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RESUMO EXECUTIVO 

Título: Eficácia e segurança da redução do número (<6) de consultas de pré-natal 
para gestantes habituais e de alto risco. 
Recomendação quanto ao uso da tecnologia: (  )Favor  (  )Incerta  (X)Contra  

Breve justificativa para a recomendação: Os autores recomendam fortemente 

contra a tecnologia avaliada, uma vez que, a redução de consultas de pré-natal, sem 

monitoramento adequado materno e fetal, aumenta o risco de mortalidade perinatal 

de gestantes de baixo e alto risco; e para a população indígena, não foram 

encontrados estudos. 

População-alvo: Gestantes de baixo risco e alto risco, incluindo indígenas, que 
realizam acompanhamento pré-natal. 
Tecnologia: Redução do número de consultas de pré-natal (<6) abaixo do 
recomendado atualmente (≥6). 
Comparador: número de consultas de pré-natal recomendado atualmente (≥ 6). 
Busca e análise de evidências científicas: Foi realizada busca em 08 de abril de 
2017 nas bases de dados The Cochrane Library, EMBASE, PubMed e Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Também foram 
realizadas buscas em sites da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias e Saúde 
(REBRATS), no National Institute for Clinical Excellence and Health (NICE/Reino 
Unido), Health Technology Assessment Programme (NIHR/ Reino Unido), Canadian 
Agency for Drugs, Technologies in Health (CADTH/Canadá), International Network of 
Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) e Clinical Evidence. Foram 
incluídos estudos de Revisões Sistemáticas, com ou sem metanálises e Ensaios 
Clínicos Randomizados (ECR). Não houve restrição de idioma e ano de publicação do 
artigo. Os resultados das bases de dados foram agrupados e excluídos os estudos em 
duplicatas. Em seguida, aplicados os critérios de elegibilidade para os títulos e 
resumos, restando 145 estudos para leitura completa.  
Resumo dos resultados dos estudos selecionados: Após leitura dos artigos na 
íntegra, foram selecionados 5 estudos, sendo um de revisão sistemática, com 
metanálise, 3 ensaios clínicos randomizados e um com análise secundária de dados 
de ECR. Não houve diferença significativa para os desfechos mortalidade materna, 
desordens hipertensivas, prematuridade e baixo peso, exceto para mortalidade 
perinatal. 
Qualidade de Evidência: Para os principais desfechos, mortalidade materna e 
desordens hipertensivas apresentaram moderada qualidade da evidência; e 
mortalidade perinatal, prematuridade e baixo peso ao nascer apresentaram alta 
qualidade da evidência. 

Síntese de Informações econômicas: O custo com a consulta de pré-natal no 
ambulatório especializado de obstetrícia foi de R$131,36 para gestantes de alto risco 
e R$ 91,63 para gestantes de baixo risco. O custo da redução de consultas de pré-
natal é menor em comparação ao modelo padrão.
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EXECUTIVE ABSTRACT 

Strength of recommendation: Efficacy and safety of reducing the number (<6) of 
prenatal consultations for habitual and high-risk pregnant women. 
Recommendation for the use of technology: ( )In favor of (  )Uncertain ( X )  Against 
Brief justification for the recommendation: The authors recommend strongly 
against the evaluated technology, since the reduction of prenatal consultations, without 
adequate maternal and fetal monitoring, increases the risk of perinatal mortality of low- 
and high-risk pregnant women; and for the indigenous population, no studies were 
found. 
Population: Habitual and high-risk pregnant women including indigenous who perform 
prenatal care. 
Technology: reducing the number of prenatal consultations (<6) below the currently 
recommended (>6). 
Comparator: number of prenatal consultations currently recommended (>6). 
Search and analysis of scientific evidence: A search was performed on April 08, 
2017 in the databases The Cochrane Library, EMBASE, PubMed and Latin American 
and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). The Health Technology 
Assessment (ATS) searches were carried out in the mentioned databases and also on 
websites of the Brazilian Network for Technology and Health Assessment (REBRATS), 
the National Institute for Clinical Excellence and Health (NICE / UK), Health 
Technology (NIHR / UK), Canadian Agency for Drugs, Technologies in Health (CADTH 
/ Canada), International Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA) and Clinical Evidence. We included studies of Systematic Reviews, with or 
without meta-analyzes and Randomized Clinical Trials (RCTs). There was no language 
restriction and year of publication of the article. The results of the databases were 
grouped and the duplicate studies excluded. Then, the eligibility criteria for titles and 
abstracts were applied, leaving 145 studies for complete reading. 
Summary of results of selected studies: After reading the articles in full, 5 studies 
were selected, one of which was a systematic review, with meta-analysis, 3 
randomized clinical trials and 1 with a secondary analysis of RCT data. There were no 
significant differences for the outcomes of maternal mortality, hypertensive disorders, 
prematurity and low weight, except for perinatal mortality. 
Quality of Evidence: For the main outcomes, maternal mortality and hypertensive 
disorders presented moderate evidence; and perinatal mortality, prematurity and low 
birth weight presented high evidence. 
Synthesis of Economic Information: The cost of prenatal visits at the specialized 
obstetrics clinic was R$ 131.36 for high-risk pregnant women and R$ 91.63 for low- 
risk pregnant women. The cost of reduce prenatal visits is lower compared to the 
standard model.
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1. CONTEXTO 
 
 

O acompanhamento do pré-natal tem papel fundamental na prevenção e 

detecção precoce de doenças maternas e fetais, garantindo o desenvolvimento normal 

do recém-nascido e reduzindo os riscos à gestante1. 

No Brasil, a atenção ao pré-natal é uma das prioridades nos serviços de saúde, 

garantindo o atendimento humanizado e qualificado a todas as gestantes, sendo 

preconizado atualmente no mínimo 6 consultas de pré-natal para baixo risco1. Para as 

gestantes de alto risco, é necessário haver um cuidado individualizado e este número 

de consulta pode ser variável de acordo com a necessidade apresentada. 

Dentre as gestantes de baixo e alto risco, uma população que merece destaque 

pela sua vulnerabilidade é a indígena, que também deve ser garantido o seu 

acompanhamento pré-natal por profissionais de saúde. 

Neste sentido, a cultura de uma população, dificuldades de comunicação e de 

acesso aos serviços de saúde e falta de conhecimento são alguns fatores que interferem 

na realização das consultas de pré-natal recomendadas para a gestante e podem 

contribuir para o aumento do risco de ocorrência de baixo peso ao nascer, mortalidade 

materna e perinatal e de complicações durante a gestação. 

Desta maneira, rever as estratégias do acompanhamento de pré-natal e do 

número de consultas durante a gestação se faz necessário para a efetiva melhoria da 

saúde do binômio materno-fetal. 

Mediante o exposto, foi proposta a elaboração de parecer técnico-científico pelo 

Ministério da Saúde em parceria com Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), tendo 

como objetivo avaliar a evidência científica disponível sobre a eficácia e a segurança 

da redução do número (<6) de consultas de pré-natal para gestantes habituais e de alto 

risco da população em geral e indígenas. 

No processo de elaboração deste PTC, buscou-se atender às Diretrizes 

Metodológicas propostas pelo Ministério da Saúde para a elaboração de pareceres 

técnico- científicos (PTC)2. Com a elaboração deste PTC, objetivou-se embasar 

gestores de saúde na tomada de decisão, e não expressa a decisão formal do Ministério 

da Saúde ou dos Serviços de Saúde do SUS. 
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1.1 Pergunta 

 

Para elaboração da pergunta, foi determinada a seguinte estratégia de PICO 

(do acrônimo P = Population – população; I = Intervention – intervenção; C = 

Comparison – comparação; O = Outcome – desfecho). 

