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A anilise das ner~unt ;ls nao resnondidas parece indi -

car uuc as entrevistadas nio tenhaM tido acesso a um mini 

mo de informacõe, necessárias, evidenciando isto uma se-

ria hnrreir~ i to~nda de decis~es racionais, em prejuizo 

da saúde mnterno-infilntil do ~ rUflO em estudo. 

ó.3 Temno Disponível Para Fazer Per~unt3s 

lIouve interesse em saher at-é que ponto se considerou 

suficiente o temno disnonível p~ra fazer ner!!lmras. Para 

fins de análise estatística a~ruparam-se os dados confor-

me quadro a se~uir. 

QUADRO 64 - ASSOCIAcft,O ENTRE oPl-NrM -'A RESPE1TO DO 

TE1'fPO OIspnN1 \/FI -PUlA p""GUNTA'. f ESCOLA 

RIDA OE 

ESCOLARI- TEMPO PAR A PERGUNTAS PPOPORC!\O 
DADE SUFICIENTE INSUFICIENTE TOTAL DE TEMPO 

~UFICIENTE . 
• 

Primário 
Incompleto 1:' 4 64 16 (\ 0 ,65'15 74 

Primário 
Complet o !:l." 1 7 1 15 (1 , 6 52173 

TOTAL 81 3 [13 0,732673 

Qui-nuadrado ca lcul a do; 13,51* 

A proporc::ao de mulhere s nue consideram suficiente o 

tempo disponível rara nerguntas é si~nificantemente menor 

no grupo de mulheres com primário incomnleto: como se ob-
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e a primeira vez que a senhora vem ao pré-natal? 

- Desta vez é. 

- Em que mês a senhora está? 

- Sexto, acho. 

- Quantos filhos a senhora tem? 

- Este é o nove. 

- A senhora queria este nenê? 

Não queria não •.• e muita coisa. 

- Por quê? Dá trabalho? 

- Se dá. Estou ficando velha. Ainda bem que a minha 

mãe ficou com quatro, lá no~norte. Os meus dois 

últimos foram com fórceps. Em dezembro fiz uma 

operação. Vida dura. A senhora sabe ••• vagina ••• 

"perina" ••. Fiquei doze dias no hospital, três de 

pois da operação. Vida dura. E agora esperando ou 

tra vez. Não é hora. Mas Deus quis. Vamos ver o 

que sai. 

(Diálogo em um Serviço Pré-Natal. maio de 1974) 



1. INTRODUÇAO 
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A meta da Obstetrícia e da Pediatria é alcançar 

o máximo de qualidade de vida fetal, neonatal e infantil com 

vistas a garantir a cada indivíduo que se concebe "completo 

bem-estar físico, mental e social". Esta meta está se tornan

do cada vez mais importante e problemática. A vida nao começa 

com o nascimento, mas com a gestação e a saúde do feto e da 

criança dependem muito mais da saúde interconcepcional da mae 

do que se pensava até recentemente. 

Apesar de a criatividade e o trabalho de muitos 

médicos ter-se concentrado na área da Saúde Materno-Infantil, 

dentro de uma perspectiva de Saúde Pública e do ponto de vis

ta da Medicina Preventiva, os resultados têm-se mostrado, al

gumas vezes, pouco satisfatórios. 

Três enfoques poderiam utilizar-se na abordagem 

desse problema: 

a - disponibilidade de ~erviços de saúde; 

b - higiene ambiental; 

c - educação em saúde. 

~ 

Dos enfoques que visam ã prevençao, talvez seja 

a educação em saúde o mais complexo, por não se referir ape

nas ã informação em saúde mas, mais do que isso, ã mudança do 

comportamento humano. O que tem revelado a pesquisa na área 

do comportamento de mulheres em idade fértil nos períodos 

pré-natal e interconcepcional? Que na elevação dos níveis de 

saúde deste grupo há sempre um elemento condicional: ~ as 

mães comparecessem ao pré-natal no primeiro trimestre da ges-
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tação. se comparecessem regularmente às consultas médicas, !! 

adotassem a orientação recebida durante o período interconce:e. 

cional. e assim sucessivamente. Este "se" prende-se ao concei 

to de prevenção. representando um típico problema de Educação 

em Saúde. 

A obtenção de níveis elevados de saúde relaciona 

-se intimamente ao nível sócio-econômico da população a quem 

os programas se dirigem. Quanto mais elevado o nível de um 

grupo. maior probabilidade terá o mesmo de seguir recomenda -

ções médicas e de adotar comportamentos de natureza preventi-

va. Mesmo nos casos em que se removem ou minimizam custos, a 

renda continua a associar-se com o comportamento preventivo. 

