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Métodos de avaliação de qualidade na 
assistência à saúde da mulher no Brasil: 
revisão integrativa da literatura 
Esta é uma revisão integrativa dos métodos de avaliação de qualidade dos serviços de assistência à saúde da mulher no Brasil. 
As bases de dados consultadas foram Lilacs e Scielo, utilizando-se os descritores: avaliação de serviços de saúde, saúde da 
mulher e qualidade da assistência à saúde. Dos 21 artigos encontrados, dez focaram o ciclo gravídico puerperal, pouca citação 
na Estrutura (5%), predomínio de avaliação de Resultado (52%) e Processos (21%) que apontaram necessidade de humaniza-
ção. Estudos sobre qualidade da assistência à saúde da mulher e avaliação destes serviços são necessários.
Descritores: Avaliação	de	serviços	de	saúde;	Saúde	da	mulher;	Qualidade	da	assistência	à	saúde.	

This is Integrative literature review of methods for evaluating quality of health care of women in Brazil. It took place in the biblio-
graphic database: Lilacs and Scielo databases using the following descriptors: evaluation of health services, women's health 
and quality of health care. Of 21 articles found, ten with a focus on the puerperal period (mainly during the prenatal period), little 
citation Structure (5%), predominance of assessment Results (52%) and Process (21%) that point to the need for humanization 
New studies about the quality of health care of women and of health services and evaluation in health are needed.
Descriptors: Evaluation	of	health	services;	Women's	health;	Quality	of	health	care.

Esta es una revisión integrativa de los metodos de evaluación de calidad de la atención de salud de la mujer en el Brasil. Las 
base de datos consultadas fueron Lilacs y Scielo, utilisandose los siguientes descriptores: evaluación de los servicios de salud, 
salud de la mujer y la calidad de la atención a salud.  Dos 21 artículos encontrados, diez con un enfoque en el periodo puerpe-
ral (principalmente durante el período prenatal), poca citación en la Estructura (5%), predominio de avaluación de Resultados 
(52%) y Procesos (21%) que apuntaran para la necesidad de humanización. Nuevos estudios sobre la calidad de atención de la 
salud de la mujer y la evaluación en el cuidado de la salud son necesarios.
Descriptores: Evaluación	de	servicios	de	salud;	Salud	de	la	mujer;	Calidad	de	la	atención	de	salud.
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INTRODUÇÃO

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas 
nacionais de saúde nas primeiras décadas do século 

XX. Ao longo da década de 1980, o Ministério da Saúde 
propôs diretrizes para a humanização e qualidade no aten-
dimento, implementando programas voltados à saúde da 
mulher, destacando-se o Programa de Assistência Integral 
à Saúde da Mulher (PAISM). A partir desse programa e da 
necessidade de melhorar a atenção, com base na promoção 
da saúde e nos princípios do Sistema Único de Saúde - uni-
versalidade, equidade e integração, foram desenvolvidos 
outros programas no campo dos direitos sexuais, reproduti-
vos, melhoria da atenção obstétrica, planejamento familiar, 
atenção ao abortamento seguro, prevenção e tratamento 
das mulheres com HIV, portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis e câncer ginecológico e mama1.

O movimento pela qualidade nos serviços de saúde é 
fenômeno mundial devido a conscientização de que na 
sociedade contemporânea a qualidade é considerada um 
requisito indispensável2.

A avaliação em saúde vem apresentando uma importância 
crescente nas últimas décadas possivelmente em decorrência 
da incorporação contínua de novas tecnologias. A avaliação 
com enfoque sistêmico e caráter administrativo tem sido a 
mais amplamente utilizada nos serviços de saúde, particu-
larmente aquela baseada na abordagem preconizada por 
Donabedian, que propõe três componentes para avaliação: 
tríade processo, resultado e estrutura. Esses componentes 
refletem exatamente a essência da qualidade e contribuem 
para corrigir o curso do programa ou projeto ainda em anda-
mento3. A utilização de métodos e instrumentos quantitativos 
tem permitido avanços nas práticas de avaliação de estrutura 
e processo dos serviços de saúde, o que tem resultado em 
decisões essencialmente gerencias que objetivam a busca da 
eficiência e otimização de recursos4.