A adoção do número inferior a seis consultas de pré-natal em mulheres 

grávidas em acompanhamento pré-natal habitual e de alto risco, incluindo população 

indígena, é eficaz e seguro, em comparação ao número igual ou superior a seis 

consultas de pré-natal? 

O Quadro 1 apresenta a descrição da estratégia de PICO a ser utilizada no 

presente projeto de PTC. Botucatu, 2017. 

 

Quadro 1 - Eixos norteadores para elaboração da pergunta: 

 
População Mulheres grávidas em acompanhamento pré-

natal baixo (habitual) e de alto risco, incluindo 

população indígena. 

Intervenção < 6 consultas de pré-natal 

Comparação ≥ 6 consultas de pré-natal 

Desfechos 

(outcomes) 

Desfechos primários:  

Materno:  

Mortalidade materna 

Desordens hipertensivas, incluindo Pré-eclâmpsia  

Recém-nascido: 

Mortalidade perinatal  

Baixo peso ao nascer 

Prematuridade 

Desfechos secundários: 

Complicações maternas 

Complicações perinatais 
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2. INTRODUÇÃO 
 
 
2.1 Aspectos gerais 

 
 

No Brasil, o cuidado na área da saúde da mulher, com foco na atenção ao pré-

natal, parto, puerpério e planejamento reprodutivo, tem sido uma das prioridades nos 

serviços de saúde3. 

Em 2000, foi criado o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento 

(PHPN), que foi uma estratégia planejada em país em desenvolvimento, com 

financiamento mediante atendimento de critérios pré-estabelecidos e com objetivo de 

melhoria da qualidade obstétrica e a redução da mortalidade materna4. 

Outra iniciativa foi a Rede Cegonha (RC), estabelecida em 2011 no âmbito do 

Sistema Único de Saúde, que constitui uma rede de cuidados prestados, objetivando 

proporcionar à mulher o direito garantido de realizar o planejamento familiar e 

desfrutar da atenção humanizada no pré-natal, no parto e puerpério. Ademais, a RC 

proporciona à criança o direito ao nascimento com segurança e o crescimento e 

desenvolvimento saudável5. 

A realização do pré-natal reflete um papel primordial para prevenir e/ou detectar 

precocemente doenças maternas como fetais, viabilizando o desenvolvimento 

saudável do recém-nascido e diminuindo os riscos à gestante1.  

Deste modo, o objetivo do acompanhamento pré-natal é garantir o progresso 

gestacional, garantindo um parto saudável para o binômio materno-fetal e tornando 

acessíveis as atividades educativas e preventivas considerando em sua totalidade os 

aspectos psicossociais1. 

A evolução da gestação se dá na maior parte dos casos sem intercorrências, 

por se tratar de um fenômeno fisiológico, sendo chamadas de “gestantes de baixo 

risco”. Entretanto, existem gestantes que são portadoras de doenças prévias, sofrem 

algum agravo, ou podem desenvolver problemas e evoluir de forma desfavorável 

durante o período gestacional, causando danos maternos e fetais. Essa população 

constitui o grupo denominado “gestantes de alto risco”6. 

Desta forma, o pré-natal de gestantes de alto risco deve ser diferenciado e 

especializado da gestante de baixo risco, de acordo com a necessidade apresentada, 

incluindo objetivo, conteúdo, equipe de saúde e número de consultas6. 

Dentre as mulheres gestantes que realizam o pré-natal, um grupo que deve ser 

destacado é a população indígena, que possui elevadas taxas de fecundidade e deste 

modo, torna-se necessária a realização do acompanhamento pré-natal para esta 
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população, uma vez que patologias específicas como anemia, malária e verminose 

associam-se a quadros de gestações de risco, repercutindo sobre a saúde do binômio 

materno-fetal7. 

Estima-se que os impactos sobre a saúde relativa às diferenças socioculturais 

e ambientais, que a população indígena está exposta, têm apontando para elevadas 

taxas de morbimortalidade por doenças infecto-parasitárias, elevando as taxas de 

mortalidade infantil, bem como aumentando da incidência de doenças metabólicas e 

cardiovasculares7. 

Segundo a OMS (2016), estima-se que, em 2015, 303 mil mulheres morreram 

por causas relacionadas à gravidez; 2,7 milhões de recém-nascidos morreram durante 

os 28 primeiros dias de vida; e 2,6 milhões de recém-nascidos eram natimortos8. 

Estudo realizado por Viellas et al. (2014), com o objetivo de avaliar a assistência 

pré-natal oferecida às gestantes, que utilizam de serviços de saúde públicos e/ou 

privados, identificou que a realização da assistência pré-natal no Brasil foi de 98,7%, 

independentemente da característica materna. Contudo, coberturas menores foram 

observadas em puérperas que residem na Região Norte, pertencem a população 

indígena, com menor escolaridade, sem companheiro e com maior número de 

gestações. O estudo evidenciou ainda que os motivos para a não realização do pré-

natal conforme protocolo de 06 consultas entre mulheres indígenas foi de 14,5%, por 

problemas pessoais e 85,5% por barreiras de acesso9. 

Silva et al (2016) verificaram também que as gestantes de um município de 

Santa Catarina realizaram mais de 7 consultas de pré-natal, sendo 81% do meio 

urbano, 82% meio rural e 38% meio rural indígena10. 

Estudo realizado na Colômbia refere que o cuidado pré-natal completo, 

começando o mais cedo possível e realizado dentro de um bom número de visitas pré-

natal, parece ser de grande importância para diminuir o baixo peso e para evitar 

futuras complicações associadas11.  

Outros estudos também associaram o menor número de consultas com baixo 

peso ao nascer12-14, mortalidade materna15,16 e neonatal12,17, prematuridade15 e 

complicações na gestação como hipertensão arterial15,16. 

Neste sentido, observa-se a preocupação com o número de consultas de pré-

natal, que foi determinado e adotado sem evidência científica por décadas, associando 

a qualidade e avaliando a repercussão nos desfechos materno-fetais.  

Um ensaio clínico foi realizado em 2001, pelo grupo da OMS (estudo WHO), 

que avaliou a redução do número de consultas de pré-natal para gestantes, 
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constatando que não houve alteração nos desfechos maternos e fetais18,19.  

Em 2002, a OMS passou a recomendar que o número de consultas de pré-natal 

deveria ser de quatro vezes ou mais durante a gestação20. 

Diversos autores têm estudado o número de consultas de pré-natal e a 

qualidade das mesmas, com a finalidade de garantir a redução de complicações 

maternas e fetais. A redução do número de consultas tem sido associada ao modelo 

orientado de acordo com a necessidade do binômio materno-fetal21 e informações por 

telefone e email22. 

Em 2016, a OMS publicou uma recomendação em 2016 ampliando o número 

de contatos pré-natal, de 4 para 8 consultas por gestante, com objetivo de melhorar o 

acompanhamento pré-natal, garantindo o bem-estar materno e fetal8. 

No Brasil, o número recomendado é de, no mínimo, seis de consultas de pré-

natal, com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro, visando atender 

as necessidades da mulher, garantindo cuidado integral e individualizado1.  

Considerando o atendimento pelo profissional médico, a recomendação do 

Ministério de Saúde é que o modelo de acompanhamento de pré-natal de baixo risco 

deve ser oferecido para as gestantes por médicos generalistas1. 