Porém, afirmar que, uma vez eliminado o custo, se eliminariam 

também problemas de saúde de origem comportamental, seria uma 

afirmação teoricamente simplista1o • Estudos realizados e~ gr~ 

pos com alta renda evidenciaram que 37\ não adotavam as ações 

recomendadas com vistas à prevenção do câncer e que 40\ não 

escovavam os dentes após uma ou mais refeições'.' 7'. SHAPIRO 

e colaboradores l -' observaram que,~mesmo quando se reduzia o . 
custo do atendimento médico, continuavam a existir variações 

entre os grupos étnicos no que se refere ã assistência 
~ pre-

.natal. A mesma displicência ocorre, na área da imunização, on 

de, apesar de haver mecanismos seguros para eliminar doenças 

infecciosas, milhares de crianças continuam a não ser vacina-

das. Fenômeno análogo observa-se na área da Nutrição, 

são freqUentes doenças por excesso de consumo'·. 

onde 

Embora a pobreza seja um fator de risco, o ato 

do indivíduo submeter-se ou não a recomendações médicas inde-
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pende de barreiras financeiras. Mesmo que estas fossem elimi

nadas. nem por isso se chegaria aos resultados desejados". 

Significa isto que, atrás daquele "se" comprometedor, há todo 

um conjunto de elementos interdependentes, decorrentes dos 

sistemas de valor, da personalidade individual e do bom senso 

que, afinal, condicionam o comportamento de modo tão variável 

e imprevisível. 

A aceitação da idéia de que a doença pode ser 

prevenida depende de diversos fatores. Em primeiro lugar, da 

capacidade de perceber a existência de uma relação causa-efe! 

to associada com o fenômeno doença. Indivíduos com pouca exp! 

riência e baixa escolaridade necessitam "ver para crer", tor

nando-se difícil aceitar o fato de que certos elementos invi

síveis ocasionem doenças. Em segundo lugar, compreendida a r! 

lação de causalidade, torna-se necessário acreditar que o. ho

mem pode controlar o agente etiológico. Em populações de bai

xo nível sócio-econômico, tal constatação abalaria as convic

ções de indivíduos fatalistas que acreditam no destino e na 

incapacidade humana de controlá-lo-~~'Em terceiro lugar, o 

conceito de prevenção torna-se complexo na medida em que a 

ação faz com que algo não ocorra. Assim, nem sempre é possi

vel demonstrar o êxito em Medicina Preventiva; se algo deix04 

de ocorrer em virtude da aplicação da medida preventiva 

nem por isso se pode garantir que não ocorreria sem sua inter 

ferência- 2 • A situação agrava-se na medida em que indivíduos 

educados interpretam estatísticas com uma lógica que não se 

estende a camadas populacionais menos privilegiadas". Final

mente, é sempre problemático solicitar que se faça algo no 

presente para evitar doenças no futuro. Em relação a camadas 
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desprivilegiadas, resta saber até que ponto seria desejável 

submeterem-se a práticas incômodas, no presente, com vistas 

a evitar possíveis consequências no futuro 152 • 

Tal problemática reflete-se claramente na área 

da Saúde Materno-Infantil, no que respeita ã assistência mé 

dica nos períodos pré-natal e interconcepcional. g preciso 

que mulheres em idade fértil adotem medidas que permitam 

evitar ou controlar os riscos inerentes ã gestação. Há sem

pre um risco na saúde da mãe que não pode ser totalmente e

liminado mas, a par desse.irredutível mínimo, há riscos que 

podem e devem ser controlados durante a assistência pré-na

tal e, em seguida,no período interconcepcional. A prevenção 

desse tipo de risco apresenta, como referido, um contigente 

de natureza comportamental. Cabe ã Educação em Saúde levar 

as gestantes a iniciar a assistência pré-natal no primeiro 

trimestre, a fazer visitas regulares durante a gravidez e a 

seguir a orientação recebida. g preciso que elas procurem a 

assistência pré-natal tão logo se apercebam da gravidez a 

fim de que se submetam a um exame eompleto, recebendo o tra 
• 

tamento adequado. Tal preocupação assume particular impor -

tância em gestações de alto-risco. Tem-se então a possibili 

da de de orientar a futura mãe sobre cuidados a tomar duran-

te a gravidez, de prepará-la para o parto, dissipando in

quietações e reduzindo riscos que contribuem para aumentar 

a morbimortalidade infantil. Igualmente significativo é o 

papel da Bducação em Saúde durante o período interconcepci~ 

nal. S preciso que as mulheres com risco gravídico compare

çam regularmente a serviços de atendimento médico, a fim de 

que, fatores capazes de prejudicar a gravidez subseqüente, 
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sejam oportunamente controlados. 

Mostra a experiência, entretanto, que, mesmo em 

países onde existem bons serviços de atendimento médico, são 

justamente as mulheres mais necessitadas de tratamento' e 

orientação as que menos comparecem, problema este do âmbito 

da Educação em Saúde 1o ,. 

Em São Paulo, nem todas as unidades de assistê! 

cia materno-infantil oficiais possuem serviços de assistên

cia pré-natal. Naquelas que os possuem, o atendimento está, 

nao raramente, a cargo de médicos não especializados. Por ou 

tro lado, é ainda significativo o déficit de leitos hospita

lares destinados ã maternidade no Estado, particularmente no 

interior, embora sejam os mesmos suficientes para o atendi -

mento da população da Capital. Ã assistência deficitária pro 
, -

porcionada a mulher no ciclo gravídico-puerperal, soma-se a 

ignorância das gestantes que, muitas vezes, só utilizam os 

serviços disponíveis no período final da gestação. O número 

de comparecimento das gestantes par.- consulta médica é, em 

geral, muito reduzido. oscilando de 2 á 4 visitas antes da 

ocorrência do partol~6. 

