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RESUMO 

 

 

O presente trabalho objetiva discorrer sobre o exercício profissional do Assistente Social na 

Unidade de neonatologia do Hospital Universitário de Londrina junto as famílias que 

vivenciaram internamentos de longa permanência em função da prematuridade neonatal. 

Para tanto resgata o histórico da saúde pública como direito com a Constituição de 1988 e 

se debruça sobre as políticas Federal e Estadual de atendimento à maternidade e a 

infância.Tais políticas foram gestadas, entre outras coisas, para diminuir a mortalidade 

materna e infantil, bem como para prevenção da prematuridade que acarreta investimentos 

em saúde que poderiam ser destinados  a outras áreas da saúde, otimizando recursos. De 

forma indireta, a efetivação de tais políticas minimizam também os impactos na dinâmica 

familiar em função da prematuridade. Inicialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o tema tratado e a pesquisa de campo teve como fonte de dados o 

Sistema de Informações do Hospital, Sistema de Informações de Nascidos Vivos, 

documentos do setor de Serviço Social disponíveis no Sistema Gestão Social utilizado 

pelas Assistentes Sociais do Hospital e Ambulatório. Por fim foi realizada a sistematização 

e análise dos dados de 07 casos atendidos no período de janeiro a março de 2017. Os 

principais resultados apresentados foram que a prematuridade e o internamento de longa 

permanência acentuam as dificuldades já vividas pelas famílias em todos os aspectos, 

incluindo o financeiro. Também constatou-se que a maior parte da demandas dos usuários 

está relacionada à necessidade da liberação de passes de transporte urbano, todavia o 

Serviço Social se utiliza desta demanda específica para a atuação em direção ao acesso aos 

direitos sociais, que por sua vez, se conectam com outras áreas das políticas sociais.Quanto 

aos limites institucionais colocados à atuação do Serviço Social, há diminuição do quadro 

de profissionais necessários, o acumulo de tarefas muitas vezes não permite ao profissional 

exercer com plenitude a sua função. Embora os programas instituídos para o combate da 

mortalidade materno-infantil e prematuridade apresentem taxas de redução  nos 

indicadores, ainda é necessário investimento e priorização dessas políticas que estão 

ameaçadas pela atual reforma implementada desde 2016, que reduz o financiamento em 

políticas sociais como a saúde  
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ABSTRACT 

 
 

This study aims to discuss the professional practice of Social Workers at the neonatologist 

unit of the University Hospital of Londrina with families who experienced long-term 

hospitalizations due to neonatal prematurity. To this end, it recovers the history of public 

health as a right established at the 1988 Constitution and focuses on the Federal and State 

policies for maternity and childhood care. These policies were designed, among other 

things, to reduce maternal and child mortality, as well as to prevent prematurity and the 

health expenditures due prematurity that could be allocated to other health areas, 

optimizing resources. Indirectly, the implementation of such policies also minimizes the 

impacts on family dynamics due to prematurity. Initially, a bibliographic survey was 

conducted on the theme and the field research had as data source the Hospital Information 

System, Live Births Information System, Social Work Sector documents available in the 

Social Management System used by the Social Workers at the Hospital and Ambulatory. 

Finally, the systematization and data analysis of 07 cases from January to March 2017 were 

performed. The main results were that prematurity and long-term hospitalization accentuate 

the difficulties already experienced by families in all aspects, including the financial. It was 

also found that most of the demands of users are related to the need of urban transport 

tickets, however the Social Service uses this specific demand to act towards access to social 

rights, which, in turn, connect with other areas of social policy. As for the institutional 

limits placed on the performance of Social Work, there is a reduction in the number of 

professionals required, the accumulation of tasks often does not allow the professional to 

fully perform his / her function. Although programs to combat maternal and child mortality 

and prematurity have reduced rates in the indicators, it is still necessary to invest and 

prioritize these policies that are threatened by the current reform implemented since 2016, 

which reduces funding for social policies such as health. 
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INTRODUÇÃO

 

 

Este trabalho visa refletir e analisar os programas públicos de 

atendimento à saúde materno-infantil e as alterações causadas pela prematuridade não só na 

saúde do recém-nascidos, mas também relações familiares. Levando em conta diferentes 

aspectos que permeiam este processo: patológicos, psicológico e particularmente os sociais.  

A partir do estágio obrigatório realizado na Divisão de Serviço Social do 

Hospital Regional Universitário do Paraná, localizado em Londrina,  no setor de 

Neonatologia no ano de 2016 e 2017, surgiu o anseio em analisar as implicações nas 

relações familiares após o nascimento de um bebê prematuro, e como foi a atuação do 

Serviço Social nestes casos. Além disso o trabalho possibilitou também identificar os 

programas de atendimento ao combate da mortalidade materno-infantil e prematuridade e 

seus resultados.  

Como objetivo geral, buscou analisar o exercício profissional do 

Assistente social na UTI neonatal do Hospital Regional Universitário de Londrina junto aos 

casos de prematuridade com internamentos de longa permanência. Para tanto, estabeleceu-

se os seguintes objetivos específicos: descrever os programas de atendimento à saúde 

materno-infantil no Brasil, Paraná e em Londrina, conceituar a prematuridade juntamente 

com suas implicações, caracterizar o Hospital Universitário de Londrina e a Unidade 

Neonatal, relatar como as famílias vivenciam o processo de internação na unidade, 

identificar os impactos da do internamento de longa permanência nos casos de 

prematuridade na dinâmica das famílias dos casos estudados e por fim analisar o 

atendimento do Serviço Social  neste processo.  

A coleta de dados foi realizada a partir do Sistema de Informação do 

Hospital Regional Universitário do Paraná  (HU), do Sistema de Informações de Nascidos 

Vivos (SINASC) e do Gestão (sistema utilizado pelas profissionais de serviço social do 

hospital). A amostra do estudo contemplou os atendimentos acompanhados também pela 

estagiária de serviço social realizados no período de janeiro a março de 2017. 

A relevância de estudos com este tema se dá principalmente por entender 

que a prematuridade e o internamento de longa permanência trazem impactos significativos 

na dinâmica familiar dos envolvidos. O conceito de família adotado compreende que este 

tem se modificado a partir dos novos arranjos da sociedade, porém a família não tem 

deixado de ser o local onde o ser humano tem suas relações mais íntimas. Atualmente a 

família é constituída pela afetividade como elemento essencial, ou seja, a família nada mais 
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é que a união de pessoas ligadas por laços de afetividade ou consanguinidade. (LOCKES, 

2012). 

Quando se descobre a gestação, a família já inicia o processo de 

idealização do filho ―perfeito‖, pouco se pensa na possibilidade de algum imprevisto que 

possa comprometer o nascimento saudável. Porém, o neonato
1
 pode nascer antes do 

previsto (prematuro) e necessitar de internação em uma Unidade Neonatal, frustrando assim 

todas as expectativas geradas em torno do bebê (TAMEZ e SILVA, 2002 apud 

MELCHIOR, 2017). 

A relevância do tema também está no fato de que o Brasil, embora tenha 

adotado políticas de proteção à maternidade e à infância, ainda apresenta altas taxas de 

prematuridade que se desdobram numa realidade em que as famílias sofrem ainda mais os 

impactos das expressões da questão social. 

Neste sentido, esta pesquisa pode contribuir para o trabalho dos 

profissionais de Serviço Social no setor de neonatologia e nos demais setores do HU e 

outras instituições de saúde onde o profissional atua. Visando melhorar a compreensão 

sobre os serviços de atenção a esse público e as particularidades de cada caso para que o 

atendimento possa ser realizado de forma mais humanizada ampliando a discussão sobre a 

prematuridade. 

Para dar conta dos objetivos o trabalho é apresentado em três capítulos. 

No primeiro capítulo, optou-se por dar enfoque a política pública de 

saúde com ênfase na maternidade e infância uma vez que os programas para esta área 

propõem a redução da prematuridade no sentido de ações de prevenção. Destacou-se o 

Rede Cegonha do governo federal, as diretrizes do Mãe Paranaense implantado no Estado 

do Paraná e por fim, busca identificar como essas políticas são incorporadas no município 

de Londrina. 

O Segundo capítulo foi tratado mais especificamente o tema da 

prematuridade para compreender as demandas que essa vivência traz na dinâmica familiar e 

a necessidade de intervenção da equipe multiprofissional e do serviço social nesta 

realidade. 

Por fim, o terceiro capítulo apresenta os dados coletados, o contexto do 

serviço social no hospital universitário de Londrina e suas respectivas análises.   

 

 

                                                                 
1
 O ser humano desde o nascimento até completar o primeiro mês de vida 
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1. A POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE NA PROTEÇÃO DA MATERNIDADE E 

INFÂNCIA 
 

A saúde no Brasil enquanto política pública é relativamente recente. Em 

sua trajetória nasce com uma configuração de seguro e não de seguridade social. Enquanto 

seguro, garante o direito à saúde apenas a alguns setores da classe trabalhadora formal 

mediante contribuição. Nasce ligada à política da previdência social e vinculada à Caixa de 

Aposentadoria e Pensões (CAPs). Na era Vargas (1930-1945) houve a criação Ministério 

do Trabalho e foi elaborada uma ampla legislação trabalhista que se encaixasse nas 

expressões da questão social daquele período. Foi então que os Institutos de Aposentadoria 

e Pensões (IAPs) foram criados, organizados por categorias profissionais, deu início a 

garantia a saúde aos trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal: "Os direitos 

sociais aparecem aqui de forma particularista, obtidos através da categoria profissional, e da 

ocupação exercida no âmbito do mercado, sendo a carteira de trabalho o certificado legal da 

cidadania" (SIMIONATTO, 1997 apud SANTOS, 2013 p. 235). 

Já no período da ditadura militar (1964 -1980) além da face contributiva 

compartilhada entre a classe trabalhadora e os empresários, aumenta poder de regulação do 

Estado sobre a sociedade; favorece a expansão do complexo médico-industrial na política 

de saúde. Todo atendimento é focado nas especialidades, a valorização de exames de 

diagnóstico de alta complexidade, nos hospitais e há um aumento exponencial da iniciativa 

privada na área da saúde. 

A política de saúde no período de 1964 a 1974 desenvolve-se com base no 

privilegiamento do setor privado, articulada às tendências da política econômica 

implantada. Suas principais características foram: a extensão da cobertura 

previdenciária, a ênfase na prática médico-curativa orientada para burocratização 

do setor, a criação do complexo médico-industrial e a diferenciação do 

atendimento a clientela. (BRAVO, 2004 apud SANTOS, 2013, p. 235). 

Será somente nos anos 80 que a política pública de saúde adquire o status 

de universal não contributiva, constituindo junto com a Previdência e Assistência Social o 

tripé da Seguridade Social, formalizada na Constituição de 1988. 

Para fins deste trabalho, não só é importante destacar a saúde como 

direito de todo cidadão brasileiro como a própria Constituição Federal coloca no Art. 196, 

mas compreender a mudança de paradigma calcada nos princípios do SUS – Sistema Único 

de Saúde que estabelece que a Atenção Primária em Saúde – APS deveria ser prioridade 

das ações da saúde, com destaque para a promoção e prevenção da saúde, centrada na saúde 

da família. Neste aspecto, há uma preocupação com a maternidade e com a criança antes 
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mesmo da concepção e o foco na diminuição da mortalidade materna infantil, bem como da 

prematuridade. 

Esta mudança de paradigma tem como um dos principais atores o 

Movimento de Reforma Sanitária que, ao contrário do que previa os organismos 

internacionais constrói um referencial teórico de acordo com a realidade brasileira e passa a 

considerar a saúde não como ausência de doença, ou ainda como um completo bem-estar 

bio, psicossocial como define a Organização Mundial de Saúde - (OMS, 1978); mas 

Em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, 

habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, 

liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é 

principalmente resultado das formas de organização social, de produção, as quais 

podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. (Brasil, 1986: 4)
2
 

 

Pode-se afirmar então que todo o determinante social descrito nesta 

concepção de saúde incidirá diretamente sobre a maternidade e especialmente na dinâmica 

e necessidades da família que tenha que lidar com a prematuridade  

O  Movimento de Reforma Sanitária protagonizado por trabalhadores da 

saúde, intelectuais, CEBES
3
, ABRASCO

4
, em parceria com movimentos populares, 

ascende no país juntamente com a manifestação da crise do milagre econômico, que 

facilitou o surgimento de alguns atores sociais no cenário político. Entre eles: o 

sindicalismo operário, os trabalhadores rurais, a igreja junto a certos grupos de 

trabalhadores, e, também, a movimentos sociais urbanos. 

A dívida externa, a taxa inflacionária crescente e a recessão econômica 

possibilitaram desgastes para o sistema econômico e ocasionaram a insatisfação 

de certos setores da média e da pequena burguesia, o que fortalecia os 

movimentos sociais emergentes nesse período. (SANTOS,2013, p.235)  
 

Esse cenário de luta obrigou o Estado a propor mudanças na política de 

saúde brasileira como forma de se adequar as novas expressões da questão social e 

concentrar as pressões populares. 

Em 1975 foi criado o Sistema Nacional de Saúde (SNS) e durante o 

mesmo período estavam ocorrendo as Conferências Nacionais de Saúde que eram amplos 

espaços para debates e trocas de idéias. Nas conferências de 1975 e 1977 foram discutidas 

                                                                 
2
 Definição apresentada para a comissão Constituinte que resultou na definição de saúde descrita na CF Lei 

8.080 art° 3. Na definição que permaneceu na CF o núcleo central é o mesmo, todavia não irá constar mais a 

questão da posse da terra. 
3
O CEBES juntamente com outras instituições de pesquisa é responsável pela formação do Movimento de 

Reforma Sanitária e também por produzir e divulgar estudos e pesquisas sobre a saúde. (CEBES, 2019) 
4
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – ABRASCO é resultado de um movimento de 

médicos, técnicos, profissionais e professores de programas de Pós-Graduação em Medicina Social e Saúde 

Pública para instituir uma associação que englobasse interesses de diferentes cursos da área para juntos 

marcarem uma nova postura em face a esse campo de conhecimento. (ABRASCO, 2019) 
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propostas relacionadas à participação da comunidade na formulação, fiscalização e 

implementação da política de saúde. É importante lembrar que todas as mudanças que 

ocorreram na Política Nacional de Saúde no período de 1974/1979 não contavam com a 

participação da classe trabalhadora, foi a partir de 1979 que houve o início da incorporação 

do movimento com alguns sanitaristas que buscavam fortalecer o setor público de saúde. 

(SANTOS, 2013) 

Segundo Santos, (2013, p. 236), ―a política de saúde também foi afetada 

por esse cenário político que acontecia no país, pois as medidas que o governo tomava não 

conseguia atender as demandas necessárias‖, como por exemplo: a unificação do 

preventivo e curativo e a formulação de uma única Política Nacional de Saúde.  

A questão saúde e democracia ganha visibilidade e a relação entre elas 

passa a ser exposta regularmente nas pautas dos movimentos sociais e em suas 

manifestações.  

A luta pela saúde ampliou-se e favoreceu a articulação com outras entidades e 

movimentos populares. Destacavam-se, nesse período, como reivindicações das 

diversas manifestações: a luta pelo saneamento, água, luz e postos de saúde; a 

luta pelo fortalecimento do setor público e promoção da saúde e a luta pelas 

questões concretas da vida, impulsionada pelas Comunidades Eclesiais de Bases. 

(SANTOS, 2013, p. 236) 

 

Esse movimento desencadeou o primeiro evento importante na área da 

Saúde: a VII Conferência Nacional de Saúde, em 1980, que teve como tema central "a 

extensão das ações de saúde através dos serviços básicos", que buscava executar uma 

regionalização e organização de Serviços de Saúde nas unidades federadas, saneamento e 

habitação, desenvolvimento de recursos humanos, supervisão e educação continuada, 

responsabilidade e articulação interinstitucional (níveis federal, estadual e municipal), 

alimentação e nutrições, odontologia, saúde mental e doenças crônico-degenerativas, 

informação e vigilância epidemiológica, participação comunitária, articulação dos serviços 

básicos com os serviços especializados no Sistema de Saúde, todos vinculados aos serviços 

básicos. (BRASIL, 1980, p. 3) 

Santos, (2013) coloca que nesse período é notória uma ampliação do 

debate em relação à política de saúde que deixa de ser interesse de um determinado 

segmento da população para assumir uma dimensão política com vínculos estreitos ao 

debate da democracia. 

A questão da saúde pública passou por avanços e recuos, eventos com 

relevância ocorreram a partir do ano de 1984, como por exemplo: o seminário realizado 

pelas Secretarias de Saúde dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e 
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reuniões de trabalho sobre as Ações Integradas de Saúde, entre outros. A partir desses 

eventos tornou-se possível acontecer o V Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, em 

1984, tendo como objetivo apontar propostas e estimular o fomento de vários fóruns de 

debate sobre a questão da saúde no Brasil. (SANTOS, 2013) 

 Santos (2013) destaca a importância das Ações Integradas de Saúde 

(AIS) que começaram a se desenvolver a partir de 1983 e propiciaram a construção de um 

novo modelo de praticar o olhar à saúde, alicerçado na descentralização, na universalização 

do atendimento e na participação comunitária. 

Em março de 1986 aconteceu em Brasília a VIII Conferência Nacional 

que é considerada um marco histórico na construção do sistema de saúde. A conferência 

teve quase 4.500 participantes, dos quais, mil delegados a fim de discutir o rumo da saúde 

no país. Nesse evento foi exposta a necessidade de reestruturar a política de saúde com a 

criação do Sistema Único de Saúde. Os principais eixos discutidos foram: a saúde como 

direito de cidadania; a reformulação do Sistema de Saúde Nacional e o financiamento 

setorial. Vale ressaltar que esta foi a primeira conferência que contou com a participação 

popular. 