Em relação aos profissionais de enfermagem, no Brasil, o enfermeiro pode 

acompanhar integralmente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde, 

segundo o Ministério de Saúde8 e Lei do Exercício Profissional n. 7.498/8623. Os 

enfermeiros e os enfermeiros obstetras (profissionais com titulação de especialistas 

em obstetrícia) possuem habilitação para atender ao pré-natal, aos partos normais 

sem distócia e ao puerpério em serviços de saúde. Em casos de intercorrências 

durante a gestação, estes profissionais devem encaminhar a gestante para o médico 

dar continuidade a assistência1.  

A parteira pode exercer as suas atividades sob supervisão de enfermeiro 

obstetra quando realizadas em instituições de saúde e, na medida do possível, sob 

controle e supervisão da unidade de saúde quando executadas em domicílio ou outros 

locais1. 

Com base na dimensão territorial do Brasil e na dificuldade de acesso das 

gestantes aos serviços de saúde, incluindo a população indígena e rural, um número 

menor de consultas, mas orientadas para a necessidade do binômio materno-fetal, 

poderia garantir desfechos semelhantes a um maior número de consultas. 

Assim, considerou-se a necessidade de elaboração de um parecer técnico 

científico sobre a redução do número de consultas pré-natal (<6) abaixo do 

recomendado atualmente (>6) pelo Ministério da Saúde. 
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2.2 Descrição da Tecnologia Avaliada 
 
 

No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde é a realização de no mínimo 

06 (seis) consultas de acompanhamento pré-natal para gestantes. Os profissionais 

que realizam as consultas de pré-natal para gestantes de baixo risco são médicos e 

enfermeiros, sendo recomendado o acompanhamento intercalado entre eles1.  

A OMS recomendava até 2015 a realização de um número de quatro visitas de 

pré-natal por gestante20. Em 2016 publicou uma recomendação que inclui o aumento 

do número de vistas de 4 para 8 consultas de pré-natal8. 

A baixa adesão ao programa de pré-natal em diferentes regiões, a falta de 

acesso aos serviços de saúde e a falta de recursos humanos são fatores que fazem 

com que novos modelos de cuidados de pré-natal sejam estudados e propostos, a fim 

de otimizar os recursos financeiros, garantindo maior qualidade da assistência às 

gestantes e seu recém-nascido. 

A tecnologia avaliada neste PTC foi a redução do número de consultas de pré-

natal (<6) abaixo do recomendado atualmente (≥6) para todas as gestantes de baixo 

risco e alto risco, incluindo a população indígena. 

 

 

2.3 Descrição da tecnologia tradicional 
 
 

A tecnologia tradicional é a realização de no mínimo 06 (seis) consultas de 

acompanhamento pré-natal para gestantes de baixo risco (habitual) e alto risco, 

incluindo a população indígena. 

O pré-natal é essencial para a adequada assistência do binômio materno-fetal. 

O Ministério da Saúde recomenda a primeira consulta de pré-natal até a 12a semana 

de gestação, garantindo de preferência uma consulta no primeiro trimestre, duas 

consultas no segundo e três consultas no terceiro trimestre da gestação. Ainda 

preconiza a realização de uma consulta no puerpério, até 42 dias após o nascimento 

para assegurar adequado acompanhamento pré-natal e assistência à gestante e à 

puérpera1. 

Para gestantes de alto risco, o acompanhamento deve ser especial e específico 

de acordo com a doença apresentada6, porém não há consenso ainda entre o número 

de consultas. 

Para a gestante indígena, pela sua cultura, existe um acompanhamento 
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realizado pela família e por especialistas tradicionais, como as parteiras, pajés, 

rezadores e raizeiros24. 

Em Terras Indígenas com difícil acesso, as consultas de pré-natal não são 

realizadas com a frequência recomendada pelo Ministério da Saúde. Por isso, é 

importante que a organização da equipe, priorizando no seu planejamento a atividade 

do pré-natal nos momentos de idas para as aldeias. Um profissional importante é o 

Agente Indígena de Saúde (AIS), que mora na mesma aldeia e tem uma proximidade 

com a gestante e sua família, podendo avisar os outros membros da equipe, como 

médicos e enfermeiros, sobre as novas gestantes em sua aldeia, para garantir a 

realização do pré-natal desde o início da gravidez 24. 

 

Quadro 2 - Esquema de acompanhamento de pré-natal recomendado pelo 

Ministério da Saúde e OMS. 

Brasil – mínimo 6 

consultas1 

OMS (2002) – mínimo 4 

consultas20 

OMS (2016) – mínimo 8 

consultas8 

Até 12a semana – 

primeira consulta 

 

Consulta 1: 8 –12 

semanas 

Consulta 1: até 12 

semanas 

Até 28ª semana – 

mensalmente 

 

Consulta 2: 24–26 

semanas 

Consulta 2: 20 semanas 

Da 28ª até a 36ª semana 

– quinzenalmente 

 

Consulta 3: 32 semanas Consulta 3: 26 semanas 

Da 36ª até a 41ª semana 

– semanalmente. 

Consulta 4: 36–38 

semanas 

Consulta 4: 30 semanas 

Uma consulta no 

puerpério, até 42 dias 

após o nascimento 

- Consulta 5: 34 semanas 

 

- - Consulta 6: 36 semanas 

- - Consulta 7: 38 semanas 

- - Consulta 8: 40 semanas 

- - Retorno em 41 semanas 

(se não ocorreu 

nascimento). 
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2.4 Informações econômicas 
 
 

Poucos estudos com informações econômicas foram encontrados no Brasil. 

Dentre eles, dois estudos realizados por um centro terciário público, do interior do 

Estado de São Paulo, com acompanhamento de gestantes de baixo risco e de alto 

risco. 

Cavassini et al (2009) identificaram que o custo com a consulta de pré-natal no 

ambulatório especializado de obstetrícia foi de R$131,36 para gestantes de alto risco 

e R$ 91,63 para gestantes de baixo risco25. 

Considerando o número de vezes que cada gestante foi atendida durante o 

período de pré-natal, o custo total da assistência pré-natal por gestante foi de R$ 

2.048,60 para gestantes de alto risco (número médio de consultas pré-natal de 11,5 

durante a gestação) e R$ 751,36 para baixo risco (número médio de consultas pré-

natal de 8,2 durante a gestação)25,26. 

A redução do número de consultas de pré-natal pode ser mais vantajosa para a 

instituição, tendo em vista a possibilidade de diminuição de custos27.
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3. BASES DE DADOS E ESTRATÉGIA DE BUSCA 
 
 

Foi realizada uma busca em 8 de abril 2017 nas bases de dados: The Cochrane 

Library, EMBASE, PubMed e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). Também foi incluída 

busca na literatura cinzenta (Google Scholar e Banco de Teses e Dissertações do 

Portal Capes e IBIC). 

Foram utilizados descritores em saúde disponíveis em “Descritores em Ciências 

da Saúde” (DECs) e no “Medical Subject Heading” (MeSH). 