Dados apresentados no XI Congresso de Genicolo

gia e Obstetrícia, em 1975, confirmam estas considerações. 

No Brasil, a maioria das gestantes ainda morre em conseqUên-

cia de problemas evitáveis, como hemorragia, infecções e to-

xemia. Comprova isto que, com acesso a uma assistência médi-

ca nem sempre eficiente e sem ter um nível cultural que lhes 

permita reconhecer a validade da assistência pré-natal, as 
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gestantes, em grande parte previdenciárias do INPS, represen

tam um dos pontos mais vulneráveis do setor saúde s2 

Tais considerações justificam o interesse dispe!! 

sado ao presente estudo que, basicamente, representa uma con

tribuição da Educação em Saúde para a prevenção do risco gra-

vídico pré-natal e interconcepcional. Esperamos que o mesmo 

permita aos órgãos de planejamento da Secretaria da Saúde ado 

tar uma pOlítica mais sistemática no que concerne ã Educação 

em Saúde de mulheres em idade fértil. 



2. CONSIDERAÇOES GERAIS 
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2.1 Risco Gravídico 

2.1.1 Variáveis Relacionadas com o Risco Gravídico 

2.1.1.1 Idade e Paridade 

A utilização do método de investigação 

epidemiológica em países de diferentes níveis 

de desenvolvimento sócio-econômico tem permiti 

do o acúmulo sistemático de dados que eviden -

ciam claramente o relacionamento entre idade e 

paridade da mãe e morbimortalidade materno-in

fantil. 

Existe uma associação entre estas duas 

variáveis e perda reprodutiva, definida como 

'perda de vida desde a fecundação do óvulo até 

o quinto ano de idade'15'. Em geral, tem:se fo 

calizado o efeito da idade e paridade em ter

mos dos seguintes fatores: mortalidade e com -

plicações maternas; mortalidade perinatal e 
~ 

mortalidade infantil; defeitos congênitos, de-

senvolvimento mental e comportamento anormais 

durante a infância; finalmente, característi -

cas psicológicas que afetam o comportamento. 

Ao realizar revisão crítica de estudos 

desenvolvidos na área, relata NORTMAN I05 que. 

em relação à idade. não admira não ser o risco 

acidental. visto que envelhecimento e reprodu

ção representam processos biologicamente rela

cionados. Isto não significa ser sempre perig~ 
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so ter filhos fora da faixa etária ideal, 20 a 

29 anos, já que o risco gravídico varia no es

paço e no tempo de acordo com o nível sócio-e

conômico, comprovando, mais uma vez, que fato

res sócio-econômicos e c~urais determinam, em 

Irande parte, o grau de risco absoluto, mesmo 

q~ndo nao se considera a idade materna. A par 

.isto, é preciso ter-se presente, no entanto, 

q~e as curvas de risco por idade em forma de U 

~ de J, persistem em todos os níveis de risco 

.~soluto, evidenciando que os processos bioló

.icos são, de fato, os principais determinan -

tes do fator idade no risco da reprodução. 

A Investigação Interamericana de Mort! 

lidade na Infância, pesquisa realizada em col! 

boração c coordenada pela Organização Panameri 

cana da Saúde em escala continental, deixou 

claro que, além das múltiplas causas de morta

lidade infantil, a id~de : paridade da mãe se 

associam a taxas de mortalidade infantil. Nos 

projetos realizados no Brasil, Chile, EI Salv! 

dor, México e Estados Unidos, observou-se uma 

característica constante na relação entre mor

talidade neonatal devida a causas perinatais e 

idade da mãe, sendo mais elevadas as taxas de 

mortalidade neonatal entre mães com menos de 

20 anos. Mostraram os dados, também, que mães 

com 20 a 24 e 2S a 29 anos acusavam taxas me

nos elevadas de mortalidade neonatal, aumentan 
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do a mesma, significantemente. à medida que a!! 

metltava a idade da mãe. Da mesma forma, verifi 

cou-se haver uma característica constante en-

tre a mortalidade neonatal devida à imaturida-

de como causa básica ou-'1f'Ssociada e à idade da 

mãe. Nos projetos que incluiram dados sobre a 

idade materna, as taxas de imaturidade foram 

invariavelmente maiores entre mães com menos 

de 20 anos ou com mais de 3S anos, localizando 

-se as taxas mais favoráveis entre mães com i-

dade intermediária. Observou-se, igualmente, 

que o risco de morrer no período neonatal em 

consequência de agravos maternos era menor en

tre crianças nascidas de mães entre 20 e 29 

anos, aumentando ã medida em que a idade se a

fasta para menos ou para mais destes limites. 