 Após esse evento importante e intensa mobilização popular e do 

Movimento de Reforma Sanitária, o governo iniciou a viabilização de políticas de Ações 

Integradas de Saúde e criou o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde em 1987, o 

SUDS. Em 1988, a Constituição Federal integrou a saúde, a previdência e a assistência 

social ao tripé da Política de Seguridade Social. À saúde couberam cinco artigos que juntos 

constituem um sistema único, pautado pelos princípios de universalidade, equidade, 

integralidade e da participação da comunidade através do controle social, que resultou na 

criação do SUS. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, a saúde é 

estabelecida como um direito de todos e dever do estado, formando-se assim a base de 

sistema público e universal que temos atualmente. 

Art. 196º - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Art. 197º - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 

poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Art. 198º - 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; 
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II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. (BRASIL, 1988 p. 2) 

 

Deste modo, a saúde passa de uma concepção meramente curativa para a 

ênfase na promoção, proteção e recuperação, ampliando seu escopo de atuação. Tendo 

como marco legal a CF88, são promulgadas em1980 as Leis Orgânicas da Saúde que 

estabelece o Sistema Único de Saúde e seu funcionamento – Lei 8080/90 e Lei 8142/90
5
. 

Para este trabalho importa destacar a importância e centralidade da ABS – 

Atenção Básica em Saúde, também nominada como APS, uma vez que é ela a porta de 

entrada do sistema de saúde e no caso desta pesquisa, a porta de entrada da gestante ao 

sistema de proteção à maternidade e à infância. 

Na atenção básica brasileira a assistência pré-natal das mulheres usuárias 

do SUS é desenvolvida na Unidade Básica de Saúde (UBS) e deve ser realizada de forma 

que atenda às necessidades das gestantes da área referenciada pelo serviço de Saúde, para 

isso é necessário que sejam utilizados conhecimentos técnicos científicos e recursos 

adequados. As ações de saúde executadas pela ABS devem estar direcionadas a atender 

toda a população-alvo, no caso as gestantes, da área em que a unidade abrange. (PARANÁ, 

2012) 

Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) implementou o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN). Sendo assim ficou estabelecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde através da Portaria GM/MS n° 569, de 1° de junho de 2000 

que o acompanhamento pré-natal deve ser oferecido de forma gratuita a todas as gestantes.  

Essa portaria é que institui a no artigo 1° o PHPN no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e coloca que o mesmo será executado de forma articulada pelo MS e 

pela Secretaria de Saúde dos Estados, municípios e do Distrito Federal objetivando o 

desenvolvimento de: 

Ações de promoção, prevenção e assistência à Saúde de gestantes e recém-

nascidos, promovendo a ampliação do acesso a estas ações, o incremento da 

qualidade e da capacidade instalada da assistência obstétrica e neonatal bem 

como sua organização e regulação no âmbito do Sistema Único de saúde. 

(BRASIL, 2000c p. 2) 

 

                                                                 
5
O então presidente da República, Fernando Collor, vetou praticamente todos os dispositivos relacionados à 

participação da sociedade no SUS da proposta da Lei Orgânica da Saúde. Assim, a Lei 8080/90 foi aprovada 

sem esse conteúdo. Houve, então, uma ampla mobilização dos setores sociais e políticos que conseguiram, 

naquele mesmo ano, a elaboração e sanção de uma nova lei, a 8142/90. Essa lei trata especificamente da 

participação da comunidade no SUS, dando respaldo legal para a efetivação dos conselhos de saúde nas três 

esferas do governo e Distrito Federal (BASSI, 2018, p.86). 



21 

 

 

 As consultas de pré-natal são de suma importância para que possa 

promover o bem-estar materno e fetal durante toda a gestação. Conforme o estabelecido 

pelo MS (BRASIL, 2013) as consultas devem ser realizadas de forma sistemática e 

programada. Sendo agendadas em períodos específicos da gestação que indicam mais riscos 

maternos e perinatais, e devem ser iniciadas preferencialmente já no primeiro trimestre. A 

normativa segue as mesmas orientações recomendadas pela OMS sendo o número mínimo 

de consultas no pré-natal de 06 (seis) consultas: 1 (uma) no primeiro trimestre, 2 (duas) no 

segundo trimestre e 3 (três) no último trimestre. O aumento de consultas em um prazo 

menor no terceiro semestre tem relação com a avaliação do risco perinatal e com o aumento 

de intercorrências clinico-obstétricas que são mais comuns nesse último trimestre, por 

exemplo, o trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia e eclampsia entre outros. (BRASIL, 

2005) 

Um dos principais objetivos do pré-natal é proporcionar orientação e 

esclarecimentos as gestantes sobre o parto e também o cuidado com o recém-nascido, 

―visando à redução das taxas de morbi-mortalidade materno-infantil, baixo peso ao nascer e 

retardo do crescimento intrauterino‖ (GONÇALVES et al p. 2008 p. 350) já que é de 

conhecimento que estas complicações são evitáveis se a assistência prestada for de 

qualidade e sistemática.  

A política de atenção à maternidade pressupõe 10 passos a serem 

seguidos pelas unidades de saúde nos respectivos municípios. 

1° PASSO: Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª semana de 

gestação (captação precoce)  

2° PASSO: Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos 

necessários à atenção pré-natal.  

3° PASSO: Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e 

avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no 

atendimento pré-natal.  

4° PASSO: Promover a escuta ativa da gestante e de seus (suas) acompanhantes, 

considerando aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não somente 

um cuidado biológico: "rodas de gestantes".  

5° PASSO: Garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento 

pré-natal, quando necessário.  

6° PASSO: É direito do (a) parceiro (a) ser cuidado (realização de consultas, 

exames e ter acesso a informações) antes, durante e depois da gestação: "pré-natal 

do(a) parceiro(a)".  

7° PASSO: Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja 

necessário.  

8° PASSO: Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, 

incluindo a elaboração do "Plano de Parto".  

9° PASSO: Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço 

de saúde no qual irá dar à luz (vinculação).  

10° PASSO: As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei 

no período gravídico-puerperal. (BRASIL, 2013 p.38) 
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Percebe-se na definição dos passos, a promoção da saúde da gestante 

como sujeito do processo, tendo a oportunidade de ser acompanhada, receber as orientações 

necessárias, conhecer plenamente o processo pelo qual passará possibilitando a participação 

da mesma no Plano de Parto. 

No que tange ao cuidado com a gestante e a criança, bem como a 

prevenção da prematuridade, é importante destacar também o Programa Saúde da Família 

(PSF), criado pelo MS em 1994, tendo como objetivo a reorganização e reorientação do 

modelo de assistência à saúde. Entre suas propostas estava a promoção de saúde e 

prevenção de doenças. (BRASIL, 1997) 

O programa é regido pelos princípios da integralidade, da vigilância à 

saúde e da equidade, ―baseando-se no acolhimento, no cuidado à saúde e na humanização, 

entendidas como formas para se buscar uma atenção qualificada para a população‖. 

(COSTA et al 2009 p. 1348) 

Em 2005 a nomenclatura Programa foi alterada para Estratégia Saúde da 

Família (ESF), apesar de parecer apenas uma mudança simples não é, pois, ao deixar de ser 

um programa e tornar-se uma estratégia, propõe toda uma reorganização de acesso ao 

serviço, sendo esta a porta de entrada para o acesso a todos os serviços e sistemas de saúde. 

Essa alteração permite uma mudança na forma de ver o cuidado em saúde, reorganizando 

as APS e consolidando princípios do SUS. O MS fez as readequações necessárias e em 

2006, por meio da portaria 648 é aprovada a Política Nacional da Atenção Básica. 

Importante ressaltar que a ESF, ao tornar-se numa política Nacional, garante um 

financiamento permanente, sendo esta, não mais um programa de governo que pode ser 

alterado em governos posteriores, mas adquire o status de política de Estado, pela qual 

sistematiza o fluxo da ABS, bem como o encaminhamento para os demais níveis de 

complexidade do sistema. 

Quanto à composição das equipes, a ESF mantém a mesma estrutura no 

PSF. Sendo assim, a equipe mínima é formada por: médicos, enfermeiros, auxiliares de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Conforme a Portaria n°2.488, de 21 

de outubro de 2011, a equipe deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas da 

respectiva área e deve-se respeitar o limite de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por 

equipe de Saúde da Família (SF). (BRASIL, 2011c) 

A ESF como parte da estrutura da Atenção Primária de Saúde (APS), atua 

de forma ativa no pré-natal e puerpério e desempenha um papel de suma importância no 
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cuidado integral aos atores do processo e para inserção da rede de apoio familiar, sejam eles 

pai, companheiro, avó, avô e etc. (BRASIL, 2013)  

Essa estratégia ―propicia um pré-natal de qualidade e o vínculo 

estabelecido entre profissionais das Unidades Básicas e Agentes Comunitários de Saúde 

com as gestantes é vital para adesão no programa‖. (BALDASSARIS, 2011 p. 7) 

Quando há falha nesse acompanhamento feito pela Atenção Básica ecoa 

diretamente nos serviços de média e alta complexidade, uma vez que a falta desse 

acompanhamento pode levar a complicações da gestação colocando em risco tanto a 

gestante quanto a criança. Em havendo intercorrência que não foram prevenidas, necessita 

de um investimento maior em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Unidades de 

Cuidados Intermediários (UCI) e serviços em geral, deixando o serviço mais caro, o que 

traz altos custos ao sistema. Além dos riscos a vida das gestantes e recém-nascidos, podem 

acarretar as famílias demandas sociais e econômicas que poderiam ser evitadas.   

1.1 Políticas de redução de mortalidade materno-infantil: Rede Cegonha e Mãe Paranaense. 

1.1.1 Rede Cegonha 

 

Para vencer o desafio de diminuir os índices de mortalidade materna e 

infantil, e consequentemente da prematuridade, o Brasil tem firmado compromissos 

internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao 

recém-nascido. Em 2004, no âmbito da Presidência da República, foi firmado o "Pacto pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal" com o objetivo de articular os atores sociais 

em torno da melhoria da qualidade de vida de mulheres e crianças.  A redução da 

mortalidade neonatal foi assumida como umas das metas para a redução das desigualdades 

regionais no País. 

Como resultado deste compromisso, foram desenvolvidas ao longo dos 

anos, Políticas no âmbito Nacional e Estadual para redução da mortalidade. 

Desta forma, em 2011 foi lançada pelo Ministério da Saúde uma 

estratégia de atendimento denominada Rede Cegonha (RC), com intenção de organizar e 

estruturar a atenção à saúde materno-infantil no país e consiste em um conjunto de 

iniciativas e ações para garantia do atendimento de qualidade, humanizado e com segurança 

para todas as mulheres e crianças. (BRASIL, 2011a) 

A RC assegura o direito ao planejamento reprodutivo, a atenção 

humanizada durante a gravidez, parto e o puerpério; além do direito ao nascimento seguro. 



24 

 

 

Para tanto, constitui uma rede de cuidados que acompanha todas as etapas da gestação e 

pós. (BRASlL, 2011a) 

Conforme estabelecido no artigo 3º da Portaria nº 1.459, de 24 de junho 

de 2011 a Rede Cegonha tem como objetivos; 

I. fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da 

mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, 

ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses; II. 

organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 

garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e III. reduzir a mortalidade 

materna e infantil com ênfase no componente neonatal. (BRASIL, 2011b). 

 

Embora seja uma proposta do governo federal, os responsáveis pela sua 

execução são os Estados e Municípios, pois tem como intenção organizar e estruturar a 

atenção à saúde materno-infantil no país. Sendo assim, a parceria com os estados, Distrito 

Federal e de municípios são indispensáveis para o início de uma maior qualificação aos 

serviços oferecidos à maternidade e infância. 

A estrutura da RC é composta por quatro componentes: pré-natal, parto e 

nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico (referente ao 

transporte sanitário e regulação). Para uma compreensão melhor de cada um será elencado 

as suas principais características segundo o art. 6°a da Portaria n ° 1.459, de 24 de junho de 

2011,  

Pré-natal: 

● A realização do pré-natal na UBS de referência, preferencialmente no início da 

gestação. (evidenciando a importância do trabalho do ESF); 

● Garantia de acesso aos serviços de acompanhamento para gestação de alto risco 

quando for identificada necessidade.  

● Realização de exames de pré-natal (risco habitual ou alto risco) e acesso aos 

resultados e esclarecimentos quando houver dúvidas.  

● A vinculação das gestantes desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto 

para conhecimento do ambiente e processo que será realizado no dia do parto.  

● Participação em grupos, palestras e acesso a documentos informativos relacionado a 

saúde sexual e reprodutiva.  

Parto e Nascimento:  

● Garantia de leitos para as gestantes e os recém-nascidos sejam eles conjuntos ou em 

unidades neonatais (UTI, UCI e etc) 

● Garantia do acompanhante desde a chegada ao hospital, até o pós-parto imediato.  

Puerpério e atenção integral à saúde da criança:  
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● Estimulo ao aleitamento materno e da alimentação complementar saudável.  

● Acompanhamento da mãe e da criança na atenção básica na semana seguinte ao 

parto a fim de identificar dificuldades e realizar orientações. 

● Orientação e oferta de métodos contraceptivos. 

Sistema Logístico- transporte e regulação: 

● Acesso ao transporte seguro para gestantes, puérperas e recém-nascidos de alto risco 

em situações de urgência.  

● Livre acesso da gestante ao local onde ocorreu o parto, em níveis emergenciais e 

ambulatoriais (consultas e exames). 

 

Importante ressaltar que todas as ações descritas acima terão impacto 

no processo do nascimento e na saúde da mãe e da criança. A classificação do risco 

logo nos primeiros meses da gestação em risco habitual e alto risco, permite a 

vinculação da gestante a uma unidade hospitalar específica que deverá atender a 

gestante em situações de emergência e/ou necessidade de uma avaliação. Isso permite 

que a gestante, diante de uma intercorrência, saiba a referência que deve buscar. Antes 

dessa política, a gestante procurava muitas vezes o pronto atendimento que fazia o 

encaminhamento para outro serviço, dependendo de ter vagas ou não. Esse trajeto, além 

de acrescentar vários problemas de ordem emocional, poderia comprometer a saúde da 

mãe e da criança devido a demora no atendimento. Ressalta-se que a agilidade no 

atendimento é imprescindível especialmente no caso de gestações com sinais de 

prematuridade que podem ser evitados e, no caso da não possibilidade do retardo do 

nascimento, o atendimento imediato e especializado ao neonatal prematuro. 

Quanto ao financiamento da rede, a portaria n° 1.459, de 24 de Junho de 

2011 define como responsáveis, a União, Estados, Distritos Federais e Municípios, cabendo 

ao Ministério da Saúde, o subsídio sobre os seguintes recursos: custeamento 100% dos 

exames de pré-natal, do fornecimento de KITS para UBS, gestantes e parteiras tradicionais; 

100% de ajuda de custo para todas gestantes no deslocamento para o pré-natal e para o 

parto; 100% do custeio para Centros de Parto Normal; 100% do custeio de Casas de 

Gestante, bebê e puérperas; 100% do custeio do Leito Canguru; 80% do investimento em 

construção e manutenção de leitos das unidades de UTI adulto e neonatal e UCI neonatal; 

80% de custeio para amplia leitos para gestante de alto risco.  

Segundo informações contidas no portal do ministério da Saúde, desde 

sua implementação o governo já investiu R$3,1 bilhões de reais para o desenvolvimento de 
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ações e atualmente, a Rede Cegonha tem desenvolvido suas ações em mais de 5000 

municípios, alcançando 2,6 milhões de gestantes. Em 2013 foram realizadas 18,9 milhões 

de consultas de pré-natal pelo SUS, o que simboliza um aumento de 93% em relação a 

2003.  É de responsabilidade da RC a criação e manutenção de leitos para gestantes de alto 

risco, UTI e UCI neonatal. Desde 2011 mais de nove mil leitos foram instalados.  È 

desenvolvido também ações para formação e capacitação de profissionais da área, 

disponibilizando aprimoramentos nas modalidades de residência, especialização 

aprimoramento em enfermagem obstétrica e disponível nos estados das cinco regiões do 

país. Desenvolvendo um papel de grande importância no cuidado e atenção à saúde da 

mulher e do bebê, promovendo um novo olhar sobre o processo de gravidez, parto e 

puerpério nas redes de atenção à saúde (BRASIL, 2019). 

Estudos recentes procuram avaliar os impactos da implantação do RC 

para a redução da mortalidade materna e infantil. Pode-se dizer que, embora tenha sido 

efetivada uma série de medidas, a redução da mortalidade ainda é um desafio. 

Conforme análise realizada pela ABRASCO, 2018 em dados registrados 

no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) entre 2010 e 2016 ficam evidentes a 

diminuição dos óbitos infantis entre os anos de 2015 e 2016. Enquanto em 2015 foram 

registrados 37.501 óbitos no primeiro ano de vida, em 2016 esses números caíram para 

36.350, porém é importante ressaltar que os Coeficientes de Mortalidade Infantil (CMI) 

aumentaram em todas as regiões do Brasil, salvo a região Sul. Em 2015 o CMI era de 

12,4% e em 2016 foi para 12.7% um aumento de 2,4% que pode ser explicado com a 

diminuição de nascidos vivos de um ano para outro, 3.017.668 em 2015 e 2.857.800 em 

2016. 

Nesse mesmo período, os Coeficientes de Mortalidade Neonatal (CMN), 

entre 0 e 27 dias de vida não apresentaram aumento significativos, porém a pós-neonatal, 

25 a 364 dias de vida aumentou, principalmente na região nordeste do país. A mortalidade 

infantil e materna vem sofrendo constantemente com o corte de recursos, a crise 

econômica, ajustes fiscais e a diminuição do investimento em políticas de prevenção e 

promoção da saúde.  

