sejam completas, podendo praticar os seus desejos (SEN, 2010). 

Muitas pessoas são expostas à morte prematura, à escassez de 

acesso ao serviço de saúde, de educação funcional, de emprego remunerado, de 

segurança econômica ou social ou à desigualdade de gênero e dessa forma têm 

suas liberdades substantivas ou seus direitos e garantias fundamentais restringidos 

(SEN, 2010). Igualmente, outras têm recusadas suas liberdades instrumentais, com 

privação de suas liberdades políticas, de seus direitos civis básicos, de 

oportunidades sociais e de proteção social, negando a possibilidade de participarem 

amplamente na sociedade (PINHEIRO, 2012). Assim, a pura e simples privação de 

uma liberdade substantiva pode acarretar um série de outras privações de 

liberdades substantivas e instrumentais e, nesse paradigma, a saúde apresenta-se 

novamente como essencial (SEN, 2010; PINHEIRO, 2012). 

Para exercerem uma liberdade substantiva é necessário que as 

pessoas tenham capacidade de levar o tipo de vida que elas valorizam. Tais 

capacidades podem sofrer impacto de políticas públicas e o inverso é igualmente 

verdadeiro (SEN, 2010). Exemplificando, as políticas públicas de saúde sofrem 

influência daquilo que atualmente é valorizado, bem como interferem na valorização 

de determinados aspectos relacionados à saúde. 

 Ter mais liberdade melhora o auto cuidado e o poder de influenciar o 

mundo, favorece a realização de bons resultados, essenciais para o processo de 

desenvolvimento (SEN, 2010). 

Ao falar-se em desenvolvimento, sabe-se que existe uma relação 

bidirecional ou mesmo multidirecional com a saúde, ou seja, a saúde, tanto como 

setor quanto como condição, pode influenciar positiva ou negativamente no 

desenvolvimento social e econômico, assim como ambos podem exercer o mesma 

influência sobre ela (AKERMAN, 2005). 

Posicionando-se sobre a questão econômica, é certo que a privação de 

renda pode ser a causa de más condições de vida, de saúde, de nutrição, de 

educação e etc, entretanto, ainda que muito importante, integra um arsenal mais 

amplo, composto pela privação de capacidades. Por exemplo, o desemprego não 

envolve apenas a questão de diminuição de renda, mas também a debilitação de 

habilidades, de iniciativa, exclusão social, perda de autonomia, supressão da saúde 
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física e mental. Assim, mesmo que haja um sistema de previdência, por exemplo, 

tais efeitos não são cobertos (SEN, 2010). 

 A questão da renda ou econômica não pode, portanto, ser analisada 

isoladamente. Determinado conjunto de pessoas pode ter uma renda semelhante ou 

maior do que outro grupo, entretanto pode sofrer privações relativas ou absolutas, 

ou seja, pode haver uma dissonância entre os padrões de vidas julgados segundo a 

renda per capita e os segundo o potencial de vida para sobreviver até idades mais 

avançadas. Por exemplo, nos EUA os afro-americanos possuem uma renda maior 

que os pobres da China ou do Kerala, entretanto apresentam uma taxa de 

sobrevivência menor (SEN, 2010). Aspectos do desenvolvimento humano, portanto, 

não covariam nem se submetem à métrica da renda, ainda que esta seja um  

importante meio para o desenvolvimento e tenha relação com os determinantes 

sociais de saúde (PINHEIRO, 2012). 

 A qualidade de vida, que envolve a saúde, concentra-se, por 

conseguinte, na forma como as pessoas vivem e não necessariamente na renda que 

possuem, assim a renda é instrumental e depende das circunstâncias e interações 

com outros aspectos da vida (SEN, 2010). 

Frente a isso, a saúde é coordenadora do bem-estar e da capacidade 

de exercermos liberdades individuais e coletivas e a equidade na saúde é 

inexoravelmente multidimensional e central para compreensão da justiça social. 

Portanto, a saúde em si é uma das mais importantes condições para vida e para o 

desenvolvimento das capacidades humanas. Uma ampliada noção de justiça, que 

envolva distribuição equitativa e desenvolvimento de capacidades, não pode ignorar 

o papel da saúde (SEN E KLIKSBERG, 2010), sendo esta um direito objetivo, com 

reconhecimento social e alcance suficiente para gerar políticas públicas (PINHEIRO, 

2012).Por ser multidimensional e possuir diversas interfaces, vários fatores exercem 

influência na saúde individual e coletiva, como acesso ao atendimento, 

predisposições genéticas, renda, hábitos alimentares, condições de moradia, 

características epidemiológicas, condições de trabalho, hábitos de vida, variações 

climáticas etc. Desta forma, a equidade em saúde sobrepõe exclusivamente a 

questão do acesso ao atendimento ou igualdade em saúde; deve levar em 

consideração também a forma de alocação de recursos e os arranjos sociais de 

determinada comunidade (SEN E KLIKSBERG, 2010).  
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Assim, de nada adianta medidas que diminuam as desigualdades se 

não se ajustarem à equidade em saúde. Para elucidar, hipoteticamente, pouco 

resolve fornecer mamografia a todas as mulheres, enquanto as da zona periférica 

estão morrendo por doenças infectocontagiosas; pouco resolve todas as mulheres 

terem acesso ao serviço, mas nem todas terem suas necessidades de saúde 

ouvidas; pouco resolve o investimento de recursos ocorrerem em áreas não 

prioritárias ou de alta densidade tecnológica.  Obviamente, com essa afirmação, não 

se exclui a importância de combate à desigualdade, somente deseja-se apontar que 

a equidade em saúde é multidimensional e deve ser um alvo valorado (SEN E 

KLIKSBERG, 2010), contemplando tanto as necessidades de saúde, quanto as 

necessidades de serviços de saúde, com olhar para as desigualdades em saúde em 

termos dos determinantes de saúde (RIBEIRO, 2015).  

Cada pessoa merece singularidade, o que combate a indiferença na 

distribuição da atenção à saúde. O bem-estar, no geral, não significa o bem-estar de 

todos, ou seja, de nada adianta alguns estarem infinitamente saudáveis, enquanto 

outros estão dolorosamente doentes. A soma do todo, neste caso, não é igual às 

partes; um fato não compensa o outro (SEN E KLIKSBERG, 2010).  Em 

concordância, é necessária atenção refinada às diversas circunstâncias particulares 

vivenciadas por cada indivíduo, para reconhecimento daquilo como fundamental e, 

portanto, básico e pertinente à saúde daquela pessoa (RIBEIRO, 2015). 

Qualquer redução de doença em qualquer pessoa deveria ter a mesma 

prioridade, independente do nível geral de saúde ou econômico dessa pessoa. 

Todavia, uma pessoa incapacitada ou doente crônica, acaba recebendo menos 

atenção médica, o que gera mais desvantagem para aquele já em prejuízo (SEN E 

KLIKSBERG, 2010). Dessa forma, um indivíduo nessa situação tem sua capacidade 

normativa reduzida, operando com os seus funcionamentos básicos restritos 

(RIBEIRO, 2015), não recebendo atenção equitativa, contrapondo mais uma vez à 

justiça social. 

Em síntese, podem-se encontrar inúmeras associações entre saúde e o 

desenvolvimento, as quais se relacionam com a polissemia da palavra, tais como 

(GADELHA et al, 2011): 

a. Vertente associada ao bem-estar e qualidade de vida, com interação 

íntima com condições de vida e determinantes sociais.  
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Portanto, apresenta-se como área transversal para o desenvolvimento 

econômico e social, fazendo pontes com os demais condicionantes de 

desenvolvimento; 

b. Fator de interferência na expectativa de vida e no capital humano, 

captado pelos indicadores matemáticos de desenvolvimento. Dessa maneira, a 

saúde tem o potencial de impactar nos investimentos tanto locais, quanto regionais 

ou nacionais; 

c. Sistema que gera renda, emprego e inovação, com impacto na 

globalização associada à revolução tecnológica, já que, potencialmente, forma um 

complexo econômico de atividades relacionadas à microeletrônica, biotecnologia, 

química fina, nanotecnologia, mecânica de precisão, etc. Sendo a inovação aspecto 

crítico no desenvolvimento regional, este sistema mostra-se relevante; 

d. Política relacionada ao sistema de proteção social, com 

responsabilização do Estado sobre o cuidado dos indivíduos. Política esta que 

apresenta divergência e conflitos, pois ao mesmo tempo que ordena um acesso 

universal, convive com o setor privado forte e atuante, bem como torna-se 

secundária frente à liberalização da economia; 

e. Setor que gera disputas políticas para definição de suas diretrizes, já 

que movimenta quantidade expressiva de recursos e relaciona-se à polarização de 

interesses de reguladores, provedores e usuários; 

f. Setor que engloba relação entre as esferas municipais, estaduais, 

nacionais e sociedade e apresenta-se como meio para construção de um espírito de 

nação; 

g. Área fulcral para integração com países fronteiriços. A faixa de 

fronteira representa 30% do território nacional e figura-se como meio de cooperação 

entre estados dos diferentes países, já que tais regiões sofrem carências 

importantes, pois estão geograficamente à margem do centro político do país e de 

cada estado pertencente, bem como apresentam questões diplomáticas específica; 

h. Setor com relações multiaxiais, pelo qual ações específicas 

interferem no desenvolvimento econômico. Por exemplo, ao se vivenciar a epidemia 

da obesidade e necessidade de combate desse transtorno, a redução do consumo 

de produtos industrializados, ricos em sódio, açúcar ou gorduras pode gerar 

mudanças econômicas. O mesmo ocorre com o combate ao tabagismo, por meio de 



26 
 

legislação antifumo e campanhas, que além da diminuição do consumo do produto, 

pode gerar economia de recursos a quem cessa o uso (AKERMAN, 2005); 

i. Condição que sofre influência de múltiplas ações e políticas públicas. 

 Além do elencado acima, o setor saúde permite determinar novos 

fluxos de investimentos e, delimitar a rede urbana no aspecto territorial, permite o 

envolvimento de uma cadeia produtiva de produtos e serviços com impacto 

econômico, social e organizacional e por fim, organiza a política, dando um enfoque 

territorial para a mitigação das desigualdades entre regiões, quando bem 

implementada. Em relação à delimitação da rede urbana, o setor saúde determina a 

capacidade de polarização das cidades, com hierarquização desses espaços em 

escalas diversas, pois se apresenta como um bem de consumo coletivo. 

Dessa forma, e sob essas diversas perspectivas, a saúde deveria 

ocupar um espaço estratégico nas políticas públicas, pois pode ser considerada 

pedra angular do desenvolvimento sustentável. Sua relevância em todas as políticas 

é reforçada pelas consequências das políticas públicas nos sistemas de saúde, 

determinantes da saúde e bem-estar (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 

PROMOÇÃO DE SAÚDE, 2013). Entretanto, a existência de vários conflitos de 

interesse gera distúrbios em sua priorização, muitas vezes a restringindo apenas a 

uma relação diminuta com o desenvolvimento humano e não ao econômico. Isso 

gera uma dissonância do que é preconizado com o que é instituído no Sistema Único 

de Saúde (SUS), abrindo um abismo entre teoria, prática e desenvolvimento. Fluxos 

e interesses nacionais e internacionais, portanto, culminam em desigualdades 

sociais, gerando desunião entre o social e o econômico, com impactos assimétricos 

na implementação dos princípios e diretrizes do SUS e distanciamento da justiça 

social. 

Esses conflitos de interesse podem ser ilustrados por um breve 

histórico mais atual do financiamento da saúde. 

A política de seguridade social integra a saúde, a previdência e a 

assistência social, compondo um modelo de política redistributiva e inspirada em 

princípios como justiça social, que garantem a todos os cidadãos o direto de 

benefícios mínimos, de forma universalizada, independente da existência de algum 

tipo de contribuição. Vem associada com a criação de um orçamento único, o 

Orçamento da Seguridade Social (OSS), composto por contribuições e impostos, 

pelo qual 30% deveria ser destinado ao SUS. Todavia, inconsistências ocorreram, 
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tais como a não entrada da totalidade de recursos que lhe pertenciam, a falta de 

regularidade dessa entrada de recursos e gastos que não correspondiam a 

atividades específicas da seguridade social, gerando gradual esvaziamento do 

Conselho Nacional de Seguridade Social, com desarticulação do projeto da 

seguridade social instituído pela constituição (LUCCHESE, 2002; GIOVANELLA et 

al, 2013). 

Com consequência, emergiu a promulgação da Emenda Constitucional 

nº 29, em 2000, a qual definiu a participação das esferas federal, estadual e 

municipal de governo no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, 

garantindo formalmente o financiamento do SUS. Por ela, a União deveria participar 

com valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto 

Interno Bruto (PIB), os Estados com 12% da arrecadação vinculável das receitas e 

os Municípios 15%, sendo este o mínimo para aplicação em ações de serviços 

públicos de saúde (LUCCHESE, 2002; VIEIRA 2016). 

Devido às múltiplas distorções existentes no setor político do Brasil, em 

2012 foi necessário a Lei Complementar nº141, estabelecendo quais despesas 

poderiam ser consideradas realmente ações de serviços públicos de saúde (VIEIRA 

2016). 

Em 2015 foi aprovada a Emenda Constitucional nº86 que fixava, entre 

outras coisas, um piso para os gastos da União com ações e serviços públicos de 

saúde. Esse piso, após um período de transição, seria de, no mínimo, 15% da 

Receita Corrente Líquida, representando uma diminuição de 9milhões para 2016, 

em relação à regra da EC nº29 (VIEIRA 2016). 

Acrescenta-se que, em 2016,a emenda constitucional nº93 ampliou de 

20% para 30% o percentual de Desvinculação de Receitas da União e criou 

mecanismo semelhante para estados, Distrito Federal e municípios, nomeado como 

Desvinculação de Receitas dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios (DREM). 

Essa medida visava evitar o engessamento do orçamento, entretanto, pode se 

apresentar como uma forma de priorizar alguns setores ou políticas em detrimentos 

de outras, já que permite ao governo realocar, como queira, 30% das receitas 

obtidas com taxas, contribuições sociais e de intervenção sobre o domínio 

econômico, as quais, até então, eram destinadas a órgãos, fundos e despesas 

específicos. Como historicamente o setor saúde não é o priorizado, a medida torna-

se preocupante (BRASIL, 2016a). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc29.htm
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Por fim, e não menos desanimador, a emenda constitucional nº95 de 

2016, termina por representar os conflitos de interesse e a priorização inadequada 

de medidas por parte dos governantes. Por ela, fica instituído um novo regime fiscal 

para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com fixação de um limite anual de 

despesa primária baseado no ano anterior, com correção apenas pela variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na prática, em relação à 

saúde, significa que o orçamento de cada ano será o mesmo do ano anterior, 

corrigido pela inflação, representando um investimento menor em termos de 

porcentagem de Produto Interno Bruto (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

Apesar de toda a importância individual e coletiva da saúde, apesar das 

múltiplas relações inter setoriais, apesar de essencial a existência humana, constata-

se que o país está seguindo diametralmente oposto ao que é disposto na 

Constituição Federal, que coloca a saúde como direito social básico e dever do 

Estado, tendo como objetivo o bem-estar e a justiça social. São princípios 

fundamentais relacionados ao direito à saúde a universalidade, a integralidade, a 

igualdade, a regionalização e a hierarquização, a descentralização, a participação 

social e a informação, os quais cada vez mais estão ameaçados pelo retrocesso 

governamental ao qual estamos sendo submetidos. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 

ENTENDENDO ALGUMAS INTERCONEXÕES. 

 

 

3.1 POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO 

DO SERVIÇO DE SAÚDE. 

 

 

O artigo 198 da Constituição Federal traz: 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada, e constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes:  
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais;  
III. Participação da comunidade  
Parágrafo único - o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos 
do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes‖ (BRASIL,1988). 

 

A existência ou não de um nível mínimo de aglomeração populacional e 

de demanda gera a necessidade de determinados serviços na área da saúde. 

Todavia, a existência de uma rede de serviços com uma distância plausível para o 

acesso, determina o que é essencial ter ou não em uma determinada região. A 

estruturação da rede deve articular diferentes localidades, com graus diferentes de 

serviços urbanos e complexidade, formando uma região de saúde.  Esse arranjo 

territorial permite, também, suprimir as múltiplas carências e desigualdades de 

determinados locais, bem como uma maior otimização da aplicação de recursos, 

com a existência dos acordos intermunicipais e inter-regionais de prestação de 

serviço.  Assim, a regionalização busca garantia de acesso aos serviços de saúde e 

uso racional dos recursos, com gasto otimizado de acordo com a hierarquização. 

Todavia, a minimização das desigualdades ainda permanece restrita, com pouca 

articulação entre as políticas sociais, econômicas e de saúde para consolidação das 

regiões de saúde com sustentabilidade (GADELHA et al, 2011). 

Em congruência com a Constituição Federal, a Lei Orgânica de Saúde 

de 1990 apresenta, dentre outros princípios, a descentralização político-
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administrativa, com direção única em cada esfera de governo, enfatizando a 

descentralização para os serviços municipais e a regionalização e hierarquização da 

rede de serviços de saúde (BRASIL, 1990). Entende-se, portanto, como 

descentralização a transferência de responsabilidade de gestão do sistema de saúde 

para os municípios, com repasse de recursos financeiros pela União, além de 

cooperação técnica; e como regionalização a articulação entre gestores estaduais e 

municipais na implementação de políticas, ações e serviços de saúde qualificados, 

descentralizados, garantindo acesso, integralidade e resolutividade na atenção à 

saúde da população, de tal forma que os serviços básicos sejam disseminados e os 

especializados mais concentrados (PAIM, 2009). Com o incremento da 

municipalização, o SUS foi instituído, bem como o acesso à saúde, todavia, esse 

aspecto gerou uma fragmentação com diversos mini sistemas isolados em 

municípios com pouca capacidade institucional.  Os serviços prestados distinguem 

diferentes tipos de cidades, as quais podem oferecer a atenção primária à saúde, 

sendo esta de dimensões locais, bem como serviços de níveis macrorregionais ou 

nacionais, como centros especializados de alta complexidade tecnológica. Contudo 

essas relações hierárquicas têm ocorrido fundamentalmente em níveis 

intraestaduais, sem uma lógica territorial mais abrangente, a qual se prestaria para 

minimizar a concentração espacial e a exclusão social existente no Brasil (GADELHA 

et al, 2011). 

Para que a articulação regional ocorra e seja efetiva, os estados devem 

assumir o papel de coordenadores, para que a articulação regional seja efetiva na 

formulação e implementação de políticas. Entretanto, com a municipalização, os 

estados assumiram inadvertidamente um papel coadjuvante na organização e 

planejamento de todo sistema, pautando-se apenas na visão de território como área 

geográfica delimitada onde uma população está inserida, reduzindo o olhar territorial 

ampliado, o impede que sejam considerados adequadamente aspectos econômicos, 

políticos, sociais e culturais, fluxos de populações e condicionantes macroestruturais 

na criação de políticas regionais integradas (GADELHA et al, 2011). 

Assim, em 2005, como forma de ajustar as arestas e implementar um 

modelo de atenção congruente ao preconizado pelo SUS, foi instaurado o Pacto pela 

Gestão, com metas de gestão consensuadas, partindo-se de uma mudança no 

modelo de atenção prestada, com organização do SUS em redes de atenção à 

saúde, com articulação de diferentes espaços territoriais (BRASIL, 2005). O Pacto 
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apresenta-se com metas de gestão reafirmando aquilo que já deveria estar 

ocorrendo. 

As redes de atenção à saúde devem integrar as ações da promoção da 

saúde, da atenção básica à saúde, da atenção especializada ambulatorial e 

hospitalar, da vigilância em saúde e da gestão do trabalho e educação na saúde, 

reconhecendo a Atenção Básica como centro estruturante do sistema, com serviço 

direcionado à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, 

envolvendo o indivíduo e a coletividade, o singular e o familiar em sua abordagem 

(BRASIL, 2005). Apresentam como portas de entrada, ou seja, serviços de 

atendimento inicial à saúde dos usuários do SUS, a atenção primária, a atenção de 

urgência e emergência, a atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, 

todavia, novas portas de entrada podem ser criadas, considerando as características 

da Região de Saúde (BRASIL, 2011a).  

A formalização do Pacto é instituída por um Termo de Compromisso 

que contempla os compromissos  sanitários e as responsabilidades e compromissos 

de gestão, os quais devem ser monitorados por cada esfera de governo, de acordo 

com a lei de responsabilidade sanitária. Quatro são os eixos que orientam o 

compromisso sanitário e de gestão (BRASIL, 2005):  

 I. A redução das desigualdades em saúde;  

II. Ampliação do acesso com qualificação e humanização da atenção;  

III. Redução dos riscos e agravos; 

IV. Aprimoramento dos mecanismos de gestão, financiamento e 

controle social. 

