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 No contexto da saúde pública no Brasil, a atenção à gravidez ao nascimento é reconhecidamente de 

máxima importância como medida para a redução da morbimortalidade materna e/ou infantil. O objetivo 

deste estudo foi fazer um levantamento dos projetos e ações direcionados aos atendimentos das 

pacientes na gestação, parto e nascimento a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

1988. A coleta das informações foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, em bases de dados 

científicas, como SCIELO e BVSMS, publicadas prioritariamente nos últimos cinco anos. Possibilitou-se, 

como resultado, o levantamento dos inúmeros projetos, de forma cronológica, do significativo 

desenvolvimento das iniciativas públicas voltadas aos atendimentos das grávidas, como também dos 

desafios das consolidações práticas de tal evolução.  Concluiu-se que, apesar da quantidade significativa 

de projetos, ainda a qualidade de atendimento do SUS está aquém do esperado, percebido através de 

conversas informais, artigos publicados e da mídia. 

 

 
 
 

RESUMO 

 

Gravidez, Atendimento Público, Programas.  
 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos três períodos críticos de transição que constituem fases do desenvolvimento da 

personalidade da mulher é a gravidez, que juntamente com os períodos da adolescência e climatério, é 

também caracterizado por mudanças metabólicas complexas, estado temporário de desequilíbrio, 

mudanças nos papéis sociais de novas adaptações, reajustamentos interpessoais e intrapsíquicos 

(MALDONADO, 2013). 

Em vista do atendimento integral da saúde da gestante por parte dos profissionais da saúde pública, 

ações contínuas a partir do surgimento do SUS em 1988, dada a ênfase neste trabalho, foram promulgadas 

em diversos setores e regiões do País (BRASIL, 2012).  

O objetivo geral deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico das iniciativas públicas de 

atenção à gestação, parto e nascimento a partir da criação do SUS em 1988; como objetivos específicos, 

pretende descrever algumas ações de saúde voltadas a esta temática nas diversas regiões do Brasil, 

identificar a cronologia dos projetos e das ações e, perceber, por meio da mídia, de artigos publicados e de 

conversas informais, a real condição de atendimento público à saúde da grávida. 

 

 

2. MÉTODO 

 

A coleta de dados foi obtida por meio de pesquisa bibliográfica em bases de dados científicas, tais 

como SCIELO e BVSMS, publicados prioritariamente nos últimos cinco anos, referentes às temáticas de: 

programas de saúde às grávidas; atenção pública às gestantes, atendimento público ao parto e nascimento, 

entre outras. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Na história da sociedade brasileira várias iniciativas foram propostas e construídas no âmbito da 

saúde coletiva, traçaremos abaixo, de forma cronológica, alguns projetos que diretamente ou indiretamente 

contribuíram para a diversificação de atendimento à saúde das gestantes a partir de 1988 com o surgimento 

do SUS. 

Segundo Paim et al (2011) a concepção da atenção à saúde ganhou na reforma sanitária e 

constituição federal de 1988, os conceitos de universalidade, integralidade, equidade, descentralização, 

regionalização e de participação social no aparecimento do SUS. Também em Brasil (2014), constata-se 

que essa proposta delineou uma perspectiva de um novo modelo obstétrico e neonatal (mais humanista) de 

ações integrais de saúde às mulheres e crianças no período gravídico-puerperal que buscava superar o 

conceito biologicista (centrado na doença) ainda vigente na atenção pública do País. 

Com poucos resultados satisfatórios nos índices de mortalidade materna e infantil, o Ministério da 

Saúde (MS) elaborou o “Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e da Criança” (PAISMC) e em 

1991 foi instituído o “Programa de Assistência à Saúde Perinatal” (PROASP), cujos objetivos foram 

disponibilizar a atenção à mãe e recém-nascido, regionalizar este atendimento, prover uma melhor 



assistência ao parto e incentivar o aleitamento materno (ARAÚJO et al, 2014). Ao abordar o PAISMC, 

Nunes e Mendes (2015), apontaram que este programa colaborou para uma nova significação do corpo 

feminino, promovendo reflexões acerca da atenção mais abrangente à saúde da mulher.  

