
Revista Baiana
de Saúde Pública

v.35, n.2, p.239-249

abr./jun. 2011 239

ARTIGO ORIGINAL

PERFIL CLÍNICO-SOCIAL DAS GESTANTES ATENDIDAS NUMA UNIDADE

DOCENTE-ASSISTENCIAL BASEADA NO MODELO DE SAÚDE DA FAMÍLIAa

Kleber Pimentelb

Cyntia Maria M. Nassu de Sác

Neilane Ferreirad 

Taís Oliveira da Silvad

 

Resumo

O objetivo do estudo foi traçar o perfil clínico-social das gestantes atendidas 

numa unidade docente-assistencial baseada no modelo de saúde da família. Foi realizado um 

estudo descritivo, para o qual se utilizaram prontuários e estabeleceram-se as seguintes variáveis: 

idade, grau de escolaridade, peso, altura, paridade, exames laboratoriais de pré-natal, doenças 

identificadas no pré-natal ou anteriores à gestação, tabagismo, alcoolismo, planejamento da 

gravidez, aceitação da gravidez, apoio familiar, apoio do companheiro e autoimagem. Foram 

avaliados 104 prontuários e a média de idade das pacientes era de 24,2±5,9 anos e a mediana 

de 24 anos. A pressão arterial (PA) tinha uma média de 105,9±11,2 mmHg na sistólica e 

67,3±10,6 mmHg na diastólica. Quanto à vacinação antitetânica, em 44,2% dos prontuários 

não havia o registro sobre a sua realização. Dos prontuários que continham o registro, 41,4% 

das gestantes tinham sido vacinadas havia menos de cinco anos, 22,4% entre cinco e 10 anos 

e 36,2% havia mais de 10 anos. A urocultura foi positiva em 22,9%. A gravidez foi planejada 

por 25,3% das pacientes, 61,1% tinham medo do parto. Concluiu-se que a população tem 

características de baixo risco gestacional, mas está exposta ao risco de bacteriúria assintomática. 

A estrutura corporal está com parâmetros normais. Há falhas na vacinação antitetânica. A maior 

parte das gestações não foi planejada, as mulheres têm medo de apresentar problemas com o 

feto e têm medo do parto, contudo são apoiadas pela família.

Palavras-chave: Gravidez. Gravidez não planejada. Saúde da família. Toxoide tetânico. 
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CLINICAL AND SOCIAL PROFILE OF PREGNANT WOMEN ATTENDED IN A 

TEACHING-CARE UNIT BASED ON THE MODEL OF HEALTH OF THE FAMILY

Abstract

The objective of the study was to trace the clinical profile of pregnant women 

from a teaching-care unit based on the model of the family’s health. A descriptive study was 

carried out using charts and the following variables were studied: age, level of education, 

weight, height, parity, pre-natal laboratory tests, diseases identified in pre-natal or prior to 

pregnancy, smoking, alcoholism, planning of pregnancy, acceptance of the pregnancy, family 

support, support of companion and self-image. One-hundred and four medical records 

were evaluated and the average age of the patients was 24.2±5.9 years and a median of 24 

years. Blood pressure (BP) was an average of 105.9±11.2 mmHg for systolic and 67.3±10.6 

mmHg for diastolic blood pressure. There was no record of tetanus vaccination in 44.2% of 

the records. Of the medical records that recorded a vaccination, 41.4% of pregnant women 

had been vaccinated had records that were less than five years-old, 22.4% of the records 

were between five and 10 years-old and 36.2% were older than 10 years. Urine culture was 

positive in 22.9% of cases. Pregnancy was planned by 25.3% of the patients, 61.1% were 

afraid of childbirth. It was concluded that the population has the characteristics of low-risk 

pregnancy, but is exposed to the risk of asymptomatic bacteriuria. The body structure 

was within normal parameters. There are flaws in tetanus vaccination. In large part, the 

pregnancies were not planned, the women were afraid to present problems with the fetus, 

and they were afraid of giving birth, however they were supported by a family.