O mesmo ocorreu em relação a complicações de 

gravidez e parto e em relação ã anóxia e hipó

xia: a mortalidade mostrou-se invariavelmente 

mais elevada entre os re~ém-nascidos do grupo 

de mães mais jovens, aumentando ligeiramente 

entre recém-nascidos de mães mais idosasl 29 • 

Dados sobre paridade, obtidos em três 

dos projetos realizados em determinadas áreas 

geográficas do Chile, México e Estados Unidos, 

evidenciam também que as taxas de mortalidade 

neonatal aumentam rapidamente após o primeiro 

nascimento, no Chile e nos Estados Unidos, e 

depois do terceiro nascimento, no México. CriaE 
BlBT.JOT;C:CA 

FACULC .. c Cc ~~cJ"c PÚBLICA 
UIJ.IVERSlllAnF OF ~b.(} PArIII\. 
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ças ocupando o quinto lugar ou outro subseqUe~ 

te, na ordem de nascimento, apresentaram maior 

probabilidade de morrer por causas perinatais 

durante o período neonatal. Relação ainda mais 

estreita observou-se, nos três projetos. entre --ordem de nascimento e mortalidade neonatal por 

imaturidade I 29. 

Complementando a ampla documentação le 

vantada pela Investigação Interamericana de 

Mortalidade na Infância, outros estudos chamam 

a atenção para os efeitos da idade e paridade 

na morbimortalidade materno-infantil. Em São 

Paulo, verificou-se ser maior a ocorrência de 

perdas fetais tardias entre mulheres com menos 

de 20 anos do que entre mulheres com 20 a 29 

anos, aumentando a mesma com o crescer da ida

de para atingir seu valor máximo depois dos 40 

anosl 51 • O mesmo ocorreu em relação ã mortali-

da de perinatal, onde ~ mais baixo valor do coe 

ficiente se observou no grupo de mães com ida-

de entre 20 a 29 anos 82 • Pesquisa realizada 

nos Estados Unidos mostrou que a taxa de mort! 

lidade associada à gravidez e parto sofria um 

acréscimo de 10 a 12\ por ano, após trinta anos 

de idade l '. A incidência de complicações de 

gravidez e parto. particularmente de hemorra -

gias, toxemia e parto prolongado, foi cerca de 

três vezes maior entre mulheres com mais de 3S 

anos do que entre mulheres entre 20 e 30 anos 
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de idade l17 , 131. Ao rever estudos que conside 

ram idade e paridade da mãe, menciona ILLSLEY" 

dados levantados por WOODBURy I67 e YERUSHALMYI70 

nos Estados Unidos, confirmando resultados de 

estudos realizados na Grã-&retanha a nível 10-

cal e nacional'-16, 23, 63. Igualmente signifi 

cativos são os dados levantados pela Pesquisa 

Britânica de Mortalidade Perinatal que permiti 

ram observar um acentuado aumento da mortal ida 

de infantil ã medida que aumentava a idade ma

terna, sendo aquela 54\ mais elevada após o 

quinto parto H . 

Pesquisa realizada por LOEB 86 , nos Es-

tados Unidos, acusou maior porcentagem de bai-

xo peso ao nascer entre recém-nascidos de maes 

com menos de 20 anos do que entre mães com 20 

a 24 anos, aumentando a freqüência ã medida 

que a paridade aumentava. Referido por OMRAN 1
:

7 

o estudo de CI~SE mostrou ~er maior a freqUên-

cia de baixo peso ao nascer, igualou inferior 

a 1500 gramas, entre maes com menos de 20 anos 

do que entre mães com 20 a 29 anos; além dis

to, mães com idade inferior a 20 anos ou com 

20 a 24 anos tinham maior número de crianças 

com 2501-3000 gramas ao nascer do que mães com 

25 a 29 anos. 

Torna-se necessário considerar, por o~ 

tro lado, os efeitos que a paridade parece ter 
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sobre o atraso mental das crianças. Mais recen 

te e menos documentada, esta associação tem si 

do explorada por vários pesquisadores. Afirma 

OMRAN 107 que, quanto a isto, poucos são os es

tudos significativos ent!$. muitos com general i 

zações discutíveis. Menciona o autor pesquisa 

realizada na França&~ em 1943-44, incluindo a

proximadamente 2\ dos escolares de 6 a 12 anos, 

num total de 95.237 crianças, oriundas de 20 

regiões do país. Segundo esse estudo, a aplic! 

ção do teste de inteligência de René Gilles a

cusou uma queda na contagem média de crianças 

com vários irmãos, sendo a idade mental de fi

lhos únicos cerca de dois anos superior ã ida

de mental de crianças com sete ou mais irmãos. 

Esta associação mostrou-se mais evidente entre 

filhos de fazendeiros, trabalhadores manuais e 

pessoal de escritório, sendo menos aparente e~ 

tre filhos de indivíduos com nível universitá

rio. RECORD e colabol"ádores l33 estudaram 50172 

crianças em Birminghan. mencionando a existên

cia de um decréscimo de habilidade verbal em 

famílias com número maior de filhos. Ao incluir 

-se a variável nível sócio-econômico na análi

se, verificou-se aumentar a contagem nos 

grupos provenientes de estratificações so-

ciais mais elevadas; contudo, o efeito da par! 

da de fez-se sentir já que, em todas as classes 

sociais, à maior paridade correspondeu, sem

pre, menor habilidade verbal. Mais recente, o 
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estudo realizado por REED e REEDI3~ mostrou. que 

o QI médio decresce sensivelmente a partir da 

sexta criança. Mencionados por CLAUSEN e CLAU

SEN 3o , os estudos de DOUGLAS, ELDER e ROSEN su-

gerem que o declínio de QI associado ao maior 

número de filhos explica o rendimento acadêmico 

inferior, pois, em geral, crianças oriundas de 

famílias menores demonstram maior realização e 

maior motivação acadêmica do que crianças oriun 

das de famílias com prole mais numerosa. 