Com base nestes pressupostos, o presente estudo teve 
como objetivo identificar os métodos de avaliação utiliza-
dos nos serviços de saúde da mulher em âmbito nacional, 
conforme proposto por Donabedian e a concentração de 
trabalhos nessa área, propondo contribuir para uma análise 
crítica e reflexiva. Selecionou-se como recurso de análise a 
revisão integrativa de literatura.

METODOLOGIA
Foram utilizados os descritores: saúde da mulher, avalia-
ção de serviços de saúde e qualidade da assistência à saú-
de. As bases de dados consultadas foram: Lilacs e Scielo. 
Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no pe-
ríodo de 2000 à 2010, disponíveis na íntegra, que apre-
sentassem algum método de avaliação da qualidade dos 
serviços da saúde da mulher, realizados no Brasil.

Inicialmente, foram encontrados 44 artigos, sendo ape-
nas 21 artigos selecionados. A amostra foi dividida em qua-
dros construídos por áreas de atenção a saúde da mulher e 
subdivididos em relação ao título da publicação, autores, 
objetivos, métodos, resultados e avaliação: estrutura, pro-
cesso e/ou resultado. A partir desse quadro, os dados foram 
submetidos à análise e discussão. 

RESULTADOS 
Analisando os artigos referentes ao pré-natal (47%), o mé-
todo de avaliação mais utilizado foi o de resultado (quatro 
artigos), abordando a satisfação do usuário. Em um artigo, 
os indicadores de qualidade da assistência prestada foi o 
método de escolha. No método de avaliação relacionada ao 
processo, todos utilizaram como metodologia a avaliação 
assistencial. Em apenas um artigo, o método de avaliação 
encontrado adotou tanto o processo quanto a estrutura.

Em relação ao parto, o método de avaliação encontrado 
foi relacionado ao processo e estrutura, com avaliação 
tanto no processo assistencial quanto em relação aos pro-
cedimentos (exames realizados, estrutura física da materni-
dade e de pessoal).

No puerpério, três artigos utilizaram a metodologia de 
resultado, avaliando os indicadores de aleitamento materno, 
satisfação das usuárias e impacto de programa prestado. No 
método relacionado ao processo, observou-se o acompa-
nhamento no pós-parto e realização de consultas e exames. 
Um artigo avaliou os três métodos: processo, estrutura e 
resultado, considerando no processo a postura profissional, 
na estrutura o de suporte profissional e resultado através dos 
indicadores de saúde da mulher.

Em relação ao câncer, a maior incidência nas mulheres 
(mama e útero), foram encontrados apenas dois trabalhos, 
um deles utilizando como método o resultado, abordando os 
indicadores de saúde e o outro artigo, utilizando o método 
de processo assistencial por meio da prestação de serviços.

Em relação ao aborto no Brasil, o artigo apresentava metodo-
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Título do artigo

Práticas	em	saúde	no	

contexto	de	reorientação	

da	atenção	primária	

no	Estado	do	Rio	de	

Janeiro,	Brasil,	na	visão	

das	usuárias	e	dos	

profissionais	de	saúde5

Perspectiva	ds	

mulheres	na	avaliação	

do	Programa	de	

Humanização	do	Pré-

Natal	e	Nascimento6

Avaliação	da	assistência	

farmacêutica	à	gestante	

na	rede	básica	de	saúde	

do	Município	de	Praia	

Grande,	São	Paulo,	

Brasil7

Avaliação	da	assistência	

às	gestantes:	o	caso	

do	município	de	São	

José	do	Rio	Preto,	São	

Paulo,	Brasil8

Indicadores	de	

qualidade	da	

assistência	pré-natal	

em	Salvador9

Aspectos	positivos	

e	negativos	da	

assistência	pré-natal	no	

município	de	Ribeirão	

Preto,	São	Paulo,	

Brasil10

Necessidade	de	

cuidado	das	mulheres	

grávidas	que	

possuem	convênio	

de	saúde:	abordagem	

compreensiva	da	

fenomenologia	social11

Avaliação	da	

efetividade	da	

Autor

Tavares	MFL,	

Mendonça	MH,	

Rocha	RM.

Almeida	CAL,	

Tanaka	OY.

Vieira	MRS,	

Lorandi	PA,	

Bousquat	A.