Key words: Pregnancy. Unplanned pregnancy. Family health. Tetanus toxoid. 

PERFIL CLÍNICO Y SOCIAL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS ATENDIDAS EN UNA 

UNIDAD DOCENTE-ASISTENCIAL BASADO EN EL MODELO DE SALUD DE LA FAMILIA

Resumen

El objetivo del estudio fue trazar el perfil clínicosocial de las mujeres 

embarazadas atendidas en una unidad escuelaasistencial basada en el modelo de salud de la 

familia. Estudio de tipo descriptivo, para el cual se utilizaron históricos médicos estableciendo 

las siguientes variables: edad, nivel de educación, peso, talla, paridad, pruebas de laboratorio, 

prenatal, enfermedades identificadas en el prenatal o antes del embarazo, tabaquismo, 
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alcoholismo, planificación prenatal, aceptación del embarazo, apoyo familiar, apoyo del 

compañero y su autoimagen. Fueron evaluados 104 históricos médicos y el promedio de 

edad de los pacientes era 24,2±5,9 años y una mediana de 24 años. La presión arterial (PA) 

presentó un promedio de 105,9±11,2 mmHg para la sistólica y 67,3±10,6 mmHg para la 

diastólica. En cuanto a la vacunación contra el tétanos, en 44,2% de los históricos no había 

constancia de su aplicación. Los históricos médicos que contienen que contienen dicho 

registro, 41,4% de las mujeres embarazadas habían sido vacunadas en un periodo menor de 

cinco años, 22,4 % entre 5 y 10 años y 36,2% hacía más de 10 años. El análisis de orina 

fue positivo en 22,9%. El embarazo fue planeado por 25,3% de las pacientes, 61,1% tenían 

miedo del parto. Se concluye que la población tiene características de bajo riesgo de preñez, 

pero está expuesta al riesgo de la bacteriuria asintomática. La estructura corporal está con los 

parámetros normales. Hay fallas en la vacunación contra el tétanos. La mayor parte de los 

embarazos no fueron planeados, las mujeres tienen miedo de tener un feto con problemas, 

así como miedo al parto. Sin embargo, reciben apoyo familiar.

Palabras-clave: Embarazo. Embarazo no planeado. Salud de la familia. Vacunación contra 

el tétanos.

INTRODUÇÃO

Na história da saúde pública brasileira, a atenção materno-infantil tem sido 

considerada área prioritária, com destaque para os cuidados durante a gestação.1 A introdução 

do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), no ano de 1983, ampliou o 

elenco de ações destinadas às mulheres, destacando a atenção pré-natal, pelo seu impacto e 

transcendência no resultado perinatal.2 Identificar o perfil dos pacientes atendidos na unidade 

de saúde é uma ação inicial para planejar as ações de melhorias da atenção, como identificação 

de pacientes com consumo de álcool e tabaco e criar programas de conscientização baseados 

nas necessidades locais. Com essas informações, surge a possibilidade de comparação com 

outras unidades.3 Além disso, há uma crescente busca da avaliação da qualidade do pré natal, 

com diversos instrumentos para identificar e resolver problemas. Um exemplo é o estudo da 

qualidade do rastreamento de HIV e sífilis realizado em Salvador (BA), que mostrou falha no 

rastreamento dessas doenças, principalmente na população de baixa renda.4

Investir na assistência integral das mulheres que utilizam serviços de pré-natal é 

de suma importância. Desse modo, no intuito de aperfeiçoá-los e garantir uma assistência de 

qualidade, este estudo pretende traçar o perfil clínico-social das gestantes acompanhadas no 
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Complexo Comunitário Vida Plena e, com base nessas informações, reorganizar as práticas de 

saúde atual.