Já em relação à mortalidade materna, a preocupação é que a taxa voltou a 

crescer em 2016. Não coincidentemente, este é o ano em que a política de saúde passou por 

dificuldades em relação ao financiamento além de ser uma das políticas públicas em que foi 

aprovado o congelamento de recursos por 20 anos por meio da Emenda Constitucional. 

(EC, 95) 
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Com essa emenda, o financiamento dos direitos sociais, como a saúde e a 

educação, ficará congelado até o ano de 2036 afetando a vida cotidiana da população ao 

reduzir a capacidade de garantia das políticas sociais, particularmente da saúde, dando lugar 

para a formação de superávit primário para pagamento de juros e amortização da dívida 

pública. 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) estima que, com o congelamento 

de investimentos, haverá uma redução de 400 bilhões no orçamento durante esse período. A 

fixação da regra do ―teto‖ reduzirá, na prática, as despesas por habitante com o SUS e com 

a educação pública. 

Resultados de estudos feitos pelo Ministério da Saúde e publicados na 

Folha de São Paulo (2018) demonstram que há muito por fazer. O gráfico abaixo indica um 

crescimento no ano de 2016 após uma queda significativa a partir de 2010. 

Figura 1 - Taxa de mortalidade materna no Brasil  -  2000 a 2016 

 
Fonte: Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Folha de São Paulo, 2018 

 

Considerando as unidades da federação, entre 2015 e 2016, o avanço da 

mortalidade materna foi verificado em 16 Estados, conforme demonstrado na figura abaixo. 

 

Figura 2 - Aumento e diminuição de mortalidade materna segundo Estados da Federação 

 
Fonte: Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Folha de São Paulo, 2018. 
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Essas análises são de suma importância para que seja averiguado onde 

estão as fragilidades e que tipo de ações podem ser implementadas para a melhoria destes 

índices, visando a redução da mortalidade e seus impactos, tendo em vista o objetivo de 

continuidade dos avanços até aqui conquistados. Em uma análise preliminar pode-se 

afirmar que o RC apresentou resultados positivos que estão em risco diante das medidas de 

austeridade que afetam diretamente as políticas públicas essenciais, como o caso da saúde, 

educação e assistência social. 

1.1.2 Rede Mãe Paranaense 

 

Seguindo a mesma linha do Governo Federal, em 2012 a Secretaria de 

Estado do Paraná implantou a Rede Mãe Paranaense (RMP) que assim como a Rede 

Cegonha é resultado das iniciativas do governo para diminuição da mortalidade materno-

infantil. 

O Mãe Paranaense (MP) surgiu após um bom resultado do Programa Mãe 

Curitibana na redução de mortalidade materno e infantil, nas ações de atenção pré-natal e a 

infância. 

Segundo Linha Guia: Mãe Paranaense (2012), a rede se constitui em um 

conglomerado de ações que tem início após a ―captação precoce da gestante, o seu 

acompanhamento no pré-natal (com quantidade mínima de 7 consultas), realização de 

exames, classificação de riscos, atendimento em ambulatório especializado quando 

identificado risco, garantia do parto humanizado. 

A Rede Mãe Paranaense se estrutura a partir de cinco componentes e tem 

como público alvo as mulheres em idade fértil e crianças menores de um ano de idade 

 

• Uma Atenção Primária de qualidade, resolutiva e ordenadora do cuidado dos 

cidadãos residentes em seu território, com ações do pré-natal e puerpério, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças em especial no 

seu primeiro ano de vida. 

 • Na Atenção Secundária com o acompanhamento das gestantes e crianças de 

risco em ambulatórios especializados com equipe multiprofissional (Centro Mãe 

Paranaense).  

• Na Atenção Terciária com a disponibilidade de leitos de UTI adulto e neonatal, 

a garantia da vinculação das gestantes conforme seu risco nos hospitais, para a 

atenção de qualidade às intercorrências e do parto.  

• Os sistemas logísticos, cartão SUS, E-SUS, SISPRENATAL WEB, Carteira da 

Criança e da Gestante, transporte sanitário eletivo e de urgência, regulação.  

• E o sistema de governança da rede, por meio da Comissão Intergestores 

Bipartite e CIB regionais. (PARANÁ, 2012 - p. 14) 

 



29 

 

 

De 2006 a 2010 a Secretaria de Estado da Saúde, realizou um estudo onde 

investigava as principais causas de óbitos materno-infantis e seus fatores de risco. Foi então 

visto a necessidade de o RMP realizar a estratificação de risco da gestante nos seus mais 

diversos níveis; primário, secundário e terciário. A partir do estudo, segundo Linha Guia do 

MP (2012) foram definidos três graus de risco: Risco Habitual, Risco Intermediário e Alto 

Risco. 

Como risco habitual entende-se aquelas gestantes que não apresentam 

fatores de risco que são classificados como individuais, ou seja, sociodemográficos, história 

reprodutiva anterior, doenças ou agravantes, raça, etnia, idade etc. Já o risco Intermediário 

são aquelas gestantes que apresentam os riscos individuais acima mencionados.  

Como alto risco, são classificadas aquelas gestantes que apresentam 

condições clínicas que aumentam o risco para a mãe e criança durante o processo 

gestacional, como por exemplo, hipertensão arterial, cardiopatias, doenças 

infectocontagiosas, entre outros. Essa classificação é de suma importância para que a 

gestante possa ser encaminhada ao serviço responsável pelo cuidado do seu nível de risco. 

(PARANÁ, 2012) 

Nesse sentido o RMP inova ao considerar como fator de risco não 

somente questões clínicas, mas introduz a importância de olhar essa mãe relacionada a 

condição social e de vulnerabilidade. Estudos realizados por Huçulak e Paterline, 2013 

apresentam que raça, etnia, idade, grau de escolaridade da mãe foram indicadores 

significativos para a morte materna e infantil, o que corrobora com o conceito de saúde 

ampliado que inclui os determinantes sociais como fator importante em todo processo 

saúde-doença. Portanto, a mortalidade materna infantil, assim como os índices de 

prematuridade sofrem impactos diretos desses determinantes, bem como dos indicadores 

socioeconômicos.  

O excerto abaixo demonstra como os estudos epidemiológicos 

identificaram os determinantes sociais no impacto dos indicadores sobre mortalidade 

infantil. 

A mortalidade infantil de mães negras e indígenas foi de 25,17 óbitos por mil 

nascidos vivos enquanto nas mães brancas foi de 12,35 óbitos por mil nascidos 

vivos, representando em risco relativo de morte de 2,03 vezes maior para negros e 

indígenas quando comparado a mães brancas. A mortalidade infantil para 

crianças cujas mães tinham idade abaixo de 20 anos e maior de 40 anos foi de 

20,75 enquanto para o grupo entre 20 a 40 anos foi 10,52, representando um risco 

relativo de 1,97 vezes maior para menores de 20 anos e acima de 40 anos. 

Crianças cujas mães eram analfabetas ou tinham menos de 3 anos de estudo, foi 

de 22,64 óbitos por mil nascidos vivos enquanto que nas mães com mais de 12 

anos de estudo foi de 9,05 óbitos por mil nascidos vivos representando em risco 
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relativo de morte de 2,5 vezes maior para filhos com mães de baixa escolaridade. 

(HUÇULAK, PATERLINE, 2013 -  p. 8) 

 

Nesse sentido é importante reforçar a importância da APS no 

enfrentamento dessas questões, considerando que ela é a porta de entrada o sistema de 

saúde e se bem estruturada consegue trabalhar de forma efetiva na prevenção e promoção 

de saúde principalmente em áreas de risco.   

Considerando que segundo a UNICEF, 2019
6
 quase metade dos pobres no 

mundo são crianças e que os reflexos dessa pobreza trazem grandes consequências 

inclusive no início da vida, os programas de transferência de renda (PTR) faz parte das 

iniciativas do governo para diminuição do impacto da ―pobreza‖ e, conforme explicitado 

acima, condições socioeconômicas e  territoriais são muitas vezes determinantes para uma 

gestação e nascimento saudável sendo assim de grande importância que essa população de 

risco seja assistida de perto. É então proposital a ―obrigatoriedade‖ das famílias atendidas 

pelo PTR façam acompanhamento nas unidades da saúde de referência para que as 

gestantes e crianças sejam assistidas continuamente e de algum modo os riscos sejam 

―diminuídos‖. (RASELLA, 2013)  

O Mapa Estratégico do RMP demonstra que o enfrentamento da 

mortalidade materno infantil envolve vários aspectos como financiamento, gestão e 

articulação da rede de atendimento para que a gestante tenha o atendimento necessário e 

seguro durante todo processo de gestação até o parto e depois deste. O pronto atendimento 

às demandas da gestação, em tese, é um fato preponderante na prevenção da prematuridade 

uma vez que a equipe de saúde referenciada pode intervir de modo que a criança tenha 

condições de nascer a termo. A proposição da estratificação de risco intermediário, está 

implícita a questão da desigualdade social no Brasil 

                                                                 
6
Fonte: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590837-quase-a-metade-dos-pobres-do-mundo-sao-criancas 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/590837-quase-a-metade-dos-pobres-do-mundo-sao-criancas
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Quadro 1 - Mapa Estratégico do Rede Mãe Paranaense 

 
Fonte: Linha Guia Mãe Paranaense, 2012 pg. 15. 

No Estado do Paraná os 399 municípios aderiram a RMP e desenvolvem 

atividades juntos a Rede de Atenção Primária realizando busca ativa das gestantes e 

crianças menores de um ano; oferecendo um bom serviço de pré-natal; se vinculando as 

gestantes e crianças para deixá-los seguros e confortáveis e o mais importante realizando a 

estratificação de risco para encaminhamento de gestantes de risco intermediário e alto aos 

serviços competentes. A gestante mesmo quando encaminhada para os serviços de média e 

alta complexidade deve continuar sendo acompanhada pela equipe de atenção primária.  

(PARANÁ, 2012)  

As melhorias da Atenção Primária são pressupostas para a organização da Rede 

Mãe Paranaense, considerando que a captação precoce da gestante e o seu 

acompanhamento e o da criança são elementos fundamentais para uma atenção de 
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qualidade, assim como a estratificação de risco da gestante e da criança, 

vinculando-os aos serviços especializados, que devem ser resolutivos e acessíveis 

em tempo adequado.  (PARANÁ, 2012 -  p. 16) 

Cabe destacar a importância da definição da matriz dos pontos de atenção 

a gestante colocada na Linha Guia do MP (2012), pois fica fácil identificar quais os 

serviços disponíveis e ações necessárias para atendimento de gestantes e crianças até um 

ano. 

 

Quadro 1 - Pontos de atenção à saúde relacionados aos níveis de atenção e regiões de saúde 

 
Fonte: Linha Guia Mãe Paranaense, 2012, p. 30. 

 

Segundo os documentos do Mãe Paranaense, o programa vem para 

unificar e possibilitar um atendimento mais digno às gestantes e crianças até 01 ano de 

idade. Visando atendimento humanizado e de forma integral independente da necessidade 

do usuário, diminuindo a mortalidade materna infantil e transformando o acesso a saúde 

também em algo mais simples e acessível. 

Destarte, diante dessa importante mudança de processo, é preciso 

identificar até que ponto esta proposta vem sendo efetiva para a redução da mortalidade 

materna e infantil. No caso deste trabalho que pesquisa os casos de prematuridade será 

importante a identificação se as gestantes foram atendidas dentro dos princípios do RMP e 

de que forma este atendimento contribuiu ou não para o parto prematuro. 

Em 2017 a Secretaria de Estado da Saúde apresentou no IV Encontro 

Estadual de Grupos Técnicos de Agilização e Revisão do Óbito as taxas de mortalidade 
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materna e infantil e atribui o êxito nos indicadores à implementação do RMP. No caso da 

mortalidade materna na comparação com 2010, a redução foi de 47,2%. Com relação à 

mortalidade infantil, Paraná alcançou uma redução de 16%. (PARANÁ, 2017)  

Todavia, assim como na política Nacional, o impacto da EC 95 incidirá 

sobre os Estados podendo comprometer o êxito alcançado até aqui, colocando a vida de 

mulheres e crianças em risco.  

1.1.3 Redes de atenção à gestante no município de Londrina 

 

O município de Londrina, localizado no norte do Estado do Paraná com 

aproximadamente 506 mil habitantes (IBGE, Censo 2010) é cadastrado na Rede Mãe 

Paranaense que, segundo a secretaria municipal de saúde firma seu compromisso com o 

cuidado e prestação de um serviço de qualidade as gestantes do município.  

Com base no Manual do Cuidado no Pré-Natal e Puerpério na Atenção 

Primária em Saúde desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde – Londrina o objetivo 

geral da rede de acompanhamento no município é ―reduzir a morbimortalidade materno-

infantil e conduzir a gravidez até o seu termo com mãe e filho saudáveis, garantindo a 

assistência pré-natal e no puerpério a todas as gestantes usuárias do SUS‖ (LONDRINA, 

2016 p. 42). 

Neste documento foram também estabelecidos objetivos específicos para 

aperfeiçoar o atendimento e acompanhamento. Entre eles estão: estimulo ao aleitamento 

materno, oferecimento de vacinas antitetânicas para mãe e recém-nascido, diagnósticos de 

exames de infecções que senão tratadas podem ser transmitidas verticalmente (sífilis, HIV, 

hepatite B, toxoplasmose), apoio e tratamento as alterações emocionais, vacinação entre 

outros.  

O município possui metas para 2017-2019 (triênio) no que diz respeito ao 

atendimento de gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde; 

● Inscrever no pré-natal 100% das gestantes atendidas no SUS da área de 

abrangência da USF, no pré-natal odontológico;  
● Garantir o acesso precoce ao pré-natal a 100% das gestantes usuárias do 

SUS da área de abrangência da USF, sendo a primeira consulta realizada até 10 

dias após o diagnóstico da gravidez;  
● Garantir no mínimo 06 (seis) consultas de pré-natal e 01 (uma) de 

puerpério, realizado por profissionais médicos ou enfermeiros à 100% das 

gestantes inscritas no pré-natal;  
● Prover proteção antitetânica para 100% das gestantes inscritas no pré-

natal;  
● Garantir a vigilância a 100% das gestantes e puérperas de risco inscritas 

no pré-natal da UBS;  
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● Detectar 100% das gestantes portadoras de agentes infecciosos cuja 

transmissão vertical é evitável (HIV, Treponema Pallidum, vírus da hepatite B, 

Toxoplasma Gondii); (LONDRINA, 2016 - p. 43) 
 

A exemplo do RMP e da RC, o município de londrina organizou o serviço 

em redes de atenção de forma articulada desde a atenção básica até a alta complexidade. (A 

equipe multidisciplinar responsável pelo atendimento na atenção primária no município é 

composta por ACS), Assistentes Administrativos, Auxiliares de Enfermagem, Médicos 

(ginecologista/obstetra), Enfermeiros, Psicólogos, Equipe de Saúde Bucal (dentistas, 

técnicos e auxiliares de saúde bucal), Educadores Físicos, Farmacêuticos, Fisioterapeutas, 

Nutricionistas e Assistentes Sociais (AS).  

O atendimento prestado pelo Serviço Social é dividido em três níveis: 

clínico, territorial e ação educativa.  

Em nível de atendimento clínico, o atendimento do AS ocorre através de 

procura direta (demanda espontânea), encaminhamento de outros profissionais, rede de 

serviços e busca ativa.  Sendo responsáveis por um trabalho de identificação das famílias 

em situação de vulnerabilidade, beneficiadas por programas sociais no âmbito 

federal/estadual e manifestações das expressões da questão social que possa surgir no 

processo. Atuando como agente provocador para participação social de profissionais e 

usuários. Atua também em casos de identificação de situações de risco pessoal e violações 

em geral (maus tratos, negligência, abuso sexual, abandono, situação de rua, trabalho 

infantil), agindo  juntamente com o SF e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

para proteção das famílias e encaminhamentos necessários. 

De acordo com o programa de atuação, o AS é responsável juntamente 

com o SF pela mobilização de meios e recursos para promoção de ações de redução da 

mortalidade infantil (MI) e fortalecimento de movimentos comunitários e controle social. Já 

no campo de ações educativas é papel do AS o apoio a equipes de SF na participação da 

abordagem às famílias, trabalhando a aproximação, prevenção e identificação de situações 

de vulnerabilidade para realização de encaminhamentos necessários e diminuição dos 

impactos, bem como a garantia de um espaço para discussão, troca de experiências e 

orientações sobre direitos e benefícios (LONDRINA, 2016). 

A estratificação de risco segue a orientação do Rede Cegonha e do Mãe 

Paranaense e no município de Londrina conta com a rede referenciada de acordo com o 

quadro abaixo 
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Quadro 3  - Rede referenciada no município de Londrina conforme classificação de risco e funções 

 
Fonte:Manual do Cuidado no Pré-Natal e Puerpério na Atenção Primária em Saúde Secretaria 

Municipal de Saúde – Londrina 2016 
 

Pode-se observar que o Hospital Universitário de Londrina e o Hospital 

Evangélico estão classificados como nível terciário sendo referência de atendimento à 

gestantes de médio e alto risco. Sendo responsáveis pelo acompanhamento e atendimento 

de casos mais complexos.  
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Competem as maternidades vinculadas o oferecimento de um serviço 

completo e de qualidade para os seus usuários em qualquer momento do processo (pré-

concepção, gestação e parto, puerpério) para que a experiência seja exitosa. Seguindo as 

recomendações dos programas, manuais e linhas guias disponibilizados e implementados 

pelas Secretarias de Saúde é possível um melhor atendimento e alcance dos objetivos. 