Dentre os compromissos sanitários, alguns apresentam-se com 

interesse específico para este trabalho, sendo eles: 

1. Redução da mortalidade materna e infantil, com a efetivação do 

pacto já firmado entre os gestores, garantindo o acesso ao atendimento humanizado 

e de boa qualidade, ao pré-natal, parto e puerpério e as ações de vigilância; 

2. Controle de hipertensão arterial sistêmica e diabetes; 

3. Garantia de acesso à atenção básica universal e de boa qualidade, 

com a oferta do conjunto de ações integrais, resolutivas e humanizadas e com 

incorporação e realização das ações de saúde bucal, mental e saúde dos 

trabalhadores, estas na atenção básica e especializada; 
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4. Redução da morbimortalidade por causas externas e garantia do 

acesso imediato às urgências e emergências. 

Para que as redes de atenção à saúde se efetivem, propõe-se a 

constituição de regiões de saúde, as quais podem se organizar em regiões 

infraestaduais, intramunicipais, interestaduais e em regiões fronteiriças, de forma 

regionalizada e hierarquizada, envolvendo o acesso universal, a equidade, a 

integralidade e a resolutividade, com racionalização de gastos e otimização de 

recursos, como já idealizado na década de 90 (BRASIL, 2005). Para que seja 

instituída uma região de saúde, ela deve conter no mínimo ações e serviços de 

atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar e de vigilância em saúde (BRASIL, 2011a). 

A regionalização, portanto, envolve alguns pressupostos: 

Subsidiariedade, Cooperação, Coesão Regional, Responsabilização, 

Territorialização e Flexibilidade (BRASIL, 2005). 

Entende-se por subsidiaridade a não transferência para uma esfera 

subsequente daquilo que a esfera anterior é capaz de exercer; por cooperação a 

existência de articulação e pactuação para o desenvolvimento de ações e serviços, 

incluindo co-financiamento; como coesão regional o envolvimento de todos os atores 

e instituições para o estabelecimento de objetivos de ação regional e meios para 

alcançá-los; por responsabilização o compromisso entre gestores para o 

enfrentamento dos problemas de saúde da população em um determinado território; 

por territorialização o estabelecimento de critérios claros para espacialidade regional; 

e por fim, por flexibilidade a capacidade de comportar a heterogeneidade territorial, a 

distribuição desigual dos serviços e as dimensões continentais do país (BRASIL, 

2005). 

Para o reconhecimento das regiões de saúde e construção das redes 

de atenção à saúde há participação das Comissões Intergestoras Regionais (CIR), 

Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT), sendo a CIT, no âmbito da União, vinculada ao 

Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais; a CIB, no âmbito do 

Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e 

operacionais e CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde 

para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB 

(BRASIL, 2011a). A representação estrutural encontra-se na Figura 1 

. 
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Figura 1 – Processo de formulação de políticas e de participação social do SUS 

Fonte: PAIM et al, 2011.  

CONNAS=Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. CONASEMS=Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde. COSEMS=Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde. MS= Ministério da Saúde. 

 

Dessa forma, as comissões intergestoras pactuarão a organização e o 

funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em Rede de Atenção à 

Saúde, incluindo: 

 

I - aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão 
compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos 
entes federativos, consubstanciada nos seus Planos de saúde, aprovados 
pelos respectivos Conselhos de saúde;  
II - diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites 
geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos; 
III - diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a 
respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no 
tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes 
federativos; 
IV - responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, 
de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-
financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias; e 
V - referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à 
saúde para o atendimento da integralidade da assistência. (BRASIL, 2011a) 
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Transpondo tais informações para a realidade a qual o presente 

trabalho se relaciona, tem-se que: 

O município de Marília faz parte da Rede Regional de Atenção à Saúde 

10 (RRAS 10), que é composta pelo IX Departamento Regional de Saúde (DRS) de 

Marília, com 62 municípios situados nas regiões de saúde de Adamantina, Assis, 

Marília, Ourinhos e Tupã, totalizando uma população de 1.077.491 habitantes, sendo 

544.334 mulheres e 533.157 homens (DATASUS, 2012). A região de saúde de 

Adamantina é composta pelos municípios de Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia 

Paulista, Lucélia, Mariápolis, Osvaldo Cruz, Pacembu, Pracinha, Sagres e 

Salmourão; a de Assis por Assis, Borá, Cândido Mota, Cruzália, Florínia, Ibirarema, 

Lutécia, Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina e 

Tarumã; a de Marília por Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Campos Novos Paulista, 

Echaporã, Fernão, Gália, Garça, Guaimbê, Guarantã, Júlio Mesquita, Lupércio, 

Marília, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Pompéia, Quintana, Ubirajara e Vera 

Cruz; a de Ourinhos por Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Espírito Santo 

do Turvo,  Ipaussu, Óleo, Ourinhos,  Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do 

Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Timburi; e a de Tupã por Arco-Íris, Bastos, 

Herculândia, Iacri, Parapuã, Queiroz, Rinópolis e Tupã, todos representados na 

Figura 2. 
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Figura 2 - Rede Regional de Atenção à Saúde - RRAS 10 e respectivos DRS, Regiões de Saúde e 

Municípios. 

Fonte: SES/SP 

 

Neste contexto regionalizado, descentralizado e hierarquizado, existe a 

rede de atenção às urgências e emergências e, mais singularmente, os 

atendimentos relacionados às afecções ginecológicas e obstétricas, com pactos 

estabelecidos e fluxos assistenciais acordados. 

 
 

3.2 ASPECTOS GERAIS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 

 

Como mencionado, a Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

(RUE) é uma das portas de entrada do SUS e organiza-se de forma descentralizada, 
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regionalizada e hierarquizada, e desta maneira, possui diversos pontos de atenção e 

uma grande complexidade, funcionando de forma articulada e em rede (BRASIL, 

2013b). 

 

Figura 3 – Componentes da RUE e suas interfaces 

 

Fonte: SAS/MS, 2011 

 

A Figura 3 apresenta os componente da Rede de Urgência e 

Emergência e suas interfaces com os demais pontos da rede. O primeiro 

componente, a Promoção, Prevenção e Vigilância em Saúde, objetiva o 

desenvolvimento de ações de saúde e educativas orientadas para prevenção de 

violência e acidentes, lesões e mortes no trânsito, doenças crônicas não 

transmissíveis, bem como produção do cuidado (BRASIL, 2013b). 

Já a sala de estabilização pode ser instalada em serviço de saúde 

público ou filantrópico, em hospitais de pequeno porte (HPP) com no máximo 30 

(trinta) leitos, fora da área de abrangência de UPA 24 horas ou em unidades básicas 

de saúde, desde que funcione em período integral, sendo usada para estabilização 

do paciente crítico em municípios de grandes distâncias, em locais de isolamento ou 

locais de vazios assistenciais (BRASIL, 2013b). 

A Força Nacional do SUS (FN-SUS) é o componente humanitário do 

SUS, aprovada em 2011, objetivando a união de esforços em casos de situações de 

risco ou emergenciais, dando respostas rápidas às situações de risco em todo 
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território nacional, tais como alagamentos, seca, desabamentos, enchentes, 

incêndios, epidemias/pandemias, acidentes nucleares, eventos com grande 

concentração de pessoas, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas (BRASIL, 

2013b). 

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por sua vez, 

responsabiliza-se por ordenar o fluxo assistencial e prover o atendimento precoce e 

o transporte rápido, adequado e resolutivo, por meio de unidades móveis com 

equipe médica e/ou de enfermagem, de transtornos clínicos, cirúrgicos, gineco-

obstétricos, traumáticos e/ou psiquiátricos através do atendimento pelo telefone 

192.  A regulação dos atendimentos é feita pela Central de Regulação Médica de 

Urgências composta por médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica e 

rádio operadores capacitados que classificam e priorizam os chamados, ordenando 

as referências e contrarreferências dentro da Rede de Atenção à Saúde, a partir dos 

princípios da regionalização e hierarquização (BRASIL, 2013b). 

As Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h), neste cenário, são 

pontos de atenção intermediários entre a Atenção Básica (UBS/ESF) e a rede 

hospitalar com funcionamento integral, sendo um ponto de atenção capaz de intervir 

de imediato ou contrarreferenciar para atenção básica, especializada ou unidade 

hospitalar. As UPAs 24h podem ser novas, ou seja, construídas para esse fim ou 

ampliadas, construídas a partir de estabelecimentos de saúde já existentes 

(BRASIL, 2013b). 

No tocante à Atenção Hospitalar, esta apresenta diversos 

componentes, os quais seguem: 

1. Portas hospitalares de urgência e emergência;  

2. Enfermaria de retaguarda clínica;  

3. Unidades de cuidados prolongados e hospitais especializados em 

cuidados prolongados;  

4. Leitos de terapia intensiva; e 

5. Organização das linhas de cuidado prioritárias:  

•  LC do infarto agudo do miocárdio (IAM); 

•  LC do acidente vascular cerebral (AVC);  

•  LC da traumatologia  

A Atenção Hospitalar objetiva o atendimento da demanda espontânea 

ou referenciada e provimento de retaguarda para os demais pontos de atenção às 
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urgências e emergências de qualquer nível de complexidade, bem como a garantia 

do atendimento nas linhas de cuidados prioritárias. 

Já a Atenção Domiciliar constitui-se por : 

 

um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de 
doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de 
continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde, tendo 
como objetivo a reorganização do processo de trabalho das equipes que 
prestam cuidado domiciliar, para a humanização da atenção à saúde, a 
redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou a redução do período 
de permanência de usuários internados, viabilizando a disponibilização de 
leitos hospitalares para a retaguarda das urgências e a preservação dos 
vínculos familiares, além da ampliação da autonomia dos usuários e 
familiares para o cuidado em saúde (BRASIL, 2013b). 

 

 Possui três modalidades, sendo a primeira de responsabilidade da 

equipe da atenção básica, com visitas domiciliares pelo menos 1x por mês; a 

segunda é realizada por equipes multiprofissionais de atenção domiciliar (médico, 

enfermeiro, fisioterapeuta e/ou assistente social, auxiliar/técnico de enfermagem); e 

a terceira por equipes multiprofissionais de apoio (3 profissionais escolhidos entre os 

seguintes: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, 

psicólogo, farmacêutico e terapeuta ocupacional), para aqueles que precisam de 

atenção intensiva e contínua (BRASIL, 2013b). 

 Neste contexto, a atenção básica deve realizar acolhimento com escuta 

qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de 

vulnerabilidades, objetivando a resolutividade da demanda espontânea e o primeiro 

atendimento às urgências e emergências, podendo se valer da sala de observação 

nesses casos (BRASIL, 2013b). 

A atenção básica caracteriza-se, na definição da Portaria do Ministério 

da Saúde 2436, de 21 de setembro de 2017, como um 

 

[...] conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 
em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 
sanitária (BRASIL, 2017a, p 1). 

  

Sendo a porta de entrada preferencial, a base, a coordenadora do 

cuidado, a Atenção Básica deveria esgotar grande parte da demanda de 
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atendimento ou mesmo prevenir a ocorrência de agravos que culminassem em 

necessidade de atendimento de urgência e emergência, exercendo seus 

fundamentos de adscrição de território e usuários, acesso universal e contínuo, 

coordenação da integralidade, estimulando a participação dos usuários, ampliando 

sua autonomia e construção do auto cuidado (BRASIL, 2011b). 

 

Figura 4. Fluxograma de referenciamento dos fluxos assistenciais nas condições de urgências e 

emergências 

 

Fonte: PACHECO, 2015 

 O fluxograma da Figura 4 demonstra que não necessariamente o 

usuário deve fazer uma escalada na hierarquia do sistema de saúde. Por meio da 

referência e contrarreferência e pela central de regulação, o usuário terá o 

atendimento a partir de suas necessidades e classificação de risco, atingindo uma 

alta resolutividade em tempo apropriado (PACHECO, 2015). 

A RUE não apresenta, necessariamente, pontos de atenção específicos 

para a Saúde da Mulher, podendo haver apenas no tocante à atenção hospitalar 

essa diferenciação. 

 

 

 

 

 



40 
 

4 E A MULHER? 

 

 

4.1 SAÚDE DA MULHER, BEM-ESTAR SOCIAL E CIDADANIA 

 

 

É pertinente pensar no bem-estar da mulher, entretanto sem perder de 

vista a necessidade de alcance de sua condição de agente, buscando a transição de 

uma histórica e patriarcal postura passiva, receptiva, para uma postura ativa, de 

agente de mudanças (SEN, 2010, BITTAR, CESARIO E LIMA, 2016; FARIA E 

FOGARI, 2010). Agente é aquele que causa modificação no ambiente com ação 

livre e racional, assim, condição de agente é a capacidade de agir livremente 

segundo os seus próprios fins e normas (SEN, 2010; PINHEIRO, 2012). 

A busca do bem-estar feminino e a condição de agente são 

complementares e indissociáveis, portanto, não passíveis de fragmentação ou 

prioridade (SEN, 2010). 

A busca do bem-estar envolve sim a mitigação das desigualdades. 

Sabe-se que em inúmeros países ocorre uma mortalidade exagerada das mulheres 

por falta de acesso ou por privação dos cuidados em saúde e outras necessidades, 

além da negligência mundial das necessidades femininas específicas (SEN, 2010).  

De 1940 a 2015, a mortalidade feminina em período fértil diminuiu, 

sendo que de cada 100 mil nascidas vivas, 77.777 iniciavam o período reprodutivo, 

contra 98.302 em 2015. A melhora também ocorreu na expectativa de vida, que ao 

atingir 80 anos era de 4,5 anos em 1940 comparado com 10,4 anos em 2015 (IBGE, 

2016a). 

Mesmo que as estatísticas brasileiras mostrem melhora, é pertinente 

atenção e investigação das causas, pois a melhoria dos padrões ocorreu para todos, 

devido ao desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país e não, 

necessariamente de melhoria de alguma condição especificamente relativa às 

mulheres. O modelo patriarcal hegemônico no país, em relação à classe social, raça, 

geração, etc, oportuniza as desigualdade frente às mulheres, com consequências 

diretas para a saúde destas (SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 2016).  
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A maioria dos estudos relacionados à morte feminina direciona-se para 

a mortalidade materna, sendo que o perfil de causas prioritárias praticamente não 

mudou na última década, caracterizando se por hipertensão, infecção puerperal, 

aborto e hemorragia, tendo as mulheres negras como as principais vítimas. Em 

números, hipertensão e a hemorragia, corresponderam, em 2012, a 20,2% e 11,9% 

do total de óbitos maternos, respectivamente; infecção puerperal e o aborto a 7,3% e 

a 4,5%, respectivamente (BRASIL, 2017b; BRASIL, 2014b). 

A saúde da mulher deve ser vista de forma ampliada, além da 

mortalidade em si, exigindo um papel de agente e assim, uma busca de si, para si e 

por si mesma, alcançando uma repercussão coletiva, para homens, mulheres, 

crianças e idosos. A busca de vez e voz ativa, independência e ganho de poder são 

influenciadas pela capacidade de obtenção de renda, possibilidade de ter emprego 

fora de casa, ter direitos de propriedade, ser alfabetizada e exercer papéis decisivos 

dentro e fora de casa, trazendo mais qualificação, informação e condição de escolha 

à mulher (SEN, 2010). 

A independência econômica e emancipação social, com consequente 

efetivação da condição de agente das mulheres, pode reduzir significativamente a 

mortalidade infantil, influenciar políticas públicas e interesses diversos, como já 

mencionado. Inclusive, modifica a posição relativa feminina no ambiente familiar, 

pois depende menos ou nada de outros, sua contribuição para prosperidade familiar 

é objetiva e visível e, portanto tem menos privações relativas, doenças e fome. 

Assim, a geração de renda por parte das mulheres produz benefícios sociais, além 

de recompensa pessoal (SEN, 2010). 

Por adição, a alfabetização e o emprego ampliam o poder de escolha 

das mulheres sobre a reprodução e geração de filhos, o que é de suma relevância, 

já que as mulheres jovens são as que sofrem maior desgaste com inúmeras 

gestações e criação dos filhos e, por fim, negação das liberdades substanciais (SEN, 

2010). Um marco em relação à sexualidade e reprodução é a IV Conferência 

Internacional sobre a saúde da mulher, pela qual os direitos sexuais e reprodutivos 

são definidos como: 

Direito de controle e decisão, de forma livre e responsável, sobre 
questões relacionadas à sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e 
reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência. A igualdade 
entre mulheres e homens, no que diz respeito à relação sexual e 
reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito 
mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos 
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comportamentos sexuais e suas conseqüências (CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 1995). 
 

Reforçando, os direitos sexuais e reprodutivos não se restringem ao 

campo da saúde, mas se conectam e expressam diferentes dimensões da vida 

social (BRASIL, 2010a). Logo, em análises, as únicas variáveis que tiveram 

repercussão estatística sobre a fecundidade foram a alfabetização feminina e a 

participação das mulheres na força de trabalho (SEN, 2010). 

Na medida em que ampliam seu poder de decisão, seu 

empoderamento, sua educação e alfabetização, exercem influência direta no bem-

estar dos filhos, pois são capazes de priorizar os seus cuidados , inclusive, na 

diminuição do viés de sobrevivência  contra o sexo feminino (SEN, 2010; HAIDAR, 

OLIVEIRA E NASCIMENTO, 2001).  

Em específico, a alfabetização feminina tem influência poderosa na 

redução da mortalidade infantil e extremamente potente, em contraposição a 

alfabetização masculina e redução geral da pobreza (SEN, 2010; BRASIL, 2014b). 

Por fim, a condição de agente das mulheres possui alcance além do 

bem-estar feminino e é uma das condições mais negligenciadas nos estudos sobre 

desenvolvimento, sendo de aspecto crucial para o desenvolvimento como liberdade 

(SEN, 2010). Necessário reforçar a necessidade do incremento do protagonismo da 

mulher, com interferência na construção de um país mais solidário, igual e 

equânime, por meio da ampliação do processo de democratização e participação 

social, seja ele institucionalizado ou organizados de forma livre e legítima (BRASIL, 

2017b). 

Como já mencionado, a saúde materna é fundamental para o 

desenvolvimento sustentável e para as gerações futuras. A má saúde materna é 

medida por mortalidade e morbidade (GRAHAM et al, 2016) e relaciona-se com a 

qualidade da atenção prestada à mulher, incluindo desde o planejamento familiar e a 

assistência pré-natal até o puerpério (SILVA, 2016).  

Existem dois tipos de formas de redução da mortalidade: a mediada 

pelo crescimento e a induzida pela assistência (SEN E KLIKSBERG, 2010). 

Pela primeira, observa-se que o crescimento econômico tem influência 

significativa na melhoria da expectativa de vida sobretudo pelo impacto do Produto 

Nacional Bruto sobre a renda, especificamente do pobre, e sobre o gasto público, 

especificamente em saúde pública. Ou seja, caso não haja impacto na renda do 
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pobre e no investimento em saúde pública, a relação estatística entre PNB e 

expectativa de vida não é confirmada (SEN E KLIKSBERG, 2010). 

Já pelo segundo, existe possibilidade de melhoria na expectativa de 

vida, com redução da mortalidade sem grande dependência de crescimento 

econômico através do fornecimento de serviços sociais, ou seja, basicamente saúde 

e educação. Seria possível isso em uma economia pobre, pois nesse cenário existe 

menos dinheiro, mas em contrapartida, também necessita-se de menos dinheiro 

para o fornecimento de tais serviços, ou seja, os custos são menores, tanto 

tecnológicos quanto de recursos humanos (SEN E KLIKSBERG, 2010). 

Ao se comparar as formas de redução de mortalidade, evidencia-se a 

relevância do processo induzido por assistência, que acaba por chegar a uma 

longevidade muito mais alta (SEN E KLIKSBERG, 2010). Apesar da importância 

referida, o Brasil é surpreendido atualmente pelo apontamento de que políticas 

universais, como o SUS, são inviáveis, que os problemas no sistema de saúde não 

são relativos ao seu sub financiamento histórico e crônico e que o congelamento dos 

gastos com saúde por 20 anos é medida prudente e necessária, refletindo, dentre 

outros aspectos, na inferiorização da qualidade da assistência por desconsiderar as 

necessidades de saúde da população, o impacto do crescimento populacional, da 

transição demográfica e do envelhecimento populacional (REIS, 2016). 

E porque usar mortalidade em vez de morbidade? 

A partir de seus hábitos e conhecimentos médicos, as pessoas têm 

percepções variadas sobre seus estados mórbidos. Dessa forma, locais de amplo 

acesso ao serviço médico e de qualidade e a diagnósticos, possuem pessoas com 

percepção de maior morbidade, embora tenham boas condições de saúde, por 

terem um conhecimento mais amplo sobre as doenças. Ao inverso, uma população 

com acesso restrito aos serviços de saúde, possui uma percepção comprometida de 

sua morbidade, mesmo tendo problemas de saúde relevantes. Assim, o que as 

pessoas discernem e valorizam sofre influência de suas experiências e saberes. 