Moraes	MS,	

Kujumjian	FG,	

Neto	FC,	et	al.

Nascimento	ER,	

Rodrigues	QP,	

Almeida	MS.

Oba	MDV,	

Tavares	MSG.

Merighi	MAB,	

Domingos	SRF,	

Rodrigues	RTF.

Gonçalves	R,	

Urasaki	MBM,	

Objetivo

Analisar	as	práticas	

de	Saúde	da	Família	e	

processos	de	trabalho	

correspondentes	à	atenção	

integral	à	saúde	da	mulher	

junto	à	equipe	de	saúde	

e	usuárias.

Analisar	a	importância	da	

inclusão	da	perspectiva	

das	mulheres	na	

avaliação	do	Programa	de	

Humanização	do	Pré-Natal	

e	Nascimento	PHPN.

Avaliar	a	assistência	

farmacêutica	ofertada	para	

mulheres	com	destaque	para	

as	gestantes	na	rede	básica	

de	saúde	em	um	município	do	

Estado	de	São	Paulo,	Brasil.

Detectar	mudanças	em	

indicadores	de	qualidade	

da	assistência	pré-natal	

com	redução	de	partos	

cesáreos.

Analisar	alguns	indicadores	

de	qualidade	da	assistência,	

relacionados	a	consultas,	

exames	e	vacinação	

comparados	ao	PHPN.

Avaliar	aspectos	positivos	

e	negativos	da	assistência	

pré-natal	pela	opinião	de	

funcionários	e	usuários

Compreender	o	significado	

da	gravidez	e	cuidados	

no	período	gravídico,	por	

mulheres	são	atendidas	

em	instituições	privadas.

Avaliar	a	qualidade	da	

assistência	prestada	à	

Método de 
avaliação
Assistencial	

(análise	do	fazer	

dos	profissionais	

PSF)

Satisfação		

da	usuária

Assistencial

Indicadores	de	

qualidade

Indicadores	

de	consulta,	

exames,	

interação.

Satisfação	

de	usuário

Satisfação	

de	usuário

Assistencial

Resultado

Processos	de	trabalho	que	

contemplam	a	determinação	social	

da	saúde	e	a	intersetorialidade	

conduziram	à	ampliação	do	acesso	

e	do	cuidado	integral	da	saúde	da	

mulher	na	fase	reprodutiva.

Evidenciou	a	dissonância	entre	

recomendações	e	os	desejos	e	

necessidades	da	mulher,	trazendo	

prejuízos	ao	vínculo	que	estabelece	com	

o	serviço	de	saúde,	além	de	dificuldades	

de	controle	pelo	serviço	do	seguimento	

real	que	está	sendo	oferecido.

Foram	encontradas	inadequações	

em	praticamente	todas	as	etapas	

-	seleção,	programação,	aquisição,	

armazenamento,	distribuição	e	

dispensação	-	da	assistência	

farmacêutica.

Ocorreu	melhoria	em	alguns	

indicadores,	com	ênfase	no	aumento	

das	consultas	de	pré-natal,	redução	

de	partos	cesáreos	e	melhorar	o	

acolhimento	das	mesmas.

A	assistência	pré-natal	nos	serviços	

públicos	de	Salvador	preconizado	

pelo	PHPN,	caracteriza-se	por	baixa	

cobertura	pelas	unidades	tanto	das	

consultas	pré-natal	quanto	dos	exames	

básicos	e	consulta	puerperal.

Os	resultados	positivos:	presença	

de	carteira	da	gestante	e	consultas	

médicas	no	pré-natal	e	aparelhos	para	

avaliação	(sona,	cardiotog.)	e	nos	

aspectos	negativos:	alta	rotatividade	

dos	profissionais	e	baixo	vínculo	

médico	-	paciente,	entre	outros.

A	vivência	das	mulheres	grávidas	que	

possuem	convênio	se	mostrou	da	

mesma	forma	quando	comparadas	

as	que	não	possuem,	todavia	na	

categoria	confiança	no	profissional	

percebe-se	a	importância	de	possuir	

convênio	pelo	vínculo	estabelecido.