 

**** 

Neste capítulo procurou-se tratar da política pública de saúde com ênfase 

no enfrentamento da mortalidade materna e infantil que culminou nos últimos anos em dois 

programas estratégicos: RC em nível da União e o RMP no Estado do Paraná. Estas 

políticas foram motivadas pelos dados epidemiológicos que demonstram a necessidade do 

enfrentamento desta questão bem como de acordos internacionais firmados pelo Brasil que 

assume o compromisso de adotar políticas efetivas para a redução desses índices. 

Todavia, embora os índices de mortalidade materna e infantil no Brasil 

tenha melhorado a avaliação do impacto da RC ainda carece de estudos mais minuciosos 

para detectar os ajustes necessários para o enfrentamento desta questão.  
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2. COMPREENDENDO A PREMATURIDADE E SUAS DIMENSÕES 

 

Foi tratado até aqui sobre a política de saúde voltada para maternidade 

com vistas à prevenção da prematuridade. Esta questão é muito relevante considerando que 

grande parte dos nascimentos prematuros poderiam ser evitáveis, minimizando as 

consequências dele decorrentes como os internamentos de longa permanência e alteração 

na dinâmica familiar.  

Outra questão que envolve os nascimentos prematuros com internamento 

de longa permanência é a necessidade do enfrentamento em rede uma vez que existem 

desdobramentos que perpassam diversas áreas das políticas sociais. 

Sendo assim, este capítulo retoma particularidades da prematuridade e 

seus desdobramentos para posteriormente confrontar com os dados levantados nesta 

pesquisa. 

Em todo mundo a prematuridade é tratada como prioridade na Saúde 

Pública e tem grande destaque. Isso se deve ao fato de ser a principal causa de morte 

neonatal e a segunda principal da mortalidade de crianças abaixo dos cinco anos. (LIU, 

2005 apud GUIMARÃES et al 2017) 

A prematuridade se constitui no maior fator de risco para o recém-nascido 

adoecer e morrer não apenas imediatamente após o nascimento, mas também 

durante a infância e na vida adulta. Os prejuízos extrapolam o campo da saúde 

física e atinge as dimensões cognitivas e comportamentais, tornando esse 

problema um dos maiores desafios para a Saúde Pública contemporânea (LEAL, 

M C. FIOCRUZ, 2016 p. 2) 

  

Segundo o Ministério da Saúde, para ser considerado prematuro, o 

nascimento tem que ocorrer abaixo de 37 semanas de gestação.  Segundo Ramos e Cuman 

(2009 p.2) "A prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas, algumas previsíveis e 

outras imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais". Todavia, como visto no 

capítulo anterior a maior incidência pode estar relacionada à condição social de 

vulnerabilidade associados a idade da mãe, escolaridade, entre outros.  

Acarreta às famílias e à sociedade em geral um custo social e financeiro de difícil 

mensuração. Exige da estrutura assistencial capacidade técnica e equipamentos 

nem sempre disponíveis. Afeta diretamente a estrutura familiar alterando as 

expectativas e anseios que permeiam a perinatalidade. É difícil avaliar os 

componentes que influenciam e são influenciados pelo complexo processo do 

nascimento prematuro. (RAMOS e CUMAN 2009 - p. 2) 

 

Preocupados com estes custos e ausência de dados que subsidiem 

estratégias e políticas pela área, foi realizado um inquérito nacional sobre o parto e 

nascimento que mapeou pela primeira vez no Brasil a situação das práticas e atenção ao 
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parto e nascimento. Coletaram dados em 266 hospitais públicos e privados e entrevistou 

aproximadamente 24 mil puérperas nos anos 2011-2012. 

Os principais achados dessa pesquisa incluem altas taxas de cesariana, 

principalmente no setor privado (88%), uso excessivo de intervenções obstétricas e taxa de 

prematuridade quase duas vezes maior (11,5%) que a observada em países europeus. A 

pesquisa chama a atenção que 74% destes prematuros são tardios (34 a 36 semanas 

gestacionais) e adverte que nestes casos há maior risco de receber intervenções médicas e, 

portanto, maior morbidade. Também associa a prematuridade tardia aos efeitos de uma 

prematuridade iatrogênica7. Entre todos os nascimentos, aproximadamente 90% ocorreram 

sem trabalho de parto e através de cesariana. Em pais desenvolvidos, essa taxa é de 30%.  

(ENSP/FIOCRUZ,2016)  

Outra questão importante é o alcance e qualidade do serviço público no 

acompanhamento gestacional e nascimento bem como os atendimentos na rede privada. Os 

dados revelam que a prematuridade tardia, iniciada por intervenção é duas vezes maior nos 

serviços privados  

 

Figura 3 - Taxa de Prematuridade (%) por tipo e grupo de idade gestacional de acordo com a fonte 

de pagamento para o parto – 2011 e 2012 

 

Fonte ENSP/FIOCRUZ, 2016: 

 

                                                                 
7
Cesariana marcada sem indicação médica ou contagem incorreta de idade gestacional. Fonte: 

http://www.cofen.gov.br/prematuridade-40-dos-casos-sao-provocados-por-intervencoes-medicas_47911.html 

http://www.cofen.gov.br/prematuridade-40-dos-casos-sao-provocados-por-intervencoes-medicas_47911.html
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Além da alta taxa de cesáreas, a pesquisa chama a atenção para as 

desigualdades sociais que interferem no nascer no Brasil. Entre os achados destaca: 

Menor oferta de leitos de UTI nas regiões Norte e Nordeste e em cidades 

localizadas no interior;  

Gestações não planejadas e não desejadas foram mais frequentes em mulheres 

adolescentes, não brancas, sem parceiro, sem trabalho remunerado, com uso 

abusivo de álcool e com três ou mais partos anteriores; 

Partos prematuros espontâneos associados a marcadores de vulnerabilidade social 

como ser adolescente, ter baixa escolaridade, assistência pré-natal inadequada e 

infecções, em contraste com os partos prematuros iniciados pelo profissional de 

saúde, associados à assistência ao parto em serviços privados, idade materna 

avançada e duas ou mais cesarianas prévias (ENSP/FIOCRUZ, 2016 - p. 2) 

 

O acesso aos serviços de saúde é uma questão importante para o 

nascimento e está relacionado às maiores chances de prematuridade. A figura abaixo 

demonstra esse acesso ao sistema público e privado de acordo com a cor da pele materna e 

a maior dependência do serviço público em todas as mulheres de cor não branca. O que 

reflete os dados dos estudos de pesquisa que comprovam a desigualdade social incide de 

forma mais cruel as mulheres e entre as mulheres, as de cor preta
8
. 

 

Figura 4 - Uso dos serviços de saúde de acordo com a cor da pele 

 

Fonte: Nascer no Brasil - Infográfico para População 
 

Leal, et al (2017) afirma que os benefícios e oportunidades nos serviços 

de saúde são diferenciadas nos serviços de saúde e estão relacionadas de acordo com a 

raça/cor e que as mulheres de cor mais escura são mais prejudicadas. 

                                                                 
8
Fonte: Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das mulheres no Brasil, informativo desenvolvido pelo  

IBGE a partir  do estudo Estatística de gênero: uma análise do censo demográfico 2010, lançada pelo instituto 

no âmbito do Sistema Nacional de Informações de Gênero - SNIG, em 2014 e atualizado em 2018.Disponível 

em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf>. Acesso em 12 nov. 2019 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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Os achados deste estudo indicam que, além dos eventos no entorno mais imediato 

do parto, as desigualdades segundo raça/cor se estendem ao longo do processo 

mais amplo da gravidez. Mulheres pretas e pardas, além de um pré-natal com 

menor número de consultas e exames, vinculam-se menos à maternidade para o 

parto e recebem menos orientações, o que resulta em maior peregrinação para 

parir. Há impactos também sobre a garantia do direito da mulher ao 

acompanhante por ocasião do parto, que foi mais violado entre pretas e pardas do 

que entre brancas, mantido o gradiente de cor (LEAL, et al, 2017 - p. 10) 

 

Sendo assim, é possível afirmar que as dificuldades relativas ao nascer e a 

prematuridade precisam ser enfrentadas não apenas do ponto de vista biológico, mas 

compreender que a questão social, vivenciada em suas múltiplas expressões, são 

determinantes no nascer e no viver. Portanto, o enfrentamento das desigualdades sociais 

deve ser objeto de importante atenção na formulação e execução das políticas públicas de 

saúde. Nesta mesma perspectiva, Taylor (1985) apud Billar (2007 p. 27), afirma que; 

A incidência de prematuridade é duas a três vezes maiores entre indigentes do 

que nas pacientes de clínica privada. Os problemas da prematuridade são sociais, 

e não obstétricos. Quando forem reduzidos, as taxas de parto pré-termo cairão à 

metade ou a um terço das atuais.  

 

Já nas classes sociais mais abastadas, os altos índices de prematuridade 

terapêutica estão relacionados a gestações em idades mais avançadas,acompanhamento 

privado, maior nível de renda, escolaridade e emprego formal. Sendo sua maior incidência 

no Sudeste do País, em municípios com hospitais de referência em atendimento de risco e 

capitais.  (ENSP/FIOCRUZ,2016)  

Tratar da prematuridade e do nascer envolve também outras questões 

importantes, como por exemplo, a mudança de rotina familiar, alterações na dinâmica da 

mesma, no processo do cuidado e gastos não previstos. Além do fato que o recém-nascido 

terá que lidar com complicações a longo prazo, resultantes dos cuidados intensivos e até 

métodos invasivos que são necessários para a manutenção da sua sobrevivência. Sendo 

assim associado ao aumento da sobrevida, ocorre também o aumento da morbidade, 

incluindo alterações crônicas que podem interferir de forma temporária ou definitiva na 

vida.  A morte não é o único desfecho a ser considerado quando pensamos na eficácia das 

intervenções médicas (EISER e MORSE, 2001 apud DUTRA, 2009), e a sobrevida com 

deficiências severas é considerada como igualmente indesejável (WATTS e SAIGAL, 2006 

apud DUTRA, 2009).  
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2.1 – A gestação de alto risco e o pré-natal 

 

A gestação é um fenômeno fisiológico, que deve ser vista pelas gestantes 

e equipes de saúde como parte de uma experiência de vida saudável envolvendo mudanças 

dinâmicas do ponto de vista físico, social e emocional. (BRASIL, 2010) Há um 

determinado número de gestantes que, por características particulares, apresentam maiores 

chances de complicações, são as chamadas ―gestantes de alto risco‖.  

A assistência pré-natal deve realizar uma avaliação dinâmica das 

situações de risco para identificar problemas e dependendo do problema encontrado 

trabalhar neles, de maneira a impedir uma evolução negativa. A ausência de controle pré-

natal pode aumentar o risco para a gestante ou o recém-nascido. É importante alertar que 

uma gestação que está evoluindo bem pode se tornar de risco a qualquer momento, seja no 

passar dos meses ou no trabalho de parto. (BRASIL, 2010) 

A intervenção precisa e precoce evita os retardos assistenciais capazes de gerar 

morbidade grave, morte materna ou perinatal. Existem vários tipos de fatores 

geradores de risco gestacional. Alguns desses fatores podem estar presentes ainda 

antes da ocorrência da gravidez. Sua identificação nas mulheres em idade fértil na 

comunidade permite orientações às que estão vulneráveis no que concerne ao 

planejamento familiar e aconselhamento pré-concepcional. Assim, é importante 

que as mulheres em idade reprodutiva, especialmente aquelas em situações de 

vulnerabilidade, tenham acesso aos serviços de saúde e oportunidade de estar 

bem informadas e na melhor condição física possível antes de engravidar. 

(BRASIL, 2010 - p. 12) 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a assistência pré-natal é o passo inicial 

para um parto e nascimento saudável, sendo assim, faz parte da promoção e manutenção do 

bem-estar físico e emocional ao longo do processo da gestação até o nascimento.  Exerce 

um papel fundamental na prevenção e detecção de patologias da gestante e do feto em 

formação, possibilitando um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da 

gestante. (BRASIL, 2000a) 

Entre os objetivos do pré-natal está a importância de acolher a mulher 

desde a descoberta de sua gestação, quando ela passa por um período de grandes mudanças 

físicas e emocionais, além de dar assistência em todas as suas necessidades durante o 

processo.  È importante ressaltar que cada pessoa vivência o momento de forma diferente, 

sendo assim é necessário que a equipe multidisciplinar esteja sempre disponível para troca 

de informações sobre essas vivências possibilitando uma compreensão melhor sobre o 

processo de gestação. 

A assistência pré-natal de qualidade é um direito da mulher em seu 

período gestacional, por isso o município tem como dever dispor de serviços de saúde que 
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proporcionem assistência para o pré-natal, o parto, puerpério e unidade de cuidado neonatal 

devidamente organizado mediante classificação de complexidade. (BRASIL, 2011) 

Abaixo estão elencados os serviços que devem ser fornecidos a gestante 

durante o pré-natal; as vantagens do pré-natal e os seus principais objetivos conforme 

orientação do Ministério da Saúde; 

 
Serviços que devem ser fornecidos a gestante durante o pré-natal: cartão da 

gestante com a identificação preenchida e orientação sobre o mesmo, o calendário 

de vacinas e suas orientações, a solicitação de exames de rotina, as orientações 

sobre a sua participação nas atividades educativas reuniões em grupo e visitas 

domiciliares e o agendamento de consulta médica para pesquisa de fatores de 

risco. 

Vantagens do pré-natal: permite identificar doenças que já estavam presentes 

no organismo, porém, evoluindo de forma silenciosa, como a hipertensão arterial, 

diabetes, doenças do coração, anemias, sífilis, etc. Seu diagnóstico permite 

medidas de tratamento que evitam maior prejuízo à mulher, não só durante a 

gestação, mas por toda sua vida; detecta problemas fetais, como más formações. 

Algumas delas, em fases iniciais, permitem o tratamento intraútero que 

proporciona ao recém-nascido uma vida normal; avalia aspectos relativos à 

placenta, possibilitando tratamento adequado. Sua localização inadequada pode 

provocar graves hemorragias com sérios riscos maternos; identifica precocemente 

a pré-eclâmpsia, que se caracteriza por elevação da pressão arterial, 

comprometimento da função renal e cerebral, ocasionando convulsões e coma. 

Esta patologia constitui uma das principais causas de mortalidade no Brasil. 

Principais objetivos: preparar a mulher para a maternidade, trazendo 

informações educativas sobre o parto e o cuidado da criança (puericultura); 

fornecer orientações essenciais sobre hábitos de vida e higiene pré-natal; orientar 

sobre a manutenção do estado nutricional apropriado; orientar sobre o uso de 

medicações que possam afetar o feto ou o parto ou medidas que possam 

prejudicar o feto; tratar das manifestações físicas próprias da gravidez; tratar de 

doenças existentes, que de alguma forma interfiram no bom andamento da 

gravidez; fazer prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de doenças próprias 

da gestação ou que sejam intercorrências previsíveis dela; orientar 

psicologicamente a gestante para o enfrentamento da maternidade; nas consultas 

médicas, o profissional deverá orientar a paciente com relação à dieta, higiene, 

sono, hábito intestinal, exercícios, vestuário, recreação, sexualidade, hábitos de 

fumo, álcool, drogas e outras eventuais orientações que se façam necessárias. 

(BRASIL, 2016 p. 1) 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada da gestante no 

sistema de saúde. É o ponto estratégico para acolher suas necessidades, inclusive 

proporcionando um acompanhamento continuado, durante toda a gestação e puerpério. 

Conforme Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, as atribuições dos 

profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que 

regulamentam o exercício de cada uma das profissões que compõem a equipe 

multidisciplinar. Entre as atribuições específicas de cada profissional existem aquelas que 

são comuns a todos, como por exemplo: se responsabilizar pela população inserida no 

serviço, mantendo a coordenação do cuidado e acompanhamento mesmo quando a gestante 
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necessitar de avaliação em outros pontos de atenção; realizar ações de atenção conforme a 

necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 

protocolos da gestão local. 

Os manuais do Ministério da Saúde estabelecem que as ações de saúde 

devem ser focadas para a cobertura de toda a população-alvo da área de abrangência da 

unidade de saúde, garantindo no mínimo seis consultas de pré-natal e continuidade no 

atendimento, no acompanhamento e na avaliação do impacto destas ações sobre a saúde 

materna e perinatal. (BRASIL, 2000a) 

Partindo princípio da universalidade do SUS, é recomendado que gestante 

se sinta acolhida pela equipe de referência e em caso de não adesão seja realizada a busca 

ativa e visita domiciliar para auxiliar. A gestante deve ter fácil acesso a UBS de referência e 

estar ciente da importância da adesão ao serviço. È importante ressaltar que deve ser 

oportunizado as gestantes tomar decisões sobre seu tratamento, juntamente com os 

profissionais de saúde, aceitar ou não os procedimentos propostos são direitos de qualquer 

usuário do SUS. O cuidado centrado na pessoa deve ser utilizado como ferramenta 

fundamental da atenção à Saúde. (BRASIL, 2012) 

A gestação de alto risco é ―aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e/ou 

do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da média da 

população considerada‖. (CALDEYRO-BARCIA, 1973 apud BRASIL, 2012 p. 11). 

Mesmo com esforços de inúmeros estudiosos para a criação de um 

sistema que possa identificar e discriminar as gestantes de alto risco das que possuem baixo 

risco ainda não foi possível à criação de uma classificação capaz de comprovar problemas 

de maneira certeira, "existem alguns fatores de risco conhecidos que devem ser 

identificados nas gestantes, pois podem alertar a equipe de saúde no sentido de um olhar 

mais minucioso caso surja um fator complicador." (BRASIL 2012, p.12) 

É importante estar ciente que uma gestação que está evoluindo bem pode 

se tornar de risco a qualquer momento, durante a gestação ou durante o trabalho de parto. 

Desde modo, torna-se necessário avaliar as condições de risco a cada consulta e durante o 

trabalho de parto.  