A estratégia de pesquisa básica foi desenvolvida para PubMed e modificada 

para outras bases de dados. As estratégias de busca estão descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Estratégias de busca utilizada para identificação de estudos 
 

Bases Estratégia de Busca 

Cochrane Library Pregnant Women OR Health Services, Indigenous AND  
Pre Care 
Filtro para RS=377* 
Filtro para Revisão Sistemática 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) (tw:(Gestantes)) OR (tw:(Serviços de Saúde do Indígena)) 
(tw:(Cuidado Pré-Natal ))=2 
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PubMed #1 Pregnant Women OR Women, Pregnant OR Pregnant Woman OR 
Woman, Pregnant OR Pregnancy OR Pregnancies OR Gestation OR 
Pregnancy, High-Risk OR Pregnancy, High Risk OR High-Risk 
Pregnancy OR High Risk Pregnancy OR High-Risk Pregnancies OR 
Pregnancies, High-Risk 

 
#2 Health Services, Indigenous OR Indigenous Services, Health OR 
Health Indigenous Service OR Health Indigenous Services OR 
Indigenous Service, Health OR Service, Health Indigenous OR 
Services, Health Indigenous OR Indigenous Health Services OR Health 
Service, Indigenous OR Indigenous Health Service OR Service, 
Indigenous Health OR Services, Indigenous Health OR Medicine, 
Traditional OR Traditional Medicine OR Home Remedies OR Home 
Remedy OR Remedies, Home OR Remedy, Home OR Medicine, 
Primitive OR Primitive Medicine OR Medicine, Folk OR Folk Medicine 
OR Medicine, Indigenous OR Indigenous Medicine OR Folk Remedies 
OR Folk Remedy OR Remedies, Folk OR Remedy, Folk OR 
Ethnomedicine OR Population Groups OR Group, Population OR 
Groups, Population OR Population Group OR Tribes OR Natives OR 
Native-Born OR Native Born OR Indigenous Population OR Indigenous 
Populations OR Population, Indigenous OR Populations, Indigenous 
 
#3 Prenatal Care OR Care, Prenatal OR Antenatal Care OR Care, 
Antenatal OR Remote Consultation OR Consultation, Remote OR 
Teleconsultation OR Teleconsultations OR Physicians' Offices OR 
Office, Physicians' OR Offices, Physicians' OR Physician Offices OR 
Physicians Offices OR Physicians' Office OR Physician's Office OR 
Office, Physician's OR Offices, Physician's OR Physician Office OR 
Physician's Offices OR Physicians Office OR Referral and Consultation 
OR Consultation and Referral OR Gatekeepers, Health Service OR 
Health Service Gatekeepers OR Gatekeeper, Health Service OR Health 
Service Gatekeeper OR Referral OR Referrals OR Second Opinion OR 
Opinion, Second OR Opinions, Second OR Second Opinions OR 
Consultation OR Consultations OR Hospital Referral OR Referral, 
Hospital OR Referrals, Hospital OR Hospital Referrals OR House Calls 
OR Call, House OR Calls, House OR House Call OR Home Visits OR 
Home Visit OR Visit, Home OR Visits, Home OR Nursing consultation 

OR Prenatal Consultation OR Office Nursing OR Nursing, Office OR 
Nursings, Office OR Office Nursings  

 
(#1 OR #2) AND #3 = 6.437* 

*Filtro para humanos, Revisão Sistemática, meta-análise,  
Ensaio Clínico Randomizado e Estudo Observacional. 

Embase #1 'pregnant woman'/exp OR 'pregnant women' 
#2 'indigenous health care'/exp OR 'health services,  indige OR 
'indigenous health service' OR 'indigenous health service 'indigenous 
healthcare' 
#3 'prenatal care'/exp OR 'ante natal care' OR 'antenatal car 'antenatal 
control' 
#1 OR #2 AND #3= 663* 

* Filtro para humanos, Revisão Sistemática, meta-análise,  

Ensaio Clínico Randomizado, Estudo Observacional. 

 
 

As buscas de Avaliações de Tecnologias de Saúde (ATS) foram realizadas nas 

bases acima citadas e também em sites como Rede Brasileira de Avaliação de 

Tecnologias e Saúde (REBRATS), Canadian Agency for Drugs, Technologies in Health 

(CADTH/Canadá), International Network of Agencies for Health Technology 

Assessment (INAHTA), National Institute for Clinical Excellence and Health 

(NICE/Reino Unido), Health Technology Assessment Programme (NIHR/ Reino Unido) 

e Clinical Evidence. 
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4. SELEÇÃO DE ESTUDOS 
 
 

4.1 Critérios para a inclusão e exclusão dos estudos 
 

Foram recuperadas 7479 referências pela estratégia de busca proposta no 

quadro 2. Foram eliminados os estudos em duplicatas.  Em seguida, aplicados os 

critérios de elegibilidade para os títulos e resumos, restando 145 estudos para leitura 

completa. Nesta fase, o objetivo foi selecionar a melhor evidência científica disponível, 

sendo incluídos Revisões Sistemáticas, com ou sem metanálises, Ensaios Clínicos 

Randomizados (ECR) e Observacionais.  

O critério de inclusão foi mulheres gestantes; número de consultas de pré-natal 

inferior a 6 no grupo intervenção; e estudos comparativos experimental ou 

observacional. O critério de exclusão foi consulta de pré-natal em grupo. 

Referências dos artigos selecionados, incluindo artigos de revisão pertinentes, 

foram revisadas para identificação de todos os estudos relevantes. Não houve restrição 

de idioma e ano de publicação do artigo. 

Dois investigadores de forma independente foram responsáveis por esta etapa 

e, no caso de divergência, buscou-se o consenso. 

Após leitura dos artigos na íntegra, foram identificadas 9 publicações, sendo 4 

estudos de revisões sistemáticas, 3 ensaios clínicos randomizados (ECR), 1 de análise 

secundária de ECR e 1 protocolo de novo modelo de cuidado de pré-natal.  

Das quatro revisões sistemáticas encontradas, uma foi realizada por Villar et al 

(2001)19 publicada no Lancet, outra por Villar et al. (2001) publicado pela Cochrane28, 

com duas versões de atualizações por Dowswell et al. (2010)29 e Dowswell et al. 

(2015)27.  

O estudo de revisão sistemática, sem metanálise, realizado por Villar et al. 2001, 

incluiu 6 estudos, sendo que apenas 2 deles apresentavam número de consultas igual 

ou inferior a 619, atendendo a pergunta do estudo. Essa revisão sistemática agregou os 

ECR encontrados na busca em literatura de Villar et al. (2001)18 e Munjanja et al. 

(1996)30. 

O estudo de revisão sistemática, com metanálise, realizado por Dowswell et al. 

(2015), incluiu 7 estudos, sendo que 4 deles apresentavam grupo de intervenção com 

redução do número de consultas, porém com valor superior a 6; e 3 apresentavam 

número de consultas igual ou inferior a 627, atendendo a pergunta do estudo.  
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Essa revisão sistemática27 agregou os ECR encontrados na busca em literatura 

de Villar et al. (2001)18, Munjanja et al. (1996)30 e Majoko et al. (2007)31. 

Outro estudo encontrado foi de Vogel et al. (2013)33, que realizou uma análise 

secundária dos dados de ECR, separando os dados de gestantes em baixo e alto risco 

a partir da pesquisa de Villar et al. (2001)18. 

O protocolo de novo modelo de cuidado de pré-natal para gestantes de baixo 

risco foi publicado, em 2015, contando com uma equipe especializada, sendo um grupo 

com agendamento de 8 visitas pré-estabelecidas com um médico ou uma parteira e 6 

visitas telefônicas ou on-line com as enfermeiras e outro grupo de atendimento 

tradicional com 12 visitas prévias do consultório médico ou de parteira. Este estudo 

consta no clinicaltrial.gov como finalizado, entretanto, ainda não tem publicação dos 

dados22. 