Considerando	a	atuação	do	PSF,	os	

resultados	mostram	boa	assistência	

Figura 1 - Artigos referentes à Atenção ao Pré-Natal.  São Paulo, 2010
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Título do artigo

Avaliação	da	estrutura	

e	processo	da	atenção	

ao	parto:	contribuição	

ao	debate	sobre	

desenvolvimento	

humano15

Avaliação	da	

assistência	ao	parto	em	

maternidade	terciária	

do	interior	do	Estado	de	

São	Paulo,	Brasil16

Autor 

Parada	CMGL,	

Carvalhães	

MABL.

Manzini	FC,	

Borges	VTM,	

Parada	CMGL.

Objetivo

Avaliar	a	estrutura	e	o	

processo	da	atenção	

ao	parto	e	ao	neonato	

desenvolvido	em	região	do	

interior	paulista.

Avaliar	a	estrutura	e	o	

processo	de	assistência	ao	

parto	e	ao	recém-nascido	

conforme	normas	do	

Ministério	da	Saúde.

Método de 
avaliação
Processo	

assistencial	

(exame	e	

procedimento),	

Estrutura:	pessoal	

e	física.

Processo	

assistencial.	

Estrutura	física.

Resultado

Os	resultados	apontam	problemas	

relacionados	à	estrutura	em	algumas	

maternidades,	mostrando	que	

práticas	úteis	ao	parto	normal	ainda	

são	pouco	utilizadas.

Evidenciou	a	disponibilidade	de	

equipamentos,	obstetra,	pediatra	e	

entr	outros	a	ausência	de	quartos	

de	pré-parto,	parto	e	puerpério.	Na	

assistência	ao	recém-nascido	alguns	

aspectos	foram	insatisfatórios.

Figura 2 - Artigos referentes à Atenção ao Parto. São Paulo, 2010

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Título do artigo

assistência	pré-natal	de	

uma	Unidade	de	Saúde	

da	Família	em	um	

município	da	Grande	

São	Paulo12

Atendimento	às	

gestantes	no	Sistema	

Único	de	Saúde13

Atenção	pré-natal	

no	município	de	

Quixadá,	CE,	segundo	

indicadores	de	processo	

do	SISPRENATAL14

Autor 

Merighu	MAB	

et	al.

Costa	AM,	

Guilherme	D,	

Walter	MIMT.

Grangeiro	GR,	

Diógenes	MAR,	

Moura	ERF.

Objetivo

gestante	de	baixo	risco	

pelos	indicadores	de	

qualidade	preconizados	

pelo	Ministério	da	Saúde.

Analisar	o	atendimento	

pré-natal	em	Unidades	de	

Saúde.

Analisar	os	indicadores	de	

processo	da	assistência	

pré-natal	gerados	no	

SISPRENATAL.

Método de 
avaliação

Estr.	Física	e	pes-

soal	(enfermeira	e		

vagas	na	ma-

ternidade)	Proc.	

Assistencial	(visita	

ao	local	do	parto,	

estimativa	de	aten-

dimento	e	outros.

Processo	

assistencial

Resultado

pré-natal,	qualidade	no	vínculo	

profissional	e	adequação	na	adesão	

ao	tratamento.

Houve	expansão	do	atendimento	

à	demanda,	mas	persistem	

desigualdades	regionais	e	

populacionais,	com	relação	à	

disponibilidade	de	estrutura	adequada	

ao	atendimento	de	alta	e	média	

complexidade.

A	análise	de	indicadores	de	consulta	

pré-natal	e	realização	de	exames	

mostra-se	irregular.	Em	relação	a	

imunização	apresenta	melhora	

na	cobertura.

 
 

 
 
 
 
 
 

Título do artigo

Prevalência	de	aleitamen-

to	materno	antes	e	após	

a	implantação	de	um	

programa	de	redução	de	

morbimortalidade	infantil,	

no	município	de	Campo	

Mourão,	PR17

Autor

Scochi	MJ,	

Souza	RKT,	

et	al.

Objetivo

Verificar	a	prevalência	

do	aleitamento	materno	

exclusivo	(AME)	em	

crianças	nascidas	em	

Campo	Mourão	antes	e	

depois	da	implantação	do	

Programa	Cegonha	Feliz.

Método de 
avaliação
Parâmetros	

avaliativos

Resultado

Baixo	impacto	do	programa	na	

prevalência	do	aleitamento	materno.