METODOLOGIA

Foi realizado um estudo descritivo com coleta de dados de forma ambispectiva, 

usando os prontuários do Complexo Comunitário Vida Plena (CCVP), Pau da Lima, Salvador, 

Bahia, que é um centro de assistência integral à comunidade e de treinamento em saúde 

da família para a residência multiprofissional e de estudantes da área de saúde (medicina, 

enfermagem, psicologia, nutrição, odontologia e terapia ocupacional). Fez-se uma 

amostragem por período, em que foram avaliadas as gestantes atendidas ou que ingressaram 

no pré-natal de julho a outubro de 2008; ademais, foram utilizados dados de prontuários 

coletados no 2º semestre de 2007 para uma avaliação interna. Buscando maior cuidado na 

coleta de dados, checaram-se todos os prontuários das consultas ocorridas durante o período 

de coleta de dados, a fim de complementar dados colocados após a primeira avaliação do 

prontuário. O critério de inclusão era ter realizado ou estar realizando pré-natal no CCVP. O 

projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública, ofício No 270/2008, protocolo 112/2008.

Foram avaliadas as seguintes variáveis: idade, grau de escolaridade, peso, altura, 

paridade, exames laboratoriais de pré-natal, doenças identificadas no pré-natal ou anteriores 

à gestação, tabagismo, alcoolismo, planejamento da gravidez, aceitação da gravidez, apoio 

familiar, apoio do companheiro e autoimagem.

Para a apresentação dos resultados, as variáveis contínuas foram descritas por 

meio da frequência absoluta, média e desvio padrão (dp), moda, mediana e percentis. As 

variáveis ordinais foram descritas por meio da frequência absoluta, relativa e com a mediana. 

Variáveis categóricas foram descritas pela frequência absoluta e relativa. Foi usado o programa 

Microsoft Excel 2007 para a montagem do banco de dados e a análise estatística foi feita com 

o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 9.0. 

RESULTADOS

Foram avaliados 104 prontuários e a média de idade das pacientes era de 24,2 

± 5,9 anos e a mediana de 24 anos. A mediana de gestações era de dois, mas a moda era 

de uma gestação. Iniciaram o pré-natal antes de 18 semanas 75% das gestantes. A cor branca 

da pele foi registrada para 43,3% das mulheres, seguida de parda, com 42,1%, e preta, com 

14,2%; apenas uma paciente foi registrada como amarela (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características clínicas das pacientes – Salvador (BA) – 2008

Características Clínicas Resultados das variáveis

Idade (anos)
Média ± dp 24,2 ± 5,9
Mediana 24
Mínimo e máximo 14 e 42
Percentil 25 20
Percentil 50 24
Percentil 75 28

Paridade – (média/ mediana/ moda)
Gestações 1,9/ 2,0/ 1
Partos 0,7/ 0/ 0
Abortos 0,3/ 0/ 0

Semana de início do pré-natal (semanas)
Média ± dp 13,9 ± 5,8
Mediana 13
Mínimo e máximo 5 e 35
Percentil 25 10
Percentil 50 13
Percentil 75 17,5

Cor da pele - n (%)
branca 113 (43,3)
preta 37 (14,2)
parda 110 (42,1)
amarela 1 (0,4)

Índice de Massa Corpórea (Kg/m²)
Média ± dp 25,1 ± 3,8
Mediana 24,7
Mínimo e máximo 18,2 e 37,6
Percentil 25 22,4
Percentil 50 24,7
Percentil 75 27,4

IMC - n (%)
< 20 6 (6,3)
≥20 e < 25 43 (44,8)
≥25 e < 30 35 (36,5)
≥30 e < 35 10 (10,4)
≥35 e < 40 2 (2,1)
≥ 40 -

Nota: abreviaturas utilizadas: dp = desvio padrão; n = número de pessoas com a característica.