Números reduzidos de serviços de saúde, de educação geral e em saúde, geram 

percepção de doença limitada. Portanto, ao analisar-se a mortalidade, a informação 

mostra-se mais objetiva e traduz melhor a capacidade das pessoas de prevenir 

doenças graves e morte (SEN E KLIKSBERG, 2010). 

Por fim, utilizar as informações de mortalidade tem grande relevância 

por ter importância intrínseca, pois uma vida longa é valorizada em si mesma; 
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porque estar vivo é uma condição necessária para exercer as liberdades e 

capacidades; pela relevância associativa, tendo em vista que realizações valiosas 

são inversamente proporcionais à taxa de mortalidade; por permitir a identificação de 

desigualdades sociais e de gênero; por evidenciar pontos que direcionem a 

necessidade de mudança em políticas públicas (SEN E KLIKSBERG, 2010).  Desta 

maneira, a mortalidade materna é um bom indicador para avaliar as condições de 

vida de uma população e o estudo de suas causas pode revelar o grau de 

desenvolvimento de uma determinada sociedade (BRASIL, 2014b). 

Entretanto, a análise dos dados sobre a mortalidade materna torna-se 

difícil, pois quase dois terços dos nascimentos e uma maior proporção de óbitos 

maternos não são registrados ou são mal classificados, e dados populacionais sobre 

a morbidade materna, natimortos e resultados do recém nascido são particularmente 

escassos, especialmente em áreas rurais e pequenas cidades (VICTORA, 2011; 

GRAHAM et al, 2016).  Em relação à RRAS 10, tem-se os seguintes dados: 

 

Tabela 1 – Número de óbitos maternos por região de saúde segundo o ano. 

 Adamantina Assis Tupã Ourinhos Marília Total 

2008 0 1 0 0 4 5 
2009 1 0 1 4 1 7 
2010 0 1 0 1 1 3 
2011 0 1 1 2 3 7 
2012 0 0 0 1 5 6 
2013 1 0 1 1 3 6 
2014 0 1 1 0 5 7 

Fonte: DATASUS, 2015. 

 

As transições demográficas e epidemiológicas, relacionadas às 

econômicas e políticas, afetam desproporcionalmente a saúde, os direitos e os 

papéis das mulheres devido especificidades biológicas e de gênero. O aumento da 

expectativa de vida associado à transição demográfica e à mudança de papéis das 

mulheres são dois fatores importantes ligados à idade mais avançada no primeiro 

nascimento e, portanto, ao aumento da prevalência e ao impacto de complicações 

obstétricas e doenças não-transmissíveis (GRAHAM et al, 2016). Fala-se em 

transição obstétrica, que reflete uma tendência secular de: 

 passagem de um padrão de alta mortalidade materna para baixa 

mortalidade materna; 
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 predominância das causas obstétricas diretas de mortalidade 

materna para uma proporção crescente de causas indiretas 

associadas às doenças crônico-degenerativas; 

 envelhecimento da população materna e modificação da história 

natural da gravidez e do parto para um padrão de institucionalização 

da assistência; 

 aumento das taxas de intervenção obstétrica e eventual excesso de 

medicalização (SOUZA, 2014). 

Em relação ao segundo tópico, o gráfico abaixo representa a referida 

transição. 

 

Gráfico 1 – Razão de mortalidade materna (RMM) por causas obstétricas diretas e indiretas (por 100 
mil nascidos vivos). Brasil, 1990, 2000 e 2012.  

 
Fonte: BRASIL, 2014b. 

 

Dentre as principais causas indiretas, doenças do aparelho circulatório 

complicadas pela gestação, pelo parto ou pelo puerpério (O99.4 da CID-10), 

representou 7,3% do total de óbitos maternos, correspondendo a mais frequente 

causa.(BRASIL, 2014b) 

A RMM, por sua vez, é definida como número de óbitos maternos, por 

100 mil nascidos vivos de mães residentes em determinado espaço geográfico, no 

ano considerado (VERMELHO, LEAL, KALE, 2005). Entre 1990 e 2012, a RMM no 

Brasil reduziu-se de 141 para 62 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, o que 
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representa diminuição de 56% (BRASIL, 2014b). Em números absolutos, em 2015, 

isso representou 1.738 óbitos maternos, sendo 214 na região Norte, 580 na 

Nordeste, 631 na Sudeste, 166 na Sul e 147 na Centro-oeste, o que reforça a 

hipótese de subnotificação, pois o Sudeste apresentou maiores taxas, sendo a 

região mais bem provida de serviços médico-hospitalares. Foram registrados no 

mesmo ano 179 óbitos maternos tardios, sendo a maioria (61) também na região 

Sudeste (DATASUS, 2015). 

De qualquer maneira, sabe-se que 98% das mortes maternas são 

preveníveis com medidas de saúde precoces e de qualidade, portanto, sua 

ocorrência caracteriza uma violação do direito reprodutivo das mulheres e 

caracteriza-se como a ponta do iceberg dos problemas relacionados à gravidez 

(VICTORA, 2011; GRAHAM, 2016). O Gráfico 2, representa a proporção entre os 

óbitos maternos em relação às causas. 

 

Gráfico 2 – Proporção dos óbitos maternos, segundo tipo de causa. Brasil, 2012. 

Fonte: BRASIL, 2014b. 

 

Além disso, a disponibilidade de atendimento em saúde e o tipo de 

atendimento (público ou privado) são influências importantes sobre a vida e a morte, 

assim como educação, acesso à ciência moderna e à vida urbana. Da mesma 

forma, a renda pessoal é inquestionável na sobrevivência ou morte de uma pessoa e 

de forma geral associa-se à qualidade de vida, entretanto, caracteriza-se apenas 

como uma variável em meio a diversas outras. Busca-se a renda para existência de 

uma vida com motivos para valorizá-la, com qualidade de vida e consequente 

capacidade de ser e fazer. Ao se analisar vantagem ou desvantagem, deve-se olhar 
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para possibilidade da pessoa fazer e ser o que tem motivos para valorizar (SEN E 

KLIKSBERG, 2010). 

Sob o enfoque do atendimento público e privado e da renda, o Brasil 

teve um percentual de gasto total com saúde de 48,2%, inferior ao de países latino 

americanos (Argentina, 67,1%; Colômbia, 76%; Costa Rica, 75%; Cuba, 93%; e 

México, 51,7%), sendo que países com sistema de saúde universal requerem mais 

de 70% do gasto total em saúde para um funcionamento digno, refletindo, inclusive 

sobre à saúde da mulher, a qual já possui diversas outras interferências sociais, já 

mencionadas (REIS et al, 2016). 

Quando comparado o gasto público em saúde per capta dos sistemas 

universais, a discrepância é ainda maior. O Brasil gasta US$525,00, enquanto o 

Reino Unido gasta US$ 3.004,00; a França US$ 3.740,00; o Canadá, US$3.985,00 e 

a Suiça, 6.131,00 (REIS et al, 2016). 

A desproporção de gastos entre público e privado é mais evidente 

comparando-se os números. Em 2015, aproximadamente ¼ da população possuía 

planos de saúde e o setor movimentou R$ 132 bilhões, frente a R$ 236 bilhões 

movimentados pelo público, ou seja, menos que o dobro, para aproximadamente 3x 

mais pessoas (REIS et al, 2016). 

Ao se transpor para a assistência à mulher, nota-se que as gestantes 

atendidas no setor público tiveram desvantagens em relação às atendidas no setor 

privado, que foram (CESAR et al, 2012): 

 menor número de consultas pré-natal e início mais tardio; 

 menor número de exames laboratoriais pertinentes realizados 

(glicemia de jejum, urina 1, ultrassonografia e citopatológico de colo 

uterino) 

 menos orientações sobre uso de medicamentos e exercício físico; 

 menores taxas de investigação sobre uso atual de medicamentos; 

 menores taxas de seguimento pré natal com o mesmo médico. 

Portanto, apesar da melhora da assistência pré-natal geral, nota-se 

uma disparidade social importante, com potencial de refletir nos desfechos 

favoráveis em relação à saúde materna e fetal. 
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4.2 ASPECTOS GERAIS DA EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA 

MULHER. 

 

 

As mulheres são as principais usuárias do sistema de saúde brasileiro, 

seja por motivos próprios, seja como acompanhantes, além disso, apresentam-se 

como principais cuidadoras, tanto de crianças como de idosos, familiares, vizinhos, 

etc (BRASIL, 2011b). Dessa forma, caracterizam-se como um segmento icônico para 

a atenção em saúde e desenvolvimento de políticas públicas. 

É prudente apropriar-se, mesmo que brevemente, sobre a evolução das 

políticas de saúde em relação às mulheres, pois muitos desfechos desfavoráveis que 

culminam na necessidade do uso dos serviços de urgência e emergência, são por 

má aplicação ou insuficiência de tais políticas ou mesmo pelo aspecto cultural no 

qual elas foram desenvolvidas. 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas de saúde no 

início do século XX, sendo que os programas eram fragmentados e se restringiam ao 

aspecto biológico, caracterizado pela gravidez e parto, reduzindo o papel feminino 

apenas à função reprodutiva e à maternidade e não cobrindo, portanto, a maior parte 

da vida da mulher (BRASIL, 2011b). 

Em 1940 foi criado o primeiro órgão exclusivo para o cuidado materno 

infantil, o Departamento Nacional da Criança (Atuação de 1940-1965), o qual 

enfatizava o cuidado de puericultura, bem como com a gravidez e amamentação. 

Neste Departamento havia duas visões, uma de que a reprodução era uma função 

essencialmente social e outra mais focada ao combate à mortalidade infantil, sem 

disciplinar a reprodução (NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005). 

Já em 1953, foi criado o Ministério da Saúde, o qual coordenava a nível 

nacional a assistência materno infantil.  

Na década de 60, com o desenvolvimento dos anticoncepcionais e DIU, 

houve uma mudança no padrão de liberdade sexual e trabalho das mulheres, 

entretanto, a oferta de tais métodos era restrita, com assistência precária e 

inadequada, com comprometimento da saúde feminina (LEITE E PAES, 2009).  

A partir da década 70, o Ministério da saúde reformulou suas diretrizes 

e oficializou o Programa Materno Infantil (PMI), com ações para gravidez, parto, 

puerpério, amamentação, incentivo ao espaçamento entre as gestações, com o 
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objetivo de prevenir e tratar os agravos controláveis (LEITE E PAES, 2009). As 

ações planejadas tinham como objetivo contribuir para a maior produtividade com o 

ingresso de novas e mais hígidas gerações na força de trabalho (NAGAHAMA E 

SANTIAGO, 2005). 

Houve, então, uma multiplicação de maternidades e clínicas 

relacionadas ao cuidado relativo ao ciclo gravídico puerperal compostas por 

profissionais especializados em substituição das parteiras. Tais profissionais também 

estimulavam a amamentação, pois com o processo de industrialização, esta havia 

sido secundarizada em prol do uso de fórmulas ou leite em pó, o que culminou em 

altas taxas de mortalidade infantil por diarréia, desnutrição e desmame precoce. 

(LEITE E PAES, 2009). 

Em 1978, o Ministério da Saúde criou o Programa de Prevenção de 

Gravidez de Alto Risco, para assistência a mulheres com risco reprodutivo e 

obstétrico, prevenção de gestações futuras,  diagnóstico e tratamento de esterilidade 

e infertilidade (LEITE E PAES, 2009). 

O reconhecimento da insuficiência das políticas, até então, marcou um 

novo posicionamento da sociedade, com uma postura participativa dos membros, 

frente aos indícios reais de conflitos entre a tradição e a modernidade, e não uma 

rejeição unilateral da modernidade de forma impositiva por dirigentes, religiosos ou 

políticos. Portanto, a identificação do controle ideológico sobre a saúde das mulheres 

traduzido em forma de controle da sua sexualidade como veículo de reprodução 

(NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005) associado a ações de atenção e assistência 

fragmentadas, culminaram em movimentos feministas em prol de ampliação dos 

direitos, já que as desigualdades entre gêneros também se apresentavam como 

problemas de saúde, sofrimento, adoecimento e morte. Assim, as mulheres 

reivindicaram sua condição de sujeito de direitos (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2017b). 

Em meio às reivindicações, em 1983 emerge a proposição, por um 

grupo de sanitaristas, psicólogos, sociólogos, representantes das mulheres, 

demógrafos e pesquisadores das universidades, do Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher (PAISM), com criação efetiva em 1984, a partir da evidente 

necessidade de atenção integral à mulher e não apenas órgãos e situações isoladas.  

Tal programa teve bases na experiência do modelo de atenção desenvolvido na 

Unicamp. Dessa forma, foi criado um programa de assistência da mulher, da 

adolescência à terceira idade, com garantia de direito a mulher exercer ou não a 
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maternidade, com contemplação da mulher em todo ciclo vital, ou seja, atendimento 

global das necessidades prioritárias desse grupo (BRASIL, 2011b; LEITE E PAES, 

2009; NAGAHAMA E SANTIAGO, 2005). 

O PAISM mostrou-se revolucionário, até então, pois incluía ações 

educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a 

assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no 

climatério, em planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de mama, além 

de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres 

(BRASIL, 1984). 

Simultaneamente, foram criados os Comitês de Mortalidade Materna 

(CMM) caracterizados por instâncias interinstitucionais, multiprofissionais e 

confidenciais que visam identificar todos os óbitos maternos e apontar medidas de 

intervenção para a redução dessa mortalidade na região de sua abrangência. 

Constituem também importante instrumento de avaliação permanente da atenção 

materna, derivando daí suas funções de investigação, avaliação, informação e 

educação, além das normativa e mobilizadora (BRASIL, 2009). 

Em 1988, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização 

do Pré Natal e Nascimento, com valorização do ser humano e assistência ao parto 

com o mínimo de intervenção e com procedimentos centrados nas necessidades da 

mãe. O objetivo era reorganizar a assistência do pré natal, incorporando-o ao parto e 

ao puerpério, ampliando o acesso e garantindo a execução apenas de 

procedimentos necessários (LEITE E PAES, 2009; NAGAHAMA E SANTIAGO, 

2005). 

O processo de implementação do PAISM apresenta confluência com a 

criação do SUS, relação com a municipalização e reorganização da Atenção 

Primária à Saúde, com enfoque na implementação do Programa de Saúde da 

Família. Todavia, devido às dificuldades de implantação do SUS, através na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde – NOAS (2001), foram estabelecidas as ações 

mínimas de pré-natal e puerpério, planejamento familiar e prevenção do câncer de 

colo uterino para o âmbito municipal, porém não abrangeu toda a proposta do 

PAISM. O nível federal também teve dificuldades e descontinuidade no processo de 

assessoria e apoio para implementação do PAISM, com mudanças a partir de 1998, 

quando a saúde da mulher passou a ser considerada uma prioridade de governo 

(BRASIL, 2011b). 



51 
 

Em 2003 foi criada a Secretaria de Políticas para Mulheres da 

Presidência da República e incorporada em 2015 ao Ministério das Mulheres, da 

Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Esta objetiva um Brasil mais justo, 

igualitário e democrático, por meio da valorização da mulher e de sua inclusão no 

processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País 

(CASTRO, SIMONETTI, ARAÚJO, 2015). 

Já em 2004 ocorreu a I Conferência Nacional de Políticas Públicas para 

as Mulheres, que repercutiu no I Plano Nacional de Políticas Públicas para as 

Mulheres (PNPM).  

Em 2004, o PAISM evoluiu para o status de Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Mulheres, com característica mais permanente, 

incluindo à igualdade e o respeito à diversidade, a equidade, a autonomia das 

mulheres, a laicidade do Estado, a universalidade das políticas, a justiça social, a 

transparência dos atos públicos e a participação e controle social, com posterior 

incremento em 2007 e 2011. Assim, tem como objetivos: 

 

– Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres 
brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e 
ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde em todo território brasileiro.  
– Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 
especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos 
diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.  
– Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 
Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011b). 
 

Em 2007 houve a II Conferência Nacional, com elaboração do II Plano 

Nacional e em 2011, a terceira que resultou o PNPM 2013-2015, o qual possui os 

seguintes enfoques: 

 

- Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica; 
- Educação para igualdade e cidadania; 
- Saúde integral das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 
- Enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres;  
- Fortalecimento e participação das mulheres nos espaços de poder e 
decisão; 
- Desenvolvimento sustentável com igualdade econômica e social; 
- Direito à terra com igualdade para as mulheres do campo e da floresta;  
- Cultura, esporte, comunicação e mídia; 
- Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia;  
- Igualdade para as mulheres jovens, idosas e mulheres com deficiência. 
(BRASIL, 2013c). 
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Em 2011, houve mais uma iniciativa do Ministério da Saúde que 

culminou na criação da Rede Cegonha, pela qual ocorre o incentivo de excelência e 

inovação na atenção pré-natal, assistência ao parto e ao pós-parto, bem como nas 

ações em torno do desenvolvimento da criança durante os primeiros dois anos de 

vida. Apresenta-se como um meio de garantir que a mulher vivencie a experiência da 

maternidade de forma única e mais fisiológica (BRASIL, 2011c). 

 Possui como diretrizes: 

 

• Garantia do acolhimento e classificação de risco, qualificação do acesso e 
assistência;  
• Garantia de vinculação da gestante desde o pré-natal até os serviços de 
referência que compõem a rede integral, incluindo a maternidade 
programada para a realização do parto;  
• Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e 
nascimento; 
• Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo;  
• Gestão democrática e participativa. Gestão participativa e compartilhada 
na maternidade, buscando aumentar o grau de corresponsabilização entre 
usuários/acompanhantes, trabalhadores e gestores (BRASIL, 2011c). 
 

Por fim, em 2016 teve a quarta e última Conferência Nacional de 

Políticas Públicas para as mulheres, que teve como tema central ―Mais direitos, 

participação e poder para as mulheres‖, com quatro eixos temáticos: 

 

* Eixo I: Contribuição dos Conselhos dos Direitos da Mulher e dos 
movimentos feministas e de mulheres para a efetivação da igualdade de 
direitos e oportunidades — contempla os espaços políticos para os 
movimentos de mulheres exercerem controle social. Fundamenta-se no 
princípio da participação social nas políticas públicas.  
* Eixo II: Estruturas Institucionais e Políticas Públicas Desenvolvidas para 
mulheres no âmbito Municipal, Estadual e Federal — aponta para a 
importância dos organismos de políticas para as mulheres, entende que a 
questão das estruturas não é só uma questão de estatuto, pois não podem 
ficar subordinados às estruturas governamentais.  
* Eixo III: Sistema Político com Participação das Mulheres e Igualdade — 
passa pela questão do poder, da sub-representação das mulheres no 
parlamento brasileiro, um tema a ser superado, a ser discutido.  
* Eixo IV: Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres — buscam-se 
subsídios e recomendações para que as políticas públicas para as mulheres 
venham se transformar em política de Estado.  (CONFERÊNCIA NACIONAL 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, 2016). 

 

A evolução das políticas públicas em saúde da mulher demonstra um 

esforço no sentido da ampliação do olhar em saúde para essa parcela da população, 

entretanto, nota-se a que maioria das ações ainda se concentra na atenção a 

gravidez, ao parto e ao puerpério e mesmo assim, a busca por serviços de urgência 
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e emergência em saúde da mulher é majoritariamente composta por queixas 

obstétrica.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Os resultados são apresentados e discutidos sob a perspectiva 

sistêmica, ou seja, partindo-se do princípio da complexidade, contextualizando os 

achados em um cenário ou conjuntura mais amplos, reconhecendo a causalidade 

recursiva. Assim, é pertinente a leitura com ampliação do foco, permitindo a 

visualização de um sistema amplo, com múltiplas conexões e relações entre os 

elementos, políticas e agentes. Ao final, ver-se-á conexões ecossistêmicas, redes de 

redes, demonstrando a complexidade do desenvolvimento em saúde, contrário à 

lógica da disjunção e redução (VASCONCELLOS, 2013). 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. 

 

 

A cidade de Marília está situada no oeste do Estado de São Paulo, na 

região denominada Alta Paulista. Nascido da incorporação de três povoados que se 

desenvolveram com o café, o município de Marília tem hoje uma área de 1.170km2 e 

uma população de 216.457 moradores, em grande parte urbana e alfabetizada, e em 

crescimento (GIGLIO-JACQUEMOT, 2005; IBGE, 2010). 