Figura 3 - Artigos referentes à Atenção ao Puerpério. São Paulo, 2010
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Título do artigo

Câncer	cérvico-uterino	
como	condição	
marcadora:	uma	

proposta	de	avaliação	
da	atenção	básica23

A	trajetória	de	mulheres	
com	câncer	de	mama:	

uma	proposta	de	estudo	
sobre	prática	avaliativa	

de	integralidade	no	
município	de	Volta	

Redonda24

Autor

Bottari	CMS,	
Vasconcellos	

MM,	Mendonça	
MHM

Almeida	SB

Objetivo

Refletir	sobre	o	uso	da	
condição	marcadora	“câncer	

cérvico-uterino”	como	
mecanismo	de	avaliação	da	

Atenção	Básica.

Contextualização	do	
programa	de	controle	do	

câncer	de	mama.

Método de 
avaliação
Indicadores

Assistência	
aos	pacientes

Resultado

O	câncer	de	colo	uterino	como	
condição	marcadora	da	Atenção	Básica	
por	excelência,	a	partir	da	similaridade	

e	conceitos	como	acessibilidade,	
cobertura,	integralidade,	qualidade	

técnico-científica	e	efetividade.
Os	resultados	mostraram	que	o	

cuidado	em	saúde	dedicado	a	essas	
mulheres	está	muito	distante	do	

princípio	de	integralidade.

Figura 4 - Artigos referentes à Prevenção de Cânceres Ginecológicos. São Paulo, 2010

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Título do artigo

O	cuidado	em	Saúde	
no	ciclo	gravídico	
puerperal	sob	a	

perspectiva	de	usuários	
de	serviços	públicos18

Avaliação	da	
assistência	à	saúde	da	
mulher	e	da	criança	em	
uma	localidade	urbana	
da	região	sudeste	do	

Brasil19

Avaliação	de	
atendimento	prestado	
por	profissionais	de	

saúde	a	puerperas	com	
HIV/AIDS20

Mortalidade	infantil	pós	
neonatal	evitável:	o	que	
revelam	os	óbitos	em	

domicílio21

Avaliação	de	impacto	
da	implantação	da	

iniciativa	hospital	amigo	
da	criança22

Autor

Parada	CMGL,	
Tonete	VLP.

Cunha	AJLA,	
Gamba	CM,	

et	al.

Barroso	LMM,	
Galvão	MTG.

Caldeira	AP,	
França	E,	

Goulart	EAM.

Caldeira	AP,	
Gonçalves	E.

Objetivo

Avaliar	o	cuidado	em	
saúde	no	período	pré-

natal,	parto	e	puerpério	na	
perspectiva	das	puérperas.

Avaliar	os	cuidados	
primários	prestados	a	

crianças	menores	de	um	
ano	e	suas	mães.

Avaliar	o	atendimento	
prestado	pelos	

profissionais	de	saúde	as	
puérperas	com	HIV	em	
maternidade	pública.

Avaliar	os	óbitos	pós	
neonatais	ocorridos	em	

domicílio.

Análise	comparativa	dos	
indicadores	de	aleitamento	

materno.

Método de 
avaliação

Satisfação	do	
usuário

Processo	
assistencial	
(consultas	e	

exames)

Assistencial	(inibi-
ção	da	lactação,	
orientação	a	lac-
tente,	adesão	ao	
tratamento	e	con-
sulta	puerperal)

Resultado:	indica-
dores	de	saúde	

da	mulher	(causa	
e	local	do	óbito	
da	criança,	tipo	

de	serviço).	Pro-
cesso:	postura	
profissional.	Es-
trutura:	pessoal	

(tipo	de	profissio-
nal	que	prestou	o	

atendimento)
Indicadores	de	

aleitamento	
materno,	idade	

da	criança.

Resultado

Na	perspectiva	das	usuárias	dos	
serviços	públicos,	o	momento	do	

parto	pode	ser	caracterizado	como	de	
considerável	medicalização,	preso	às	
rotinas	e	resistente	à	humanização.

Os	resultados	mostraram	deficiências	
importantes	na	prestação	de	

cuidados	primários	de	saúde	às	
crianças	e	principalmente	às	mães.