A assistência ao pré-natal de baixo risco foi incluída no “Programa da Saúde da Família” (PSF), 

fazendo parte dos atendimentos disponibilizados pelas “Unidades Básicas de Saúde” (UBS), e em relação à 

gestação de alto risco, em 1998, foram criados mecanismos de atenção direcionado por hospitais 

referências localizadas em todo o Brasil (BRASIL, 2014). Da mesma forma, Nunes e Mendes (2015) 

relataram que a partir de 2001 o MS passa a distribuir às regiões abrangidas pelas PSF(s) os métodos 

anticoncepcionais reversíveis, no qual foi recomendada de forma conjunta, a realização de atividades 

educativas preferencialmente em grupos, o aconselhamento e as atividades clínicas. 

Lançada em 2003, a “Política Nacional de Humanização” (PNH) com a intenção de promover 

mudanças necessárias nos processos de atenção e de gestão em saúde do SUS almeja que o mesmo tome 

uma nova perspectiva de rede comprometida com a defesa da vida e com o olhar subjetivo presente em 

qualquer ação humana (BRASIL, 2003). Dessa forma, em busca da efetivação dessas diretrizes nas áreas 

da saúde da mulher e da criança, constituiu-se a possibilidade de mudança do modelo de atenção e gestão 

ao parto e ao nascimento (BRASIL, 2014). Em contrapartida, afirmam Santos et al (2015) que existem 

diversas situações que dificultam a implantação do processo de humanização do parto na saúde pública 

brasileira, entre elas, o indício de que a formação de profissionais de saúde é voltado prioritariamente para o 

modos intervencionistas, que colabora para um sistema afasta o protagonismo da mulher em sua gravidez e 

parto.  

Ainda em 2005, através da Lei 11.108, os serviços de saúde do SUS passaram a ser obrigados a 

permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante, à sua escolha, durante todo o período de 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (BRASIL, 2014). Toda essa construção de um novo olhar que 

compreenda a gestante em sua totalidade corpo/mente e considera o ambiente social, econômico, cultural e 

físico no qual está inserida, busca atender as evidências científicas, os princípios e as diretrizes da PNH 

como também das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), reunidos pelo MS em 2006 

no manual técnico intitulado “Pré-Natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada” (BRASIL, 2006). 

No final do ano de 2007 entrou em vigor a Lei federal 11.634 que assegurou o direito da gestante 

assistida pelo SUS em conhecer e se vincular previamente à maternidade na qual receberá assistência em 

casos de intercorrências no pré-natal e que será realizado o parto (BRASIL, 2007); em contrapartida, em um 

trabalho de Ferreira (2015), cujo tema delineou acerca da vinculação prévia à maternidade e a continuidade 

do cuidado à gestante, a referida autora, através da análise crítica de levantamento bibliográfico, concluiu 

que ainda é baixa a implantação desta atenção às grávidas, resultando na peregrinação anteparto, que, 

com frequência, acarreta complicações e/ou óbito da mãe e/ou do recém-nascido.  

Em 2008, ano em que o MS lançou a 4º edição do “Documento Base para Gestores e 

Trabalhadores do SUS” que se diferenciou da edição precedente (2006) discorrendo sobre os avanços de 

um SUS que busca suprir as necessidades dos seus usuários e os desafios pelas reformas necessárias 

consideradas ainda incompletas, merece destaque também a iniciativa de capacitação de conselheiros de 



saúde para as boas práticas ao parto e ao nascimento, ocorrida em Belo Horizonte (MG) através de 

parcerias de diversos setores públicos, privados e filantrópicos, e para ampliar a participação das equipes 

nas mudanças dos processos de trabalhos e a cultura das intervenções, o grupo de humanização se utilizou 

de estratégia, que foi eficiente, de inicialmente trabalhar com dez representantes de cada maternidade 

(BRASIL, 2014). Ao encontro deste enfoque, Cabral et al (2015), num trabalho acerca da efetividade das 

ações em saúde da mulher realizadas em uma cidade do interior da Paraíba, enfatizam que a união e 

estruturação dos diversos setores e continuamente a mudança de postura dos profissionais em uma escuta 

ativa predispõe um melhor atendimento público às gestantes. 