Em relação à rede de urgência e emergência, a população conta com 

13 UBS e 35 USF, constituindo a base da RUE.  

Além disso, o município presta atendimento de complexidade 

intermediária em urgência/emergência em 2 unidades de pronto atendimento, PA 

Norte e PA Sul. Estes acolhem as pacientes de acordo com o processo de 

classificação de risco, realizando os atendimentos com apoio diagnóstico e 

terapêutico. Caso necessário, referenciam as pacientes por meio de Centrais de 

Regulação Médica de Urgências do SAMU-192 para o PS do HMI ou Maternidade 

Gota de Leite. 

O atendimento de urgência/emergência hospitalar, por sua vez, é 

realizado através do pronto socorro do Hospital Materno Infantil/HCII e, em casos de 
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gestantes de baixo risco, também pela Maternidade Gota de Leite. A distribuição dos 

pontos de atenção da RUE está apresentada nas figuras 5 e 6, as quais se 

complementam. 

 

Figura 5 – Mapa representativo da parte norte da RUE em saúde da mulher do Município de Marília, 

2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Legenda: PA Norte USF UBS 
 

 
Figura 6 – Mapa representativo da região central e sul da RUE em saúde da mulher do Município de 

Marília, 2018. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

Legenda: PA Sul HMI Maternidade Gota de Leite SAMU  

USF UBS 
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Pelo protocolo municipal, os casos que são considerados de alto risco 

em obstetrícia e que, portanto, são de competência do pronto socorro do HMI em 

casos de urgência e emergência ou parto, são os seguintes: 

1. Antecedentes obstétricos: 

- Cirurgia uterina anterior (acima de 4 cesáreas, miomectomia, conização e outros); 

- Morte perinatal explicada ou inexplicada; 

- Pré-eclâmpsia, eclâmpsia; 

- Restrição de crescimento, prematuridade ou má formação; 

- Síndromes hemorrágicas; 

2. Morbidade Materna 

- Aneurisma; 

-Aterosclerose; 

- Câncer; 

- Cardiopatia; 

- Doenças auto-imunes (LES, outras colagenoses); 

- Doenças inflamatórias intestinais crônicas; 

- Endocrinopatias (Especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e 

hipertireoidismo); 

- Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras); 

- Hemopatias(Anemia falciforme, talassemia, anemia severa (Hb<8g%); 

- Hipertensão arterial ou uso de anti-hipertensivo; 

- Nefropatias; 

- Portadoras de doenças infecciosas (Hepatite, toxoplasmose, HIV, sífilis e outras 

DSTs); 

- Trauma e queimaduras; 

- Trombofilia; 

- Asma grave; 

- Tromboembolismo. 

 3. Doença obstétrica na gravidez atual: 

- Aloimunização; 

- Aminiorrexe abaixo de 37 semanas de idade gestacional; 

- Desvio quanto ao crescimento uterino (abaixo do percentil 10); 

- Macrossomia fetal confirmada; 

- Volume do líquido amniótico <5 ou >18cm; 
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- Hidropsia fetal; 

- Malformações fetais; 

- Síndromes hemorrágicas; 

- Trabalho de parto prematuro (<37 semanas); 

- Diabetes gestacional; 

- Gestação Múltipla. 

4. Características pessoais e sócio demográficas: 

- Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; 

- Transtorno mental; 

- Não aceitação da gravidez, principalmente adolescente; 

- Violência doméstica; 

- Obesidade grau III (IMC>40g/m2); 

- Gestantes reclusas; 

- Idade materna <13 anos ou >40 anos. 

São considerados de baixo risco e, portanto, de competência da 

Maternidade Gota de Leite: 

 Gestante de risco habitual em trabalho de parto e/ou com bolsa rota 

com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas; 

 Gestante com risco habitual com idade gestacional maior ou igual a 

40 semanas para avaliação de vitalidade fetal. 

Em todos os casos, a carteira de pré-natal deve conter pelo menos 

uma rotina pré-natal completa e uma ultrassonografia. 

Assim, todas as gestantes que durante o pré-natal na atenção primária 

evoluírem sem risco, devem ser encaminhadas à Maternidade Gota de Leite para o 

parto. 

Aqueles casos que não se enquadrarem nos requisitos acima devem 

ser atendidos pelo pronto atendimento e, quando necessário, referenciados ao 

serviço hospitalar do HMI. 

O SAMU deve respeitar esse protocolo no momento do transporte das 

pacientes até o serviço de referência. 

Para os casos de ginecologia, não existe protocolo específico de 

organização do fluxo assistencial, cabendo ao julgamento clínico a referência ao PS 

do HMI. 
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Importante ressaltar que o PS do HMI atende, além dos casos 

referenciados, demanda espontânea tanto em ginecologia quanto em obstetrícia, a 

qual passa por acolhimento com avaliação e classificação de risco, orientado por um 

protocolo institucional. Desta maneira, toda paciente que chegar ao PS do HMI 

(referenciada ou não) deverá passar pelo acolhimento e classificação de risco, 

inclusive para situações em que o hospital é referência para o atendimento, como 

H1N1, violência contra a mulher, intoxicações ou pelo exposto acima.  

O processo de acolhimento e classificação de risco do HMI foi 

implantado em 2009 e desde então teve algumas modificações. A última versão 

orienta a classificação dos pacientes em (MANZZONI, 2015):  

 azul (baixa complexidade); 

 verde(urgência mínima) -  tempo de espera < 60 minutos; 

 amarelo (urgência relativa) – tempo de espera <30 minutos; 

 vermelho (urgência absoluta) – necessidade de atendimento 

imediato. 

Figura 7. Fluxograma de avaliação com classificação de risco - HMI 

Fonte: MANZZONNI, 2015. 

A Figura 7 representa o fluxo teoricamente recomendado após a 

classificação de risco. 
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É estabelecido que nenhuma usuária poderá ser direcionada para outro 

serviço sem guia de contrarreferência preenchida e assinada pelo médico de 

plantão, em duas vias, ficando uma com a mulher e a outra no prontuário. 

Apesar do protocolo de classificação de risco ser referente ao hospital 

materno infantil, este faz menção específica à gestante ou a causas ginecológicas 

apenas nos seguintes pontos: 

 Vermelho: Gestante > 20 semanas com trabalho de parto prematuro 

(contrações a cada 2 minutos), ausência de movimentos fetais, 

hipertensão com ou sem cefaleia, edema e dor abdominal. 

 Amarelo: Vítima de abuso sexual. 

Aponta-se dessa maneira, necessidade de revisão do protocolo, 

estabelecendo-se parâmetros de classificação compatíveis com ginecologia e 

obstetrícia, além, claro, dos parâmetros habituais para as demais queixas. 

Em relação à regionalização e hierarquização no DRS IX, de forma 

geral, o HMI é referência de alta complexidade em saúde da mulher para as Regiões 

de Saúde de Adamantina, Tupã e Marília e o Hospital Regional de Assis, para as 

Regiões de Saúde de Assis e Ourinhos. Tanto o HMI, quanto o Hospital Regional de 

Assis atendem o mesmo nível de complexidade em relação à saúde da mulher. 

 
Tabela 2. Procedência dos casos atendidos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 
 

Região de Saúde Ginecologia Obstetrícia 

Assis 13 26 

Ourinhos 4 4 

Adamantina 11 65 

Tupã 21 119 

Marília 1986 9060 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Pela Tabela 2, nota-se que 47 pacientes que foram atendidas no PS do 

HMI tinham como referência o serviço de Assis, não obedecendo ao fluxo 

regionalizado da RUE. Sabe-se que muitas vezes o atendimento dessas pacientes é 

permitido pelo plantonista do PS, que aceita o caso solicitado pela Central de 

Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS), desconhecendo, portanto, o 

processo de regionalização. 
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O DRS IX conta com 21 maternidades que fazem partos de risco 

habitual, sendo elas expressas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Maternidades que fazem parto, municípios e regiões de saúde a que pertencem e 
referência de alta complexidade, DRS IX, 2018. 
 

Ref. de alta 

complexidade 

Região de Saúde Município Maternidade que realiza partos 

MARÍLIA ADAMANTINA Adamantina Santa Casa de Adamantina 

  Pacaembu Santa Casa de Pacaembu 

  Flórida Paulista Santa Casa de Flórida Paulista 

  Oswaldo Cruz Santa Casa de Oswaldo Cruz 

 TUPÃ Tupã Santa Casa de Tupã 

  Bastos Hospital de Bastos 

 MARÍLIA Marília Hospital das Clínicas Unidade I 

   Hospital das Clínicas Unidade II 

   Maternidade Gota de Leite 

  Garça Hospital São Lucas de Garça 

  Pompéia Santa Casa de Pompéia 

ASSIS ASSIS Assis Hospital Regional de Assis 

   Santa Casa de Assis 

  Cândido Mota Santa Casa de Cândido Mota 

  Maracaí  Hospital Beneficente de Maracaí 

  Palmital Santa Casa de Palmital 

  Paraguaçu Paulista Santa Casa de Paraguaçu Paulista 

 OURINHOS Ourinhos Santa Casa de Ourinhos 

  Chavantes Santa Casa de Chavantes 

  Salto Grande Santa Casa de Salto Grande 

  Santa Cruz do Rio 

Pardo 

Santa Casa de Santa Cruz do Rio 

Pardo 

Fonte: DRS IX, 2018 

 

Para melhor representação da distribuição das casas de parto, segue 

na Figura 8 a marcação no mapa referente o DRS IX. 
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Figura 8. Distribuição das casas de parto, DRS IX, 2018. 

 

 

Fonte: SES/SP adaptado pela autora, 2018. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE 

MARÍLIA/SP. 

 

 

Optou-se por realizar o início da apresentação e discussão dos 

resultados pela origem das pacientes que fazem uso do serviço de urgência e 

emergência, como forma de responder à seguinte pergunta: “De onde vêm as 

usuárias do PS?” Esta origem configura o requisitante do encaminhamento. 

Identificar os principais pontos de atenção que encaminham pacientes 

(Tabelas 4 e 5) pode se configurar como uma oportunidade de seleção dos locais 

prioritários de treinamento em urgência e emergência em saúde da mulher, tanto 
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para que a referência ao PS seja oportuna e apropriada, quanto para que o primeiro 

atendimento seja adequado e qualificado. 

 

Tabela 4 – Requisitantes dos atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

REQUISITANTE 
OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA TOTAL 

„N % N % N % 

DEMANDA ESPONTÂNEA 3.763 40,3% 919 44,9% 4.682 41,1% 

PA SUL NOVA MARILIA 818 8,8% 259 12,7% 1.077 9,5% 

REGULAÇÃO INTERNA 695 7,4% 253 12,4% 948 8,3% 

SAMU 553 5,9% 41 2,0% 594 5,2% 

UPA REGIÃO NORTE 278 3,0% 72 3,5% 350 3,1% 

HOSPITAL MATERNIDADE GOTA DE LEITE 
MARILIA 

324 3,5% 7 0,3% 331 2,9% 

CENTRO DE SAÚDE DE GUARANTA 172 1,8% 35 1,7% 207 1,8% 

PA NORTE SANTA ANTONIETA MARILIA 164 1,8% 32 1,6% 196 1,7% 

UBS SANTA ANTONIETA MARILIA 125 1,3% 16 0,8% 141 1,2% 

OUTRAS 2443 26,1% 413 20,2% 2856 25,1% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

A Tabela 4 aponta que a maior parcela das usuárias vem por demanda 

espontânea e os 3 serviços de pronto atendimento da cidade estão entre as 8 

instituições que mais encaminham pacientes ao PS. As 8 primeiras instituições são 

responsáveis por 34,5% do volume de pacientes, dentre as 167 especificadas que 

realizaram encaminhamento no ano estudado. 

O alto percentual de demanda espontânea incita a discussão sobre o 

papel que a APS vem desempenhando com ponto central na rede de cuidados. 

Como estão sendo as orientações para essas mulheres durante o pré-natal, por 

exemplo? Quais esclarecimentos estão sendo dados sobre as modificações e 

queixas comuns durante o período gestacional? Quais estratégias de promoção de 

saúde estão sendo utilizadas? Quais métodos preventivos de agravos a mulheres 

estão sendo implementados? Assim, a APS tem função de resolução, que consiste 

em solucionar a maioria dos problemas de saúde, a função de coordenação, pela 

qual deve organizar os fluxos e contrafluxos de pessoas na rede e a função de 

responsabilização, que se caracteriza pela coresponsabilização pela saúde das 

usuárias em qualquer nível de atenção (BRASIL, 2017a).Tendo em vista isso, não 

cabe ao serviço de urgência e emergência funcionar como porta de entrada ao 

sistema de saúde como vem ocorrendo, não cabe ao pronto socorro dirimir as falhas 

dos processos na APS, sendo identificado pelo usuário como meio de conseguir 
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uma consulta com o especialista o qual espera há meses ou como forma de ter 

acesso rápido a um exame laboratorial ou de imagem. Não quer dizer, com isso, que 

entre a demanda espontânea não existam casos pertinentes ao PS, mas quer-se 

frisar e refrisar a necessidade de cada nível de atenção assumir o seu papel e suas 

responsabilidades. 

As unidades de pronto atendimento estar entre os primeiros 

requisitantes de atendimento no PS faz refletir sobre o a resolutividade desse tipo de 

ponto de atenção, o qual deve atender quadros agudos e ou crônicos agudizados, 

prestar o primeiro atendimento nas urgências visando à estabilização dos casos e, 

só assim, avaliar a necessidade do encaminhamento para hospitalização ou 

reavaliação e seguimento em serviço especializado. Desta maneira, os pronto 

atendimentos devem ser responsáveis pela resolução de 95% dos casos de baixa 

e média complexidade (PORTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018), funcionando 

como rede de apoio intermediária entre a APS e a rede hospitalar. Em estudo 

realizado em Florianópolis, apenas 8,38% dos atendimentos realizados nos pronto 

atendimentos eram caracterizados como urgência e emergência, sendo que 

47,52% tinham caráter ambulatorial, refletindo uma distorção do primeiro contato 

com o serviço de saúde ser genuinamente na APS (CASSETARI E DE MELLO, 

2017). 

Pronto atendimentos inflados de casos pertinentes à APS geram 

superlotação, repercussão no processo de trabalho e muitas vezes 

encaminhamento também desnecessários ao serviço hospitalar. Importante 

ressaltar que qualquer unidade de saúde da APS deve receber e cuidar da usuária 

em situação de urgência e emergência e encaminhá-la, somente se necessário for, 

para não gerar custos de atendimento em duplicidade e uma “via sacra” para 

usuária em busca de atendimento (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2013b).  

Expõe-se uma ação muito ampla da APS, entretanto, é, pelo menos 

em teoria, a política atual adotada. 

 

Tabela 5 – Requisitantes dos atendimentos no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
agrupados por semelhança, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

REQUISITANTE 
OBSTETRÍCIA GINECOLOGIA TOTAL 

N % N % N % 

DEMANDA ESPONTÂNEA 3.763 40,3% 919 44,9% 4.682 41,1% 
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PRONTO ATENDIMENTO DE MARÍLIA 1.260 13,5% 363 17,7% 1623 14,3% 

CENTROS DE SAÚDE 1116 12,0% 167 8,2% 1283 11,3% 

UNIDADES MÓVEIS DE EMERGÊNCIA 650 7,0% 45 2,2% 695 6,1% 

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 482 5,2% 80 3,9% 562 4,9% 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  363 3,9% 61 3,0% 424 3,7% 

HOSPITAL E MATERNIDADE 332 3,6% 9 0,4% 341 3,0% 

UNIDADES HOSPITALARES 141 1,5% 21 1,0% 162 1,4% 

SANTAS CASAS 51 0,5% 7 0,3% 58 0,5% 

CENTRAL REGULACAO MARÍLIA 45 0,5% 4 0,2% 49 0,4% 

PARTICULAR 21 0,2% 4 0,2% 25 0,2% 

PRONTO ATENDIMENTO FORA DE MARÍLIA 5 0,1% 2 0,1% 7 0,1% 

OUTROS 1.106 11,8% 365 17,8% 1471 12,9% 

TOTAL 9.335 100,0% 2.047 100,0% 11382 100,0% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

A Tabela 5 expressa os diversos requisitantes por agrupamento, sendo 

os Centros de Saúde o terceiro maior grupo de encaminhadores, os quais se 

caracterizam por prestarem uma atenção primária de saúde a indivíduos e famílias, 

de forma programada ou não, nas especialidades básicas, podendo oferecer 

assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior. A assistência 

deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista nestas áreas 

(DATASUS, [20-]). 

Assim, ao se agrupar os serviços de APS, estes correspondem a quase 

20% dos encaminhamentos. O Ministério da Saúde conta com uma publicação 

intitulada Protocolos da Atenção Básica – Saúde das Mulheres, do ano de 2016, que 

serve como guia orientador, por exemplo, para os encaminhamentos obstétricos, os 

quais compõem a maioria dos casos do pronto socorro do HMI (BRASIL, 2016b). 

Por este protocolo, os sinais indicativos de necessidade de 

encaminhamento à urgência e emergência estão expressão no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Sinais indicativos de encaminhamento à urgência e emergência obstétrica. 

• Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, placenta prévia), 
independentemente da dilatação cervical e da idade gestacional.  
• Suspeita de pré-eclâmpsia: pressão arterial > 140/90 (medida após um mínimo de cinco minutos de 
repouso, na posição sentada) e associada à proteinúria (usar o teste rápido de proteinúria.) 
• Sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensas: escotomas cintilantes, cefaleia típica 
occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito.  
• Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia).  
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• Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular/corioamnionite ou outra infecção que 
necessite de internação hospitalar.  
• Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes  
• Situações que necessitem de avaliação hospitalar: cefaleia intensa e súbita, sinais neurológicos, 
crise aguda de asma etc.  
• Crise hipertensiva (PA > 160/110). 
• Amniorrexe prematura, podendo ser observada mediante exame especular com manobra de 
Valsalva e elevação da apresentação fetal.  
• Trabalho de parto prematuro. 
• IG a partir de 41 semanas confirmadas.  
• Hipertermia (tax ≥ 37,8 ºC), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de IVAS.  
• Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes.  
• Investigação de prurido gestacional/icterícia.  
• Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento sistêmico com menos 
de 20 semanas.  
• Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre.  
• Restrição de crescimento intrauterino.  
• Oligodrâmnio.  
• Óbito fetal. 

Fonte: Protocolo de Atenção Básica: Saúde das Mulheres, Ministério de Saúde, 2016. 

 

Desta maneira é prudente que os profissionais de saúde que compõem 

as equipes da APS sejam treinados e capacitados em congruência com os 

protocolos já existentes. Todavia, é conhecida a dificuldade de fixação, 

principalmente do profissional médico, nos postos de trabalho, gerando um elevado 

índice de rotatividade e, por conseguinte, dificuldade de uma APS qualificada 

adequadamente, bem como de estabelecimento de vínculo e de continuidade na 

atenção prestada à usuária.  

Verifica-se, principalmente nas regiões sudeste e sul, uma acentuação 

dessa rotatividade médica, aproximando-se de 50%, médias superiores a nacional 

(36,7%). Esse elevado turn over, pode ocorrer pela busca de melhores condições de 

trabalho e remuneração, bem como insatisfação no trabalho, sendo necessário um 

plano de ação para essa ocorrência que tanto impacta na atenção à saúde da 

população (PIERANTONI et al, 2015). 

Já em relação ao percentual que chega por meio das unidades móveis 

de emergência (6,1%), uma revisão sistemática de 2015 dispôs-se a esclarecer o 

porquê do acesso indevido ao serviço de ambulância. Assim, verificou-se uma ampla 

variação no que os pacientes e cuidadores identificam como emergência, com uma 

dissonância com a classificação médica, já que os pacientes muitas vezes se 

baseiam em fatores psicossociais ou existência de múltiplas comorbidades e não, 

necessariamente, em sinais e sintomas de urgência e emergência. Identifica-se, 
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também ansiedade do paciente e do cuidador em torno de risco relativamente 

pequeno, com medo genuíno de risco de vida em 60% dos casos, tendo os 

cuidadores papel influente na chamada pelo serviço, principalmente quando são 

cuidadores formais. Fatores tradicionalmente associados a privações também fazem 

como que as pessoas se utilizem mais desses serviços, bem como características 

sócio demográficas que incluem viver sozinho, ser idoso, pertencer a etnias 

minoritárias. A existência de cuidados de APS limitados ou ausência de busca por 

atendimento primário também soma-se às justificativas de uso, assim como doenças 

psiquiátricas, uso de álcool e drogas (BOOKER, SHAW E PURDY, 2015). 

Aqui fica clara a necessidade de educação da população, além de 

esclarecimento e treinamento sobre urgências e emergências, com atuação 

principalmente, mas não somente, da APS. 

Já em relação às características sócio demográficas, os dados estão 

representados nas Tabelas 6,7,8 e 9 e nos Gráficos 3 e 4. 