A pressão arterial (PA) tinha uma média de 105,9 ± 11,2 mmHg na sistólica e 

67,3± 10,6 mmHg na diastólica. Uma paciente apresentou sistólica igual a 140 mmHg, duas 

apresentaram diastólica igual a 90 mmHg e uma com 110mmHg também na diastólica – uma 

dessas pacientes apresentou 140/110mmHg. Uma paciente teve diagnóstico confirmado de 

hipertensão durante a gravidez. O relato de que era hipertensa foi referido por sete pacientes 

(7%), mas quatro não tinham a informação nos seus antecedentes médicos. 
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A avaliação da vacinação antitetânica (Toxoide Tetânico) mostrou que, em 

44,2% dos prontuários, não havia registro sobre a realização da vacinação. Dos prontuários 

em que havia o registro, 41,4% das gestantes tinham sido vacinadas havia menos de cinco 

anos, 22,4% entre cinco e 10 anos e 36,2% havia mais de 10 anos. 

Quanto à sorologia das pacientes, todas foram negativas para VDRL, HIV e 

HTLV, duas foram positivas para hepatite B. Todos os casos de toxoplasmose, rubéola e 

citomegalovírus com IgM positivo tinham também IgG positivo; eram mulheres que tinham 

parido e em nenhum desses casos houve sinais de comprometimento fetal (Tabela  2). O 

nível de hemoglobina do primeiro exame tinha uma média de 11,8±1,0 mg/dl, mediana de 

11,9mg/dl e 1º e 3º quartil de 11,2 e 12,7 mg/dl, respectivamente. Anemia é definida como 

hemoglobina abaixo de 11 mg/dl,5 estando presente em 17,3% das gestantes que realizaram 

o exame. A primeira glicemia realizada apresentou uma média de 77,2±10,4 mg/dl, mediana 

de 77,0 mg/dl e 1º e 3º quartil com 71,0 e 82,7 mg/dl. O nível mais alto, de 121 mg/dl, 

foi realizado no primeiro trimestre e foi de uma única paciente, apenas 8,3% das mães 

com glicemia acima de 90mg/dl e apenas uma paciente teve diabetes na gestação (1,4%). 

Parasitose esteve presente em 31,1% das pacientes que realizaram o exame, 45 das 104, 

mas 59 pacientes (56,7%) não tinham registro do exame. A urocultura tinha registro em 35 

pacientes e foi positiva em 8.

Tabela 2. Perfil sorológico das pacientes – Salvador (BA) – 2008

Exames % Exame positivo N – (%) Sem informação N – (%)

VDRL - (0%) 26 (25%)

HIV 1 e 2 - (0%) 27 (26%)

HTLV 1 e 2 - (0%) 31 (29,8%)

AgHbs 2 (1,9%) 30 (28,8%)

Rubéola IgG 66 (63,5%) 31 (29,8%)

Rubéola IgM 1 (1%) 33 (31,7%)

Toxoplasmose IgG 45 (43,3%) 29 (27,9%)

Toxoplasmose IgM 2 (1,9%) 29 (27,9%)

Citomegalovírus IgG 64 (61,5%) 33 (31,7%)

Citomegalovírus IgM 1 (1,0%) 33 (31,7%)

Tabagismo, definido como ter fumado grávida, foi registrado em 3% das 

mulheres, e o consumo de bebida alcoólica em algum momento na gravidez foi de 17,7%. 

Nenhuma paciente referiu outra co-morbidade além da hipertensão arterial, que foi 

informada por sete (7%) pacientes, mas confirmada em apenas uma; não foi encontrada 

informação sobre hipertensão em quatro prontuários.
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A renda familiar média era de 609,7 ± 436 reais, a mediana era de 500 reais e 

o 1º e 3º quartil foi de 380 e 800 reais, respectivamente. A renda maior foi de R$ 3.000,00, e 

a menor, de R$ 50,00. 

Na Tabela 3 estão descritos os achados das características sociais e psicológicas 

das pacientes.