Ainda em 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispôs do “Regulamento 

Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal”, explanando acerca das 

condições fundamentais da ambiência para humanização de partos e de nascimentos, outro trabalho 

semelhante sairia em 2010, lançado pelo MS (BRASIL, 2010). 

Já em 2009, decorrente da prioridade assumida pelo Governo Federal de diminuir as desigualdades 

regionais e tendo-se ciência das elevadas taxas de mortalidade neonatal existentes nos estados do 

Nordeste, foi lançado o Pacto de Redução da Mortalidade Neonatal na Região Nordeste e na Amazônia 

Legal (BRASIL, 2009); também em Brasil 2015, constatamos o objetivo de reduzir em 5% ao ano, nos anos 

de 2009 e 2010, a taxa de mortalidade infantil, sendo que as estratégias foram direcionadas prioritariamente 

em 154 municípios de oito estados do Nordeste Brasileiro na expectativa de conhecimento das condições 

em que são atendidas mulheres e crianças da Região Nordeste e Amazônia Legal (BRASIL, 2014). 

Os Fóruns Perinatais, que funcionam como um espaço coletivo onde se firmam acordos entre os 

dispositivos públicos de saúde e demais instituições da sociedade com interesse na promoção da saúde e 

qualidade de vida da mulher e da criança, ainda em 2009 passou por um movimento de transformação, que 

os descentralizou, e os distribuiu em Fóruns Perinatais Distritais, isso propiciou, portanto, o fortalecimento 

das redes locais, estreitamento das relações entre atenção primária de saúde e maternidade de referência, 

aumentando a corresponsabilidade e a qualificação das unidades entre outros avanços que proporcionaram 

a gestante mais proximidade com as equipes, como por exemplo, o “curso de gestante” nas maternidades 

(BRASIL, 2014). 

Advindo do próprio PQM, surge com mais ênfase a partir de 2010 a estratégia político-metodológica 

do “apoio Institucional”, que através das experimentações de estratégias, o SUS movimenta em prol da 

intervenção e qualificação das práticas da atenção e da gestão (MAMEDE E PRUDÊNCIO, 2015); 

Vasconcelos et al (2013) retratam a importância do apoio institucional como, entre outras coisas, da 

ampliação da corresponsabilidade e solidariedade entre as equipes de saúde. 

Ainda em 2010, a publicação do MS intitulado “Parto e Nascimento Domiciliar Assistidos por 

Parteiras Tradicionais” buscou relatar as experiências obtidas a partir do “Programa Trabalhando com 

Parteiras Tradicionais” iniciados no ano 2000, e ao encontro dessas experiências, Silva (2015) discorreu 

sobre o trabalho desenvolvido por essas parteiras em instituições públicas e/ou organizações da sociedade 

civil que foram relatos exemplares voltadas para a qualificação e humanização do parto e nascimento 

domiciliar, e objetivou ainda, induzir reflexões em saúde pública sobre a importância de se incluir no SUS 



saberes e práticas tradicionais, que valorizem esses trabalhos e possibilite melhorar as ações de atenção 

em saúde (BRASIL, 2010). 

Em 2011, a portaria do MS 1.459 instituiu a Rede Cegonha (RC), iniciativa do governo federal, que 

se configura como uma rede de cuidados que visa reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no 

componente neonatal, e assegurar à mulher e à criança, o direito à atenção humanizada desde o pré-natal 

ao desenvolvimento da criança, até dois anos de idade, em todos os serviços de saúde do SUS; desde 

2011, portanto, a RC propõe a organização e a qualificação da atenção e gestão materna e infantil em todo 

território nacional, como, por exemplo, a garantia da ampliação do acesso de qualidade do pré-natal e a 

vinculação da gestante à unidade de referência (BRASIL, 2011); entretanto afirma Souza (2014), em seu 

trabalho sobre quem são as mulheres atendidas pela Rede Cegonha, que ainda são significativamente 

constatadas exclusões de mulheres negras, e sugere que para as ações serem mais suficientes, seriam 

necessárias politicas públicas voltadas à este grupo de mulheres que permanecem invisíveis nas suas 

necessidades.  