A	observação	mostrou-se	importante	
método	para	avaliar	o	atendimento	as	

puérperas	com	HIV/AIDS.

Verificou-se	que	tanto	para	as	mortes	
ocorridas	no	hospital	quanto	no	

domicílio,	houve	alto	percentual	de	
baixo	peso	ao	nascer	e	pequeno	

percentual	de	gestantes	que	fizeram	
no	mínimo	seis	consultas	pré-natal.

	

A	implantação	do	programa	
aumentou	significativamente	as	taxas	
de	aleitamento	materno	no	município.

Figura 3 - Artigos referentes à Atenção ao Puerpério. São Paulo, 2010
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Título do artigo

Pesquisa	sobre	o	aborto	

no	Brasil:	avanços	e	

desafios	para	o	campo	

da	saúde	coletiva25

Autor

Menezes	G,	

Aquino	EML.

Objetivo

Apresenta	um	panorama	

dos	estudos	sobre	o	aborto	

inseguro	no	país,	no	campo	

da	Saúde	Coletiva.

Método de 
avaliação
Acesso	da	

paciente

Resultado

A	maioria	das	pesquisas	aborda	

mulheres	admitidas	para	tratamento	

do	aborto	incompleto,	abortos	

que	apresentaram	complicações.	

É	urgente	o	desenvolvimento	de	

pesquisas	de	avaliação	da	atenção	ao	

aborto	nos	serviços	públicos.

Figura 5 -  Artigos referentes à Atenção ao Aborto

logia na avaliação do processo de assistência a essas mulheres.
Considerando os três elementos da qualidade propostos por 

Donabedian3 (Estrutura, Processo e Resultado), nota-se que 
a maior parte dos artigos, enfatiza o processo da assistência 
(figura 6), ou seja, às atividades desenvolvidas pelos profis-
sionais de saúde conforme técnicas e padrões aceitos com 
base na literatura científica. Esses resultados vão de acordo 
com recente pesquisa que averiguou o predomínio de estudos 
relacionados à qualidade assistencial dentro da avaliação de 
serviços de saúde26. Isto denota uma preocupação com o 
fazer dos profissionais de saúde pelos pesquisadores, mais do 
que com os resultados da assistência prestada. Todavia, pode-
se acrescer que dentro dos critérios que norteiam os resultados 
de um serviço saúde, na maioria das vezes encontram-se parâ-
metros administrativos e não assistenciais27.

A avaliação dos resultados como metodologia empregada 
também merece destaque, predominando a satisfação dos 
usuários, identificando a preocupação dos mesmos com o 
serviço prestado como critério de qualidade. 

A análise de estrutura, com pouca visibilidade, sempre 
foi tratada com relativa superficialidade pelos autores ame-
ricanos, possivelmente porque os países industrializados, 
desde seus primórdios, apresentavam níveis de qualidade 
de planta física e de equipamentos bastante razoáveis28-29. 
Todavia Donabedian (1985), afirma que "uma boa estrutura 
deve significar a probabilidade de um bom desempenho nas 
áreas de processo e de resultados".

Considerando a área de concentração dos trabalhos na 
saúde da mulher, foi possível identificar que a maioria abor-
dara o período pré-natal, seguido do puerpério (figura7). 
Alguns trabalhos contemplaram a temática sobre parto, 
aborto e câncer. As demais áreas de atenção á saúde da 
mulher, preconizadas por programas como PAISM, não 
foram contempladas na amostra estudada. 

A concentração do tema foi o pré-natal e puerpério, eviden-
ciando que a atenção dos pesquisadores, ainda está muito vol-
tada ao ciclo gravídico-puerperal. Estes achados contrapõem-
se aos atuais programas do Ministério da Saúde à medida que 
estes enfatizam a necessidade de assistência integral à saúde 
da mulher em todas as fases de sua vida. Internacionalmente 
os cuidados voltam-se tanto para a atenção as doenças crôni-
cas de maior prevalência nas mulheres30,31 quanto a preven-

 
Figura 6 - Artigos divididos conforme método de 
avaliação de qualidade na atenção à saúde da mulher. 
São Paulo, 2010
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Figura 7 - Divisão dos artigos por área temática da 
saúde da mulher. São Paulo, 2010 
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saúde da mulher