Há, portanto, fatores bem identificados 

de risco inerentes ã idade e paridade da mãe. 

Em relação ã idade, afirma BERELSON 2o que repr~ 

sentaria grande benefício para a humanidade se 

a reprodução humana se realizasse entre 18 e 35 

anos de idade e nao entre 15 e 45 anos. Deste 

modo, o período de reprodução passaria a ter a 

duração de 17 anos em vez dos 30 anos que cor-

respondem ao período eio10gicamente natural. 

Chama o autor a atenção pãra o benefício poten

cial que tal redução representaria não só para 

as crianças como para a sociedade global, se 

nenhuma mulher desse ã luz antes dos 18 ou de-

pois dos 35 anos. Com isto, diminuiria a inci

dência de mortalidade materna, de abortamentos 

espontâneos, de complicações da gravidez e, ta~ 

bém, de mortalidade perinatal, neonata1 e infan 

til. Além disto, reduzir-se-iam problemas rela

tivos ã normalidade da criança, também relacio-
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nados à idade materna: prematuridade e baixo p~ 

so ao nascer, com dist~rbios como epilepsia, a

traso mental, surdez e gagueira ocorrem mais 

freq~entemente entre grupos de mães jovens e 

mães mais velhas. 
-~-

2.1.1.2 Intervalo Intergestaciona1 

Não são recentes os estudos sobre os 

efeitos, para a sa~de materno-infantil, do in -

terva10 decorrido entre duas gestações. Em W23, 

pesquisa realizada pe1..o.- Children' s Bureau em 

oito cidades americanas, durante um período de 

cinco anos, mostrou ser mais elevado o coefic~n 

te de mortalidade infantil em mulheres com in -

tervalos curtos entre duas gestações, decresce~ 

do o mesmo quando o intervalo ultrapassava um 

período equivalente a três anos 68
• YERUSHALMy 171 

verificou, ao levantar dados de cerca de 7 mi

lhões de crianças nat~vivas e natimortas nos Es 

tados Unidos que, a intervalos relativamente cur 

tos e relativamente longos, se associavam coefi 

cientes de prematuridade e de natimortalidade 

mais elevados do que os coeficientes de premat~ 

ridade correspondentes a intervalos mais modera 

dos. 

Do mesmo autor, estudo focalizando a 

história reprodutiva de mulheres com menos de 50 

anos, com intervalos conhecidos entre o término 

de uma gravidez e o início da gravidez subseqUen 
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te, evidenciou, entre outras coisas, o efeito 

negativo de intervalos excessivamente curtos 

ou excessivamente longos no que respeita 

mortalidade fetal tardia l72
• 

. 
a 

HOLLEY e colaboradores 67 realizaram 

um dos mais completos estudos sobre problemas 

infantis em 14 centros americanos, analisando 

dados de 58.000 pacientes. O estudo comparou 

crianças nascidas com 36 semanas ou mais, de

pois de decorrido um ano após a gestação ant~ 
.--

rior, com crianças com a mesma idade gestaci~ 

nal, nascidas após um intervalo de 2 a 5 anos 

após a gestação anterior. Ao agrupar os pares, 

consideram-se os seguin,tes fatores: hospital 

onde nasceram, sexo, raça e nível sócio-econQ 

mico. Sempre que dois ou mais possíveis con -

troles preenchiam estes requisitos, elegiam -

se, tambim, grupos com idade materna e ordem 

de nascimento semelhantes. Selecionaram-se,a~ 

sim, 251 pares, com vistas a estudar as se

guintes variiveis: peso ao nascer, idade ges

tacional, nontuação na escala mental e motora 

de BAILEY, c.r. STANFORD BINET e exame neuro-

lógico anormal ou suspeito durante o primeiro 

ano de vida. Hostraram os resultados que crian 

ças nascidas apos o intervalo de um ano, apr~ 

sentavam menor peso ao nascer, menores pontu~ 

çoes nas provas de BAILEY aos 8 meses de ida-

de e menor quociente intelectual aos 4 anos 
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de idade, segundo testes de BINET, do que crian 
~ 

ças nascidas apos um intervalo de 2 e 5 anos. 

Em relação ã idade gestacional, nao se encon-

trou nenhuma diferença significativa. Tais re-
~ sultados levaram os autores a afirmar que a ra-

pida sucessão de gestações íiéfde exercer um efei 

to sobre o feto in utero, mesmo quando se con

trolam fatores relativos a baixo nível sócio-

econômico. Em relação a baixo peso ao nascer. 

confirmaram os dados de HOLLEY e colaboradores 67 

os resultados do estudo realizado por BISHOP e 

mencionado por WALLACE I62
• Neste. a freqUência --de baixo peso ao nascer foi de 7.8\ para inter

valos maiores de 23 meses. 10.3\ para interva -

los de 12 a 23 meses. alcançando o valor de 18\ 

em intervalos menores de 12 meses. 