Também em 2011, o MS lançou um novo guia em quatro volumes aos profissionais de Saúde, 

referente à Atenção à Saúde do Recém-Nascido, reforçando a iniciativa de redução de mortalidade 

neonatal, até o momento responsável por quase 70% das mortes no primeiro ano de vida, tendo-se ciência 

que esse índice de óbito neonatal é estreitamente vinculado aos cuidados no período da gestação, do 

nascimento e do recém-nascido (BRASIL, 2011). 

Ainda em 2011, foi lançado pelo MS o trabalho “Além da Sobrevivência: Práticas integradas de 

atenção ao parto benéficas para a nutrição e a saúde de mães e crianças” que primeiramente objetivou 

revisar o conhecimento até o momento sobre as três práticas consideradas benéficas tanto imediatamente 

quanto à longo prazo que são o clampeamento tardio do cordão umbilical, o contato pele-a-pele imediato e 

contínuo entre mãe e seu recém-nascido e o início precoce do aleitamento materno exclusivo; em segundo 

lugar, a publicação pretendeu demostrar que estas três práticas são factíveis e seguras, quando 

implementadas em conjunto, para benefício de mãe e bebê (BRASIL, 2011). 

O MS lança o trabalho “Saúde Brasil 2011”, que enfatiza os procedimentos de cesarianas, e objet iva 

descrever a morbimortalidade associada ao tipo de parto, para então promover iniciativas de qualificação da 

atenção a partos e nascimentos e reduzir cesarianas desnecessárias (BRASIL, 2012); também neste ano, 

foi elaborado o caderno de “Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco”, tendo-se em vista a aquém-desejada 

redução de óbitos neonatais e a realidade de que as ações dos serviços de saúde, na atenção do pré-natal, 

parto e ao recém-nascido poderiam evitar as causas dessas mortes; esta publicação torna-se assim um dos 

componentes da RC e uma ferramenta de qualificação e apoio às “Equipes de Atenção Básica” (BRASIL, 

2012). 

Ainda em 2012, há a publicação do caderno “Mortalidade Perinatal Síntese de Evidências para 

Políticas de Saúde”, que considera a morte no período perinatal, (entre a 28 semana de gestação ao 7º dia 

após o nascimento), também vinculada às causas que podem ser prevenidas pela atenção de assistência 

pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. Portanto, pretendeu-se ampliar o impacto das ações da Atenção 



Primária a Saúde (APS) a fim de alcançar maior efetividade na redução desse componente de óbito infantil 

(BRASIL, 2012). 

Um dos objetivos estratégicos lançados pelo MS em 2013, considerando o período 2011-2015, é 

justamente promover a atenção à integralidade da saúde da mulher e da criança, no ciclo gravídico-

puerperal nas ações da Rede Cegonha, cujo programa teve também em 2013 um caderno publicado, que 

reafirmou os conceitos de saúde, qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto, pós-parto e 

desenvolvimento até os dois anos de vida, por considerar que as intervenções em saúde nesses momentos 

podem ter efeitos marcantes sobre a vida da mãe e do bebê; os destaques desta publicação são os tópicos 

instrutivos aos municípios do Brasil de como e por que fazer parte da RC (BRASIL, 2013). 

Em 2014, advindo das iniciativas de elaboração dos “Cadernos HumanizaSUS” que reúnem uma 

série de publicações em um caderno de texto em torno de um tema comum, o MS lançou no quarto volume, 

o tema “Humanização do Parto e do Nascimento” que teve a finalidade de continuar divulgando as 

experimentações neste âmbito que entraram no movimento de um “SUS que dá certo” (BRASIL, 2014) 

Em 2014, o MS publica três importantes trabalhos: o 10º caderno da “Série Direitos Sexuais e 

Direitos Reprodutivos” como guia técnico intitulado de “Teste Rápido na Gravidez (TRG) na Atenção Básica” 

que objetiva oferecer o acesso ao saber precoce da gestação, possibilitando o acolhimento já na Atenção 