ção de DST/HIV32 e câncer ginecológico33, quando utilizado 
os mesmo descritores da presente pesquisa.  A ausência de 
estudos sobre climatério e fase reprodutiva, potencializa os 
dados que indicam a fragmentação da saúde da mulher brasi-
leira e destoando mais uma vez da produção científica inter-
nacional, a qual se mostra preocupada com esta questão34,35.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A necessidade de um atendimento mais humanizado às mu-

lheres, realizadas pelos profissionais de saúde, por meio do 
acolhimento, criação de vínculos, inclusão da mulher como 
participante no processo assistencial e de uma visão integral 
(enxergando-a como ser bio-psico-social) foi apontada pela 
maioria dos estudos, estando presente, inclusive, no discur-
so das próprias usuárias dos serviços de saúde. Sugere-se 
novos estudos a respeito da qualidade da assistência à saúde 
da mulher, abordando os aspectos ainda pouco explorados, 
como o climatério.                      

1. Osis MJMD. PAISM: um marco na abordagem da saúde reprodutiva no Brasil. 
Cad Saúde Pública. 1998;14(Supl.1):S25-32 . 
2. Maia CS, Guilhem D. Percepção sobre qualidade de serviços que atendem a 
saúde da mulher. Percepções sobre qualidade de serviços que atendem à saúde 
da mulher. Ciênc Saúde Coletiva. 2008;13:1-15.
3. Donabedian A. Lecture outlines and ilustrative materials. São Paulo: FGV/
ESESP; 1993.
4. Rattner D. A epidemiologia na avaliação da qualidade: uma proposta. Cad 
Saúde Pública. 1996;12(Suppl.2):21-32.
5. Tavares MFL, Mendonça MHM, Rocha RM. Práticas em saúde no contexto de 
reorientação da atenção primária no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, na visão das 
usuárias e dos profissionais de saúde. Cad Saúde Pública. 2009;25(5):1054-62.  
6. Almeida CAL, Tanaka OY. Perspectiva das mulheres na avaliação do Pro-
grama de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. Rev Saúde Pública. 
2009;43(1):98-104.
7. Vieira MRS, Lorandi PA, Bousquat A. Avaliação da assistência farmacêutica 
à gestante na rede básica de saúde do Município de Praia Grande, São Paulo, 
Brasil. Cad Saúde Pública. 2008;24(6):1419-28. 
8. Moraes MS, Kujumjian FG, Neto FC. Avaliação da assistência ás gestantes: o 
caso do município de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Rev Bras Saúde 
Matern Infant. 2004;4(4):375-84.
9. Nascimento ER, Rodrigues QP, Almeida MS. Indicadores de qualidade da assis-
tência pré natal em Salvador. Acta Paul Enferm. 2007;20(3):311-5.
10. Oba MDV, Tavares MSG. Aspectos positivos e negativos da assistência pré-
natal no município de Ribeirão Preto-SP. Rev Latinoam Enferm. 2000;8(2):11-7.
11. Merighi MAB, Rodrigues RTF, Domingos SRF. Necessidades de cuidado das 
mulheres grávidas que possuem convênio saúde: abordagem compreensiva da 
fenomenologia social. Rev Latinoam Enferm. 2007;15(5):914-21.
12. Gonçalves R, Urasaki MBM, Merighi MAB. Avaliação da efetividade da as-
sistência pré natal de uma Unidade de Saúde da Família em um município da 
Grande São Paulo. Rev Bras Enferm. 2008;61(3):349-53.
13. Costa AM, Guilhem D, Walter MIMT. Atendimento ás gestantes no Sistema 
Único de Saúde. Rev Saúde Públic. 2005;39(5):768-74.
14. Grangeiro GR, Diógenes MAR, Moura ERF. Atenção pré natal no município 
de Quixadá CE segundo indicadores de processo do SISPRENATAL. Rev Esc En-
ferm USP. 2008;42(1):105-11.
15. Parada CMGL, Carvalhaes MABL. Avaliação da estrutura e processo da aten-
ção ao parto: contribuição ao debate sobre desenvolvimento humano. Rev Lati-
noam Enferm. 2007;15(Spe):792-8.
16. Manzini FC, Borges VTM, Parada CMGL. Avaliação da assistência ao parto em 
maternidade terciária do interior do Estado de São Paulo, Brasil. Rev Bras Saúde 
Mater Infant. 2009;9(1):59-67.
17. Almeida CC, Scochi MJ, Souza RKT. Prevalência de aleitamento materno antes 
e após a implantação de um programa de redução de morbimortalidade infantil, 
no município de Campo Mourão (PR). Ciênc Saúde Coletiva. 2010;15(2):575-
600.
18. Parada CMGL, Tonete VLP. O cuidado em Saúde no ciclo gravídico puerpe-
ral sob a perspectiva de usuários de serviços públicos. Interface Comunic Saúde 