 

Tabela 6 – Distribuição da faixa etária das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

Faixa etária Ginecologia Obstetrícia Total 

 N % N % N % 

< 10 anos 1 0,0% 13 0,1% 14 0,1% 

 10 a 14 anos 37 1,8% 90 1,0% 127 1,1% 

 15 a 19 anos 196 9,6% 1.530 16,4% 1.726 15,2% 

 20 a 24 anos 319 15,6% 2.503 26,8% 2.822 24,8% 

 25 a 29 anos 285 13,9% 2.175 23,3% 2.460 21,6% 

 30 a 34 anos 274 13,4% 1.635 17,5% 1.909 16,8% 

 35 a 39 anos 275 13,4% 1.014 10,9% 1.289 11,3% 

 40 a 44 anos 191 9,3% 318 3,4% 509 4,5% 

 45 a 49 anos 191 9,3% 46 0,5% 237 2,1% 

 50 a 54 anos 84 4,1% 4 0,0% 88 0,8% 

 55 a 59 anos 61 3,0% 1 0,0% 62 0,5% 

 60 a 64 anos 45 2,2% 2 0,0% 47 0,4% 

 65 a 69 anos 30 1,5% - 0,0% 30 0,3% 

 70 a 74 anos 20 1,0% 1 0,0% 21 0,2% 

 75 a 79 anos 8 0,4% - 0,0% 8 0,1% 

80 e + anos 30 1,5% 2 0,0% 32 0,3% 

Não informada - 0,0% 1 0,0% 1 0,0% 

Total 2.047 100,0% 9.335 100,0% 11.382 100,0% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018 
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Nota-se que a faixa etária predominante das usuárias é entre os 20 a 

29, mais especificamente entre os 20 a 24 anos.  

Salta aos olhos o elevado número de atendimentos na obstetrícia de 

pacientes até 14 anos e entre 14 e 19 anos, correspondendo a 141 e a 1726 

usuárias, respectivamente. A gravidez na adolescência é um problema de saúde 

pública, podendo ser observado por diversos ângulos: a chance de morte infantil 

duplica para filhos de adolescentes menores que 15 anos comparada a mulheres 

entre 25 e 29 anos; a incidência de baixo peso é duas vezes maior e a mortalidade 

neonatal é três vezes maior entre filhos de mães adolescentes, além do aumento do 

risco de morte da gestante dessa faixa etária (14% dos óbitos em gestantes são em 

adolescentes). Outro ponto a ser analisado e não menos importante, é que muitas 

das gestações nessa faixa etária são secundárias à violência sexual, sendo 

entendida como violência de natureza ou conotação sexual imposta pela força física, 

pela ameaça e pela sedução, sendo que os filhos dessas mães possuem mais 

chance de serem abusados, gerando um ciclo vicioso. Merece ser pontuado também 

que as relações sexuais antes dos 14 anos são, presumivelmente, um ato criminoso, 

quando o parceiro é de maior idade e o médico deve estar atento a essas 

possibilidades (ALMEIDA, 2013; BRASIL, 2017b; BRASIL, 2014b). 

Em uma coorte realizada em São Paulo, 20,1% das mães eram 

adolescentes (<20 anos) e 11,1% tinham 35 anos ou mais, sendo que no presente 

estudo as taxas foram de 17,5% e 14,8%, respectivamente (MOURA et al, 2018). As 

mães com trinta anos ou mais representam na amostra 32,3%, compatível com 

dados nacionais, representando um envelhecimento da estrutura etária das mães do 

Brasil (BRASIL, 2014b). 

Sabe-se que a idade representa um fator de interferência no número de 

consultas de pré-natal, indicador utilizado para avaliação da saúde materna e do 

recém-nascido. Assim, quanto mais nova a mãe, menor é a proporção de consultas 

de pré-natal (BRASIL, 2014b), o que pode gerar, consequentemente, maior número 

de atendimentos no setor de urgência e emergência ou complicações materno-

fetais. Em contrapartida, as gestações em pacientes maiores de 35 anos aumentam 

a incidência de abortos, anormalidades fetais, diabetes, hipertensão, hemorragias, 

partos prematuros, trabalho de parto disfuncional, partos por cesariana, baixo peso 

do bebê ao nascimento, maiores índices de sofrimento fetal, e menores índices de 

Apgar do recém-nascido no quinto minuto. 
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Outra perspectiva de análise desses números é sob a ótica do gênero, 

revelando relações de poder que reforçam as desigualdades entre homens e 

mulheres. A “escolha” dessas jovens gera uma privação relativa que muitas vezes a 

mulher não é capaz de identificar (SEN, 2010), e produz impacto na sua saúde e na 

forma de adoecer, já que o empoderamento emocional e psíquico não sobrevêm em 

conjunto. Grande parte das vezes o modelo androcêntrico prevalece, findando em 

estigma e preconceito pela sociedade, além de tratamento precoce e inoportuno 

desta adolescente como mulher (BITTAR, CESARIO E LIMA, 2016). Estar grávida 

não muda sua condição física, psíquica e emocional, fato que deve ser 

compreendido pela equipe de saúde, sem julgamentos e imposições. 

Frente a isso a APS, principalmente, deve agir identificando os fatores 

de risco para ocorrência da gestação nessa faixa etária, tais como baixa autoestima, 

problemas psicossociais, gravidez de adolescente na família, violência intrafamiliar, 

família monoparental, abuso de substâncias, moradia fora da família, evasão 

escolar, proporcionando um cuidado integral a essas jovens de maneira preventiva 

(MAIA, 2011). E a partir do momento do diagnóstico de gestação, essas 

adolescentes devem ser acolhidas e entendidas nos diversos serviços de saúde de 

maneira compatível com o seu momento de desenvolvimento. 

Em relação ao registro dos atendimentos obstétricos na faixa etária 

acima dos 55 anos, muito provavelmente, apresenta-se como erro de cadastro no 

sistema. 

A representação do estado civil das usuárias está demonstrada nos 

Gráficos 3 e 4, pelos quais percebe-se uma maior prevalência de amasiadas entre o 

grupo atendido na obstetrícia. 

 

Gráfico 3 -Distribuição do estado civil das usuárias do serviço de ginecologia do Pronto Socorro do 
Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 
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Gráfico 4 -Distribuição do estado civil das usuárias do serviço de obstetrícia do Pronto Socorro do 
Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018 

 

O Gráfico 4 evidencia alto índice de gestantes solteiras, 

correspondendo a 22%, porcentagem superior à porcentagem nacional de mulher 

sem cônjuge com filho, que correspondeu, em 2015, a 16,3%, valor praticamente 

estável desde 2005. O aumento de menção à mulher como pessoa de referência da 

família, passando da proporção de 30,6% para 40,5 em 10 anos, corrobora com a 

dupla ou tripla jornada de trabalho, acentuando fatores de morbimortalidade (IBGE, 

2016b). 

 
Tabela 7 – Distribuição da escolaridade das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

ESCOLARIDADE 
GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA TOTAL 

N % N % N % 

1° GRAU INCOMPLETO* 93 4,5% 547 5,9% 640 5,6% 

FUNDAMENTAL I INCOMPLETO 71 3,5% 64 0,7% 135 1,2% 

FUNDAMENTAL I ** 6 0,3% 7 0,1% 13 0,1% 

FUNDAMENTAL II INCOMPLETO 85 4,2% 363 3,9% 448 3,9% 

FUNDAMENTAL II*** 484 23,6% 2.046 21,9% 2.530 22,2% 

MÉDIO INCOMPLETO 160 7,8% 1.171 12,5% 1.331 11,7% 

MÉDIO  827 40,4% 4.066 43,6% 4.893 43,0% 

SUPERIOR INCOMPLETO 50 2,4% 232 2,5% 282 2,5% 

SUPERIOR 191 9,3% 577 6,2% 768 6,7% 

NENHUM 61 3,0% 169 1,8% 230 2,0% 

Não informado 19 0,9% 93 1,0% 112 1,0% 

 TOTAL 2.047 100,0% 9.335 100,0% 11.382 100,0% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018 
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Nota-se a prevalência de 33,1% das usuárias com 8/9 anos ou menos 

de estudo no grupo relativo à obstetrícia e 44,8% com menos de 12 anos, perfil 

compatível com o inquérito nacional e com a coorte realizada no município de São 

Paulo (MOURA, 2018). 

A baixa escolaridade aumenta o risco de internações prévias ao parto, 

mortalidade perinatal, neonatal e infantil, baixo peso ao nascer, início mais tardio do 

pré-natal (HAIDAR, OLIVEIRA E NASCIMENTO, 2001). 

Entre as mães com 12 anos ou mais de estudos, 90,3% realizaram 

pelo menos seis consultas no pré-natal, contudo, essa proporção cai para 55,8% 

entre aquelas com mais baixa escolaridade (0 a 3 anos de estudo) (BRASIL, 2014b), 

também repercutindo em complicações obstétricas e perinatais, com potencial maior 

de utilização do PS. 

Assim, aumentar a escolaridade da parcela feminina é uma forma de 

emancipação, aumentando em consequência o seu poder decisório e sua 

capacidade de tomar as rédeas da própria vida, além disso, produz impacto 

inquestionável e acentuado na diminuição da mortalidade infantil nos menores de 5 

anos, bem como redução dos número de gestações (SEN, 2010; BRASIL, 2017b; 

IBGE, 2016b). 

Mulheres mais instruídas tornam-se agentes decisórios em sua própria 

vida e, por consequência, sofrem uma queda da taxa de fecundidade e menos 

interferências do pensamento androgênico (SEN, 2010; BITTAR, CESARIO E LIMA, 

2016, FARIA E FOGARI, 2010). 

Vale ressaltar, de forma geral, que a maioria dos óbitos infantis no 

Brasil ocorre entre filhos e filhas de mães com idade entre 20 e 29 e com 

escolaridade entre 8 e 11 anos, o que representa a maior parte da amostra do 

estudo (BRASIL, 2017c). 

 

Tabela 8 – Distribuição da ocupação das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  

OCUPAÇÃO 
GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA TOTAL 

N % N % N % 

DO LAR 389 25,9% 2.397 35,3% 2.786 33,6% 

ESTUDANTE 100 6,7% 474 7,0% 574 6,9% 

VENDEDORA 59 3,9% 406 6,0% 465 5,6% 

ATENDENTE 37 2,5% 307 4,5% 344 4,1% 

CAIXA 34 2,3% 296 4,4% 330 4,0% 
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AUTONOMA 27 1,8% 202 3,0% 229 2,8% 

EMPREGADA DOMÉSTICA 45 3,0% 140 2,1% 185 2,2% 

BALCONISTA 21 1,4% 125 1,8% 146 1,8% 

AUX. PRODUÇÃO 11 0,7% 121 1,8% 132 1,6% 

PROFESSORA 20 1,3% 120 1,8% 140 1,7% 

SERVIÇOS GERAIS 49 3,3% 120 1,8% 169 2,0% 

AUX. LIMPEZA 36 2,4% 110 1,6% 146 1,8% 

RECEPCIONISTA 24 1,6% 109 1,6% 133 1,6% 

MANICURE 16 1,1% 103 1,5% 119 1,4% 

TELEFONISTA 16 1,1% 91 1,3% 107 1,3% 

OUTROS 617 41,1% 1.849 27,2% 2.466 29,7% 

TOTAL COM OCUPAÇÃO  
MENCIONADA 

1.501 100,0% 6.790 100,0% 8.291 100,0% 

TOTAL SEM OCUPAÇÃO  
MENCIONADA 

546 * 2.545 * 3.091 * 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018 

 

Além de terem um baixo grau de instrução, nota-se, pela Tabela 8 que 

poucas estão em direção à mudança dessa realidade, pois menos de 7% das que 

referem ocupação intitulam-se estudantes, e, porcentagem ainda menor se 

comparado ao total de mulheres atendidas. 

Dos dados sócio demográficos analisados, apenas ocupação tem alta 

prevalência de não preenchimento, identificado na Tabela 8 como “total sem 

ocupação mencionada”. Não identificar a ocupação pode de alguma forma 

evidenciar o baixo nível socioeconômico dessas pacientes, as quais podem não ter 

ocupação alguma. 

A baixa escolaridade e a não menção à ocupação também pode ser 

interpretada pela ótica de gênero, já que o lugar socialmente atribuído a cada um é 

uma manifestação de uma desigual distribuição de responsabilidade na produção 

social da existência (CARLOTO, 2001). A prevalência de 25,9% de “do lares” em 

atendimentos ginecológicos e 33,6% nos obstétricos, compondo a maioria da 

ocupação mencionada, só reforça a afirmação anterior e o peso masculino na 

significação das relações de poder (FARIA E FOGARI, 2010). 

Apesar dos avanços inquestionáveis da presença da mulher no 

mercado de trabalho, nota-se que das 15 ocupações mais frequentes nos 

atendimentos de obstetrícia, por exemplo, apenas uma é de nível superior e compõe 

apenas 1,8%. Assim, praticamente todas as ocupações são de baixa qualificação 

profissional, o que reforça a realidade de que a cada 10 cargos executivos de 
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grandes empresas, apenas 1 é ocupado por mulheres, assim como cargos de 

gerência, nos quais a proporção é de duas para 8 homens (BRASIL, 2017b; FARIA 

E FOGARI, 2010). 

Sabe-se que as mulheres são as principais vítimas da precarização do 

trabalho e as atuais propostas de flexibilização do trabalho só contribuirão para 

jornadas parciais, trabalho informal, ampliação de horas trabalhadas e desemprego, 

acentuando essa realidade já não equitativa. Compondo a desigualdade de gênero, 

a atual proposta de Reforma Previdência (PEC 287/16) prevê a igualdade de idade 

para aposentadoria entre homens e mulheres, esquecendo-se da dupla ou tripla 

jornada de trabalho e o início mais precoce da mulher no trabalho, não 

vislumbrando, portanto, os impactos na saúde feminina (BRASIL, 2017b). 

Em uma análise global, a condição de agente dessas mulheres pode 

ser limitada por fatores externos, tais como pobreza, falta de oportunidades 

econômicas, exclusão social, baixa escolaridade, sendo pertinente um olhar 

ampliado dos profissionais do serviço na atenção à saúde dessa parcela da 

população (PINHEIRO, 2012). 

Tabela 9 – Distribuição da procedência das usuárias do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, 
Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

Procedência GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA TOTAL 

 N % N % N % 

Marília 1.427 67,6% 6.315 67,6% 7.742 68,0% 

Vera Cruz 92 3,6% 336 3,6% 428 3,8% 

Ocauçu 63 2,9% 269 2,9% 332 2,9% 

Guarantã 53 2,3% 214 2,3% 267 2,3% 

Lupércio 37 2,3% 218 2,3% 255 2,2% 

Campos Novos Paulista 31 2,2% 201 2,2% 232 2,0% 

Oriente 50 1,8% 172 1,8% 222 2,0% 

Júlio Mesquita 33 1,7% 157 1,7% 190 1,7% 

Echaporã 28 1,7% 160 1,7% 188 1,7% 

Gália 32 1,6% 152 1,6% 184 1,6% 

Ubirajara 27 1,6% 154 1,6% 181 1,6% 

Alvinlândia 28 1,5% 138 1,5% 166 1,5% 

Guaimbê 21 1,6% 145 1,6% 166 1,5% 

Garça 24 1,3% 122 1,3% 146 1,3% 

Quintana 4 1,1% 105 1,1% 109 1,0% 

Outros da DRS IX 85 4,2% 416 4,5% 501 8,7% 

Subtotal DRS IX 2.035 99,3% 9274 99,3% 11.309 99,4% 

Outros fora da DRS IX 10 0,4% 35 0,4% 45 0,4% 

Não codificados 2 0,3% 26 0,3% 28 0,2% 

Total 2.047 100,0% 9.335 100,0% 11.382 100,0% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 
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A existência de uma rede regionalizada e hierarquizada permite acesso 

ao serviço de forma oportuna. Limitações nessa rede fazem com que mulheres que 

residem em municípios de pequeno porte populacional, por exemplo, quando 

perambulando em busca de assistência para síndromes hipertensivas, sejam mais 

expostas ao óbito (BRASIL, 2014b). 

A média de atendimentos mensais em ginecologia é de 171 e em 

obstetrícia 778, com média diária de 5,7 e 25,9, respectivamente, totalizando em 

média 949 atendimentos/mês e 31,6 atendimentos/dia. 

A busca pelo serviço de urgência e emergência pode ser motivada por 

uma situação real de urgência e emergência, localização próxima da residência, 

horário de atendimento acessível, falta de médico na atenção primária, exames 

realizados com agilidade e/ou atendimento rápido em conjunto com uma relativa 

facilidade de acesso (FEIJÓ, 2010). Essa realidade exprime a dificuldade da 

população utilizar a rede de atenção à saúde de forma adequada, bem como as 

limitações que os demais pontos de atenção impõem à população, tanto por uma 

assistência insuficiente, como por políticas públicas mal implementadas, apesar de 

existentes e bem escritas. 

Desta maneira, caracterizar o padrão de uso do Pronto Socorro é 

pertinente tanto ao planejamento, quanto à análise das políticas públicas. 

 

Tabela 10– Distribuição da classificação de risco dos atendimentos das usuárias do Pronto Socorro 
do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 
  

Setor Vermelho 

N 

Amarelo 

N 

Vermelho e 

amarelo 

% 

Verde 

N 

Azul 

N 

Verde e 

azul 

% 

Sem 

classificação 

Total de 

Atendimentos 

GINECOLOGIA 2 484 29,0% 1.161 30 58,1% 426 2.047 

OBSTETRÍCIA 16 4.573 56,9% 3.393 81 3,2% 1.441 9.335 

Total 18 5.057 52,1% 4.554 111 40,9% 1.867 11.382 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

A classificação de risco tem por objetivo estabelecer prioridades 

clínicas para o atendimento, sendo vista como um protocolo pré-estabelecido, com a 

finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de 
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necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade 

e não na ordem de chegada (BRASIL, 2013a). 

Nota-se, pela Tabela 10, que 16,4% dos atendimentos não passam por 

classificação de risco, correspondendo a 20,8% dos ginecológicos e 15,4% dos 

obstétricos. Como a classificação de risco tem por objetivo o atendimento mais 

resolutivo e o estabelecimento de prioridades, deixar de realizá-la é interferir 

diretamente no princípio da equidade e no tratamento digno e humanitário das 

usuárias, podendo inclusive interferir no desfecho do atendimento e acarretar graves 

problemas às usuárias (FEIJÓ, 2010; BRASIL, 2002), ainda mais se observando o 

elevado número de fichas classificadas como azul e verde. Ou seja, dentre as fichas 

não classificadas, o percentual de casos de baixa complexidade deve ser 

semelhante, todavia, não são identificados, sendo atendidos por ordem de chegada 

e não por critérios estabelecidos, contrariando a política nacional de atenção 

hospitalar e os princípios do SUS. 

 

Tabela 11– Tempo médio de espera no Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, 
Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

Setor 
% de 
CR 

Tempo médio 
de espera do 

cadastro à 
abertura da CR 

Tempo médio 
entre a 

abertura da CR 
e o fim desta 

Tempo médio entre o final 
da CR(Abertura da ficha 
na urgência)  e início do 

atendimento médico 

Tempo de 
permanência 

no PS 

GINECOLOGIA 100% 20,85 32,89 74,36 232,98 
VERMELHO 0% 14,50 20,50 19,00 93,50 
AMARELO 22% 19,98 27,08 61,19 241,85 
VERDE 56% 21,20 33,90 79,27 230,56 
AZUL 1% 23,78 28,92 63,54 151,45 
Sem Classificação 21% 14,86 93,38 76,05 311,73 

         
OBSTETRÍCIA 100% 17,67 24,07 69,01 208,28 
VERMELHO 0% 19,61 21,00 32,11 118,81 
AMARELO 48% 21,54 23,18 61,93 206,43 
VERDE 36% 20,94 25,18 78,11 219,80 
AZUL 1% 18,19 24,57 58,88 166,93 
Sem Classificação  15% 20,51 24,20 72,19 211,76 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 
Tempo em minutos. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), o tempo médio de 

espera do cadastro ao início da classificação de risco deve ser menor que 10 

minutos, o tempo médio da classificação de risco menor que 5 minutos e o tempo 

médio de espera da classificação de risco ao atendimento médico por prioridade 

clínica deverá ser:  

- Prioridade Clínica Vermelha: tempo zero;  
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- Prioridade Clínica Amarela: até 30 minutos;  

- Prioridade Clínica Verde: até 120 minutos;  

- Prioridade Clínica Azul: até 240 minutos. 

Segundo o protocolo da própria instituição (MANZZONI et al, 2015), o 

tempo médio de espera da classificação de risco ao atendimento médico por 

prioridade clínica deverá ser: 

- Prioridade Clínica Vermelha: tempo zero;  

- Prioridade Clínica Amarela: até 30 minutos;  

- Prioridade Clínica Verde: até 60 minutos;  

- Prioridade Clínica Azul: Encaminhado à atenção primária/aguardar. 