2.2 - O parto prematuro 

 

O parto é um evento natural que marca o término do período gestacional, 

normalmente na trigésima sétima á quadragésima primeira semana de gestação. Partos que 
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antecedem a trigésima sexta semana são considerados partos prematuros. (CORREIA & 

MACAULIFFE, 1933, apud JESUS, 2004).   

Clinicamente o parto prematuro pode resultar de três condições: ruptura 

precoce da membrana amniótica (roprema), parto induzido (devido a patologia materna ou 

fetal) ou trabalho de parto espontâneo.  Alguns dos órgãos internos do RN podem não estar 

desenvolvidos o suficiente, expondo-os a maiores riscos. (MILANEZ, 2005 apud BILLAR 

2007) 

Segundo Linhares et al (1999) apud Billar (2007), podemos definir 

prematuridade, pelo peso igual ou abaixo de 2500 gramas. O avanço da medicina tem 

proporcionado a sobrevivência de recém-nascidos cada vez menores, entre 500 e 700 

gramas. O peso ao nascer desempenha um papel de mesma relevância que a idade 

gestacional, pois uma vez que os dois desempenham papeis importantes em relação à 

maturidade de vários sistemas e órgãos. (LINHARES et al 1999, apud BILLAR 2007) 

È importante lembrar que ―O nascimento prematuro constitui-se em 

agressão ao feto, uma vez que, em sua última etapa intra-uterina, ele apresenta órgãos em 

fase de desenvolvimentos, com imaturidade morfológica e funcional. ‖  (TRINDADE, 1995 

- p. 512 apud BILLAR, 2007 p. 25) 

 Segundo Carvalho, Linhares e Martinez (2001) baseados em Usher, essas 

crianças estão sujeitas a complicações no período neonatal, devido a doenças, como, por 

exemplo, dificuldade respiratória, excessiva icterícia, doenças metabólicas, infecções, 

danos cerebrais e prejuízo neurológico ou neurossensorial.  

Um relatório de 2012, da Organização Mundial da Saúde (OMS), baseado 

em estimativas realizadas através de estatísticas, estima que ocorram anualmente no mundo 

15 milhões de nascimentos pré-termo, mais de 10% do total dos nascimentos. 

Esta alta predominância de nascimentos pré-termo é motivo de 

preocupação, tendo em vista que as complicações relacionadas com a prematuridade são as 

principais causas de mortes neonatais e infantis em países de renda média e alta, incluindo 

o Brasil. (UNICEF, 2013a apud VENTURI, 2015). Além disso, a prematuridade tem 

importantes repercussões sociais e econômicas, com a demanda crescente de unidades de 

tratamento intensivo neonatal, e os custos da atenção requerida por indivíduos portadores 

de sequelas, que carregam ao longo de sua vida danos irreparáveis à sua saúde física e 

mental. (UNICEF, 2013a apud VENTURI, 2015). 
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2.3 - O atendimento aos recém nascidos prematuros e cuidados necessários 

 

Os recém-nascidos prematuros necessitam de uma série de cuidados 

neonatais em Unidades de Neonatalogia, sendo imprescindível a presença de seus pais no 

recinto, recebendo supervisão social e psicológica.  (JESUS, 2004) 

O recém-nascido deve permanecer em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal onde possa ser diuturnamente vigiado e acompanhado. Com toda 

assistência necessária para mantermos a criança equilibrada do ponto de vista 

respiratório, cardíaco, hidroeletrolitico, metabólico e nutricional. Quanto maior o 

nível de prematuridade, maiores são os riscos, a morbidade e a mortalidade. 

(IMAMURA 2000 -p. 2 apud JESUS, 2004 p. 23) 

 

Os cuidados feitos nas unidades são indispensáveis para identificação e 

reconhecimento de riscos e também de sequelas futuras. (JESUS, 2004) 

A provisão de cuidados intensivos neonatais não é, necessariamente um benefício 

ou justificável apenas por possibilitar uma mínima chance de sobrevivência. A 

situação é complexa e envolve riscos para o recém-nascido, para a mãe e seus 

familiares. Os valores e a autonomia dos pais, o dispêndio de recursos e esforços 

e a qualidade de vida da criança são questões que devem prioritariamente 

consideradas. (LANSKY, et al 2004 apud JESUS, 2004 p. 24) 

 

O nível de comprometimentos futuros que cada recém-nascido terá não 

pode ser prevista. Isto deriva de qual o grau de gravidade da situação. Desta forma é 

fundamental o acompanhamento aos prematuros ―ao longo de seu desenvolvimento por um 

serviço especializado. Sem dúvida, é a melhor forma de evitar ou minimizar a maioria das 

complicações é a prevenção, o diagnóstico e o tratamento eficaz dos problemas. ‖ (PUPO 

FILHOS, 2007 apud BILLAR, 2007 p. 25) 

Todavia, como já visto anteriormente, a identificação dos fatores de risco 

transcendem questões fisiológicas e biológicas e carecem de um enfrentamento que 

perpasse as várias áreas das políticas públicas, tornando-se necessário incentivo de ações 

intersetoriais para que as políticas sociais não se fragmentem, incentivando a articulação de 

setores, instituições, e agentes a fim de favorecer espaços de decisões comuns a todos, que 

gerem efeitos positivos na promoção de saúde. 

O trabalho intersetorial não deve incluir apenas setores voltados a 

políticas de saúde, mas também assistenciais e econômicas.  Considerando que renda é um 

fator importantíssimo na discussão sobre a desigualdade em saúde, é necessário um 

enfrentamento conjunto e um trabalho em rede que abranja políticas econômicas de 

distribuição de renda para diminuição das desigualdades. 

A inclusão social e promoção de melhoria na renda e nos níveis de 

escolaridade entre famílias com vulnerabilidade socioeconômica, é imprescindível no 
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combate a prematuridade e na busca pela diminuição da prematuridade e o aumento de 

recém-nascidos saudáveis. (SADOVSKY et al, 2018) 

2.4 - Impactos da prematuridade na família 

 

A gestação e o nascimento de uma criança trazem profundas mudanças 

para toda a família, em diversos aspectos e, principalmente o surgimento de novos vínculos 

afetivos. Desde o início da gestação a família idealiza e faz planos com a imagem do filho 

perfeito, saudável e com condições dentro de uma determinada normalidade. As ansiedades 

e tensões aumentam, e isto ocorre de forma exagerada quando resulta em um parto 

prematuro. 

Diante de um nascimento prematuro "a família terá uma predominância 

de sentimento de perda, em função da separação que se impõe logo ao nascimento e de 

todas as dificuldades colocadas pela situação".(GOMES, 2004 p. 2) Essas questões podem 

trazer sentimentos de incapacidade, de culpa e uma grande preocupação com as chances de 

vida desse filho, que se apresenta agora como um ser muito frágil e pequeno.  

 Nesse contexto, para que se possa iniciar aproximação entre os pais e o 

bebê, a mãe precisará lidar com o impacto que o parto e o bebê lhe despertam, sendo que os 

primeiros contatos serão feitos através da equipe. (GOMES, 2004)  

Em face ao traumatismo do parto, será necessário que se de uma simbolização, 

para que os pais, principalmente a mãe, possam imaginar este bebê. Os pais terão 

que encontrar um sentimento que possibilite dar um lugar de existência para o 

bebê em suas vidas, dando oportunidade para que os olhares se encontrem e as 

trocas se estabeleçam. (MATHELIN, 1999 apud GOMES, 2004 p. 5) 

 

Conforme Melchior (2017 p. 13) 

Os pais esperam ansiosamente que seus bebês sobrevivam, mas tendem a criar 

certos receios na criação de vínculos afetivos, pois temem a dor da perda, e a 

criação do vínculo fará que sofram ainda mais. Sabe-se que o vínculo afetivo é 

fundamental para o desenvolvimento do bebê internado.  

 

Assim como a mãe encontra dificuldade para exercer seu papel, o bebe 

prematuro também não consegue dar respostas, "já que seu desenvolvimento depende na 

maioria das vezes, da intervenção da equipe médica e sua capacidade de responder aos 

estímulos externos muitas vezes não corresponde às expectativas de seus pais." 

(MATHELIN, 1999 apud ANDRENI et al, 2006 p. 118) 

Os pais esperam ao lado da incubadora por um movimento do bebe que 

os leve a exercer o papel de pais. ―Como sentir-se mãe deste bebe que não da sinal, que não 
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mama os seios, que não olha, que não sendo em momento algum tranquilizante, não fabrica 

uma mãe? ‖ (MATHELLIN, 1999 p. 67 apud ANDREANI et al, p. 118)  

Paim (2003) apud Melchior (2017 p. 32),"descreve que o fortalecimento 

dessa ligação, durante a internação do bebê, favorece a assiduidade dos pais, a afetividade, 

a segurança e a tranquilidade. Tudo isso reflete nos cuidados com o bebê e, 

consequentemente, na sua saúde." 

O mundo hospitalar e em particular o das UTIs é diferente do que as 

pessoas estão acostumadas, cheio de aparatos tecnológicos e de tensão.   Nesse ambiente 

segundo Arruda (et al, 2010), os pais passam a conviver inicialmente com a ansiedade pela 

estabilização do quadro clínico. 

Na maioria das vezes, em função das constantes mudanças no quadro 

clínico, às famílias veem essa trajetória como longa, mesmo quando não é de fato. Isso 

pode ser causado pelo longo estresse e instabilidade emocional causado pelo processo.  

(ARRUDA et al, 2010) 

Segundo Ramalho, (2010)para a mãe, muitas vezes o fato do filho estar 

internado enquanto ela deveria estar cuidando dele no lar, faz com que ela sinta a perda da 

sua função materna, tendo dificuldades e criando barreiras para se reconhecer como mãe de 

seu bebe, pois geralmente durante internação a equipe se apropria dos cuidados que ―ela‖ 

deveria dar ao seu filho.  

Estes fatores podem comprometer o estabelecimento de vínculo entre pais 

e filhos, de tal forma que a autoconfiança dos pais pode ficar abalada e interferir na 

capacidade de eles criarem o filho, pois estudos comprovam que a falta de interação afetiva 

da mãe para com seu filho hospitalizado pode levar a um prejuízo no relacionamento futuro 

de ambos. O sentimento de apego desenvolve-se desde a vida no útero e é fundamental o 

contato mãe e filho nos momentos iniciais da vida pós-natal. (ARIVABENE et al, 2010) 

―O vínculo afetivo dos pais com o bebe fortalece a função biológica de 

proteção do bebe mediante todas as situações de estresse e dor causados pelos 

procedimentos muitas vezes invasivos‖. (ALENCAR E ROLIM, 2006 apud DIAS 2009 p. 

16)  

Dessa forma, parece ser insuficiente pensar na assistência à saúde dos bebes 

prematuros sem incluir seus pais, principalmente no momento de vida em que a 

dependência ao outro materno é fundamental. Portanto, pensar no sofrimento dos 

bebes prematuros significa refletir no risco que ocorrem de não estabelecerem 

trocas afetivas e não terem a seu dispor uma linguagem que os situem em relação 

aos seus pais e a eles mesmos. (ZORNIG, et al 2004 apud SILVA, 2014 p. 22) 
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A equipe multiprofissional envolvida que regularmente é composta por 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, fisioterapeutas e 

psicólogos deve ser o principal elo entre a família e o recém-nascido e deve sempre que 

possível esclarecer todas as dúvidas sobre o quadro clínico. Deve-se proporcionar 

acolhimento para a mãe no sentido de ajudá-la a identificar e lidar com a 

prematuridade.Gomes (2004) coloca que é importante esclarecer aos pais o estado geral do 

bebê e seus limites. Esse trabalho exige esforço e atenção em relação aos pais e a equipe 

precisa perceber as possibilidades e dificuldades que os mesmos têm de lidar com essa 

situação.  

De acordo com Frank e Spencer (2003), apud Andreani et al, (2006), 

existem alguns fatores que interferem no envolvimento entre os pais e seus filhos, como por 

exemplo: a existência de outros filhos que necessitam de cuidados em casa, o trabalho dos 

pais, a maturidade e também a condição socioeconômica. Muitas vezes, a família possui 

outros filhos e durante a internação encontre dificuldade para que alguém assuma a 

responsabilidade do cuidado com eles, o que interfere na assiduidade dos pais no Hospital, 

uma vez que terão que se dividirem em duas funções. As condições socioeconômicas 

interferem de várias formas, como por exemplo: o deslocamento ao Hospital traz despesas 

que a família não contava e caso não haja no local da internação alguma forma de custeio é 

uma grande barreira.  

A questão do trabalho trás olhares diferentes, pois a mãe consegue fazer 

um acompanhamento maior, visto que a licença-maternidade pode chegar até seis meses 

(quatro meses em rede privada e seis meses em rede pública), porém em internação de 

longa duração torna-se um empecilho, já que assim que termina é necessário que a mãe 

retorne ao trabalho, tendo como alternativa apenas o desligamento, que muitas vezes é 

inviável, pois o trabalho é parte importante para manutenção da família. Para o pai essa 

questão se manifesta de outra forma, a licença-paternidade comparada a da mãe é diminuta, 

pois o seu máximo não chega há 30 dias. Dessa forma o acompanhamento fica fragmentado 

e a criação de vínculos com o recém-nascido prejudicado.  Há casos também de pais e mães 

que não realizam o acompanhamento por acreditar que naquele momento só é necessário o 

cuidado médico, ou então, por não se identificar com a imagem daquele bebê tão frágil e 

diferente do seu ideal.    

Existem algumas particularidades entre a relação mãe - bebe prematuro, 

nas quais as origens não são claras, mas normalmente são atribuídas a imaturidade da 

criança e suas dificuldades, à separação precoce, à dificuldade da mãe de lidar com suas 
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emoções. Esses comportamentos são resultados de estresse materno, uma vez que as mães 

passaram por uma experiência traumática e continuam lidando com ela durante toda a 

internação.  

2.5 - A alta hospitalar do neonato em internamento de longa permanência 

 

A alta hospitalar é um dos momentos de maior expectativa para a família, 

pois é o momento em que assumirão, integralmente, os cuidados com o bebê.  

Após o período inicial de crise e medo que a internação na UTI neonatal traz, a 

família, finalmente, irá receber em seu meio o bebê que, por suas diferenças, 

necessitará de cuidado intenso, gerando, na família insegurança para cuidar do 

bebe, condição que pode ser agravada pela falta de participação do pai, já que 

atualmente muitas mulheres são chefes de família. (CUNHA et al, 2006 apud 

RABELO 2012 p. 23). 

 

Ferecini (2008) apud Rabelo (2012) diz  que na hora da alta é  comum 

que as mães sintam um  misto de emoções e sentimentos, pois por um lado sentem alegria 

por  cuidar do bebê em casa e por outro sentem medo e insegurança.  

A participação precoce dos pais no cuidado pode gerar benefícios que incluem 

diminuição do estresse, aumento da confiança e das habilidades no cuidado, 

ampliação dos conhecimentos sobre a condição de saúde do bebê e suas 

necessidades de cuidados, melhorando o desfecho do processo de internação das 

crianças e facilitando sua transferência para casa. (OLIVEIRA, 2009 apud 

RABELO 2012 p. 23). 

 

O planejamento da alta hospitalar tem como principal objetivo de dar 

continuidade aos cuidados que a criança prematura necessita. "Esse período pode ser 

tratado como uma transição em que as particularidades desses cuidados assim como suas 

responsabilidades vão sendo transmitidas aos pais". (RABELO, 2012 p. 23) 

A alta hospitalar de um prematuro realmente exige cuidados especiais, devido à 

sua maior fragilidade em todos os aspectos, sejam eles orgânicos ou emocionais. 

A efetivação desses cuidados é medida pela participação e responsabilidade dos 

pais no processo, e também pelas características da criança, sendo que cada dia de 

mãe e filho é única em sua dinâmica e em sua história.  (RABELO, 2012 p. 23) 

 

Considerando estes aspectos durante o planejamento da alta do recém-

nascido é primordial a buscar pela harmonia entre as necessidades da criança e a habilidade 

da família no cuidado.Para que não ocorra o retorno do bebe para o hospital, "além de ser 

necessário, identificar na comunidade onde vivem a disponibilidade dos serviços de 

suporte; permitindo a continuidade da assistência quando estiverem em seu lar". (MORAIS, 

2009 apud RABELO, 2012 p. 23).  
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3. O SERVIÇO SOCIAL NO HOSPITAL  REGIONAL UNIVERSITÁRIO  DO 

NORTE DO PARANÁ 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Entendendo que a pesquisa possibilita uma aproximação e um 

entendimento da realidade a investigar, será apresentado neste capítulo, os resultados e 

discussão da pesquisa realizada na Unidade Neonatal do Hospital Universitário de 

Londrina, com o objetivo de compreender como a execução da política pública interfere 

nos nascimentos e consequentemente na prematuridade. 

Trata-se de um estudo exploratório em que foi realizado um levantamento 

bibliográfico, análise documental e entrevistas com mães que tiveram experiências práticas 

com a prematuridade.O caminho metodológico adotado para o desenvolvimento da 

pesquisa foi estabelecido a partir dos objetivos definidos para realização do estudo, frente 

aos questionamentos e hipóteses levantadas, no sentido de colher subsídios que 

permitissem uma análise dos dados apresentados. A pesquisa realizada, embora trabalhe 

com números de atendimentos, entre outros, tem o caráter qualitativo, pelo fato de trabalhar 

em profundidade as informações coletadas, possibilitando que se compreenda a realidade 

vivenciada pelos sujeitos da pesquisa, desvendando os processos sociais. Conforme 

descreve Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo pode ser definido como; 

―...é o que se aplica aos estudos da história das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e das opiniões, produto das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem‖. 