Assim, para compor este PTC, foram selecionados 5 estudos, sendo uma revisão 

sistemática, com metanálise27, 3 ensaios clínicos randomizados18,30,31 e 1 estudo com 

análise secundária dos dados de ECR33. 

A Figura 1 apresenta o diagrama com os estudos encontrados e selecionados 

para esse PTC. 
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Publicações excluídas: 
140 

 

Avaliação do texto 

completo dos artigos para 

elegibilidade N= 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Diagrama com os estudos encontrados e selecionados. 

 
* 
RS=Revisão Sistemática 
ECR=Ensaio Clínico Randomizado,  
EAS= Estudo de Análise Secundária de ECR 

Estudos incluídos para 

análise 

5 (1 RS, 3ECR e 1 EAS)* 

Estudos encontrados nas bases 

(Medline, Embase, LILACS e Cochrane) 

N= 7.479 

Literatura cinzenta (Banco de Teses e 

Dissertações da Capes e Google 

acadêmico) N = 33 

Número total de estudos N = 7512 

Estudos excluídos 

N=6.604 

Número de estudos avaliados por 

título e resumo, após retirada de 

duplicata, N= 6749 
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5. CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 
Foram incluídos 05 estudos, sendo uma revisão sistemática, três ensaios 

clínicos randomizados e um estudo de análise secundária dos dados de ECR, que 

estão descritos na Tabela 1. 

Dowswell et al. (2015)27 realizaram uma revisão sistemática, que incluiu sete 

ensaios clínicos randomizados, com objetivo de avaliar a redução da visita pré-natal 

em gestantes de baixo risco. Entretanto, os autores incluíram estudos com diferentes 

números de consultas, variando de 6 a 14 consultas para o grupo controle e de 4 a 9 

consultas para o grupo intervenção. Destes sete estudos, três eram ECR (tipo cluster), 

que respondiam à pergunta PICO deste PTC. 

Para avaliar a redução do número de consultas de pré-natal (<6) em gestantes 

de baixo risco, foram utilizados os três ensaios clínicos constantes nesta revisão 

sistemática: Villar et al. (2001)18, Majoko et al. 200731 e Munjanja et. al. 199630. Para 

avaliar a redução do número de consultas de pré-natal (<6) orientadas em gestantes 

de baixo e alto risco e a associação à mortalidade perinatal, foi utilizado o estudo de 

Vogel et al. (2013)33, que realizou uma análise secundária dos dados a partir da 

publicação da WHO (Villar et al. 2001)18. 

Villar et al. (2001) realizaram um ensaio clínico, multicêntrico e randomizado, que 

comparou o modelo de cuidado pré-natal padrão com um novo modelo que 

apresentava redução do número de consultas orientadas para as necessidades durante 

o pré-natal. Foram incluídas 53 clínicas dos países: Argentina, Cuba, Arábia Saudita e 

Tailândia. A maioria das clínicas era localizada em áreas urbanas e pertencia ao 

sistema de saúde pública. 39 eram policlínicas e 14 estavam dentro de um hospital. No 

total, foram randomizadas 24.526 mulheres. A mediana foi de 8 consultas (5 a 11) no 

grupo controle e no experimental as consultas eram agendadas de acordo com rotina 

baseada em avaliações da gestante, o que resultou em uma mediana de 5 consultas 

(3 a 6)18. 

Munjanja et al. (1996) realizaram ensaio clínico randomizado, incluindo 7 clínicas 

de atenção primária dos municípios de Harare, no Zimbabwe, totalizando 15.994 

mulheres de famílias de média a baixa renda e de gestação de baixo risco. Teve como 

objetivo comparar um novo programa de pré-natal, focado em três novos elementos: 

redução do número de visitas, procedimentos e metas específicas em cada visita 

(média de 4 consultas por gestante) e o modelo padrão (protocolo de 14 consultas, com 

média de 7 consultas por gestante). As consultas foram realizadas por parteiras, sendo 
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que havia um médico geral uma vez por semana para atendimento a pacientes não 

graves. As visitas eram previstas para de 8-20 semanas (1ª), 4 semanas após a 1ª 

consulta (2ª); 24-28 semanas (3ª), 32-34 semanas (4ª), 36-38 semanas (5ª) e 40-43 

semanas (6ª)30. 

Majoko et al. (2007) realizaram ensaio clínico randomizado, em 23 centros de 

saúde do Harare, no Zimbabwe, com inclusão de 13.517 mulheres de gestação de 

baixo risco. Teve a finalidade de comparar um modelo de cuidado pré-natal com cinco 

visitas orientadas para as necessidades e o modelo de consulta de pré-natal padrão 

(protocolo de 14 consultas, com média de 7 consultas por gestante) em uma área rural 

no Zimbabwe. As consultas foram realizadas por enfermeiras obstetras, sendo que as 

visitas ocorreram em 20 semanas (1ª), 24-28 semanas (2ª), 32-34 semanas (3ª), 36-38 

semanas (4ª) e 40-41 semanas (5ª)31. 

Nenhum estudo sobre cuidado pré-natal de indígenas foi encontrado na literatura 

que atendesse a pergunta PICO. 

 
Tabela 1. Caracterização dos estudos incluídos 
 
1A - Revisão Sistemática (RS), com metanálise (MA). 

Publicação Desenho ECR elegíveis n 
avaliado 

Desfechos Primários 

Dowswell et al. 2015 RS/MA (7 ECR) Villar et al. 2001 
Munjanja et al. 1996 
Majoko et al. 2007 

Total: 
+60.000 

gestantes 
Total dos 3 

ECR elegíveis: 
54.037 

 

Mortalidade Materna 
Disordens Hipertensivas 
Mortalidade Perinatal 
Prematuridade 
Pequeno para IG 
Satisfação  
Custos 

 

1B – Ensaios Clínicos Randomizados, que foram incluídos na RS,MA27 

Estudo Desenho n total População Intervenção Comparador Desfechos 

Villar et 
al. 2001 

 
 

ECR 
Cluster, 
53 clínicas 

24.526 Gestantes de 
baixo risco 

Redução da consulta 
de Pre-natal, com   

Agendamento 
conforme 
necessidade, sendo 
mediana de 5 
consultas  

Consulta de Pre-natal 
Tradicional 

12 consultas, sendo 
mediana de 8 
consultas  
 

Mortalidade 
Materna 
Disordens 
Hipertensivas 
Mortalidade 
Perinatal 

Prematuridade 
Pequeno para IG 

Munjanja 
et al. 
1996 

ECR 

Cluster, 7 
clínicas 

15.994 Gestantes de 
baixo risco 

Redução da consulta 
de Pre-natal, com 

4 consultas 
orientadas 

Consulta de pre-natal 
Tradicional, com  

14 consultas 

Mortalidade 
Materna 
Disordens 
Hipertensivas 
Mortalidade 
Perinatal 

Prematuridade 
Pequeno para IG 
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Majoko et 
al. 2007 

ECR 

Cluster, 
23 centros 

13.517 Gestantes de 
baixo risco 

Redução da Consulta 
de Pré-natal, com 5 
visitas orientadas 

Consulta de Pré-natal 
Tradicional, com 14 
consultas 

Mortalidade 
Materna 
Disordens 
Hipertensivas 
Mortalidade 
Perinatal 
Prematuridade 

Vogel et 
al. 2013 

Análise do 
ECR, 

Cluster 
(Villar et 
al, 2001) 
 

24.526 Gestantes de 
baixo e alto 
risco 

Redução da Consulta 
de Pré-natal 

Agendamento 
conforme 
necessidade, sendo 
mediana de 5 
consultas 

Consulta de Pré-natal 
Tradicional 

12 consultas, 
sendo mediana de 
8 consultas  

 

Mortalidade 
Perinatal, Fetal e 
Neonatal 

 

 
 
 

6. AVALIAÇÃO CRÍTICA 

 
Dois investigadores de forma independente avaliaram o risco de viés dos artigos 

elegíveis e, no caso de divergência, buscou-se o consenso. 