Desta forma, evidencia-se, pela Tabela 11, uma discrepância entre o 

recomendado e o que ocorre efetivamente na rotina de atendimento. 

A implantação do acolhimento e classificação de risco no HMI tem 9 

anos de evolução e observa-se que, muitas vezes, é realizado de acordo com a 

experiência profissional do enfermeiro e não em protocolos bem estabelecidos para 

mulheres e/ou gestante, conforme apresentado no início dos resultados. Além disso, 

é possível verificar que o tempo de atendimento médico entre as fichas classificadas 

como verde e amarela são relativamente próximos, podendo representar uma 

desvalorização da CR ou uma falta de entendimento dos profissionais médicos de 

seu intuito. O tempo médio de atendimento registrado para as CR vermelhas pode 

refletir a ausência real de urgência absoluta ou o mau uso do SAMU / resgate, os 

quais dão entrada, muitas vezes, com a usuária pela sala de emergência. 

Observa-se um tempo de permanência no PS que varia de, 

aproximadamente, 1h à 4h, com média de 3,3h. Sendo a maioria das CR verdes e 

azuis, questiona-se essa longa permanência das pacientes no PS, mesmo após o 

atendimento médico. Aventa-se a possibilidade de ser para aguardar pedidos de 

exames, os quais, grande parte das vezes poderiam ser realizados na APS; ou 

mesmo para realização de medicações, as quais muitas vezes poderiam ser 

administradas via oral, em casa, tendo como base o perfil de medicações usadas no 

PS apresentadas a seguir, nesta dissertação. 

 

 

Tabela 12 – Distribuição, por CID, dos atendimentos obstétricos do Pronto Socorro do Hospital 
Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
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Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

*% em relação ao número de CIDs informados. 

 

Em relação aos diagnósticos realizados nos atendimentos obstétricos, 

de 9335 atendimentos registrados, 9266 constavam o CID. Foram identificados 445 

CID de registro diferentes. A tabela 12 apresenta os 10 primeiros CIDs mais 

frequentes no registro do atendimento no PS em obstetrícia. 

 
Tabela 13 – Distribuição, por agrupamento de CIDs, dos atendimentos obstétricos do Pronto Socorro 
do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

GRUPAMENTO 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO  

VERMELHO AMARELO VERDE AZUL SEM CLASSIFICAÇÃO TOTAL 

Supervisão de gestação 4 1997 1381 31 637 3977 

Dor abdomino-pélvica 0 367 376 3 106 852 

Ameaça de aborto 1 312 147 3 62 522 

Aborto de algum tipo 1 214 139 3 66 423 

Infecção do trato urinário 0 123 163 5 45 336 

Síndromes hipertensivas 1 134 44 1 25 205 

Sífilis na gestação 0 11 11 0 11 33 

Morte fetal 1 16 9 0 3 29 

Total 8 3174 2270 46 955 6377 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

O maior número de atendimentos foi registrado como supervisão de 

gestação, o que não é coerente com um serviço de urgência e emergência, ainda 

mais especializado em gestação de alto risco. Nota-se pela tabela 13, portanto, um 

CID 10 
Total 

N %* 

Z349 Supervisão de gravidez normal, não especificada 3.750 40,5% 

R102 Dor pélvica e perineal 712 7,7% 

O200 Ameaça de aborto 522 5,6% 

O600 Trabalho de parto pré-termo sem parto 290 3,1% 

N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 259 2,8% 

O069 Aborto não especificado - completo ou não especificado, sem complicações 168 1,8% 

O13 Hipertensão gestacional induzida pela gravidez sem proteinúria significativa. 168 1,8% 

Z719 Aconselhamento não especificado 146 1,6% 

O021 Aborto retido 138 1,5% 

D689 Defeito de coagulação não especificado 114 1,2% 

O623 Trabalho de parto precipitado 103 1,1% 

Total 6370 68,7% 
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preenchimento inespecífico dos diagnósticos dos atendimentos do PS. Isso pode 

ocorrer devido à existência de casos não pertinentes ao tipo de serviço prestado, 

que geram apenas esclarecimentos de dúvidas e orientações gerais, bem como por 

falta de entendimento por parte do médico da importância individual, epidemiológica 

e de gestão dos registros ou mesmo por sobrecarga de trabalho de necessidade de 

rapidez, para atendimento do próximo. Desde 2002, o CFM pontua a necessidade 

de anotação em prontuário de anamnese, exame físico, exames complementares 

solicitados e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico 

definitivo e tratamento efetuado, sendo assim, a falta de clareza diagnóstica torna o 

registro parcialmente adequado. Soma-se a isso o fato de que o prontuário é o 

principal constituinte de provas judiciais, então, com registros omitidos ou 

irregulares, o médico pode perder a possibilidade de comprovação dos seus atos. A 

medicina defensiva reforçada com a contínua incorporação de tecnologias modernas 

não substitui o preciso preenchimento do prontuário (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2002). 

Sob outra perspectiva, segundo o Código Penal, a anotação incorreta, 

incompleta, falseada ou inexistente no prontuário quanto aos fatos relacionados com 

o paciente pode caracterizar falsidade ideológica, não tendo, o médico, muitas vezes 

dimensão da possibilidade de repercussão de suas atitudes, não somente no âmbito 

clínico ou individual para o paciente, mas também no âmbito coletivo e para si 

próprio (CARVALHO, [20-]). 

As infecções do trato urinário, também apresentadas nas tabelas 12 e 

13, são condições sensíveis à atenção primária, sendo um dos principais motivos 

específicos de busca de atendimento. É uma situação de fácil diagnóstico e manejo, 

inclusive com rastreamento incluso na rotina de pré-natal. Atendimentos dessa 

natureza, a princípio, não exigem elevado nível de densidade tecnológica, sendo 

passível de atendimento e tratamento tanto na APS, como no Pronto Atendimento. 
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Gráfico 5 – Distribuição, por agrupamento de CIDs, dos atendimentos relativos à violência contra a 
mulher, do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a 
Outubro/2017.  

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

A invisibilidade social da violência contra mulher é um fato, ilustrado 

pelo atendimento com esse tipo de registro em apenas 28 casos, somando-se abuso 

sexual e agressão, no período de um ano, contrapondo a triste realidade de que no 

Brasil, a cada cinco minutos uma mulher é agredida, a cada 11 minutos uma mulher 

sofre estupro e a cada duas horas uma mulher é assassinada (BRASIL, 2017a). Sabe-

se pelos registros do SINAN, que a maioria das ocorrências são causadas por 

parentes imediatos, parceiros ou ex-parceiros afetivos, sendo a violência não letal 

um importante indicador de prevenção da violência letal (BITTAR, CESARIO E LIMA, 

2016; WAISELFISZ, 2015) A proporção de mulheres assassinadas por parceiro é 

6,6 vezes maior do que a proporção de homens assassinados por parceira, 

reforçando o problema de gênero (GARCIA et al, 2013). 

No Brasil, desde 2006, existe a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria 

da Penha, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Já em 

2015, foi sancionada a Lei 13.104, classificando o feminicídio como crime hediondo 

e com agravantes quando acontece em situações específicas de vulnerabilidade 

(gravidez, menor de idade, na presença de filhos, etc.) (WAISELFISZ, 2015). Mesmo 

assim, muitas vezes a procura por ajuda, inclusive médica é adiada por medo, 

vergonha ou dependência do agressor. Todavia, apesar da existência da Lei Maria 

da Penha, estudo realizado pelo Ipea, não constatou impacto nas taxas de 

mortalidade feminina por agressões. 
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Em Marília, a taxa média de feminicídio por ano, ou seja, de homicídios 

de mulheres decorrentes de conflito de gênero (GARCIA et al, 2013), é de 2,5, 

ocupando 1181º lugar em relação aos municípios com mais de 10.000 habitantes, 

sendo a cidade de Barcelos/AM a primeiro no ranking, com 45,2 (WAISELFISZ, 

2015). 

Frente a isso, o profissional de saúde do PS deve estar preparado para 

o acolhimento e atendimento das mulheres nessas circunstâncias, com registro 

apropriado em prontuário e notificação compulsória, podendo inclusive responder 

por omissão. 

Em casos de agressão sexual, o médico deve proceder à 

anticoncepção de emergência, realizar a profilaxia para IST´s e, se o atendimento for 

imediato, nas primeiras horas ou dias, coleta de material do conteúdo vaginal, oral 

ou anal, por meio do swab estéril, bem como preservação de evidências materiais 

da existência de crime sexual. Também é necessário que se proceda o apoio 

psicossocial e a integração e articulação dos serviços e organizações que, direta ou 

indiretamente, atendem situações de violência sexual, reforçando a intervenção 

multiprofissional, interdisciplinar e interinstitucional (BRASIL, 2012). Desta forma, 

deve ser assegurado um atendimento adequado, humanizado, integrado, 

multissetorial e em rede às mulheres em situação de violência nos serviços públicos 

especializados e não especializados (BRASIL, 2016c). 

Interessante e pertinente que o profissional da urgência e emergência 

também oriente sobre a existência da Central de Atendimento à Mulher em Situação 

de Violência Ligue 180, que se presta a orientar sobre os direitos das mulheres, bem 

como sobre como agir em situação de violência, além do atendimento de denúncias 

e ligações de urgência e emergência, com redirecionamento, nesse último caso, ao 

SAMU, Polícia Militar, Polícia Civil e Direitos Humanos (BRASIL, 2016c). 

 

Tabela 14 – Distribuição, por CIDs mais frequentes, dos atendimentos em ginecologia do Pronto 
Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  

CID 10 
GINECOLOGIA 

N % 

N939 Sangramento anormal do útero ou da vagina, não especificado 177 8,7% 

R102 Dor pélvica e perineal 137 6,7% 

N390 Infecção do trato urinário de localização não especificada 88 4,3% 

N926 Menstruação irregular, não especificada 80 3,9% 
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Z349 Supervisão de gravidez normal, não especificada 67 3,3% 

O069 Aborto não especificado - completo ou não especificado, sem complicações 62 3,0% 

Z988 Outros estados pós-cirúrgicos especificados 60 2,9% 

O021 Aborto retido 47 2,3% 

D259 Leiomioma do útero, não especificado 46 2,3% 

Z000 Exame médico geral 46 2,3% 

Total 810 37,5% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Diferente dos atendimentos de obstetrícia, 99,4% dos de ginecologia 

possuem identificação, correspondendo a 2047 consultas, sendo os principais CIDs 

expressos na tabela 14. 

Ao agrupar-se de por semelhança os CIDs, nota-se que 113 

atendimentos, 5,5%, apresentam diagnósticos inespecíficos como exame médico 

geral, aconselhamento não especificado, aconselhamento geral sobre contracepção, 

exame ginecológico geral de rotina, causas desconhecidas e não especificadas de 

morbidade. 

Verifica-se que a maioria, em termos de grupo de diagnósticos, 

relaciona-se de alguma forma com sangramentos genitais e sua repercussão, que é 

a anemia, correspondendo a 21,1% dos atendimentos, como segue na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Número de atendimentos por CIDs potencialmente relacionados a sangramento e 
anemias no serviço de ginecologia do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. 
Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

CID 10 N 

DIAGNÓSTICOS RELACIONADOS COM SANGRAMENTO  

N939 Sangramento anormal do útero ou da vagina, não especificado 177 

N926 Menstruação irregular, não especificada 80 

D259 Leiomioma do útero, não especificado 46 

N938 Outros sangramentos anormais especificados do útero e da vagina 42 

N950 Sangramento pós-menopausa 18 

N921 Menstruação excessiva e freqüente com ciclo irregular 11 

N840 Pólipo do corpo do útero 9 

D251 Leiomioma intramural do útero 8 

O209 Hemorragia do início da gravidez, não especificada 6 

O720 Hemorragia do terceiro estágio 4 

D250 Leiomioma submucoso do útero 3 

N841 Pólipo do colo do útero 2 

Total parcial 406 

ANEMIAS  
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D649 Anemia não especificada 10 

D464 Anemia refratária, não especificada 4 

D500 Anemia por deficiência de ferro secundária à perda de sangue (crônica) 4 

D509 Anemia por deficiência de ferro não especificada 3 

D648 Outras anemias especificadas 3 

D62Anemia aguda pós-hemorrágica 2 

D571 Anemia falciforme sem crise 1 

Total parcial 27 

Total 433 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Assim como na obstetrícia, na ginecologia o atendimento por causas 

relacionadas a aborto não é incomum, representando um total de 153 casos/ano, 

somando 576 atendimento/ano, o que corresponde a 5% do total. 

Transtornos mamários somam apenas 57 casos/ano, divididos 

conforme o gráfico 6 abaixo: 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos transtornos mamários, por CID, atendidos no serviço de ginecologia do 

Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

As neoplasias, igualmente, representam uma parcela pequena dos 

atendimentos, com apenas 36 casos, conforme o gráfico 7, abaixo: 
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N61Transtornos inflamatórios da mama

N63Nódulo mamário não especificado

N644 Mastodinia

N648 Outros transtornos especificados da…

O912 Mastite não purulenta associada ao parto

N608 Outras displasias mamárias benignas

N645 Outros sintomas e sinais da mama

N601 Mastopatia cística difusa

N609 Displasia mamária benigna não…

N649 Transtorno da mama não especificado

O911 Abscesso da mama associada ao parto

P390 Mastite infecciosa neonatal

Q831 Mama supranumerária
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Gráfico 7 – Distribuição dos transtornos neoplásicos, por CID, atendidos no serviço de ginecologia 

do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Todavia, cabe ressaltar que neoplasia maligna de colo de útero 

corresponde a 11 pacientes e de mama a 5, as quais são doenças rastreáveis, com 

métodos disponíveis na atenção primária à saúde. 

Nota-se que 5% dos atendimentos em ginecologia são por infecções do 

trato urinário sem complicação, demonstrando um uso inadequado da RUE. 

Um fator limitante à análise dos diagnósticos de atendimento do pronto 

socorro é a impossibilidade de cadastro de mais de um CID por atendimento, pois 

com frequência as paciente apresentam associação de comorbidades que levam à 

queixa principal. Além disso, para aqueles atendimentos que geraram internação, 

não há possibilidade de registro facilmente recuperável dos CIDs secundários. Por 

exemplo, se a paciente está internando devido a pré-eclâmpsia grave, mas porém 

está em tratamento de sífilis, apenas o CID referente à primeira patologia entrará no 

sistema, limitando o levantamento do perfil epidemiológico das usuárias. 

Assim, a implantação do prontuário eletrônico traz benefícios 

inigualáveis, incluindo a possibilidade de continuidade da assistência, integrando 

diversas fontes, economia de espaço, mais agilidade, possibilidade de acesso 

simultâneo das informações por diferentes locais e profissionais, além de 
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C539 Neoplasia maligna do colo do útero, não…

C56Neoplasia maligna do ovário

C541 Neoplasia maligna do endométrio

C509 Neoplasia maligna da mama, não especificada

C55Neoplasia maligna do útero, porção não…

D391 Neoplasia de comportamento incerto ou…

C538 Neoplasia maligna do colo do útero com…

D069 Carcinoma in situ do colo do útero, não…

D486 Neoplasia de comportamento incerto ou…

C679 Neoplasia maligna da bexiga, sem outra…

D397 Neoplasia de comportamento incerto ou…
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contribuição para o desenvolvimento do conhecimento científico, com melhora da 

qualidade da informação. Todavia, possui limitações práticas como as apresentadas 

acima, possíveis de correção, caso houvesse integração entre as equipes 

assistenciais e o núcleo de tecnologia de informação. Outras limitações são adesão 

inadequada ao preenchimento completo pelos profissionais de saúde, receio de que 

o uso da tecnologia possa quebrar o sigilo médico, questionamento do uso de 

tecnologia em substituição do raciocínio médico, falta de planejamento estratégico 

na implantação do sistema, bem como falta de monitorização contínua por parte dos 

gestores das informações e uso adequado do prontuário (MOURÃO E NEVES, 

2007). 

Em relação às condições sensíveis a atenção básica, a Figura 9 traz a 

representação global da distribuição dos casos no DRS IX. 

 

Figura 9.Georreferencimento dos casos de CSAP atendidos no Pronto Socorro do Hospital Materno 

Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 

 

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 
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Foram identificados 130 casos de atendimentos no PS pelos CIDs 

estabelecidos, sendo que 24 não puderam ser georreferencidos pelo endereço, 

devido a erros de preenchimento e, portanto, foram introduzidos apenas com o 

referencial da cidade. A maior concentração, em termos absoluto, ocorre na cidade 

de Marília, o que pode ser justificado pelo maior número de habitantes da cidade. 

 

Figura 10. Georreferenciamento dos casos de CSAP atendidos no Pronto Socorro do Hospital 

Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 

 

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

Legenda: Sífilis complicando a gravidez Infecções relacionadas ao trato urinário

Inflamação da vulva e vagina 

 

Como mostra a Figura 10, a distribuição dos casos atendidos no PS 

por condições sensíveis à atenção primária se dá mais em periferia, com 

predominância na zona sul, sendo que esta não coincide com os locais de maior 



85 
 

densidade populacional, conforme a Figura 11. Interroga-se sobre a predominância 

em locais de menor renda, entretanto, essa informação sobre não é precisa em todo 

município de Marília, conforme a Figura 12. 

 

Figura 11. Distribuição da população residente em Marília, por faixas de concentração, IBGE, 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Figura 12. Domicílios ocupados com rendimento médio mensal per capta em salários mínimo, inferior 

ou igual a 1/2, IBGE, 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Apesar disso, não se pode ignorar a influência dos determinantes 

sociais de saúde, os quais são entendidos como fatores sociais, econômicos, 

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população, 

proporcionando a distribuição referida dos casos (BUSS E PELLEGRINI FILHO, 

2007). 

O georreferenciamento por endereço de origem dos casos permite o 

estudo da distribuição espacial das ocorrências, bem como abre portas para o 

aprofundamento sobre o padrão observado, permitindo identificar possíveis fatores 

associados, bem como o risco de adoecimento. Além disso, auxilia os processos de 

gestão da APS, evidenciando onde devem ser concentrados maiores esforços para 

qualificação da assistência básica. Assim, georreferenciar as informações em saúde 

auxilia no entendimento da ocorrência de eventos, predição, tendência, simulação 

de situações, planejamento e definição de estratégias de vigilância em saúde 

(BARCELLOS et al, 2008).  No presente estudo, houve um georreferenciamento 

básico dos casos, o qual merece aprofundamento das correlações e associações em 

estudos posteriores. 

Ao se confrontar com as Figuras 5 e 6, nota-se que os casos possuem 

proximidade com a área de localização das unidades de APS. As CSAP são 

problemas de saúde atendidos por ações típicas do primeiro nível de atenção e cuja 

evolução, na falta de atenção oportuna e efetiva, pode exigir a hospitalização. Desta 

maneira, a investigação dessas condições no PS pode servir de sentinela para uma 

futura internação, bem como evidenciar a efetividade ou não do nível primário de 

atenção (NEDEL, 2010). Como já mencionado, só foram georreferenciados CIDs de 

relação direta e mais específica com a saúde da mulher, conforme a portaria nº 221 

de 2008. Entretanto, afecções com mesmo significado clínico de tais CIDs podem ter 

sido registradas no sistema eletrônico sob forma de outros CIDs, havendo um sub 

levantamento desses casos. 

Em relação à solicitação de exames complementares, a proporção de 

consultas que geram pelo menos um pedido segue a representação do Gráfico 8. 
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Gráfico 8 – Proporção de consultas x solicitação de exames complementares no Pronto Socorro do 

Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  

 

 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Desta forma, 53,6% das consultas ginecológicas e 62,2% das 

obstétricas geram pedidos de exames complementares laboratoriais. Em média, são 

solicitados 3,44 exames por usuária e 5,6 exames por consulta que requerem 

pedidos, estando os números absolutos e valores gastos expressos na Tabela 16. 

 
Tabela 16 –Distribuição dos exames laboratoriais solicitados no Pronto Socorro do Hospital Materno 
Infantil e valor final, segundo valor unitário, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017.  
 