Tabela 3. Características sociais e psicológicas – Salvador (BA) – 2008

Exames
N (% válido) das respostas 

positivas
*Sem informação 

N (%)

Gravidez foi planejada 25 (25,3%) 5 (4,8%)
Aceitação da gestação 35 (64,8%) 50 (48,1%)
Apoio do pai da criança 47 (87%) 50 (48,1%)
Apoio da família 49 (90,7%) 50 (48,1%)
Medo de perder o bebê 33 (61,1%) 50 (48,1%)
Pensamentos de o bebê nascer com 
problemas

39 (73,6%) 50 (48,1%)

Sente-se triste, sem ânimo por mais 
de duas semanas

23 (43,4%) 51 (49%)

Sente-se ansiosa, irritada por mais de 
duas semanas

35 (64,8%) 50 (48,1%)

Sente-se bonita, atraente 25 (46,3%) 50 (48,1%)
Medo do parto 33 (61,1%) 50 (48,1%)

*A ausência de informação em alguns itens decorre da falta de dados na ficha padrão de atendimento mais recente 
(setembro de 2008).

DISCUSSÃO

Estimar as características de uma população é a medida inicial para traçar planos 

de intervenção baseados nas necessidades encontradas. Nos serviços de assistência à saúde, 

deve-se ficar atento ao perfil da população atendida para direcionar as ações de saúde, 

adequando-as ao perfil encontrado. 

Identificar apenas uma paciente com hipertensão no pré-natal já sugere o perfil 

das pacientes da unidade como de baixo risco, já que as gestantes que são identificadas 

como hipertensas ou com uma situação de risco gestacional são encaminhadas para 

unidades de referência para alto risco. Contudo, essa paciente é convidada a permanecer em 

acompanhamento conjunto nessa unidade (CCVP), o que garante o acolhimento e o cuidado 

até a consulta com a unidade de referência. 

As informações sobre a vacina antitetânica mostram uma proporção grande de 

gestantes que necessitavam de revacinação, já que mais de 50% delas tinham sido vacinadas 

havia mais de cinco anos e o Ministério da Saúde recomenda que todas as gestantes com 

mais de cinco anos de vacina antitetânica devem ser revacinadas para prevenção de tétano 
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neonatal.5 Além disso, nota-se uma falha no registro dos prontuários sobre a vacinação 

antitetânica, quando não se tem o registro em 44,2% dos casos. 

As pacientes, embora provenientes de uma área de baixo nível socioeconômico, 

apresentaram níveis de hemoglobina adequados na gestação, sendo baixo o percentual de 

gestantes com anemia; o menor nível foi de 9,5 mg/dl, portanto de fácil controle. O nível 

de glicemia das pacientes, semelhante ao nível de hemoglobina, estava normal. Apenas uma 

gestante apresentou diabetes, o que mostra o baixo risco das pacientes atendidas na unidade 

para esta patologia, já que a prevalência de diabetes na gestação varia de 1 a 14% das 

gestações,6 estando, então, próxima ao limite inferior, com 1,4%. 

Parasitose apresentou níveis altos (31,1%), podendo ser até maior, caso não 

houvesse falta da informação nos prontuários. Diversos fatores influenciam a não realização 

do exame por parte da paciente – não procurar o laboratório para a realização; falta de 

acesso à unidade que realiza o exame ou, quando se tem acesso, falta dinheiro e tempo 

disponível, por se ver obrigada a permanecer em seu trabalho. Estas são hipóteses que não 

foram avaliadas neste estudo, mas podem explicar a não realização dos exames. 

A urocultura é também um exame de rotina no pré-natal, usado para 

rastreamento de bacteriúria assintomática, que está associada a baixo peso ao nascer e ao 

risco de evolução para pielonefrite.7,8 Neste estudo, foi encontrada uma alta frequência de 

casos positivos (22,9%), indicando que as pacientes estão expostas a um risco de complicação 

da gestação. Assim, a realização desse exame mostra-se de suma importância na identificação 

dessas pacientes, possibilitando a oportunidade de tratamento e redução do risco dessas 

complicações. Contudo, conclusões não podem ser definitivas, pois, para uma grande parte 

dos casos, não se conseguiu os resultados do exame.