 

Para análise crítica da revisão sistemática incluída neste estudo, foi utilizada a 

ferramenta ROBIS33.  

O estudo de Dowswell et al. (2015)27 apresentou baixo risco de viés, considerado 

como alta qualidade metodológica.  

A avaliação crítica da revisão sistemática está apresentada como anexo 1.  

Para análise crítica dos ensaios clínicos randomizados incluídos na revisão 

sistemática deste estudo, foram utilizados os critérios propostos pela Colaboração 

Cochrane34.  

O estudo realizado por Villar et al (2001)18 apresentou baixo risco de viés para 4 

itens, alto risco de viés para dois itens e incerto para um item, sendo considerado como 

moderada qualidade metodológica.  

O estudo de Munjanja et al. (1996)30 baixo risco de viés para 3 itens, alto risco de 

viés para dois itens e incerto para dois itens, sendo considerado como moderada 

qualidade metodológica.  

O estudo realizado por Majoko et al (2007)31 apresentou baixo risco de viés para 

um item, alto risco de viés para dois itens e incerto para quatro itens, sendo considerado 

como baixa qualidade metodológica.  

A avaliação crítica dos ECR está apresentada na figura 1. 
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Figura 1. Resumo da avaliação do risco de viés dos estudos incluídos. 

 

 
7. SÍNTESE DE RESULTADOS POR DESFECHO 

 
7.1 Resultados por Desfechos Primários 

 
7.1.1 Mortalidade Materna 

 
 A metanálise realizada por Dowswells et al. 201525 considerou os resultados 

dos três estudos clínicos18,30,31. A mortalidade materna foi de 17 óbitos em 27.762 

gestantes com o modelo de consulta reduzida orientada e 13 óbitos em 23.742 

gestantes na consulta de pré-natal padrão de baixo risco. Não houve diferença 

significativa entre os grupos de gestantes de baixo risco (RR 1,13; IC 95%: 0,50 a 

2,57)27. 

 
7.1.2  Desordens hipertensivas na gravidez (incluindo pré-eclampsia) 

 
Considerando as desordens hipertensivas na gravidez, incluindo pré-

eclâmpsia, não houve diferença significativa entre os grupos de intervenção e controle 

de gestantes de baixo risco dos ECR18,30,31, porém ocorreu alta heterogeneidade dos 

resultados (RR 0,94; IC 95%: 0,73 a 1,22)27. 

 
7.1.3 Mortalidade Perinatal 

 
A mortalidade perinatal foi maior no grupo de consultas reduzidas orientadas 

quando comparado ao modelo padrão, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa (581 / 27.680 no grupo de consultas reduzidas versus 439 / 23.643 no grupo 

de consultas de pre-natal padrão em gestantes de baixo risco18,30,31; RR 1,15; IC 95%: 
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1,01 a 1,32)27.  

Quando analisado o parâmetro por tipo de risco no estudo de Villar et al. 200118, 

verificou-se também o aumento da mortalidade perinatal no grupo de consultas 

reduzidas em gestantes de alto risco, entretanto, não houve diferença significativa (RR 

1,00; IC95%: 0,85 a 1,17)33. 

 

7.1.4  Prematuridade  

 

Considerando o desfecho prematuridade, não houve diferença no número de 

partos prematuros entre os grupos de gestantes de baixo risco18,30,31 (RR 0,99, IC 95%: 

0,91 a 1,08)27. 

 

7.1.5 Baixo peso ao nascer: 
 

Não houve diferença entre os grupos quando os resultados foram agrupados 

em relação ao baixo peso ao nascer (menor de 2500 g) em gestantes de baixo 

risco18,30,31 (RR 1,04; IC 95%: 0,97 a 1,12)27. 

 

Tabela 2. Síntese de resultados por desfecho dos estudos incluídos 

 

Desfechos Primários ECR elegíveis Resultados RR (IC95%) 

Mortalidade Materna Villar et al. 2001 

Munjanja et al. 

1996 

Majoko et al. 

2007 

17 óbitos em 27.762 gestantes com o 

modelo de consulta reduzida 

orientada  

 13 óbitos em 23.742 gestantes na 

consulta de pré-natal padrão de baixo 

risco.  

Não houve diferença significativa 

entre os grupos de gestantes de 

baixo risco 

1,13 (0,50 a 2,57). 

Desordens hipertensivas na 

gravidez (incluindo pré-

eclampsia) 

Villar et al. 2001 

Munjanja et al. 

1996 

Majoko et al. 

2007 

Não houve diferença significativa 

entre os grupos de gestantes de 

baixo risco 

0,94 (0,73 a 1,22) 

Mortalidade Perinatal Villar et al. 2001 

Munjanja et al. 

1996 

Majoko et al. 

2007 

 

 

 

 

581 / 27.680 no grupo de consultas 

reduzidas versus 439 / 23.643 no 

grupo de consultas de pre-natal 

padrão. 

Houve diferença significativ em 

gestantes de baixo risco. 

 

Análise do parâmetro por tipo de risco 

no estudo de Villar et al. 200118, 

1,15 (1,01 a 1,32) 
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Vogel et al. 2013 

verificou-se também o aumento da 

mortalidade perinatal no grupo de 

consultas reduzidas em gestantes de 

alto risco, entretanto, não houve 

diferença significativa. 

1,00 (0,85 a 1,17) 

 

Prematuridade Villar et al. 2001 

Munjanja et al. 

1996 

Majoko et al. 

2007 

Não houve diferença no número de 

partos prematuros entre os grupos de 

gestantes de baixo risco. 

0,99 (0,91 a 1,08) 

Baixo Peso ao Nascer Villar et al. 2001 

Munjanja et al. 

1996 

Majoko et al. 

2007 

Não houve diferença entre os grupos 

quando os resultados foram 

agrupados em relação ao baixo peso 

ao nascer (menor de 2500 g) em 

gestantes de baixo risco 

1,04 (0,97 a 1,12) 

 

 

 
7.2. Desfechos Secundários: 

 

 
7.2.1 Desfecho: Complicações maternas 

 

Não houve diferença entre os grupos de gestantes de baixo risco quanto ao 

sangramento vaginal antes do parto (RR 1,33; IC 95%: 0,96 a 1,85)27.  

Com relação à anemia pós-parto grave e às infecções do trato urinário, apenas 

um estudo contribuiu com dados18, não havendo diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos de gestantes de baixo risco para estes desfechos (RR 

0,88, IC 95% 0,75 a 1,03)27. 

 
        7.2.2 Complicações perinatais 

 

Para a admissão na unidade de terapia intensiva neonatal, houve uma tendência 

dos resultados favorecerem o grupo de consultas reduzidas em gestantes de baixo risco 

(RR 0,86; IC 95%: 0,74 a 0,99). Entretanto, os resultados devem ser interpretados com 

cautela, uma vez que as definições de cuidados especiais neonatais variaram entre os 

ensaios e houve variações na forma como os dados sobre este resultado foram 

relatados27. 