EXAMES LABORATORIAIS 
Total 
N 

% * 
 

Valor 
unitário** 
R$ 

Valor final 
R$ 

HEMOGRAMA COMPLETO 4.183 10,70% 4,11 17.192 

TEMPO E ATIVIDADE DE PROTOMBINICA 3.283 8,40% 2,73 8.963 

URINA 1 3.274 8,40% 3,7 12.114 

TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCILA ATIVADO 3.260 8,40% 5,77 18.810 

FIBRINOGENIO – DOSAGEM 3.245 8,30% 4,6 14.927 

CULTURA URINA C/ CONTAGEM DE COLONIAS 2.623 6,70% 5,62 14.741 

VDRL 2079 5,3% 2,83 5.884 

CREATININA 1.003 2,60% 1,85 1.856 

TRANSAMINASE OXALACETICA 998 2,60% 2,01 2.006 

TRANSAMINASE PIRUVICA 988 2,50% 2,01 1.986 

DESIDROGENASE LATICA 847 2,20% 3,68 3.117 

ACIDO URICO 840 2,20% 1,85 1.554 

GONADOTROFINA CORIONICA - BETA HCG 814 2,10% 7,85 6.390 

POTASSIO 798 2,00% 1,85 1.476 

 950   1.097  
 2.047  

 3.530  

 5.805  

 9.335  

 4.480  

 6.902  

 11.382  

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

Não Sim Total

GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA Total de consultas
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UREIA 796 2,00% 1,85 1.473 

SODIO 789 2,00% 1,85 1.460 

GRUPO ABO FATOR RH (INCLUI DU) 594 1,50% 1,37 814 

PROTEÍNA C REATIVA 593 1,50% 2,83 1.678 

COOMBS INDIRETO (INCLUI QUANTITATIVO) 517 1,30% 2,73 1.411 

BILIBURRINA TOTAL E FRACOES 470 1,20% 2,01 945 

GLICOSE 393 1,00% 1,85 727 

MAGNESIO 278 0,70% 2,01 559 

Outros 9185 16,40% - - 

Total 39178 100% - R$120.081 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

*em relação ao total de exames complementares 

**SIGTAP, 2018. 

 

Rotineiramente, no serviço, são solicitados fibrinogênios, tempo de 

tromboplastina parcial ativado (TTPA) e tempo e atividade de protrombínica (TAP) 

para aquelas pacientes que tenham possibilidade de internação ou que efetivamente 

internarão como forma de rastreamento de coagulopatias ou risco de sangramento, 

caso seja necessário uma intervenção cirúrgica como cesariana. Todavia, a 

literatura aponta há tempos que o coagulograma está indicado como exame pré-

opertório apenas em pacientes com história de sangramento, não acrescentando 

nenhum benefício a pessoas assintomáticas. Soma-se a isso, o fato de que tais 

exames não modificam a conduta intraoperatória em casos assintomáticos, pois não 

predizem o risco de sangramento. Assim, só faz sentido a solicitação de 

coagulograma com base nos dados de prontuário, história clínica e exame físico, de 

forma individualizada. 

No período estudado o custo dessa rotina (TTPA, TAP e Fibrinogênio) 

somou R$42.700,00, conforme Tabela 16, fato que deve ser repensado frente ao 

exposto anteriormente. 

Também se deve colocar em discussão o pedido de hemograma, que 

muitas vezes é solicitado como pré-operatório e em tantas outras é solicitado ora 

para verificação da série vermelha ora para verificação de plaquetas, 

exclusivamente, além do seu uso rotineiro de forma completa. Assim, deve ser 

lembrada a possibilidade de pedidos de hemoglobina, hematócrito e plaquetas de 

forma isolada, podendo diminuir os custos de investigação diagnóstica. Em relação 

ao pré-operatório, não há evidências que seu uso indiscriminado possa melhorar a 
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evolução clínica da paciente (FERNANDES et al, 2010; MATHIAS et al, 2006; CHEE 

E GREAVES, 2003; CHEE E GREAES, 2003; SUCHMAN E MUSHLIN, 1986).  

Apesar de não muito frequente, o pedido de dosagem de magnesemia 

ocorre no pronto socorro, majoritariamente em pacientes com distúrbios 

hipertensivos, com risco potencial de necessidade de uso de sulfato de magnésio. 

Todavia, deve ser lembrado que a prevalência de hipermagnesemia prévia é 

incomum, exceto em pacientes com insuficiência renal crônica. Além disso, as doses 

excessivas de magnésio endovenosas são mais bem toleradas do que as 

excessivas via oral. Importante pontuar, assim, que a monitorização da magnesemia 

para sulfatação é desnecessária e que, deve-se realizar, sim, controle clínico, com 

monitorização da diurese, reflexo patelar, frequência respiratória e cardíaca, com 

boa correspondência clínica, como segue na Tabela 17 (BARBOSA, 2010; SILVA, 

2013; TOWNSEND, 2015). 

 

Tabela 17 – Sintomas segundo a dosagem sérica de Magnésio no sangue. 
 

Dose sérica em mg.dL Sintoma 

1,6-2,3 Valores normais 
5-9 Terapêutica 
10-15 Arreflexia 
15-20 Parasia respiratória 
> ou =25 Parada cardíaca 

Fonte: BARBOSA, 2010. 
 

Grande parcela dos diagnósticos realizados no pronto socorro possui 

relação com as síndromes hipertensivas na gestação, as quais são reconhecidas 

como hipertensão crônica, hipertensão crônica superajuntada com pré-eclampsia, 

pré-eclampsia eclampsia, hipertensão gestacional e síndrome HELLP. Assim, 

dependendo da desordem apresentada existe indicação de coleta de creatinina para 

verificação de insuficiência renal progressiva (TASK FORCE ON HYPERTENSION 

IN PREGNANCY, 2013), de bilirrubinas totais, DHL, TGO, esfregaço sanguíneo e 

plaquetas para diagnóstico de síndrome HELLP (SIBAI, 1990); e Urina I para 

diagnóstico de pré eclampsia, lembrando que a inexistência de proteinúria não exclui 

necessariamente esta última entidade.  

Na pré-eclampsia ocorre também aumento do ácido úrico, com 

associação à crise hipertensiva, eclâmpsia, síndrome HELLP parcial e síndrome 

HELLP, óbito fetal, prematuridade, RN pequenos para idade gestacional, com menor 
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peso ao nascer, todavia, isoladamente não tem força decisória na prática obstétrica 

(DAMACENA, 2016). 

Ao analisarmos os números absolutos de exames solicitados, nota-se 

certa proximidade absoluta entre a dosagem de ácido úrico, DHL, TGO, TGP, muito 

provavelmente devido ao acima apresentado. Todavia, uma dosagem 

aproximadamente 50% menor de bilirrubinas totais e frações. Como para o 

diagnóstico de HELLP apenas TGO é suficiente, é possível a suspensão da 

solicitação de TGP quando para esta finalidade e emprego mais criterioso da 

solicitação de bilirrubinas, já que apenas um dos exames alterados no contexto em 

pauta pode configurar-se síndrome HELLP (TASK FORCE ON HYPERTENSION IN 

PREGNANCY, 2013). 

Como não existe protocolo clínico específico da instituição, as condutas 

podem apresentar-se díspares, como evidenciado com a análise da solicitação dos 

exames.  Assim, é necessária a adoção de protocolos e diretrizes terapêuticas para 

garantir intervenções seguras, resolutivas e baseadas em evidências científicas, 

qualificando a assistência prestada ao usuário, de acordo com o estabelecido pelo 

SUS (BRASIL, 2013a).  

 

Tabela 18 – Distribuição dos exames ultrassonográficos solicitados no Pronto Socorro do Hospital 
Materno Infantil e valor final, segundo valor unitário, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a 
Outubro/2017.  
 

EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS Total % 

Valor 

Unitário* 

R$ 

Valor Final 

R$ 

ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 1.586 43,57 24,2 38.381 

ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/ DOPPLER 1.372 37,69 42,9 58.859 

ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA 464 12,75 24,2 11.229 

ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO 108 2,97 24,2 2.614 

ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA GINECOLÓGICA 24 0,66 24,2 580,8 

Outros 86 2,36 - - 

Total 3640 100,00  R$111.663,8 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

*SIGTAP, 2018. 

 

A cada 3 usuárias atendidas, uma recebe um pedido de ultrassom. E a 

cada 2 consultas que geram pedidos de exames complementares, uma recebe 

solicitação de ultrassom, podendo os números absolutos serem vistos na Tabela 18. 
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Pontua-se, em relação aos exames complementares, que a produção 

irreal da saúde perfeita, a judicialização da saúde e o afastamento da medicina da 

clínica tradicional, envolvendo anamnese e exame físico completos, ampliam as 

demandas por tecnologias médicas.  Acrescenta-se ao mencionado a transformação 

de problemas socioeconômicos em doenças, a criação de novas doenças pela 

sociedade contemporânea ou a ampliação da definição de doenças já conhecidas 

para abarcar novos pacientes, e a ampliação do uso de determinados exames para 

condições não originalmente incluídas em seu escopo, acarretando sobrecarga de 

trabalho e de custos ao setor (RIBEIRO, 2015). 

 

Tabela 19 – Distribuição dos exames laboratoriais questionáveis solicitados no Pronto Socorro do 
Hospital Materno Infantil e valor final, segundo valor unitário, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a 
Outubro/2017.  
 

EXAMES QUESTIONÁVEIS 
Total 
N 

Valor Unitário* 
R$ 

Gasto Final 
R$ 

ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2  208 10,00 2.080 

ANTÍGENO HBSAG  126 18,55 2.337 

FTA-ABS, PARA SIFILIS IGG 120 5,00 600 

TOXOPLASMOSE (IGG E IGM) 119 35,19 4.188 

ANTI-HCV  105 18,55 1.948 

HORMÔNIO TIREOSTIMULANTE 43 8,96 385 

ANTI-HBE  38 18,55 705 

PROTEINURIA DE 24 HORAS 37 2,04 75 

CITOMEGALOVIRUS (IGG E IGM) 30 22,61 678 

ANTICORPOS IGIG E IGM RUBEOLA 29 34,32 995 

HEMOGLOBINA GLICOSILADA 28 7,86 220 

ANTÍGENO HBEAG "E" HEPATITE B 28 18,55 519 

ÍNDICE DE TIROXINA LIVRE 26 11,6 302 

ANTI-HBSAG  22 18,55 408 

ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO 21 13,35 280 

ANTI-HBC IGG  9 18,55 167 

COLESTEROL TOTAL 6 1,85 11 

TRIGLICERÍDEOS 6 3,51 21 

COOMBS DIRETO 6 2,73 16 

COLESTEROL (HDL) 4 3,51 14 

ANTI-HBC IGM  3 18,55 56 

HORMÔNIO LUTEIZANTE 2 8,97 18 

FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO – FSH 2 7,89 16 

Total 1018  R$16.040 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

*SIGTAP, 2018 
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A Tabela 19 apresenta exames que podem ter sua solicitação 

questionada em um serviço de urgência e emergência em saúde da mulher, 

esclarecendo que queixas clínicas agudas de mulheres não gestantes e não 

ginecológicas são habitualmente atendidas no Hospital das Clínicas I. 

Algumas hipóteses podem ser levantadas em relação a esse perfil. 

A primeira é de que os profissionais solicitam alguns dos exames, 

como as sorologias para HIV e hepatite B para completarem minimamente as 

carteirinhas de pré-natal, já que, não raramente, estas se apresentam com 

preenchimento incompleto ou ilegível, tanto pelo serviço de APS não ter solicitado o 

exame quanto pelo profissional de saúde não ter realizado a anotação. Além da 

implicação de geração de custos ao pronto socorro, essa deficiência dos registros do 

pré-natal da APS pode gerar internação de gestantes de baixo risco no HMI, já que 

segundo o protocolo, pré-natal com registro incompleto é de responsabilidade do 

referido serviço. 

Ademais, a solicitação de tais exames pelos profissionais do PS, 

quando não diretamente relacionado ao esclarecimento de um diagnóstico 

relacionado à queixa, reforça o uso incorreto da RUE pelas usuárias em si, pois 

identificam um meio, muitas vezes mais rápido, de terem acesso aos exames que 

almejam ou necessitam, mesmo que não sejam de urgência ou emergência.  

A segunda é de que os próprios profissionais fazem uso de forma 

inadequada da RUE, realizando consultas semelhantes às de pré-natal com 

solicitação de exames e retorno, haja vista o número de retornos, os quais somam 

680 na obstetrícia, no período estudado. 

Praticamente todos os exames da Tabela 19 não têm os seus 

resultados liberados em 24h, o que reforça o questionamento sobre sua solicitação 

em um serviço de urgência e emergência, a menos que a paciente seja internada e 

tais exames sirvam de complementação diagnóstica ou terapêutica específica. 

Foram consumidos no período de um ano no PS 24.060 medicações, 

excetuando litros de oxigênio e medicações anestésicas. Dessas, 1813 foram 

dipirona cápsulas e 1779 dipironas ampolas.  

As 5 medicações mais utilizadas em obstetrícia foram dipirona, 

isoxisuprina, cefalotina, nimesulida e escopolamina, excetuando soro fisiológico e 

glicose hipertônica, congruente ao apresentando na Tabela 12, já que dor pélvica e 
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perineal e trabalho de parto prematuro (TPP) estão entre os CIDs mais prevalentes 

nas consultas do PS. 

Cabe a observação de que, mais recentemente, a isoxisuprina (inibina) 

não é mencionada nos artigos científicos como escolha para inibição de TPP 

(BITTAR E ZUGAIB, 2009; FLENADY et al, 2014), apesar de ser a droga mais 

utilizada para esta finalidade no PS. Foram utilizadas 1201 ampolas e 262 

comprimidos desta medicação em comparação com apenas 188 ampolas de 

terbutalina ou 275 comprimidos de nifedipina, por exemplo, sendo este último mais 

usado na prática clínica da instituição para picos hipertensivos. Isso evidencia , mais 

uma vez, a necessidade de estabelecimento de protocolos atualizados, baseados 

em evidência. 

Em relação às síndromes hipertensivas, a medicação mais utilizada foi 

metildopa (1038 comprimidos), todavia para as hipertensões severas na gestação as 

escolhas iniciais de tratamento são nifedipina (275 comprimdios) e hidralazina (6 

ampolas), as quais tiveram consumo sensivelmente menor (TASK FORCE ON 

HYPERTENSION IN PREGNANCY, 2013).  

As 5 medicações mais utilizadas em ginecologia foram dipirona, 

captopril, tenoxican, cefalotina e ceftriaxone, excetuando-se também soro fisiológico 

e glicose hipertônica, perfil também compatível com as principais afecções 

apresentadas no PS de ginecologia, apresentado na Tabela 14. 

Observa-se que a cefalotina e a cefalexina são cefalosporinas de 1ª 

geração, com espectro de ação semelhante, sendo o perfil de resistência cruzado 

para as drogas do mesmo grupo (FELICIANO, 2016). Desta maneira, é possível a 

prescrição de cefalexina para uso domiciliar, ao invés de parenteral, diminuindo a 

sobrecarga de trabalho no PS e provendo o mesmo resultado terapêutico desejado. 

A medicação mais prescrita tanto em ginecologia quanto em obstetrícia 

é a dipirona. 

 

Tabela 20 - Distribuição dos encaminhamentos ao final do atendimento no Pronto Socorro do 
Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 

 

Encaminhamento ao final do atendimento 
 Ginecologia  Obstetrícia 

N % N % 

REVELIA APÓS CONSULTA/ANTES DA CONDUTA 50 2,4% 188 2,0% 

REVELIA APÓS CONSULTA / APÓS CONDUTA 12 0,6% 65 0,7% 
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RETORNO E ENCAMINHAMENTO 2 0,1% 23 0,2% 

RETORNO 155 7,6% 680 7,3% 

ALTA 1.355 66,2% 5.517 59,1% 

INTERNAÇÃO HC-II 183 8,9% 2.060 22,1% 

CONTRA-REFERÊNCIA 58 2,8% 166 1,8% 

OUTROS 232 11,3% 2.683 28,7% 

    Total 2.047 100,0% 9.335 100,0% 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Apesar de 58,1% dos atendimentos em ginecologia serem classificados 

como verde e azul e 37,2% dos de obstetrícia, menos de 3% dos atendimentos se 

finalizam com contrarreferência para APS e mais de 7% recebem orientação de 

retorno no serviço terciário, conforme apresentado na Tabela 20. 

Devido o caráter de atendimento de um serviço de pronto socorro, não 

cabe a consulta de retorno. Assim, o médico que solicitar os exames ou o 

plantonista que assumir deverá reavaliar o paciente e interpretar os resultados em 

período compatível com a caracterização de urgência e emergência (CONSELHO 

REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS, 2010). Se existe a possibilidade de 

alta com retorno, existe a possibilidade de contrarreferência para a atenção primária, 

pois esta sim é o centro de coordenação do cuidado da rede de atenção à saúde. 

Cabe ressaltar que retorno é entendido como um novo encontro com o médico para 

a finalização da consulta que não pode ser concluída com as informações 

disponíveis naquele momento, relacionadas à anamnese, exame físico e exames 

complementares (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010). Sendo a urgência 

um agravo que necessita de assistência médica imediata e a emergência um risco 

iminente de vida ou sofrimento intenso, reitera-se a incompatibilidade da existência 

de retorno no pronto socorro. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995). 

Portanto, mostra-se necessário a instituição da alta responsável com transferência 

do cuidado por meio de relatório adequado, articulando seguimento, em especial 

com a APS (BRASIL, 2013a). 

Não houve no período estudado revelia antes da consulta, mas houve 

315 casos de revelia após consulta. Assim, as pacientes foram atendidas, mas não 

obtiveram a conclusão do seu tratamento por opção. Hipóteses podem ser feitas em 

relação a esse fato, tais como dificuldade de relação médico/paciente, casos de 

baixa complexidade com satisfação da usuária apenas com atendimento e 
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orientação, dificuldades socioeconômicas de permanecer no local aguardando a 

implementação da conduta. Independente da causa, tais atendimentos geram 

custos, contribuem para superlotação dos pronto-socorros e, grande parte das 

vezes, não se caracterizam como urgência e emergência. 

Dos atendimentos em ginecologia, 8% geraram internação, assim 

como 19,9% dos em obstetrícia. 

A Tabela 21 representa o local de internação (enfermaria de entrada) 

inicial dessas pacientes. 

 

Tabela 21 – Distribuição do local de internação por enfermaria de pacientes internadas com 
solicitação de internação realizada pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, 
Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 
 

Equipe requisitante / Enfermaria entrada % 

URG/EMERGÊNCIA GINECOLOGIA  

GINECOLOGIA 72,8% 

URG/EMERG MATERNO INFANTIL 15,2% 

OBSTETRÍCIA 5,2% 

CENTRO OBSTÉTRICO 2,6% 

CENTRO CIRÚRGICO HC II 1,6% 

CLÍNICO / CIRÚRGICO 1,6% 

MI 0,5% 

UTI 0,5% 

URG/EMERGÊNCIA OBSTETRÍCIA  

OBSTETRÍCIA 50,9% 

CENTRO OBSTÉTRICO 22,2% 

GINECOLOGIA 12,8% 

URG/EMERG MATERNO INFANTIL 12,1% 

CENTRO CIRÚRGICO HC II 1,7% 

PEDIATRIA 0,2% 

CLÍNICO / CIRÚRGICO 0,1% 

URG/EMERG HCI FRENTE 0,0% 

 

Nota-se que parcela expressiva das internações (Tabela 21) não ocorre 

nas enfermarias de ginecologia e obstetrícia em si, sendo que em média 12,3% das 

pacientes ficam internadas no próprio Pronto Socorro, em condições distantes de 

uma internação humanizada e digna. 12,1% das internações de obstetrícia ocorrem 

nos leitos da enfermaria de ginecologia, devido à disponibilidade de leitos para 

gestantes ser aquém do contingente de pacientes, reduzindo, portanto, a 

capacidade operacional da ginecologia. 1,6% do total de pacientes internadas pelo 

PS internam diretamente no centro cirúrgico, realizando o pós operatório neste local, 
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sem a possibilidade de deambular, realizar a higiene autonomamente, ou mesmo, 

urinar e evacuar espontaneamente, quando já em condições. A internação no centro 

obstétrico seria para aquelas pacientes que estão em trabalho de parto ou em vias 

de resolução da gestação, todavia, não raramente os leitos são utilizados para 

pacientes que não se enquadram nisso, devido à escassez de leitos. 

Frente ao apresentado, é necessário aprofundamento sobre a 

adequação das internações, com criação de protocolos para uniformização das 

condutas, estudo detalhado sobre a taxa de ocupação hospitalar, índice de 

rotatividade e média de permanência, a fim de se entender esse processo de 

internação em outras enfermarias de forma mais sistematizada.  

No tocante à média de permanência, a Tabela 22 apresenta algumas 

informações. 

 

Tabela 22 – Indicadores de Permanência de pacientes internadas com solicitação de internação 
realizada pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a 
Outubro/2017. 
 

Setor 
Média de permanência 

Dias 
Permanência máxima 

Dias 
Desvio padrão 

Dias 

GINECOLOGIA 3,26 27,70 3,75 
OBSTETRÍCIA 3,55 118,10 4,00 
Totais 3,53 118,10 3,98 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

A média de permanência é um indicador de qualidade e eficiência do 

serviço e importante parâmetro para gestão hospitalar, inclusive em relação aos 

custos. 

Para uma análise mais aprofundada é adequado avaliar a média de 

permanência por procedimentos clínicos e cirúrgicos especificamente, já que o SUS 

estabelece média de permanência para cada procedimento em específico, sendo 

que para alguns deles admite permanência a maior (BRASIL, 2010b). 