Básica (AB) e orientações baseadas nas necessidades pessoais de cada usuária do serviço; o 11º caderno, 

caracterizado como norma técnica, cujo título é “Atenção às Mulheres com Gestação de Anencéfalos” visa 

organizar os processos de trabalho relacionados à gravidez de anencéfalos, bem como, possibilitar a 

interrupção da gestação ou antecipação terapêutica do parto nos serviços hospitalares; e a “Caderneta da 

Gestante” que serve como um guia de informações à gestante sobre seus direitos, orientações sobre a 

gestação, desenvolvimento do bebê, amamentação, entre outras e funciona também como um “espaço” 

para que a gestante expresse seus sentimentos e dúvidas relacionadas a esta fase, possibilitando que ao 

levar essa caderneta nas consultas de pré-natal, esta se torne mais bem acompanhada de maneira integral 

(BRASIL, 2014). 

Em contraposição aos avanços de até então, em 2015 o Brasil entra em situação de emergência 

nacional devido o aumento de casos de microcefalia (principalmente no nordeste do Brasil), associado ao 

zika vírus, que é transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti quando este pica a gestante, e até novembro 

deste ano registra-se mais de mil casos de nascimento de bebês com suspeita deste problema que 

prejudica o desenvolvimento da criança; o MS lança no último mês de 2015 o “Plano Nacional de 

Enfrentamento à Microcefalia” com os objetivos de combater o mosquito transmissor, melhorar a assistência 

às gestantes/crianças e realizar estudos e pesquisas nesta área (BRASIL, 2015); por outro lado, Costa 

(2016) em seu trabalho acerca da determinação social da microcefalia, esclarece o quão precária são as 

condições de saneamento básico do Nordeste Brasileiro e com dados, como por exemplo, de que 77% das 

mães dos bebês estão na linha da pobreza e que 97% dos bebês com microcefalia nasceram em hospitais 

do SUS, desmitifica e absolve o mosquito transmissor e esclarece sobre a responsabilidade do Estado 

nesta realidade.  



Mamede e Prudêncio (2015) no trabalho sobre a contribuição de tais programas voltados à saúde 

materna reafirmam a necessidade de criação desses programas, entretanto esclarece que há evidências de 

que a diminuição de mortalidade está aquém da desejável; Domingues et al (2015) no trabalho que 

objetivou verificar o grau de eficiência da assistência pré-natal no Brasil, também constataram que, apesar 

do decréscimo da mortalidade materna, ainda os índices são elevados em vistas de fatores como os 

avanços ocorridos no país quanto ao desempenho do sistema de saúde, a melhoria socioeconômica e a 

queda de fecundidade. 

 Já Nunes e Mendes (2015) finalizaram o trabalho afirmando que, apesar da evolução histórica das 

políticas e suas melhorias estruturais do SUS, as ações ainda privilegiam a cura em detrimento da 

promoção e integralidade da saúde da população, e da mesma forma, Apolinário et al (2016) concluem que 

apesar das tentativas de mudanças das políticas, as mulheres ainda permanecem passivas em relação à 

atenção à gestação e nascimento.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Através da compilação do histórico da evolução dos programas e projetos em saúde pública às 

grávidas no Brasil, com enfoque a partir surgimento do SUS em 1988, conclui-se que, a fim de preencher as 

lacunas que ainda existem nesta atenção, o Ministério da Saúde continua a promover novos projetos e 

gerar novos programas de atenção às grávidas, como tentativas de minimizar as dificuldades enfrentadas 

pelo sistema público de saúde em cumprir o dever do Estado, tal como promulgado na Constituição Federal, 

de dispor saúde para todos de maneira equânime, integral e universal. Conclui-se também que, apesar da 

grande quantidade de projetos e ações do SUS voltado à atenção das mulheres grávidas, ainda a qualidade 

do atendimento está aquém da esperada, considerando tanto a necessidade da ampliação do olhar 

humanizado, quanto a necessária diminuição de morbimortalidade materna e infantil, percebida através de 

artigos publicados, materiais divulgados por meios de comunicação e de conversas informais. 
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