 

7.3Avaliações de Tecnologias em Saúde 
 

Em relação às bases de dados de Avaliações de Tecnologias de Saúde (ATS), 

foi encontrada uma publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, 
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que emitiu novas recomendações para melhorar a qualidade da atenção pré-natal, 

com o objetivo de reduzir o risco de natimortos e complicações na gravidez, além de 

proporcionar às mulheres uma experiência positiva da gestação. Dentre elas, está o 

aumento do número de consultas de pré-natal de quatro para oitos contatos com 

profissionais de saúde ao longo da gravidez8. 

Este modelo preconizado pela OMS, com aumento do número de consultas, 

indica a associação entre frequência de contatos na atenção pré-natal de mulheres e 

adolescentes com o sistema de saúde e menor probabilidade de natimortos. Isso 

acontece devido ao aumento das oportunidades para detectar e gerir potenciais 

problemas. Um mínimo de oito contatos pode reduzir as mortes perinatais em até 8 

para cada mil nascidos quando comparado ao mínimo de quatro visitas8. 

Não foram encontradas outras avaliações de tecnologias em saúde sobre a 

redução do número de consultas de pré-natal (<6) em gestantes de baixo risco, alto 

risco e população indígena. 

 

8. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 

 
De acordo com o Sistema Grading of Recomendations, Assessment, 

Development and Evaluation (GRADE), as Revisões Sistemáticas, com ou sem 

metanálises, e os Ensaios Clínicos Randomizados inicialmente são considerados 

evidências científicas de alta qualidade35. 

Segundo os critérios do GRADE, para avaliação dos principais desfechos 

maternos e neonatais de gestantes de baixo risco, as evidências científicas foram 

consideradas de moderada qualidade da evidência para mortalidade materna e 

desordens hipertensivas e de alta qualidade da evidência para mortalidade perinatal, 

prematuridade e baixo peso ao nascer.  

A análise das evidências científicas a partir dos critérios do GRADE está 

apresentada na tabela 3. 
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Tabela 3. Apresentação da qualidade da evidência pelo GRADE dos desfechos 

maternos e neonatal em gestantes de baixo risco dos estudos18,30,31  

 
 

Qualidade da Evidência № de pacientes Efeito 

Evidência Importância 
№ dos 

estudos 
Delineamento 

do estudo 
Risco 

de viés 
Inconsistên

cia 
Evidência 
indireta 

Imprecisã
o 

Outras 
considerações 

Redução 
do numero 

de 
consultas 
pre-natal 

Pre-natal 
tradicional 

Relativo 
(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidade Materna 

3  ensaios 
clínicos 
randomizados  

não 
grave  

não grave  não grave  grave a nenhum  17/27762 
(0.1%)  

13/23742 
(0.1%)  

RR 1.13 
(0.50 
para 
2.57)  

0 menos 
por 

1.000 
(de 0 

menos 
para 1 
mais)  

⨁⨁⨁
◯ 

MODERADA 

CRÍTICO  

Desordens Hipertensivas 

3  ensaios 
clínicos 
randomizados  

não 
grave 

grave b não grave  não grave  nenhum  1123/26390 
(4.3%)  

1062/22463 
(4.7%)  

RR 0.94 
(0.73 
para 
1.22)  

3 menos 
por 

1.000 
(de 10 
mais 

para 13 
menos)  

⨁⨁⨁
◯ 

MODERADA  

CRÍTICO  

Mortalidade Perinatal 

3  ensaios 
clínicos 
randomizados  

não 
grave 

não grave  não grave  não grave  nenhum  581/27680 
(2.1%)  

439/23643 
(1.9%)  

RR 1.15 
(1.01 
para 
1.32)  

3 mais 
por 

1.000 
(de 0 

menos 
para 6 
mais)  

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 

CRÍTICO  

Prematuridade 

3  ensaios 
clínicos 
randomizados  

não 
grave 

não grave  não grave  não grave  nenhum  2454/25986 
(9.4%)  

2145/22108 
(9.7%)  

RR 0.99 
(0.91 
para 
1.08)  

1 menos 
por 

1.000 
(de 8 
mais 

para 9 
menos)  

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 

CRÍTICO  

Baixo peso ao nascer 

3  ensaios 
clínicos 
randomizados  

não 
grave 

não grave  não grave  não grave  nenhum  1876/25208 
(7.4%)  

1506/21012 
(7.2%)  

RR 1.04 
(0.97 
para 
1.12)  

3 mais 
por 

1.000 
(de 2 

menos 
para 9 
mais)  

⨁⨁⨁⨁ 

ALTA 

IMPORTANT
E  

 
CI: Intervalo de Confiança; RR: Risco Relativo; a. Pequeno número de eventos ; b. alta heterogeneidade dos resultados  

 

 

9. RECOMENDAÇÃO 

 
  Neste estudo, os autores avaliaram a redução do número de consultas de pré-

natal (<6) comparado ao modelo padrão (>6) para os desfechos maternos e fetais. 

  A redução no número de consultas pré-natal para gestantes de baixo risco, 

mesmo quando o conteúdo era melhorado (com visitas orientadas), comparado ao 

atendimento padrão, está associada ao aumento da mortalidade perinatal (alta 

qualidade da evidência). 

  Outros desfechos para o grupo de gestantes de baixo risco não apresentaram 

diferenças significativas como desordens hipertensivas (moderada qualidade da 
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evidência), mortalidade materna (moderada qualidade da evidência), prematuridade 

(alta qualidade da evidência) e baixo peso ao nascer (alta qualidade da evidência). 

  Foi encontrado apenas o estudo de Villar et al. 200118 analisado por Vogel et al. 

201332, que apresentou a mortalidade perinatal em gestantes de alto risco. Entretanto, 

mais ECR devem ser realizados para análise da evidência científica em gestantes de 

alto risco. 

  Não foram encontrados estudos para gestantes indígenas, impossibilitando 

qualquer análise para este grupo.  

  Ademais, a publicação recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda o aumento do número de consultas de pré-natal de quatro para oitos 

contatos com profissionais de saúde ao longo da gravidez, com a finalidade de 

melhorar a qualidade da atenção pré-natal, consequentemente reduzir o risco de 

natimortos e complicações na gravidez, além de proporcionar às mulheres uma 

experiência positiva da gestação. 

  Considerando que não houve diferença significativa na maioria dos desfechos 

maternos e neonatais, com exceção do desfecho de mortalidade perinatal, que é um 

dos principais desfechos perinatais, a recomendação do GRADE é fortemente contra 

a redução do número de consultas pré-natal, mesmo que orientadas de acordo com a 

necessidade, para gestantes de baixo risco. 

Recomendação do PTC (segundo MS, 2014)2:  
(  ) favor da tecnologia 

( ) incerta 

(X) contra a tecnologia 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os autores consideram a recomendação fortemente contra a tecnologia para 

gestantes de baixo risco, consequentemente para gestantes de alto risco e populações 

indígenas pela falta de evidências científicas destes dois últimos grupos. 