A permanência a maior indica que pelas características próprias do 

procedimento ou pela condição clínica do paciente, permitem-se dias de 

permanência além do dobro da média (BRASIL, 2010b). Quando o tempo de 

internação ultrapassa esse período, não ocorre pagamento pelo SUS do valor 

referente a esses dias excedentes, o que gera um déficit orçamentário. 
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Em relação à obstetrícia, a média de permanência das 10 primeiras 

causas mais frequentes de internação via PS, por CID, segue a distribuição da 

Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Principais CIDs de internação obstétrica de pacientes internadas com solicitação 
realizada pelo Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a 
Outubro/2017. 
 

CID Descrição N 
Idade 
Média 

Média de 
permanência 

O800 Parto espontâneo cefálico                                                                            258 26,1 3,1 

O13 Hipertensão gestacional (Induzida pela gravidez) sem proteinúria 
significativa 

233 26,4 3,8 

O623 Trabalho de parto precipitado                                                                        162 25,2 3,7 

O429 Ruptura prematura de membranas, não especificada 140 25,9 4,3 

Z302 Esterilização                                                                                        133 33,0 3,6 

O820 Parto por cesariana eletiva                                                                          103 25,8 2,8 

O420 Ruptura prematura de membranas, com início do trabalho de parto dentro 
de 24 horas 

86 26,8 3,2 

O809 Parto único espontâneo, não especificado 75 24,3 3,0 

O360 Assistência prestada à mãe por isoimunização Rh 65 28,5 0,2 

O410 Oligohidrâmnio 56 27,2 4,1 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018 

A forma de cobrança da permanência a maior ocorre da seguinte 

forma: 

PM = DI – (Pmx2) – DIUTI 

PM: Permanência a maior 

Pm: Permanência média previamente estabelecida. 

DIUTI: Diárias de UTI. 

O SUS paga pela permanência a maior R$16,19 pelo serviço hospitalar 

e R$3,87 pelo serviço profissional. Assim, caso o PM seja de 10 dias, o hospital 

receberá no total R$200,06, enquanto o custo do paciente pode variar de R$164,72 

a R$ 324,68/dia, a depender da instituição e da especialidade (SOUZA E SCATENA, 

2014). 

Aplicando-se à realidade do estudo, 298 internações vindas do PS 

tiveram CIDs relacionados diretamente às síndromes hipertensivas, com média de 

permanência de 6,4 dias, sendo que a média de permanência estabelecida para 

tratamento de edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez parto e 

puerpério é 3 dias (SIGTAP, 2018), com valor total hospitalar de R$123,99/dia. 

Desta maneira, uma média de dias de internação discretamente maior que a 

permanência máxima, gera aproximadamente 120 dias não custeados integralmente 
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pelo SUS. O hospital receberia R$14.878,80 por tais dias, entretanto, receberá 

R$2472,00 (SIGTAP, 2018). 

Clareando: 

PM = DI – (Pmx2) – DIUTI 

PM=6,4 – (3x2) – 0 

PM=0,4 dias (de cada internação) 

298 internações x 0,4 dias = 119,2 dias. 

119,2 dias x R$123,99 = R$14.878,00 (Valor que se receberia) 

119,2 dias x 20,06 = R$2.472,00 (Valor pago por permanência a maior) 

Déficit = R$14.878,00 - R$2.472,00 = R$12.406,00 

Para os tratamentos de complicações relacionados predominantemente 

ao puerpério, a média de permanência previamente estabelecida é 5 dias, sendo 

que a do HMI, relacionadas às pacientes vindas do PS, é de 8,7 dias. 

Os CIDs de internação relacionados à infecção do trato urinário somam 

59 pacientes, com média de permanência de 5,2 dias, ou seja, mais de 306 dias de 

internação preveníveis por ações da atenção primária à saúde, assim como mais de 

100 dias de internação relativos à sífilis na gestação. Somente essas duas 

condições geram mais de 400 dias de internação, com prejuízos sociais e 

econômicos. Isso é uma amostra de que deixar de prevenir ou tratar uma condição 

por razões sociais e políticas, e não pessoais, configura-se como afronta ao bem 

estar geral e à justiça social (SEN E KLIKSBERG, 2010). 

Para ilustrar e ampliar a discussão, exemplifica-se, na Tabela 24, 

alguns procedimentos relacionados à ginecologia e obstetrícia e sua média de 

permanência previamente estabelecida pelo SUS. 

 

Tabela 24 – Média de permanência e valores, segundo procedimento ginecológico e obstétrico, 
DATASUS, 2018. 

PROCEDIMENTO 
MÉDIA DE 
PERMANÊNCIA 
(DIAS) 

SERVIÇO 
HOSPITALAR 
(R$) 

SERVIÇO 
PROFISSIONAL 
(R$) 

Cesárea em gestação de alto risco 3 660,79 230,15 

Cesárea + Laqueadura 2 395,68 150,05 

Curetagem pós aborto 1 109,21 70,41 

Cirurgia de gravidez ectópica 3 330,48 128,70 

Histerectomia total 3 412,33 221,71 

Laqueadura 1 200,05 138,97 

Miomectomia 2 343,97 184,97 

Histerectomia vaginal 3 276,67 183,41 

Curetagem de Mola Hidatiforme 2 66,50 70,88 
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Cerclagem de colo do útero 2 97,31 80,70 

Colpoperineoplastia anterior e posterior 2 298,12 174,31 

Ooforectomia/Ooforoplastia 2 358,00 151,86 

Mastectomia simples 2 299,98 162,82 

Drenagem de abcesso de mama 2 122,58 48,93 

Mastectomia + Linfadenectomia 3 504,54 278,97 

Quadrantectomia 1 185,31 128,13 

Descolamento manual de placenta 2 84,48 73,33 

Sutura de laceração do trajeto pélvico 2 88,76 56,28 

Fonte: SIGTAP, 2018. 

As pacientes internadas com diagnóstico de incompetência ístmico 

cervical têm uma média de permanência de 9,8 dias. Portanto, caso o motivo da 

internação seja para cerclagem de colo de útero, este reflete uma média bem maior 

que o recomendado, que são de 2 dias (Tabela 24) e caso seja devido a 

complicações da não realização oportuna do procedimento, reflete má assistência 

pré-natal. 

Foram atendidas no pronto socorro, tanto no setor de ginecologia 

quanto no de obstetrícia, 576 (5%) casos de aborto de algum tipo, sendo apenas 9 

classificados como complicados por infecção do trato genital ou órgãos pélvicos. De 

todas as internações provenientes do PS, 183 (8%) foram por aborto de algum tipo, 

com média de permanência de 1,4 dias. Todavia, semelhantemente, apenas 2 com 

classificação de infecção. A maioria dos casos de aborto são internados para 

realização de curetagem uterina, sendo assim, a média de permanência está 0,4 

dias acima do esperado. 

Existe uma subnotificação dos casos de aborto no país, pois muitas 

mulheres não requerem assistência e, uma subnotificação, ainda mais acentuada, 

dos abortos realizados em condições não seguras. É uma ocorrência ligada a 

hemorragias, dor, infecção, anemia, dificuldade posterior de engravidar, dentre 

outras coisas e, assim, merece atenção. A mulher que busca auxílio, muitas vezes 

sofre represália e é considera como criminosa por parte da sociedade, impedindo 

que a assistência seja adequada. É incongruente objetivar-se redução da 

mortalidade materna, sem atenção aos cuidados médicos ao aborto no geral e, mais 

especificamente, com o clandestino (FUSCO, ANDREONI E SILVA, 2008; DIAS et 

al, 2010). Além disso, o perfil das mulheres que abortam voluntariamente é de 

jovens (20-29 anos), pobres, em união estável, usuárias de métodos contraceptivos, 

que já possuem filhos, trabalhadoras, com até oito anos de estudo, as quais abortam 

com misoprostol. Isso reforça a necessidade de olhar para os determinantes sociais 
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de saúde, pois é uma ocorrência maior dentre a população desfavorecida 

socialmente (DIAS et al, 2010) . Pelos objetivos do milênio, deve-se assegurar o 

acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o 

planejamento familiar, informação e educação, sendo necessário, inclusive para 

prevenção deste desfecho tão danoso física e emocionalmente (ONU, 2015). E cabe 

ao PS, prestar atendimento digno, humanizado e de qualidade a essas pacientes, 

sem emissão de juízo de valor pelos profissionais, com internação quando 

necessário ou contrarreferência apropriada para seguimento pela APS. 

A média de permanência pré-estabelecida para cesárea conforme a 

Tabela 24 é de 3 dias, sendo que para as internações provenientes do PS por 

cesárea eletiva foi de 2,8 (Tabela 23), portanto, compatível com os procedimentos 

do SUS. 

Houve 103 casos com CID especificamente registrado de cesárea 

eletiva, entretanto, sabe-se que a ocorrência é maior que o registrado, já que muitas 

vezes registra-se o CID de alguma patologia que a mulher venha a ter e não do 

procedimento em si. O percentual de parto cesárea no Brasil está em ascensão e 

em 2014 teve porcentagem de 57% pelo Sinasc, sendo que as regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste apresentam taxas maiores que 60%, excedendo em muito o 

recomendado pela OMS, que é de 10 a 15% de todos os partos (BRASIL, 2017c). 

As taxas são ainda mais discrepantes ao se comparar o serviço público e privado, 

onde se vê 40% x 85% de partos por cesárea, respectivamente. Importante 

mencionar que a cesariana desnecessária contribui para a prematuridade tardia 

iatrogênica, com consequências para os recém-nascidos e que, taxas populacionais 

de cesariana maiores que 10% não contribuem para redução da mortalidade 

materna, perinatal ou neonatal. A opção por essa via de parto é complexa e 

multifatorial, incluindo características sócio demográficas da paciente e sua família, 

atenção pré-natal e modelo de atenção obstétrica, bem como recursos disponíveis 

para adequada assistência ao parto no momento da concepção (BRASIL, 2016d). O 

parto normal requer mais horas do profissional que está prestando assistência e 

mais leitos disponíveis para sua execução, sendo assim, não é suficiente a 

instauração de uma política de parto humanizado, com priorização do parto normal, 

quando pertinente, se as condições de infraestrutura e recursos humanos não são 

compatíveis. 
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Em relação à ginecologia, os CIDs que se relacionam de alguma forma 

com sangramento genital, excetuando-se aborto, apresentam apenas 41 pacientes, 

com uma média de permanência de 3,4 dias, mesmo sendo a maior causa de busca 

de atendimento no pronto socorro de ginecologia (20%), conforme a Tabela 14. 

Apesar das neoplasias representarem apenas 36 atendimentos, 8 geraram 

internação (22%), com média de permanência de 7,4 dias. 

 

Tabela 25 - Distribuição dos encaminhamentos ao final da internação dos casos provenientes do 

Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 

Setor 
Encaminhamento ao 
final da internação 

Total de 
internações 

URG/EMERGÊNCIA 
GINECOLOGIA 

REVELIA 3 

ÓBITO SEM 
NECROPSIA 

1 

ÓBITO COM 
NECROPSIA 

1 

ALTA A PEDIDO 1 

ALTA 174 

Subtotal do setor 180 

URG/EMERGÊNCIA 
OBSTETRÍCIA 

REVELIA 21 

ÓBITO SEM 
NECROPSIA 

1 

ÓBITO COM 
NECROPSIA 

2 

INTERNAÇÃO UNIMAR 1 

ALTA A PEDIDO 2 

ALTA 1.839 

Subtotal do setor 1.866 

  Total internados via PS 2.046 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

Segundo a Tabela 26, das 2046 pacientes internadas via PS, apenas 

19, ou seja, 0,9% necessitaram de internação em leito de UTI, com média de 7,49 

dias de internação em UTI e 23,17 dias de internação total. Apresentaram idade 

média de 32 anos. Dos 5 óbitos que ocorrem no período estudado, apenas 1 não 

teve passagem na UTI. 

 

Tabela 26 – Caracterização dos casos provenientes do Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil 

internados em UTI, Marília/SP, Brasil. Novembro/2016 a Outubro/2017. 

Dias 
internados 

Dias
UTI 

CID Principal Idade Encaminhamento 

12,38 4,78 
Infecção não especificada do trato urinário na 
gravidez                                              

20 ALTA 
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9,66 6,22 
Outras formas de obstrução intestinal, e as não 
especificadas 

53 ALTA 

5,88 1,94 
Transtornos mentais e doenças do sistema nervoso 
complicando a gravidez, o parto e o puerpério 

21 ALTA 

10,29 7,59 Septicemia não especificada                                                                          27 ÓBITO 

19,74 1,38 Perfuração do intestino (não-traumática)                                                             23 ALTA 

7,73 2,80 
Doenças do aparelho respiratório complicando a 
gravidez, o parto e o puerpério 

24 ALTA 

18,90 6,67 
Hipertensão Gestacional induzida pela gravidez sem 
proteinúria significativa 

29 ALTA 

118,10 53,8 Septicemia não especificada                                                                          31 ÓBITO  

27,70 8,98 Aderências intestinais (bridas) com obstrução                                                        40 ALTA 

22,18 5,51 Parto espontâneo cefálico                                                                            41 ALTA 

3,41 2,60 
Doenças do aparelho respiratório complicando a 
gravidez, o parto e o puerpério 

19 ÓBITO 

41,77 9,66 
Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em 
outra parte                                       

30 ALTA 

41,77 4,91 
Deiscência de ferida cirúrgica não classificada em 
outra parte                                       

30 ALTA 

21,12 4,73 Neoplasia maligna do ovário                                                                          65 ALTA 

38,64 2,92 
Ruptura prematura de membranas, não 
especificada 

32 ALTA 

4,38 3,15 Neoplasia maligna do ovário                                                                          60 ÓBITO 

13,90 5,43 
Infecção não especificada do trato urinário na 
gravidez                                              

17 ALTA 

10,91 2,96 
Infecção não especificada do trato urinário na 
gravidez                                              

20 ALTA 

11,78 6,25 Outras hidronefroses e as não especificadas                                                          30 ALTA 

Fonte: Núcleo Técnico de Informação / Sistema de Informações Hospitalares, 2018. 

 

A faixa de variação recomendada para o tempo médio de permanência 

em UTI para obstetrícia é de 2,87 a 4,59 dias, conforme representado pela Tabela 

27. 

Identifica-se que os casos provenientes do PS, em sua maioria, não 

possuem gravidade extrema, necessitando poucas vezes de suporte intensivo. 

Entretanto, quando esta necessidade ocorre, existe um problema de logística de 

transporte e vaga, pois a UTI localiza-se no Hospital das Clínicas I (HCI), oferecendo 

certo transtorno para se conseguir leito vago, momento em que a paciente, muitas 

vezes é transferida para a sala de emergência, até possibilidade de cuidado 

oportuno pela UTI. 
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Tabela 27. Faixa de variação recomendada para o tempo média de permanência em UTI, por tipo de 

leito geral e tipo de UTI. 

 

Fonte: BRASIL, 2015. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fluxo de atendimento de urgência e emergência em saúde da mulher 

entre os municípios do DRS IX é pouco especificado, com ausência de critérios 

claros do que é de responsabilidade de cada ponto de referência, sendo que em 

alguns momentos o PS do HMI assume responsabilidade de pacientes que teriam 

como referência o Hospital de Assis ou mesmo o serviço de atenção primária do 

município de origem da usuária. 

O fluxo de atendimento na RUE do município é estabelecido 

parcialmente no tocante à saúde da mulher, com discriminação genérica, por meio 

de protocolos, do que deve ser atendido em cada ponto de atenção.  

Pontua-se a dificuldade de acesso aos documentos oficiais, os quais 

não estão disponíveis de forma a permitir análise pela população e exercício do 

controle social, nem mesmo o Plano Municipal de Saúde. 

O município tem uma ampla cobertura de atenção primária, com 13 

UBSs e 35 USFs, porém mesmo assim, o PS recebe demanda considerável de 

baixa complexidade e, incompatíveis com urgência e emergência, sendo assim, com 

potencial de resolução no nível primário, porém não exerce a contrarreferência, 

sendo também responsável pelo mau uso do sistema de atenção à saúde por parte 

dos usuárias. 

Os principais encaminhadores de usuárias para o PS são os Pronto 

Atendimentos, o que pode representar uma ineficiência da atenção, com duplicidade 

de emprego de gastos e esforços, sendo necessário estudos mais aprofundados dos 

encaminhamentos para conclusão mais fidedigna. 

A maioria das usuárias procura o serviço por demanda espontânea, 

estão na faixa etária dos 20 a 24 anos, são casadas, possuem ensino médio, são do 

lar e procedentes de Marília. 

Existe uma alta proporção de atendimentos de gestantes adolescentes 

com baixa escolaridade, com profissões de baixo nível de qualificação, evidenciando 

necessidade de amadurecimento do papel de agente da mulher, rumo ao 

desenvolvimento como liberdade. 

Nota-se fragilidade na classificação de risco, com ausência de 

acolhimento e classificação de um número elevado de pacientes, bem como 
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ausência de critérios específicos para o acolhimento e classificação de mulheres e 

gestantes, com tempos médios de atendimentos divergentes ao preconizado pelo 

Ministério de Saúde. Nota-se uma supervalorização na classificação de risco em 

relação às gestantes, com proporção mais acentuada de fichas vermelhas e 

amarelas em comparação com a ginecologia. 

Observa-se um número expressivo de preenchimento de CIDs 

inespecíficos, com prejuízo da análise mais aprofundada dos diagnósticos das 

pacientes atendidas, podendo refletir a incompreensão médica da importância do 

registro correto para análise epidemiológica e de gestão. Nota-se registro de poucos 

casos de violência contra mulher, o que pode revelar a subnotificação histórica ou 

mesmo a baixa procura por atendimento médico nesses casos, bem como o padrão 

ainda patriarcal e androgênico da nossa sociedade. 

As causas de atendimento refletem causas importantes de mortalidade 

feminina, tais como hemorragia, síndromes hipertensivas e abortos e devem, 

portanto, ser abordadas de forma integral nos diversos níveis de atenção. 

É prudente estudo mais aprofundado sobre as condições sensíveis à 

atenção primária, pois vários casos foram registrados no PS, os quais podem servir 

de sentinela para evitar futura internação. 

O pedido de exames complementares é frequente, com média de 3,5 

exames laboratoriais por paciente e um pedido de ultrassom a cada três usuárias 

atendidas, entretanto a ausência de protocolos de atendimento não uniformiza os 

critérios e indicações para tal atitude, ocorrendo emprego exacerbado de recursos 

financeiros que poderiam ser melhores alocados. Isso também pode representar 

uma medicina defensiva, cada dia mais necessária frente à judicialização dos 

atendimentos. 

Identificou-se o uso predominante de medicações sintomáticas simples 

como dipirona, podendo apontar mais uma vez para o atendimento de baixa 

complexidade realizado, falha na APS, bem como para a dificuldade do médico em 

contrarreferenciar o caso, sem ao menos dar uma medicação. 

Importante seria a implantação de protocolos assistenciais para 

utilização no pronto socorro, em conformidade com a política de atenção hospitalar, 

com intuito de oferecer a conduta com melhor evidência científica, internações 

apropriadas, solicitações de exames necessárias e medicação oportuna. 
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Pequena parcela dos casos atendidos no PS possui gravidade ou 

critérios apropriados para internação, porém mesmo assim, parcela considerável é 

distribuída em locais que não as enfermarias de ginecologia e obstetrícia, traduzindo 

a lotação rotineira do serviço, muitas vezes acentuada pelos atendimentos não 

cabíveis a esse tipo de nível de atenção. Poucos casos possuem indicação de leito 

de UTI, porém é necessário estudo para verificação se são evitáveis. 

Em relação às internações de casos provenientes do PS, verifica-se 

uma média de permanência maior que o normalmente necessário, sendo prudente 

estudo posterior sobre as causas dessa ocorrência e apontamento para melhor 

forma de gestão de recursos financeiros e humanos. 

Assim, por meio deste estudo, foi possível evidenciar as inúmeras 

correlações e intersecções do serviço de urgência e emergência com as políticas 

públicas e impossibilidade de se fazer tais políticas sem considerar a dimensão 

macro em que elas serão aplicadas. 

Nota-se, por exemplo, que uma política pública fragilizada em relação à 

prevenção de gravidez na adolescência, reflete diretamente nas características das 

usuárias atendidas no setor de urgência e emergência. Uma política educacional 

falha, da mesma forma, interfere neste perfil, bem como no padrão de adoecimento 

das mulheres e assim por diante. 

Vê-se na dissertação como um todo que o que falta não são políticas 

públicas apropriadas, mas sim condições de aplicabilidade das mesmas, com 

monitoramento oportuno e implementação de planos de ação corretivos. 
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