 

Segundo a autora esta estratégia de investigação permite que o 

pesquisador se apóie em detalhes tendo melhor compreensão da situação que o sujeito está 

inserido, bem como as estruturas sociais. A análise qualitativa é compreender e exercer a 

capacidade de colocar-se no lugar do outro, entendendo as contradições das relações sociais 

e seus interesses. Minayo (2010) ainda destaca que a pesquisa de caráter qualitativo 

responde a questões particulares, trabalha no universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 

Gerhardt (2009, p. 31), refere que esta categoria não possui preocupação 

em quantidade numérica, mas a compreensão de um grupo social, de uma organização, 

entre outros. Busca explicar o porquê das coisas, exprimindo o que deve ser feito, pois o 

conhecimento do pesquisador é limitado e parcial. 
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Para a análise documental recorreu-se ao SINASC, que agrupa 

informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território 

nacional; ao sistema próprio de informações do Hospital Universitário de Londrina (HU); 

aos prontuários dos usuários nascidos no período selecionado como também à 

documentação própria do serviço social no atendimento a estes usuários. 

A seleção da amostra da pesquisa foi baseada no período em que a 

estagiária atuou com as famílias que tiveram filhos prematuros. Sendo assim, o 

levantamento foi realizado nos meses de janeiro a março de 2017. Entre os atendimentos, 

foram selecionados 5 atendimentos sociais realizados pela estagiária de Serviço Social da 

unidade UTI e UCI – Neonatal com mães de crianças prematuras, tendo como critério i) as 

semanas de gestação (= ou > 36 semanas); ii) as condições clinicas (beneficiárias de 

programas sociais, e socioeconômicas; iii) tempo de internação da criança – acima de três 

semanas de internação e;iv) que foram acompanhadas pelo Serviço Social.  

Antes, porém, será apresentado o local da pesquisa com destaque para a 

divisão do Serviço Social do HU com objetivo de esclarecer como os prematuros de longa 

permanência chegam à divisão e identificar como o exercício profissional do Serviço Social 

contribui para o enfrentamento neste período de alta vulnerabilidade da mãe, da família e 

da criança prematura. Em seguida, será realizada a análise dos dados propriamente ditos, 

coletados no SINASC e no Sistema interno de prontuários eletrônicos do HU. 

3.2 Local da pesquisa: o Hospital Regional Universitário do Norte do Paraná. 

 

O Hospital Regional Universitário do Norte do Paraná tem uma 

importância significativa para toda a população de Londrina e grande parte do Paraná, uma 

vez que atende pacientes encaminhados do Norte, norte velho, e demais regiões, sendo 

referência para o tratamento de várias doenças e cirurgias de alta complexidade. 

O Hospital escola foi fundado em 1971 em instalações cedidas pela 

Sociedade Evangélica de Londrina. Hoje tem sede própria tendo sua administração ligada a 

Universidade Estadual de Londrina e é vinculada academicamente ao Centro de Ciências da 

Saúde. 

Realiza atendimento médico de nível secundário e de média e alta 

complexidade, a partir de encaminhamentos pelo Sistema de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), Central de Leitos e Secretarias de Saúde dos municípios da 17
a
Regional 

de Saúde e de outras regionais, por meio de um sistema intitulado Tratamento Fora do 
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Domicílio (TFD) que é utilizado quando na região em que o  usuário reside não há nenhum 

tratamento de referência para aquela especialidade, Unidades Básicas (UBS), Hospitais, 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA).  

O HU é o único hospital público de grande porte no norte do Estado do 

Paraná, centro de referência para o SUS e referência em alta complexidade do norte 

paranaense, sendo o terceiro maior hospital do sul do Brasil (INTRANETHU 2008 apud, 

MELCHIOR, 2017). 

 Como hospital-escola tem o objetivo/missão a participação na prática do 

ensino, pesquisa e extensão, integrados ao SUS, assim o hospital serve de campo de estágio 

direto para os cursos de graduação em Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, e 

também estágio em outras áreas, como Serviço Social e Administração, oferece também 

Residência Médica, Residência em Enfermagem, Residência em Fisioterapia e Residência 

Multiprofissional (UEL, 2019). 

O HU conta com aproximadamente 1513 alunos dos cursos de graduação, 

357 residentes das mais diversas áreas, 369 docentes, 1777 técnicos administrativos 

concursados (efetivos e em contrato em regime especial), 229 terceirizados e 372 vagas 

desocupadas
9
. 

A estrutura de atendimento do HU é dividida em: pronto socorro, 

unidades de internação, centro de tratamento de queimados e ambulatório de 

especialidades. 

O pronto socorro presta atendimento referenciado nas seguintes clínicas: 

pediátrica, cirúrgica, médica, ortopédica, ginecológica e obstetrícia. As unidades de 

internação são compostas por: Unidade Feminina, Unidade Masculina, Pediatria, 

Maternidade, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN, Transplante de 

Medula Óssea (TMO), Unidade Cardiovascular e Unidades de Terapia Intensiva - UTI's( i. 

adulto , ii. neonatal ,iii. pediátrico). O Centro de Tratamento de Queimados é dividido em: 

Unidade de Cuidados Intermediários de Queimados - UCIQ e Unidades de Terapia 

Intensiva de Queimados - UTIQ.  

O Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU) 

iniciou suas atividades em 1994 e está localizado no Campus Universitário da Universidade 

Estadual de Londrina - UEL. Presta atendimento ambulatorial em diversas especialidades 

médicas e multiprofissionais. O acesso ao atendimento se dá a partir do Sistema Gestão 

                                                                 
9
 Dados disponíveis em: http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/orgaos/HU.pdf 

http://www.uel.br/proplan/novo/pages/arquivos/orgaos/HU.pdf
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SUS - SGSUS, regulado pela Secretaria de Saúde de Londrina e referenciado pelas UBS, e 

TFD. (UEL, 2019) 

Pela qualidade do tratamento prestado o HU recebeu diversos prêmios, 

como por exemplo: Hospital Amigo da Criança, Qualidade Hospitalar 2000, Centro 

Colaborador para a Qualidade da Gestão e Assistência Hospitalar, participa da rede de 

Hospital Sentinela / Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), participa da 

Política Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar no âmbito SUS, "Comenda 

Ouro Verde" outorgado pelos poderes Executivo e Legislativo do Município de Londrina  

pelos relevantes serviços prestados à coletividade londrinense. (INTRANETHU2008 apud 

MELCHIOR 2017 p. 30) 

A estrutura organizacional é composta de quatro níveis referenciais: 

Diretoria Superintendente, Diretoria Clínica, Administrativo e de Enfermagem e atuam sob 

as diretrizes do Conselho Diretor, que delibera as macropolíticas do hospital. 

O financiamento do Hospital e os recursos para sua manutenção vem por 

meio de um convênio com o SUS resultantes dos atendimentos prestados, além de outros 

tipos de financiamentos eventuais repassados ao HU a partir de Emendas Parlamentares e 

"suplementação de recursos do Estado do Paraná", que ocorrem a partir de políticas 

federais e estaduais de saúde. O pagamento de recursos humanos de instituições estaduais é 

feita integralmente pelo Estado, porém com o passar dos anos, a aposentadoria e 

falecimento de servidores não houve reposição de funcionários via concurso público e 

iniciou-se a terceirização através de contratos temporários e chamamentos públicos com 

prazo de até dois anos custeados com recursos do próprio hospital que deveriam ser 

destinados a investimentos e atualmente  encontram-se ativos 600 contratos de funcionários 

dessas modalidades. (UEL, 2019) 

Os recursos para custeio do hospital são oriundos do contrato que possui-a 

Contratualização com o gestor local para a prestação de serviço de assistência à 

saúde através de acordos pactuados com o município e com o Fundo Municipal 

de Saúde de Londrina. Esse por sua vez, além de não ser reajustado desde 2010, 

não é repassado integralmente. (PELEGRINO, 2013 apud UEL, 2019 p.9) 

 

Todavia, embora venha de várias fontes, o recurso financeiro é 

insuficiente e revela o sucateamento da política de saúde nacional.Esse é o resultado do 

sucateamento da política de saúde nacional e do subfinanciamento sendo um dos maiores 

problemas atualmente (UEL 2019, p. 10). 

No que tange a contratação, o HU londrina segue a lógica neoliberal e 

reflete a precarização do mundo do trabalho que traz consigo além de consequências diretas 
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ao trabalhador, fragiliza sua possibilidade de organização e luta por melhores condições de 

existência relacionadas ao mundo do trabalho. Segundo Antunes e Druck (2015, p. 31) 

[...] a terceirização é o fio condutor da precarização do trabalho no Brasil. E se 

constitui num fenômeno onipresente em todos os campos e dimensões do 

trabalho, pois é uma prática de gestão/organização/controle que discrimina, ao 

mesmo tempo que é uma forma de contrato flexível e sem proteção trabalhista. É 

também sinônimo de risco de saúde e de vida, responsável pela fragmentação das 

identidades coletivas dos trabalhadores, com a intensificação da alienação e da 

desvalorização humana do trabalhador, assim como é um instrumento de 

pulverização da organização sindical, que incentiva a concorrência entre os 

trabalhadores e seus sindicatos. 

 

Mesmo com todas as limitações impostas ao HU,é importante destacar o 

grande avanço em relação ao cuidado com a saúde, uma vez que foi suas diretrizes foram 

pactuadas a partir dos princípios da Constituição de 1988. Deste modo é necessário que 

possamos assimilar que "a demanda atendida pelo hospital vai além do processo saúde-

doença, ultrapassando os muros da política de saúde, necessitando, portanto se articular 

com outras políticas como a assistência social, habitação, educação, entre outras." 

(NARCISO et al 2005/2006 apud MELCHIOR, 2017 p. 41). 

 

3.2.1 O Serviço Social no Hospital Regional Universitário do Norte do Paraná 

 

 O Serviço Social no Hospital Universitário atua desde a sua ativação em 

1971. Estabelecida como divisão é vinculada administrativamente à Diretoria Clínica, 

sendo coordenada por um Assistente Social Chefe de Divisão Chefe de Seção e por um 

Assistente Social Ambulatorial indicado pelos profissionais e validado pela Diretoria 

Clínica. No início contava com os seguintes profissionais: 07 Assistentes Sociais – sendo 

03 no HU e 04 no AEHU, 02 técnicos administrativos no HU e 02 no AEHU, 01 técnico 

Assistente Administrativo no AEHU, 01 auxiliar operacional no AEHU e 01 

Recreacionista. 

Quando foram iniciadas as atividades dos profissionais de Serviço Social 

no HU os objetivos eram a melhoria das condições de trabalho dos funcionários, 

mobilização de participação da comunidade no atendimento aos objetivos do hospital e 

viabilizar condições ao paciente quando a aquisições de medicamentos, órteses e próteses. 

Em 1993 houve a contratação de uma nova assistente social que junto ao Departamento de 

Serviço Social da UEL reestruturou o trabalho dos profissionais, objetivando criar uma 

identidade ao "fazer profissional" e atribuições privativas do serviço social, já que no início 

não existia muita clareza do trabalho a ser executado. 
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Entre os resultados e conquistas desse movimento foram a ampliação do 

número de profissionais na época e a alteração de Setor de Serviço Social para uma Divisão 

de Serviço Social dentro do organograma geral do HU.  

O Serviço Social no HU tem como missão: 

Atuar junto à população nas expressões da questão social que interferem no 

processo saúde-doença, através de ações educativas, preventivas e de assistência, 

com excelência e qualidade, integrando equipes multiprofissionais, 

desenvolvendo estudos e pesquisa na área social, articulando-se com recursos da 

comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida desta população e o 

exercício da cidadania. (HU SERVIÇO SOCIAL, 2004 apud UEL, 2019 p. 16.) 

 

Diante disso torna-se necessário que o profissional defina suas ações e 

instrumentos/técnicas, que serão utilizadas no decorrer do desenvolvimento das atividades, 

ou seja, o atendimento social. Entre as ações, contribuem para o processo de internação do 

paciente e sua família, que se materializam através dos instrumentos que são utilizados para 

o conhecimento da realidade social do usuário. As ações do profissional se fundamentam 

em: orientar sobre os direitos sociais, previdenciários; rotinas hospitalares; avaliação 

socioeconômica; concessão de benefícios (passes urbanos, cestas básicas, medicamentos, 

etc), visando à garantia de direitos e acesso a serviços. 

O Assistente Social também faz orientações e encaminhamentos sociais 

aos recursos institucionais, rede pública de serviços, local, regional, nacional e terceiro 

setor (ONGs) 
10

quando necessário, assim como notifica os órgãos competentes a respeito 

de pacientes em situação de negligência/violência.Sendo necessário que o profissional 

possa refletir sobre as formas de executar um atendimento que abranja a totalidade, agindo 

como articulador realize um debate interdisciplinar. 

De acordo com Costa (2010) em sua maioria as atividades que demandam 

articulação com outros serviços e setores acontecem em condições "agudas e 

emergenciais", sendo os Assistentes Sociais o profissional que mais executa essa função, já 

que as outras categorias profissionais possuem dificuldade para realização de 

encaminhamento e contato com os demais serviços. 

A Divisão de Serviço Social coordena e supervisiona os serviços de, 

Serviço Voluntário/SAREH
11

 e Estágio Curricular de Serviço Social e, conforme consta no 

Regime Interno do Hospital, "o profissional é responsável pelo planejamento, organização, 

coordenação, administração, execução e deliberação de todo trabalho técnico-profissional 

                                                                 
10

 Organizações não governamentais  
11

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar. 
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desenvolvido no HU na área de Serviço Social e dele decorrente."(NARCISO, et al. 

2005/2006 apud MELCHIOR, 2017 p.  42). 

A finalidade da atuação da Divisão de Serviço Social é: 

Estabelecer a política de ação do serviço, observando a sistemática adotada pela 

administração do HU, mantendo um modelo de trabalho técnico-administrativo 

sistematizado, que assegure atendimento adequado na área social, como também 

compor as equipes multidisciplinares, buscando a integração entre os 

profissionais, tendo em vista o atendimento global do paciente, Além disso, 

desenvolver programas de educação em serviço, atendendo as diferentes 

categorias que integram o Serviço Social do HU, oficializar a participação da 

comunidade, através do voluntariado e recursos existentes na comunidade 

assessorando as atividades dirigidas ao atendimento dos objetivos do HU. E ainda 

oferecer campo de estágio às escolas de Serviço Social, visando à aprendizagem 

mediante relação teórico-prático, sobre temas de natureza curricular, desde que 

provados por Órgãos Superiores.  (NARCISO, et al. 2005/2006 p 17.) 
 

O Serviço Social desenvolve suas atividades nas unidades: Pronto-

Socorro, Unidades de Internação e Ambulatório.  

A contar de 2010 iniciou-se uma redução do quadro de profissionais de 

todo o HU, inclusive no Serviço Social, com uma redução de 60% da quantidade de 

profissionais na divisão. (UEL, 2019) 

O último concurso do HU para contratação de AS foi ainda na década de 

90, desde então os profissionais que se aposentaram não foram repostos por meio de 

concurso público. Como alternativa foram implantadas ações a fim de minimizar esses 

impactos. Em 2014 foi inaugurada a Residência em Serviço Social, com duas residentes em 

2015/2016 no HU e duas em 2017/2018 no HU e AEHU, na categoria de residência técnica 

em parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
12

. No ano de2016 

houve uma negociação com a diretoria do hospital para contratação de ao menos duas 

assistentes sociais na modalidade de chamamento público. A partir disto foram admitidos 

três profissionais em regime de contrato temporário com carga horária maior (plantões aos 

sábados) e remuneração menor.  

Mesmo com essas estratégias não foi possível que o Assistente Social 

estivesse presente em todas as equipes multiprofissionais das unidades e em todos os 

serviços que deveriam conforme orientação das normas do MS, ainda que no contrato de 

convênio do HU com o SUS estivesse como obrigação.  (UEL, 2019) 

Pensando em um Hospital público do porte e importância do HU 

responsável pelo atendimento milhares de pessoas e famílias nas mais diversas situações de 

vulnerabilidade é inadmissível que uma categoria profissional tão importante dentro da 

                                                                 
12

 Residência técnica em Gestão Pública com ênfase em Sistema Único da Assistência Social, direitos 

humanos, cidadania, planejamento e avaliação de políticas sociais.  (UEL, 2019) 
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dinâmica hospitalar seja reduzida dessa forma e não haja a reposição adequada. O quadro 

de Assistentes Sociais atualmente se encontra com cinco vagas em aberto, aguardando 

apenas a sanção do Governo Estadual. 

Portanto, pode-se afirmar que o serviço social do HU de Londrina, assim 

como os demais setores, sofre os impactos da precarização do trabalho que tem como uma 

das consequências a dificuldade de organização da classe trabalhadora na luta por direitos e 

melhores condições de trabalho.  

Desse modo, entende-se que a precarização do trabalho, como resultado das 

novas exigências impostas pela expansão do capitalismo, não está relacionada 

apenas à esfera econômica, mas também à deterioração de todo o tecido social, 

levando a um processo perverso de desfiliação, de despertencimento e de 

vulnerabilidade (MACHADO, GIONGO & MENDES, 2016 p. 231). 

 

Dentre as diversas características desta precarização, está a ausência de 

vínculo profissional formal, que acaba acarretando perdas de direitos trabalhistas e 

benefícios já conquistados como categoria, por exemplo: ―descanso remunerado, férias 

anuais remuneradas, referenciais de jornada de trabalho normal e de horas extras, 

transporte, alimentação, sem contar às perdas salariais." (MACHADO, GIONGO & 

MENDES, 2016 p. 231) 

Não é de hoje que a possibilidade da terceirização do serviço público era 

interesse do governo, mas somente em 2018 foi regulamentada através do Decreto n° 

9.507/201813, que por sua vez anulou o Decreto n° 2.271, de 7 de Julho  de 1997.14 

A partir deste novo decreto, o Ministério do Planejamento foi o que 

encarregado de definir quais categorias podem ser contratadas de maneira indireta. 