O tabagismo está associado ao baixo peso ao nascer9 e sua prevalência 

entre gestantes varia de 9 a 42% no Reino Unido.10 No Brasil, um estudo em Pelotas 

mostrou prevalência de 35,7% em 1983 e 33,5% em 1993, resultados muito superiores 

aos encontrados neste estudo, que foram de 3%, indicando que as gestantes atendidas no 

CCVP têm baixa frequência do hábito de fumar na gestação. Contudo, um índice tão baixo 

possibilita pensar negação pela paciente, por vergonha de assumir que fuma, ou viés de 

pesquisa, por se tratar de um estudo transversal – naquele momento não estava fumando, mas 

poderia vir a fumar ao longo da gestação. 

O consumo de álcool na gestação leva a comprometimento fetal importante, 

como redução do peso, redução da circunferência craniana, danos cerebrais, anormalidades 

faciais;11,12 por isto é um grande problema para a saúde pública. Uma em cada 25 gestantes 
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refere ter feito uso de bebida alcoólica na gravidez.11 A prevalência encontrada nessa pesquisa 

foi de 17%, demonstrando que uma em cada seis gestantes fez uso de bebida alcoólica 

durante a gestação. A magnitude dessa informação denota a necessidade premente de realizar 

um programa para inibir o consumo de álcool na gestação. 

Embora a área de atuação do CCVP seja considerada de pessoas de baixa renda, 

encontrou-se uma renda familiar superior a um salário mínimo, condição que respalda a ideia 

de que, embora a renda não seja alta, tampouco é área de grande pobreza, já que mais de 

50% das famílias ganham mais de 500 reais, situação semelhante à de famílias de um estudo 

do Paraná, onde 65% das famílias ganhavam de um a dois salários mínimos.13 

O planejamento da gestação foi feito por 25,3% das gestantes; logo, 74,7% 

não planejaram, o que mostra o despreparo para a recepção de mais um membro para a 

família. Em coorte feita em Pelotas (RS), 65,4% das mulheres não planejaram a gravidez, 

enquanto numa pesquisa entre adolescentes de São Paulo,14 81,2% de grávidas adolescentes 

não o fizeram, chamando a atenção para o não planejamento da gestação pela maioria das 

gestantes. O apoio do pai e da família foi dado para a maioria das gestantes. O medo de 

perder o feto esteve presente entre a maioria das gestantes, mostrando a incerteza de sucesso 

em relação à gestação. Pensamento com relação a problemas com o bebê, ansiedade e 

irritação e medo do parto foi referido pela maioria das gestantes, o que sugere angústia e 

apreensão em relação à gravidez. Percebe-se que a maioria se sente irritada, pouco atraente, 

mas o fato de 61,1% delas terem medo do parto traz uma informação que é importante 

para ser trabalhada no pré-natal e num grupo de gestantes, procurando minimizar essas 

inseguranças.

Por conta da coleta em momento único e que dependia de informações de 

prontuário, algumas limitações foram encontradas, como grande variação na idade gestacional 

– parte das gestantes estava no início da gestação, algumas próximas de parir e outras pariram 

durante a coleta de dados. Assim, alguns eventos, como o uso de álcool, positividade de 

sorologias, consumo de tabaco, poderiam ocorrer ao longo da gestação. Outra dificuldade 

foi a perda de informações nos prontuários, que serviram para aumentar a atenção no seu 

preenchimento, inclusive com o registro da falta de informação, quando o paciente não 

apresenta os exames solicitados. 

Esses achados colaboram para demonstrar que a população tem características 

de baixo risco gestacional, mas está exposta ao risco de bacteriúria assintomática. A estrutura 

corporal está com parâmetros normais. Há falhas na vacinação antitetânica. A maior parte das 

gestações não foi planejada, as pacientes se sentem pouco atraentes, têm medo de apresentar 
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problemas com o feto e têm medo do parto. Contudo, elas são apoiadas pela família. Com 

essas informações, será possível traçar estratégias para a melhoria do serviço de atenção a 

saúde.
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