Educ. 2008;12(24):35-46.
19. Santos SR, Cunha AJLA, Gamba CM. Avaliação da assistência à saúde da 
mulher e da criança em localidade urbana da região Sudeste do Brasil. Rev Saúde 
Pública. 2000;34(3):266-71.
20. Barroso LMM, Galvão MTG. Avaliação de atendimento prestado por 
profissionais de saúde a puérperas com HIV/AIDS. Texto Contexto Enferm. 
2007;16(3):463-9.
21. Caldeira AP, França E, Goulart EAM. Mortalidade infantil pós-neonatal 
evitável: o que revelam os óbitos em domicílio. Rev Bras Saúde Mater Infant. 
2002;2(3):263-74.
22. Caldeira AP, Gonçalves E. Avaliação de impacto da implantação da Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança. J Pediatr. 2007;83(2):127-32.
23. Bottari CMS, Vasconcellos MM, Mendonça MHM. Câncer cérvico-uterino 
como condição marcadora: uma proposta de avaliação da atenção básica. Cad 
Saúde Pública. 2008;24(Suppl.1):s111-22.
24. Almeida SB. A trajetória de mulheres com câncer de mama: uma proposta de 
estudo sobre prática avaliativa de integralidade no município de Volta Redonda 
[tese]. Rio de Janeiro: [s.n]; 2009.
25. Menezes G, Aquino EML. Pesquisa sobre o aborto no Brasil: avan-
ços e desafios para o campo da saúde coletiva. Cad Saúde Pública. 
2009;25(Suppl.2):s193-s204 . 
26. Braga AT, Melleiro MM, Morais AS. Qualidade e avaliação: publicações em 
enfermagem. Rev Enferm UERJ. 2008;16(3):404-9. 
27. Cunha ICKO, Feldman LB. Identificação dos critérios de avaliação de resul-
tados do serviço de enfermagem nos programas de acreditação hospitalar. Rev 
Latinoam Enferm. 2006;14(4):540-5.
28. Azevedo AC. Avaliação de desempenho dos serviços de saúde. Rev Saúde 
Pública. 1991;25:64-71.
29. Fialho AVM, Frota MA, Oliveira NRN, Silva LMS. Pesquisa internacio-
nal em enfermagem: tendências temáticas e metodológicas. Rev Bras Enferm. 
2008;61(5):615-9.
30. Loo RK, Will JC. The Wisewoman program: reflection and forecast. Prev Chro-
nic Dis. 2008;5(2):A56.
31. Brunded P, Crilly M, Johnstone F, Hu X, Leckey L. Gender differences in the 
clinical management of patients with angina pectoris: a cross-sectional survey in 
primary care. BMC Health Serv Res. 2007;7:142. 
32. Amaro H, Mangione TW, Perez LN, Raj A, Vega RR. Racial/ethnic disparities 
in the HIV and substance abuse epidemics: communities responding to the need. 
Public Health Rep. 2001;116(5):434-48.
33. Haas JS, Liang SY, Phillips KA, Tye S. Moving beyond the typologies of ma-
naged care: the example of health plan predictors of screening mammography. 
BMC Health Serv Res. 2004;39(1):179-206.
34. Ducharme F, Mayo N, Tannenbaum C. Older women's health priorities 
and perceptions of care delivery: results of the WOW health survey. CMAJ. 
2005;173(2):153-9. 
35. Birmingham LF. A reader and author respond to: Who best cares for the post-
menopausal woman's comprehensive medical and health needs? Med Gen Med. 
2007;9(4):4. 

Referências