Ao analisar 13.000 nascimentos, em est~ 

do de âmbito nacional realizado na Grã-Bretanha 

durante uma semana. DOUG~AS~3 notou maior por-

centagem de prematuros entr. crianças nascidas 

após um intervalo igualou menor do que um ano. 

decrescendo aquela entre crianças nascidas após 

intervalos de 2 a 6 anos. Complementando estes 

achados. mostra o estudo de WISHIK 166 que. qua~ 

to mais curto for o intervalo entre as gesta

ções. maior será o risco de mortalidade materno

infantil. Afirma o autor que casos com boa nu

trição. atendimento médico adeqüado e idade e 

paridade ótimas sofrem. não obstante. o impacto 
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negativo de intervalos menores de dois anos. 

2.1.1.3 História Obstétrica 

Um insucesso no final da gravidez ante

rior. assim como a presenç~-de uma condição 

desfavorável durante o ciclo gravfdico. contri 

buem para aumentar o risco geral de uma ges-
J 7. ~ I • 109. 111. I 2 J • I 5 o 

tação 

O estudo britânico sobre mortalidade p! 

rinatal mostrou que mulheres com histórias pre 

gressas incluindo partos~rematuros. natimortos 

ou óbitos neonatais apresentavam maior incid~n-
2~ 

cia de óbitos durante o perfodo perinatal A 

alta taxa de disperdfcio perfodico na reprodu -

ção humana leva. assim.a identificação de mu 

lheres com maior probabilidade de resultados des 
129 

favoráveis da gravidez. 

Da mesma forma. complicações obstétri 
~ 

cas como distócia. hemorragia. placenta prévia. 

deslocamento prematuro da placenta. rotura ute

rina. toxemia. moléstia hipertensiva da gravi -

dez e hiperemese gravfdica apresentam estreita 
2'" 17. 

relação com a morbimortalidade perinatal 
1_' 

Finalmente. doenças cardiovasculares ou 

renais. diabetes. anemia. colagenose e psicose. 

entre outras. comprometem a gravidez. contri-
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buindo, também, para o aumento do risco mater

no-infantil H. 

Estudos dos efeitos destas três ordens 

de problemas justificam, sem dúvida, sua inc1~ 

sao em sistemas de avaliação de risco gravídi 

co. 

2.1.1.4 Fatores Sócio-Econômicos 

Inegavelmente, cahe aos grupos de bai--xa renda maior incidência de morbimorta1idade 

materno-infantil. O relacionamento entre nível 

sócio-econômico e saúde tem sido amplamente r~ 

gistrado na literatura epidemiológica 19, 2 h • 3,.115 

Há muito tem se observado que a efi 

ciência reprodutiva difere de acordo com nível 

sócio-econômico dos gruyos em estudo. Segundo 
~ 

ILLSLEy69, fundamentam-se~s argumentos na an! 

1ise de associações existentes entre indicado-

res de nível sócio-econômico, tais como escola 

ridade, renda familiar, ocupação e caracterís

ticas domiciliares e resultados desfavoráveis 

da gravidez. 

Estudo realizado por BUTLER e BONHAM2-

evidenciou a associação entre nível sócio-eco

nômico e mortalidade perinatal, fato este i

gualmente registrado por RIDER e co1aboradores}'9 
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.KLEIN e KARTEN'8 verificaram que 72\ 

dos óbitos maternos, correspondiam a mulheres 

de baixo nível sócio-econômico, observação que 

coincide com os resultados de estudo realizado 

por CIARI Jr. e ALMEIDA 2 ', em São Paulo. --
Após cuidadosa revisão de dados, OSOFSKY 

e KBNDAL 11S verificaram haver maior proporção 

de mulheres com risco gravídico nos grupos de 

baixo nível sócio-ecdhômico, onde são mais fre 

qUentes compliçações de gravidez e casos de 

mortalidade perinatal e iAfantil. Recomendam 

os autores a realização de estudos sobre os 

efeitos de vários tipos de carência ambiental 

não só durante o ciclo gravídico, mas também 

durante o desenvolvimento infantil subseqUente. 

No que respeita às características da 

reprodução de mulheres de baixa renda. refe-

rem-se BIRCH e GUSSOW21~a: "mulheres demasia

damente novas ou velhas e côm gestações muito 

freqUentes", padrão típico das estratificações 

mais carentes da pirãmide social. 

Não admira, pois, que o relacionamento 

entre renda e saúde tenha sido abordado, cada 

vez com mais freqUência. em estudos de caráter 

epidemiológico. Ao se considerarem os efeitos 

da pobreza na saúde materno-infantil, sugere-
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se que a eliminação daquela deve constituir m! 

ta prioritária, pois disto dependerá a eleva

ção dos níveis de saúde de amplos segmentos P2 

pulacionais, particularmente nos países ell de

senvolvimento. 