Os autores sugerem que sejam realizadas novas pesquisas comparando 

programas alternativos de cuidados pré-natais, incluindo monitoramento rigoroso 

materno e fetal, e a qualidade do acompanhamento das consultas de pré-natal, 

garantindo redução da mortalidade perinatal e outras complicações materno e fetais para 

os grupos de gestantes de baixo e alto risco e indígenas.  
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ANEXO 1 - Avaliação crítica de Revisão Sistemática pela ferramenta ROBIS 

ROBIS: Tool to assess risk of bias in systematic reviews 

 
Phase 1: Assessing relevance (Optional) 

ROBIS is designed to assess the risk of bias in reviews with questions relating to interventions, 
aetiology, diagnosis and prognosis. State your overview/guideline question (target  question) and  
the question being addressed in the review being assessed: 

    For Intervention reviews: 
 

Category Target question (e.g. overview or guideline) Review being assessed 

Patients/Population(s): Gestantes de baixo risco Gestantes de baixo risco 

Intervention(s): Redução do número de visitas pré-natal Redução do número de 
visitas pré-natal (<6) 

Comparator(s): Visitas pre-natal tradicional Visitas pré-natal tradicional 
(mínimo 6) 

Outcome(s): Desfechos primários:  
para gestante: Pre-eclampsia e mortalidade maternal 
para o recém-nascido: mortalidade perinatal, pretermo 
e pequeno para idade gestacional 
 

Desfechos primários:  
Mortalidade materna 
Prematuridade 
Pesoa ao nascer 
Mortalidade perinatal  

For aetiology reviews: 
 

Category Target question (e.g. overview or guideline) Review being assessed 

Patients/Population(s):   

Exposure(s) and 
comparator(s): 

  

Outcome(s):   

 

For DTA reviews: 
 

Category Target question (e.g. overview or guideline) Review being assessed 

Patients):   

Index test(s):   

Reference standard:   

Target condition:   

 

For prognostic reviews: 
 

Category Target question (e.g. overview or guideline) Review being assessed 

Patients:   

Outcome to be 
predicted: 

  

Intended use of model:   

Intended moment in 
time: 

  

 

Does the question addressed by the review match the target question? SIM
 YES/NO/UNCL
EAR 
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  Phase 2: Identifying concerns with the review process 

DOMAIN 1:  STUDY ELIGIBILITY CRITERIA 
Describe the study eligibility criteria, any restrictions on eligibility and whether there was evidence that 
objectives and eligibility criteria were pre-specified: 

1.1 Did the review adhere to pre-defined objectives and eligibility criteria? Y/PY/PN/N/NI 
1.2 Were the eligibility criteria appropriate for the review question? Y/PY/PN/N/NI 
1.3 Were eligibility criteria unambiguous? Y/PY/PN/N/NI 
1.4 Were all restrictions in eligibility criteria based on study characteristics Y/PY/PN/N/NI 

appropriate    (e.g.    date,    sample    size,    study    quality,  outcomes 
measured)? 

1.5 Were   any   restrictions   in   eligibility   criteria   based   on sources  of Y/PY/PN/N/NI 
information appropriate (e.g. publication status or format,    language, 
availability of data)? 

Concerns regarding specification of study eligibility criteria LOW/HIGH/UNCLEAR 

Rationale for concern: O estudo contempla todos os critérios deste domínio como sim. 

Y=YES, PY=PROBABLY YES, PN=PROBABLY NO, N=NO, NI=NO INFORMATION 

DOMAIN 2: IDENTIFICATION AND SELECTION OF STUDIES 
Describe methods of study identification and selection (e.g. number of reviewers involved): 

2.1 Did the  search  include an  appropriate range of   databases/electronic Y/PY/PN/N/NI 
sources for published and unpublished reports?  

2.2  Were  methods  additional  to   database  searching  used  to    identify Y/PY/PN/N/NI 
relevant reports?  

2.3  Were the terms and structure of the search strategy likely to   retrieve Y/PY/PN/N/NI 
as many eligible studies as possible?  

2.4  Were  restrictions  based  on  date,  publication  format,  or    language Y/PY/PN/N/NI 
appropriate?  

2.5 Were efforts made to minimise error in selection of studies? Y/PY/PN/N/NI 
Concerns regarding methods used to identify and/or select studies 
Rationale for concern: O estudo contempla todos os critérios 
deste domínio como sim. 
 
 

LOW/HIGH/UNCLEAR 

Y=YES, PY=PROBABLY YES, PN=PROBABLY NO, N=NO, NI=NO INFORMATION 

DOMAIN 3: DATA COLLECTION AND STUDY APPRAISAL 
Describe methods of data collection, what data were extracted from studies or collected through other 
means, how risk of bias was assessed (e.g. number of reviewers involved) and the tool used to assess risk 
of bias: 

3.1 Were efforts made to minimise error in data collection? Y/PY/PN/N/NI 
3.2 Were sufficient study characteristics available for both review authors

 Y/PY/PN/N/NI and readers to be able to interpret the results? 
3.3 Were all relevant study results collected for use in the synthesis? Y/PY/PN/N/NI 
3.4 Was risk of bias (or methodological quality) formally assessed using

 Y/PY/PN/N/NI appropriate criteria? 
3.5 Were efforts made to minimise error in risk of bias assessment? Y/PY/PN/N/NI 

Concerns regarding methods used to collect data and appraise studies LOW/HIGH/UNCLEAR 
Rationale for concern: O estudo contempla todos os critérios deste domínio como sim. 
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DOMAIN 4: SYNTHESIS AND FINDINGS 
Describe synthesis methods: 

4.1 Did the synthesis include all studies that it should? Y/PY/PN/N/NI 
4.2  Were all pre-defined analyses reported or departures explained? Y/PY/PN/N/NI 
4.3  Was the synthesis appropriate given the nature and similarity    in Y/PY/PN/N/NI 

the   research   questions,   study   designs   and   outcomes across  

included studies?  

4.4 Was between-study variation (heterogeneity) minimal or Y/PY/PN/N/NI 
addressed in the synthesis?  

4.5 Were  the  findings  robust,  e.g.  as  demonstrated  through funnel Y/PY/PN/N/NI 
plot or sensitivity analyses?  

4.6  Were  biases  in  primary  studies  minimal  or  addressed  in     the Y/PY/PN/N/NI 
synthesis?  

Concerns regarding the synthesis and findings 
Rationale for concern:  

LOW/HIGH/UNCLEAR 

Y=YES, PY=PROBABLY YES, PN=PROBABLY NO, N=NO, NI=NO INFORMATION 

Phase 3: Judging risk of bias 

Summarize the concerns identified during the Phase 2 assessment: 
 

Domain Concern Rationale for concern 

1. Concerns regarding specification of study 
eligibility criteria 

LOW O estudo contempla todos os 
critérios deste domínio  

2. Concerns regarding methods used to 
identify and/or select studies 

LOW O estudo contempla todos os 
critérios deste domínio 
sinônimos do Mesh. Restrição 
idioma Inglês 

3. Concerns regarding methods used to 
collect data and appraise studies 

LOW O estudo contempla todos os 
critérios deste domínio  
revisores. Risco de vies 
analisado pelo New-Castle 
Otawa Scale. 

4. Concerns regarding the synthesis and 
findings 

LOW Ausência de várias informações 
importantes. 

 

RISK OF BIAS IN THE REVIEW 

Describe whether conclusions were supported by the evidence: 

A. Did  the  interpretation  of  findings  address  all  of    the  concerns Y/PY/PN/N/NI 
identified in Domains 1 to 4? 

B. Was the relevance of identified studies to the review's research Y/PY/PN/N/NI 
question appropriately considered? 

C. Did the reviewers avoid emphasizing results on the basis    of their Y/PY/PN/N/NI 
statistical significance? 

Risk of bias in the review RISK: LOW/HIGH/UNCLEAR 

Rationale for risk: 

Y=YES, PY=PROBABLY YES, PN=PROBABLY NO, N=NO, NI=NO INFORMATION 

 