Previamente apenas atividades-meios
15

 poderiam ser terceirizadas, atualmente não há 

classificação na lei de quais podem ou não estar incluídas no processo. O objetivo do 

decreto, segundo nota enviada pelo Ministério do Planejamento para a Agência Brasil"é 

adequar uma legislação de 1997 à realidade atual, considerando regras mais rigorosas 

de fiscalização de contratos e da mão de obra alocada na prestação de serviço, além da 

adequação às boas práticas administrativas" 

                                                                 
13

Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta,  
14

Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional 

e dá outras providências. Fonte:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2271.htm> 
15

È aquela não relacionada, diretamente, com a atividade-fim empresarial. Exemplo: indústria de móveis. A 

atividade fim é a industrialização, uma das atividades-meios é o serviço de limpeza, vigilância, manutenção 

de máquinas e equipamentos, contabilidade dessa indústria de móveis etc. Fonte: <https://www.contabeis.co 

m.br/noticias/29163/atividade-fim-x-atividade-meio/> 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%202.271-1997?OpenDocument
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Segundo nota enviada do presidente da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme Feliciano, para a Agência 

Brasil; 

O modelo de terceirização usualmente adotado no Brasil não é o modelo que 

privilegia o conhecimento técnico, mas aquele em que se ganha por meio do 

achatamento dos direitos sociais do trabalhador terceirizado. Isso já acontece em 

atividades-meio das estatais, como a Petrobras, onde os trabalhadores que mais 

sofrem acidentes são justamente os terceirizados.  

Ainda de acordo com Antunes e Druck (2015, p.31), pesquisas revelam 

que os ―terceirizados recebem menos, trabalham mais, têm menos direitos e benefícios, são 

mais instáveis, estão crescendo mais do que os demais trabalhadores e são os que mais 

morrem por acidentes fatais‖. Portanto, o fato do HU não repor seus trabalhadores e, 

quando o faz, o faz por meio de mão de obra terceirizada, revela a desigualdade entre os 

trabalhadores em vários indicadores e que traz consequências para o cotidiano do trabalho. 

3.3 Resultados e discussão 

 

Para a análise dos dados, o primeiro indicador foram as taxas de 

prematuridade. A comparação entre os dados nos meses de janeiro a março de 2017 

permitiu observar como a política de saúde, mais especificamente aquelas direcionadas à 

prevenção da mortalidade materna e infantil, impactam ou não nas taxas da prematuridade. 

Como já informado, nesta etapa, foram utilizados os dados dos sistemas: 

SINASC, Sistema Interno de Informações do HU, Prontuário Eletrônico dos usuários e 

documentos próprios do Serviço Social. 

3.3.1 - Taxas de Prematuridade 

 

Como ponto de partida, verificaram-se quantos nascimentos ocorreram 

neste período em Londrina comparando com os nascimentos prematuros. A informação foi 

relacionada com o fluxo de atendimento pactuado no Rede Mãe Paranaense que estabelece 

o HU de Londrina como equipamento de saúde contratualizado para gestação com 

estratificação de risco Intermediário e Alto Risco. 

 

 
 

Quadro 4 - Nascidos vivos no município de Londrina de janeiro à março de 2017 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 
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NASCIDOS VIVOS EM LONDRINA – 

ANO 2017 – GERAL 

588 581 673 1842 

NASCIDOS VIVOS EM LONDRINA – 

ANO 2017 –A TERMO (<37 semanas) 

510 508 605 1623 

NASCIDOS VIVOS EM LONDRINA – 

ANO 2017 – PREMATUROS (>37 

semanas) 

78 71 67 216 

NASCIDOS VIVOS NO HU DE 

LONDRINA – ANO 2017 – GERAL 

80 103 121 304 

NASCIDOS VIVOS NO HU DE 

LONDRINA- ANO 207 – A TERMO (<37 

semanas) 

40 68 82 190 

NASCIDOS VIVOS NO HU DE 

LONDRINA – ANO 2017 – 

PREMATUROS (>37 semanas) 

40 35 39 114 

     

Fonte: SINASC - Sistema de Informações de Nascidos Vivos  

O quadro acima demonstra os nascidos vivos no município de Londrina 

comparado aos atendimentos realizados no Hospital Universitário. Para a análise, os dados 

absolutos foram transformados em porcentagem para dar a dimensão da proporção dos 

nascimentos nesta instituição, destacando sua relevância. 

A primeira observação confirma a importância do HU como centro de 

referência para todos os tipos de atendimentos. Com relação aos nascidos vivos, chama a 

atenção que 16,5% dos nascimentos em Londrina ocorreram no Hospital Universitário.  

A porcentagem de partos prematuros que ocorreram no período de janeiro 

a março de 2017, revela ainda mais a importância desta instituição como garantia de um 

local onde as gestantes podem acessar seu direito a um atendimento seguro bem como aos 

seus bebês. Sendo assim, constatou-se que o HU foi o responsável por mais da metade de 

todos os nascimentos prematuros em Londrina, totalizando 52,7%.  

Comparando apenas os nascidos vivos no HU e a taxa de prematuridade, 

37,5% dos nascidos vivos foram prematuros. Lembrando que grande parte dos nascimentos 

prematuros requerem um acompanhamento mais especializado podendo levar à 

internamentos de longa permanência e utilização de alta tecnologia disponíveis na Unidade 

de tratamento Intensivo. 
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Figura 5 - Porcentagem de nascidos vivos prematuros e a termo no HU de Londrina de janeiro a 

março de 2017 

 
 

Fonte: Sistema de informações do Hospital Universitário de Londrina. 
 

Pode-se afirmar que esse alto índice de prematuros nascidos no HU é 

resultante da política de saúde adotada e da consequente pactuação que estabelece o 

hospital como referência no nível de alta e média (intermediária) complexidade no 

atendimento à saúde materna e infantil. Sendo assim, grande parte das gestantes 

estratificadas como risco intermediário e alto risco, sabem que o HU é o hospital de 

referência, assim como o Hospital Evangélico de Londrina como demonstrado no quadro 3, 

no primeiro capítulo deste trabalho. 

Analisando os dados nacionais e estaduais de Nascidos Vivos prematuros 

e a termo é perceptível que o município se encontra dentro do mesmo padrão.  Conforme o 

quadro  abaixo, em nível nacional durante os meses analisados nasceram aproximadamente 

87.000 (oitenta e sete mil) crianças prematuras de um total de 700.000 (setecentos mil) 

nascidos vivos, o que significa uma média de 12,25% dos nascidos vivos prematuros e 

87,39% a termo, demonstrando que o município está abaixo da média nacional com 

aproximadamente 11,73% de nascimentos prematuros no período estudado. 

Quadro 5 - Nascidos vivos no Brasil de Janeiro a Março de 2017 – Prematuros e nascidos à termo 

NASCIDOS VIVOS BRASIL – 2017 

MÊS DE 

REFERÊNCIA 

TOTAL DE 

NASCIMENTOS 

NASCIDOS 

PREMATUROS 

NASCIDOS A 

TERMO 

JANEIRO 215.921 29.158 186.763 

FEVEREIRO 255.016 28.715 226.301 

M ARÇO 242.090 29.487 212.603 

62,5%

37,5%

Porcentagem  de  Nascidos  Vivos Prematuros e a 
termo no HU de Londrina - Janeiro a Março 2017

Nascidos Vivos a termo HU

Nascidos Vivos 
Prematuros HU
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  TOTAL                                         713.027 87.360 625.667 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - Outubro de 2019 

 

No Estado do Paraná nasceram aproximadamente 4.000 (quatro mil) 

prematuros e 34.000 (trinta e quatro mil) a termo de um total de 39.000 (trinta e nove mil) 

nascidos vivos. Sendo assim os nascidos vivos prematuros correspondem a 11,47% e os 

nascidos a termo 88,53%.  

Quadro 6  - Nascidos vivos no Paraná de Janeiro a Março de 2017 – Prematuros e nascidos à termo 
NASCIDOS VIVOS PARANÁ- 

2017 

MÊS DE       

REFERÊNCIA 

TOTAL DE 

NASCIMENTOS 

NAS CIDOS 

PREMATUROS 

NASCIDOS A 

TERMO 

JANEIRO 12.297 1.523 10.774 

FEVEREIRO 12.183 1.487 10.696 

MARÇO 14.744 1.488 13.256 

TOTAL 39.224 4.498 34.726 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) - Outubro de 2019 

Os dados da pesquisa Nascer no Brasil já colocados no segundo capítulo 

deste trabalho, mostram que apesar da maioria dos partos prematuros iniciarem de forma 

espontânea, é elevado o nível de interferência médica, principalmente por cesariana, não 

oportunizando ao menos a tentativa de parto natural na maioria dos casos, já que a taxa de 

indução é de apenas 10%. Todavia, estes dados não correspondem à prática no HU de 

Londrina, uma vez que o parto natural é estimulado e a intervenção cirúrgica só ocorre 

quando necessário. Considerando ser um hospital escola, há uma problematização quanto 

ao grande número de cesáreas no Brasil e, além disso, busca se enquadrar nos princípios e 

políticas adotadas pelo SUS. 

3.3.2 - Perfil dos Usuários atendidos na UTI neonatal do Hospital Universitário de 

Londrina 

 

Para o levantamento do perfil dos usuários e detalhamento do 

atendimento do Serviço Social junto aos prematuros com internação de longa permanência 

(nos meses de janeiro a março de 2017) foram consultados os prontuários eletrônicos e 

levantados um total de 97 atendimentos
16

. Esses atendimentos descrevem a forma de 

chegada ao serviço, demanda, tipo de intervenção efetuada, a quantidade de atendimentos 

realizados, encaminhamentos e intervenção do Serviço Social, etc. 

                                                                 
16

 Dados disponíveis no sistema de informações do HU.  
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Do total de atendimentos, foram selecionados 07 prontuários de nascidos 

prematuros, com dois casos de gemelares, sendo então 05 famílias atendidas. 

Quanto às condições socioeconômicas, apenas uma família tem a renda 

até 03 salários mínimos, a outras quatro a renda é de 01 salário mínimo, sendo que 03 delas 

são beneficiárias de programas beneficiários como bolsa-família e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

A família beneficiária do BPC foi orientada e encaminhada ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) para solicitação do benefício através do setor de Serviço 

Social do HU. Essa é conduta é rotina no setor, sempre que o Assistente Social identifica 

que o paciente se enquadra nos critérios do benefício é realizado a orientação e 

encaminhamento. 

Em Relação à moradia, das 05 famílias, apenas 01 possui residência 

própria. Esses dados corroboram com a estratificação de risco adotada pelo estado do 

Paraná que relaciona as condições de vulnerabilidade social com maior risco gestacional. 

Quanto à gestação, o quadro abaixo demonstra que das 05 gestações, 

apenas 02 foram classificadas como intermediário e alto risco, o que significa que mesmo 

diante da adoção de medidas preventivas, como a priorização do acompanhamento pré-

natal, o processo gestacional está sujeito a imprevistos. Outra questão que se coloca aqui é 

que pode ter ocorrido uma falha na estratificação, considerando que os dados anotados nos 

prontuários do Serviço Social demonstram que todas as famílias atendidas estão em 

condições de vulnerabilidade social, portanto, é possível que estivessem melhor 

classificadas como risco intermediário, segundo os critérios do Mãe Paranaense. 

Este dado demonstra a importância do correto atendimento feito pela 

base, ou seja, pela UBS do território de abrangência dos usuários.  

 

Quadro 2 - Dados sobre a gestação dos 05 casos estudados - rede referenciada, classificação de 

risco e tipo de parto 

 

 

GESTAÇÕES 

ANTERIORES? 

 

PRÉ-NATAL 

 

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 

 

 

PARTO 

U1 NÃO 
UBS TÓKIO/ 

CISMEPAR 
RISCO INTERMEDIÁRIO NORMAL 

U2 NÃO 
UBS NÃO 

IDENTIFICADA 
RISCO HABITUAL 

CESAREA DE 

EMERGENCIA 

U3 SIM 
UBS NÃO 

IDENTIFICADA 
RISCO HABITUAL NORMAL 
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U4 SIM 
UBS NÃO 

IDENTIFICADA 
RISCO HABITUAL NORMAL 

U5 SIM 
UBS/ CISMEPAR E 

AEHU 
ALTO RISCO 

CESAREA DE 

EMERGENCIA 

Fonte: Sistemas de Informações do HU Londrina 

Considerando que o HU é um hospital que prioriza o parto humanizado, 

os dados encontrados contradizem os dados nacionais, sendo que os dois casos de 

cesarianas foram em condições de emergência.  

Quadro  3 - Idade, semanas de gestação e tempo de internação no HU de Londrina 
 

 

IDENTIFICAÇÃO

17 

 

IDADE 

 

SEMANAS 

GESTAÇÃO 

 

TIPO DE 

GESTAÇÃO 

 

DURAÇÃO DA 

INTERNAÇÃO 

U1 17 ANOS 23 s 2 d GEMELAR 4 MESES 

U2 29 ANOS 25 s 0 d ÚNICA 4 MESES 

U3 30 ANOS 24 s0 d GEMELAR 3 MESES 

U4 23 ANOS 27 s 3 d ÚNICA 9 MESES 

U5 27 ANOS 36 s ÚNICA 6 MESES 

Fonte: Sistemas de Informações do HU Londrina 

 

Conforme podemos analisar no quadro acima, o nascimento prematuro 

implica e uma internação longa e consequentemente em uma separação entre pais e filhos. 

Em um nascimento a termo, o contato entre pais e filhos é quase imediato e o cuidado é 

responsabilidade dos mesmos, já em um nascimento prematuro com necessidade de 

internação em unidades de cuidados intensivos ocorre a separação entre pais e filhos e a 

internação faz com que a rotina familiar seja completamente alterada, desta forma o 

hospital se torna o local onde eles mais precisam e desejam estar.  

3.3.3 Demandas apresentadas ao Serviço Social 

 

O Serviço Social no HU desenvolve ―ações no setor de neonatologia, 

junto às mães de prematuros e demais familiares, em conjunto com a equipe Médica e de 

Enfermagem, numa perspectiva socioeducativa e de apoio social. ‖ (NARCISO et al, 

2005/2006 apud MELCHIOR 2017 p. 48).  

Visando propiciar discussões e reflexões em atendimento individual, familiar e 

grupal, das situações identificadas, bem como a busca de novas formas de 

                                                                 
17

 As famílias foram identificadas com a letra ―U‖ de usuário seguido de numeração de 1 a 5 que 

correspondem a identificação dos usuários em tabela do Excel para a sistematização dos dados 
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enfrentamento das mesmas, através do fortalecimento da mulher em seus diversos 

aspectos, considerando-a como sujeito do processo.  

A atuação do profissional também está voltada para as relações sociais como 

forma de garantir à saúde física e mental do recém-nascido a termo e prematuro e 

de sua mãe. Busca identificar e intervir nas dificuldades sociais e econômicas que 

possam interferir nesse processo, procurando participar de forma integral no 

tratamento do recém-nascido. (NARCISO et al, 2005/2006 apud MELCHIOR 

2017 p. 48). 

 

Sendo assim, os registros nos prontuários e documentos próprios da 

divisão de Serviço Social,permitiram observar o exercício profissional do Serviço Social na 

unidade neonatal do HU de Londrina e revelam a especificidade dessa profissão 

especialmente como um espaço privilegiado para a orientação sobre os direitos sociais. 

Para proceder as análises da intervenção do serviço social nos casos 

estudados, recorre-se ao sistema de registros da divisão de serviço social que possui 07 

classificações com as respectivas descrições. Deste modo, o profissional deve registrar o 

atendimento dentro de uma dessas classificações conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 4 - Classificação e descrição dos atendimentos do Serviço Social no sistema de registros da 

Divisão de Serviço Social 

1. Recursos essenciais a 

Seguridade Social 

Refere-se à concessão de passe, orientações sobre 

acolhimento institucional (casas de repouso, abrigos, 

asilos etc), alimentos (cesta básica, leites ou alimentos 

avulsos), enxoval para recém-nascido/vestuário em geral, 

fórmula láctea (do primeiro e segundo trimestre ou 

fórmulas especiais), hospedagem durante tratamento 

(casa de apoio), insumos e equipamentos (cadeira de 

rodas, de banho, andador, muletas e etc), medicação 

(concessão, encaminhamento para rede e parecer social), 

moradias (programas habitacionais, despejos etc), óculos 

(Programa Olhando para o futuro AEHU) e órtese e 

prótese (Programa do SUS). 

 

2. Acesso aos direitos 

sociais 

Refere-se ao Direito à Educação ( acesso as creches, 

evasão escolar, etc), Direito a Saúde (exames, consultas, 

cirurgias/processos de judicialização, etc), Direitos 

assistenciais (BPC,  auxilio  natalidade, auxilio funeral e 

programas sociais de baixa renda, isenção de tarifas), 

Direito do cidadão (do consumidor, DPVAT
18

, acesso a 

defensoria publica e prestar depoimento), Direitos 

Previdenciários (auxilio doença, aposentadoria, licença-

maternidade, auxilio reclusão, pensão etc), Direitos 

Reprodutivos (métodos contraceptivos temporários e 

                                                                 
18

Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. 

Fonte:https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/auto-moto/seguro-auto/perguntas-frequentes/o-que-e-

seguro-dpvat.jsp 

https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/auto-moto/seguro-auto/perguntas-frequentes/o-que-e-seguro-dpvat.jsp
https://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-voce/auto-moto/seguro-auto/perguntas-frequentes/o-que-e-seguro-dpvat.jsp
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definitivos, planejamento familiar, sexualidade), Direitos 

Trabalhistas (Atestado para empresa FGTS
19

, PIS
20

), 

Participação Social (incentivo a participação do Usuário 

em conselhos e conferências, grupos organizados e 

atividades afins) 

3. Interrelação com a Rede 

de Serviços 

Continuidade de Tratamento na Rede SUS  (TFD, 

transferências para UBS, Hospitais e outros serviços), 

Encaminhamento para Instituição de Educação Especial, 

Internação Domiciliar (sistemas de internação domiciliar 

em Londrina e Cambé), Redes de Terceiro Setor e Rede 

Privada.  