2.1.2 Conceito de Risco Gravídico 

A associação existente entre as variáveis inde 

pendentes, idade, paridade, intervalo intergestacio

nal, história obstétrica e condições sócio-econômi -

cas da mãe, e variáveis relatn-as ã morbimortalidade 

materno-infantil levou ao reconhecimento de que, do 

ponto de vista preventivo, importante parte dasupe! 

visão assistencial deveria concentrar-se na previsão 

e proteção da eficiência reprodutiva dos grupos mais 

vulneráveis da população. Para denominá-los, passa -

ram a surgir na literatura médico-sanitária expres

sôes como "risco gravídico", "mulheres de alto ris

co", "fetos de risco". exigitído subseqUente esclare

cimento de termos. 

Observa GOLDS. que, considerando-se "alto" co

mo sinônimo de grave ou sério e"risco" como perigosa 

chance de agravo, pode-se interpretar a expressão a! 

to risco como a séria e grave oportunidade de agra

vo, perda ou perigo. Aplicando-se a definição de al

to risco ã prática em Saúde Materno-Infantil, enten

de-se por alto risco a séria e alta probabilidade de 

morbimortalidade do feto, da criança e da mãe. Para 
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GOODWIN e cOlaboradores s " denomina-se gravidez de ris 

co àquela cujas características do ambiente materno ou 

de desempenho reprodutivo anterior representem um ris

co substancial para o bem-estar do feto. Para ALMEIDA 

e colaboradores I, entende-se por risco gravídico a opor 

tunidade de ocorrerem agravos l1Sicos, psíquicos e so

ciais na gestante e no feto. PINOTTI e colaboradores 12 ' 

denominam de gravidez de alto risco a gestação que au

menta a probabilidade de morte do feto antes ou depois 

de parto. Pode-se ainda definir o conceito de 

gravídico como o estado resultante de fatores 

risco 

sócio-

biológicos que determinem, em mulheres de idade fértil --
e em seus produtos, maior probabilidade de óbito. Ris-

co gravídico refere-se, assim a: a) risco reprodutivo 

durante os períodos pré-concepcional e intergestacio -

nal, b) risco obstétrico, ~sto é, risco materno-fetal, 

risco perinatal e obstétrico durante a gravidez, parto 

e pós-parto e, finalmente, c) risco pediátrico s • 

o conceito de "risco g~avídico" que, subseqUent! 
~ 

mente, deu origem ao termo "mulher de alto risco" ou 

"feto de risco" tem vindo a atrair, cada vez mais, a 

atenção de especialistas responsáveis pela saúde mater 

no-infantil. Com isto pretendeu-se obter resultados 

que, a curto, médio e longo prazo e particularmente em 
, 

relação ao grupo mais vulnerável da população, permi -

tam melhorar a qualidade do produto da gestação, obje-

tivo este comum à moderna Obstetrícia e Pediatria, 

dentro de um ponto de vis ta médico-preventivo 3 \o ", 5&, 

72,102 



2.1.3 Identificação do Risco Gravídico 

"Alguns indivíduos e grupos correm maior risco 

de perdas fetais e neonatais do que outros mais favo 

recidos. Se fosse possível identificar as mães com 

maior risco, concentrando sobre elas os recursos 

disponíveis, poder-se-ia provocar lIaior impacto no 

problema global. Em termos de Saúde Pública, isto 

diz respeito ã necessidade de estabelecer prior ida -

des nos serviços de atendimento médico, com vistas a 

alcançar maior eficiência nos-programas que procuram 

reduzir a mortalidade perinatal. Tal respo~sabilida

de diz respeito ã comunidade global, pois, em função 

da limitação de profissionais e de recursos disponí

veis, torna-se necessário f~zer uma escolha, seja co 

mo resultado da avaliação científica do problema, se 

ja como resultado de pressões sociais quanto ã utili 

zação dos recursos comunitários". Com estas palavras, 

SCHLESINGER e NBSBITT 1
-', pr~ocupados com a mortali-

• 
dade perinatal. apontaram, pela-primeira vez, a im -

portância de identificar a população de alto 

dentro de uma perspectiva da Saúde Pública. 

risco 

As referências. cada vez mais freqüentes, ao 

"risco gravídico" e a "mulheres e fetos de alto ris

co" passaram. entretanto, a exigir métodos práticos 

para sua identificação. Em 1965, a Comissão Materno

Infantil para Redução da Mortalidade Infantil. nos 

Estados Unidos, recomendou oficialmente que se iden

tificassem mulheres e recém-nascidos de riscos-o Nes 
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se mesmo ano, a Secretaria da Saúde de New York pu

blicou, pela primeira vez, os critérios para identi 

ficação de pacientes com ou sem risco". 

Fundamentadas em dados científicos e na pro -

pria experiência médica, surgiram pacientes hipoté

ticas que passaram a localizar-se nos extremos de 

um contínuo de risco: de um lado, mulheres sem ris

co, ou seja, com baixa paridade, espaçamente razoá

vel entre uma e out.ra gravidez, capacidade reprodu

tiva normal, comparecimento~egular ao pré-natal e 

sem complicações ou intercorrências; do outro lado, 

pacientes com risco, isto é, com alta paridade, es

paçamento curto entre uma e outra gravidez, capaci

dade reprodutiva deficientê, perdas perinatais ant~ 

riores, complicações e intercorrências e assistên -

cia pré-natal deficiente. Analisadas isoladamente e 

com algumas variações estas características permiti 

ram classificar o grupo em -ofo·co em dicotomia do ti

po "com risco - sem risco", sem qualquer graduação 

intermediária. 