4. Processo Saúde e 

Doença. 

Adesão ao tratamento, Agravamento do Estado de Saúde, 

Permanência da família na hospitalização, Conhecimento 

da realidade social (primeiro atendimento, acolhimento), 

Cultura (aspectos culturais que possa interferir no 

tratamento), Dependência Química, Desdobramentos 

Sociais (expressões da questão social que não se 

enquadram nos demais ex. desemprego, papel na 

sociedade, dependência econômica), Dificuldades entre 

família e equipe, Doação/Transplante, Morador em 

situação de Rua, Implicações do adoecimento nas 

famílias, Participação da família no tratamento, Processo 

do Cuidado, Relações de Família, Religiosidade 

(interferência no tratamento), Saúde Mental e 

Morte/Terminalidade.  

5. Relações Usuários e 

Instituição. 

Abandono ao Tratamento, Normas e Rotinas, visitas ao 

Paciente Internado.  

6. Violação de Direitos. Aborto e Entrega Legal, não reconhecimento de 

Paternidade, Perda do poder familiar/adoção, 

Preconceito, Quebra de Sigilo. 

7. Violência, negligência, 

abandono e maus tratos. 

Criança e adolescente, Homem, Mulher, Idoso, Pessoa 

com deficiência.  
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do SERVIÇO SOCIAL HU , 2017 

 

Considerando que todos os casos se tratam de famílias de baixa renda e 

internamento de longa permanência, demandam do atendimento do serviço social 

principalmente para a concessão de passes para transporte público para garantir o retorno 

da mãe ao hospital.O que foi observado na pesquisa é que em função dessa demanda 

específica, o Serviço social pode manter um contato permanente com a família 

identificando outras áreas que necessitavam de intervenção e/ou encaminhamentos, 

especialmente na orientação sobre direitos. 

O Caso do U2, por exemplo, estratificada como risco habitual, mas que 

passou por uma cesárea de emergência, a demanda principal do primeiro atendimento foi a 

                                                                 
19

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.  Fonte: http://www.fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/o-que.aspx 
20

Programa de Integração Social (PIS). O programa buscava a integração do empregado do setor privado com 

o desenvolvimento da empresa. Fonte:http://www.caixa.gov.br/beneficiostrabalhador/pis/Paginas/default.aspx 

http://www.fgts.gov.br/Pages/sou-trabalhador/o-que.aspx
http://www.caixa.gov.br/beneficiostrabalhador/pis/Paginas/default.aspx
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solicitação de passes para transporte, porém o Serviço Social identificou a necessidade de 

orientação quanto ao auxílio natalidade e, posteriormente mediou o contato com os avós 

paternos mesmo diante da resistência do pai da criança em reconhecê-la ainda que 

paternidade fosse confirmada por exame de DNA.   

Outro dado observado nos registros dos 05 casos estudados é o relato do 

estresse causado pelo longo tempo de internamento e as dificuldades na dinâmica familiar 

dele decorrentes. O que fica evidente é que o estresse tem também como pano de fundo 

uma questão de gênero explícita, uma vez que o cuidado tem sido um papel socialmente e 

quase exclusivamente atribuído à mulher.  

Borges (2009, p.78) ao tratar gênero e a prática do Assistente social 

afirma que; 

A forma como vemos homens e mulheres e as relações entre eles/as, determinam 

a forma como reconhecemos as desigualdades de gênero, quer na nossa vida 

pessoal, quer profissional. [...]. Sendo a prática do serviço social, orientada para a 

intervenção com pessoas, isto é, no campo das relações sociais, é fulcral, que 

saibamos reconhecer as desigualdades de gênero com as quais diariamente nos 

confrontamos. 

Além do cuidado pelos ascendentes e descendentes, tem sido atribuído à 

mulher a execução das tarefas domésticas além daquelas que assume quando inserida no 

mercado de trabalho. Tais demandas tem como consequência uma sobrecarga material e 

emocional sobre a mulher em relação as responsabilidades que assume. No caso desta 

pesquisa pode-se observar dois aspectos em que a questão de gênero foi determinante: o 

abandono parental e os conflitos familiares decorrentes da prematuridade e internamento de 

longa permanência. 

Quanto ao abandono parental, observou-se tanto em dois casos em que os 

progenitores tiveram resistência para assumir a paternidade, quanto aos demais casos no 

sentido em que não participaram do processo de internação e nem dos cuidados com a 

criança internada e/ou demais filhos do casal. 

Nos casos das usuárias U1 e U2 a paternidade só foi "assumida" em razão 

da persistência das mães e no caso da U2 após exame de DNA, e mesmo com o resultado 

positivo o pai não participou em nenhum momento do processo de cuidado e internação, 

tentando até privar os seus pais (avós da criança) de informações sobre as condições de 

saúde da criança. No caso U1 o pai foi poucas vezes ao hospital e nos momentos que estava 

não acompanhou as crianças.   

Os companheiros das mães U3 e U4 não participavam do processo em 

razão do trabalho durante o dia, porém no período que dispunham livres alegavam 
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necessidade de descansar e compareciam poucas vezes ao hospital.  Ambas referiram 

cobranças dos parceiros em relação a serviços domésticos, cuidados aos outros filhos e 

deterioração da relação conjugal. 

 No caso U5 sua relação com a filha primogênita e o companheiro foi 

estremecida, sendo cobrada a sua presença em casa e seu ―papel de mãe e mulher‖.  Em 

dado momento, o fato de estar sempre no hospital e por longos períodos causou até o 

rompimento temporário do casal. O motivo alegado pelo companheiro é que ele não estava 

mais tendo a mulher em casa.  

Em situações como essa fica ainda mais evidente como a sociedade 

impõe as mulheres, a responsabilidade pelo cuidado dos filhos, quando eles estão 

internados na maioria dos casos a mãe é retirada do seu cotidiano e internada junto.  

Nesse local seus outros papéis e atribuições são suspensos. Enquanto 

acompanham o internamento elas não são mães de outras crianças (com outras 

necessidades), não são donas de casa, esposas e nem trabalhadoras. Elas são 

mães, apenas, e estão imersas num espaço e num cotidiano com outras 

características, submetidas a um conjunto de regras voltado a outras prioridades. 

(SANTANA, 2009 p. 96) 

 

Nestes casos o Assistente social agiu como mediador atuando segundo os 

objetivos do plano de ação do HU que se propõe a; 

Oportunizar espaço de fala, escuta e reflexão aos familiares contribuindo para 

troca de vivência e para minimização de tensão e ansiedade geradas pelas 

patologias apresentadas do recém-nascido somadas as problemáticas sociais 

(NARCISO et al, 2005/2006 p. 38) 

E, a partir desse espaço de fala e escuta, foram realizados 

encaminhamentos das mães para o serviço de psicologia do hospital e a convocação dos 

pais para reforço sobre a importância do papel do pai e da mãe durante o tratamento e 

internação.  

Com a usuária U2 houve uma ação relacionada aos direitos da criança, 

registrado no sistema como acesso aos direitos sociais, onde foi realizada a mediação entre 

os avós paternos da criança e da mãe para que eles pudessem participar do processo, tendo 

em vista a importância da família e a negativa do pai em transmitir informações. A atuação 

do Serviço Social foi fundamental para conceder o direito dos avós de participação e da 

criança de receber esse cuidado. Respondendo assim aos objetivos do Plano de Ação do 

Assistente Social no Hospital Universitário de Londrina (2005/2006, p. 45); 

Acompanhar mães, pais e familiares cujos recém-nascidos permaneçam 

internados na Unidade de Cuidados Intermediários – UCI ou Unidade de Terapia 

Intensiva – UCI Neonatal, a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos e 

minimizar suas ansiedades e tensões decorrentes da internação;  
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Buscar a participação da família como apoio, à mulher/mãe frente a situação de 

gravidade e prematuridade do bebê; 

 

O atendimento a prematuridade, independente da área de atuação, 

perpassa várias políticas sociais. A multiplicidade e complexidade das demandas 

ultrapassam a capacidade de solucioná-las e deste modo é de suma importância o trabalho 

interdisciplinar e intersetorial, pois algumas situações estão fora do alcance de determinada 

profissão ou de determinada política.  Todavia, interdisciplinaridade e intersetorialidade são 

conceitos polissêmicos e muitas vezes adotados por gestões que atuam de forma 

fragmentada e setorizada. O sentido empregado aqui é de uma pratica que  

[...] não ignora a ―existência de saberes particulares no conjunto unitário da 

ciência‖ - o que justifica os setores e disciplinas – mas ressalta a importância do 

saber particular não ser visto como absoluto, mas relativo. Assim, uma prática 

intersetorial e interdisciplinar carece do entendimento de que o particular (a 

setorialidade) só tem valor quando relacionado ao universal o que, segundo a 

autora, significa dizer ―que o particular e o universal são inseparáveis, ou que um 

existe no outro‖ (BREVILHERI, BASSI e PASTOR, 2015, p. 4 – 5)  

 

Com base nos dados coletados não é possível afirmar que há uma atuação 

em direção a interdisciplinaridade e/ou intersetorialidade, pois faltam informações. Porém, 

demonstram a complexidade das demandas e a necessidade de uma atuação conjunta e 

organizada para seu enfrentamento e revelam que a Divisão de Serviço Social atua junto a 

outros setores dentro e fora da instituição. Nos relatos estudados, a comunicação com 

outros setores e políticas públicas foi evidente especialmente nos dois casos em que as 

crianças foram recomendadas para a internação domiciliar (casos U1 e U4). 

O Plano de Ação do Assistente Social Hospital Universitário de Londrina 

2005/2006 reconhece a necessidade de enfrentamento das demandas de forma mais 

articulada com a rede de serviços e setores de outras políticas, conforme descrito abaixo. 

● Discussão de casos com equipe profissional para a troca de informações e 

avaliação da situação de forma global; 

● Buscar articulação da rede de serviços; 

● Elaboração de documentação pertinentes destinado a Juizado de Menores, 

Conselho Tutelares, Varas da Infância e Juventude e outros órgãos institucionais 

e registro das ações desenvolvidas; 

● Acompanhamento às visitas médicas e discussões de caso com equipe 

multiprofissional‖. (NARCISO et al, 2005/2006 p. 12) 

 

Analisando os casos U1, U3 e U4 é possível visualizar o esforço dos 

Assistentes Sociais no sentido de envolver outros setores e profissionais para atuar nas 

demandas apresentadas pelos usuários. Conforme mencionado no capítulo anterior, o 

Assistente Social é o principal responsável por esse trabalho dentro do HU. Mesmo que 

organizado como divisão e com suas diretrizes bem normatizadas dentro da hierarquia 
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hospitalar é comum que profissionais de outras áreas tenham dificuldade de identificar o 

trabalho do assistente social e de realizar o trabalho interdisciplinar (ex. contato com a rede, 

conhecimento de serviços disponíveis para determinadas necessidade no município e até 

mesmo dentro do hospital). Essa dificuldade acontece em grande parte pelo fato de ser um 

hospital-escola e a equipe além de estar sempre em movimento, estão aprendendo sobre 

determinado setor e patologia. 

Nos casos acima citados, foi realizado pelo Assistente Social o contato 

com a rede de serviços para solicitação de internação domiciliar, sendo responsabilidade do 

profissional encaminhar a documentação necessária (relatório médico, prontuários) 

acompanhada do relatório do Serviço Social, onde deve estar descrito as condições sociais e 

econômicas da família, considerando que  sempre deve-se tomar os devidos cuidados para  

não expor a família de forma excessiva e respeitar sigilo profissional.   

Foram identificados também conflitos entre a família e a equipe médica 

em todos os casos.  Cada um com sua especificidade, porém todos relacionados ao fato da 

mãe sentir que muitas vezes o profissional da equipe médica a considerava "incapaz de 

realizar o cuidado".  Após o contato do Serviço Social com a equipe para esclarecimento 

dos problemas, tornava-se claro que o longo período de internação fazia com que as mães 

dominassem determinados assuntos ou práticas realizadas na UTI e UCI Neonatal e muitas 

vezes desejava interferir nos procedimentos o que causava os conflitos.Desta forma o 

Assistente social mais uma vez como mediador realiza o trabalho de ponte para que ambos 

os lados entendam que a prioridade é o cuidado da criança e a participação da mãe como 

sujeito do processo.  

A partir das análises realizadas neste capitulo, fica evidente como a 

prematuridade é algo imprevisível, ocorre da mesma forma com as mudanças e impactos 

que ela causa nas famílias durante o processo. Podendo trazer alterações no núcleo familiar, 

econômico e social de forma permanente.  

É surpreendente como uma demanda simples como a concessão de 

transporte, usada como porta de entrada para o acompanhamento do Assistente Social nos 

casos traz importantes informações sobre as famílias e suas alterações durante o período de 

internação. Propiciando ao profissional a realização do seu trabalho de forma abrangente, 

procurando minimizar os impactos e direcionar as famílias conforme sua necessidade. 

Sendo a peça chave no exercício e garantia de direitos dessas famílias.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve por objetivo analisar o exercício profissional do 

Assistente social na Unidade neonatal do Hospital Regional Universitário de Londrina 

junto aos casos de prematuridade com internamentos de longa permanência.  Conforme 

explicitado, a prematuridade consiste em um problema de saúde pública e repercute em 

várias áreas, incluindo a social. Por conseguinte, torna-se um tema importante para a 

discussão no Serviço Social, visto que há pouca produção científica sobre a atuação do 

profissional nessa área.  

A partir das informações levantadas, pode-se constatar que a mortalidade 

materno-infantil é uma preocupação para o país e sendo a prematuridade uma de suas 

maiores causas, a estruturação de políticas para o combate no país foi intensificada.  

É possível perceber que houve uma grande diminuição dos índices de 

mortalidade materno-infantil e da prematuridade nos últimos anos a partir da 

implementação dos programas Rede Cegonha e Rede Mãe Paranaense, mas é preciso 

admitir a necessidade de fortalecer a atenção básica no atendimento às gestantes como 

importante estratégia para a prevenção dos casos e realizar um investimento financeiro e 

político maior para operarem de forma mais eficiente e eficaz gerando um impacto mais 

significativo. Porém este fortalecimento encontra-se ameaçado pelos cortes dos gastos e 

investimentos por 20 anos e a política neoliberal que traz indícios de extinção/diminuição 

dos serviços públicos. 

Evidencia-se que o Rede Mãe Paranaense fez uma importante análise ao 

incluir na classificação de risco intermediário a questão da vulnerabilidade social das 

gestantes como fator a se considerar para a prevenção das intercorrências na maternidade. 

Neste sentido observou-se que, embora descrita claramente na política, essa classificação 

pode não estar sendo realizada adequadamente nas UBSs, uma vez que, em X casos 

estudados, as gestantes, embora apresentasse vários fatores que comprovassem a 

vulnerabilidade social, foram classificadas como risco habitual. Neste sentido, se requer o 

fortalecimento da atenção básica, como porta de entrada do sistema, de tal forma que a 

prática profissional nos equipamentos que compõem a rede sejam incorporadas pela equipe 

de saúde. 

A prematuridade e o internamento de longa permanência acentuam as 

dificuldades já vividas pelas famílias em todos os aspectos. Do ponto de vista emocional, 

todos os casos estudados relataram estresse e conflitos familiares em decorrência da 
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mudança na dinâmica em decorrência do internamento de longa permanência. Já em 

relação à questão financeira, os dados revelam o impacto que esta condição acompanha e a 

importância da atuação do Serviço Social para o acesso aos direitos e benefícios sociais.  

A condição da prematuridade e internamento de longa permanência 

expuseram de que forma a questão de gênero se manifesta nas dinâmicas familiares uma 

vez que na maioria dos casos estudados os genitores masculinos não souberam lidar com a 

situação, apresentaram atitudes de fuga, abandono parental, sobrecarregam a mulher e 

reproduzem a concepção de que a mulher é responsável pelo cuidado. Assim, a questão de 

gênero apareceu principalmente quando o SS fazia a intervenção no sentido de 

conscientizar a família da necessidade do acompanhamento, envolvimento na internação e 

apoio de toda família. 

Quanto à atuação do Serviço Social, importante observar a relevância 

desta profissão para mobilizar a rede de atendimento e instigar a necessidade de uma 

atuação de enfrentamento conjunto nas diversas expressões da questão social expressas na 

dinâmica das famílias atendidas. Embora não tenha sido possível identificar uma atuação 

interdisciplinar, o Serviço Social é o grande provocador da rede, dos profissionais 

envolvidos e dos setores do Hospital Universitário para esta necessidade. 

Através da pesquisa realizada é possível identificar também os limites 

institucionais colocados à atuação do Serviço Social, entre eles a diminuição do quadro de 

profissionais necessários, o acumulo de tarefas que muitas vezes não permite o profissional 

exercer com plenitude a sua função. Do mesmo modo é importante salientar a escassez de 

benefícios disponibilizados para o os usuários.   

Esta pesquisa visa contribuir para a compreensão de profissionais de 

outras áreas do Serviço Social ou até profissionais e estagiários da área sobre como a 

atuação se estrutura nesse setor e quais os serviços estão envolvidos para que ele seja 

realizado. O Serviço Social possui uma estrutura forte dentro do HU e é tão importante 

quanto às outras profissões ali presentes, resultado de um trabalho conjunto para 

efetivação da importância e necessidade do profissional como um mediador ao acesso 

aos serviços de saúde e os direitos do cidadão. 
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