Os critérios para identificação de pacientes, 

segundo a Secretaria da Saúde de New York, foram u

tilizados por ~~RMOL e colaboradores' 1 em estudo so 

bre mortalidade materna. Como hipótese, afirmava-se 

que, se as mães de risco pudessem ser identificadas 

antes da concepção e incluídas em programas de pla

nejamento familiar com vistas a impedir, temporária 

ou definitivamente, nova gravidez, se reduziria a 
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mortalidade materna. Os crit~rios selecionadQs per

mitiram identificar 28 mulheres de alto-risco entre 

as 40 que morreram sendo que, destas, 2S não haviam 

desejado a gravidez que lhes tirara a vida. 

Em 1967, BEASLEYe PARRISH1I utilizaram crité 

rios análogos para dividir a população obstétrica 

em "grupos com risco" e "grupos sem risco". 

Em 1969, GOODWIN e colaboradores 51 referiram

se ã necessidade de selecionar gestações de risco 

com vistas a reconhecer o ríSco fetal. Nesse mesmo 

ano, GOLD s- apresentou resultados práticos. de um 

programa realizado na Faculdade de Medicina de New 

York, programa este que aplicou crit~rios específi

cos para identificação de gestações de alto risco. 

Divulgara-se, assim, o conceito de risco gra

vídico e, com ele, as normas que permitiriam iden

tificar os grupos mais vulnéráveis da população • 
• 

2.1.4 Critérios para Avaliação do Risco Gravídico 

Alguns desses investigadores preocuparam-se, 

não apenas com as normas para a identificação de mu 

lheres com características desfavoráveis, mas com a 

elaboração de índices de avaliação do risco gravíd! 

co, isto ~, com sistemas de pontuação capazes de 

considerar conjuntamente aquelas características. ~ 

ta disposição fundamentava-se no pressuposto de que 
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sua interdependência deveria ser considerada, ao ava 

liar-se o grupo de mulheres de idade fértil. Tal es

forço representava um passo adiante no diagnóstico mé 

dico, por procurar controlar a fabilidade e a subje

tividade do julgamento clínico-;'"'criando condições p! 

ra o desenvolvimento de estudos comparativos e long! 

tudinais sobre a população de risco. 

Em 1968, PERKIN1z1_apresentou um índice de ava 

liação de risco gravídico, fundamentado nas • # varl.a-

veis idade, paridade, intervalo entre gravidezes, h~ 
.--

tória obstétrica e condições sociais de mulheres de 

idade fértil. Variando de O a 10 pontos, este siste

ma de pontuação, cujo mérito reside em sua simplici

dade, permite classificar ~ população-alvo em três 

diferentes grupos: baixo risco (O - 2 pontos), médio 

risco (3 - 4 pontos) e alto risco (S ou mais pontos). 

A aplicação deste índice, em puérperas internadas em 

hospitais, permite a imediata avaliação de mulheres - -~ 

de alto risco e, portanto, com maior probabilidade 

de contribuir para a morbimortalidade materno-infan

til. Uma vez identificadas, deveria este grupo rece

ber orientação especial em planejamento familiar, s~ 

do submetido, em seguida, a maior número de consul -

tas, de entrevistas e visitas domiciliarias. Tais m~ 

didas visam a prolongar o período interconcepcional 

de mulheres de alto risco, até que estas usufruam 

de saúde suficiente para garantir melhores resulta -

dos em gestações subseqüentes. Sugere o autor que e! 

te mesmo índice seja aplicado pelo pessoal de saúde 
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na comunidade, observando que, tal como salientam 

BEASLEY e PARRISIII~ se.rviços de Planejamento fami -

liar poderiam reduzir significantemente a morbimor

ta1idade materno-infantil. Segundo PERKINI23, antes 

de adotar-se um sistema de pontUação na mensuração 

do risco gravídic:o em mulheres não grávidas, torna

se necessário conheceras limitações e desvantagens 

potenciais do mesmo, já que nenhum sistema de pon -

tuação permite selecionar todas as mulheres de alto 

risco. ~ preciso ter presente, portanto, que o sis

tema proposto, servindo para alertar médicos e pes--soaI de saúde sobre os fatores que contribuem signi 

ficantemente para o risco reprodutivo, pod~não obs 

tante, excluir pacientes com histórias raras do gr~ 

po de alto risco, exigiRdo isto a intervenção regu

lar do julgamento clínico. Para PERKIN!2à rígida a

derência a qualquer sistema de pontuação limita sua 

utilidade clínica. 

Em 1969, após significativa experiência na 

área da mortalidade perinatal, AUBRY e NESBITT' cha 

maram a atenção, mais uma vez, para as vantagens de 

identificar prospectivamente o grupo de pacientes de 

alto risco, afirmando que se a estas fosse propor -

cionado atendimento individualizado, talvez se pu -

desse reduzir a mortalidade perinatal. Observaram 

também que, apesar das referências ao conceito de 

alto risco, poucos estudos existiam na época a res

peito de critérios prospectivos para reconhecimento 

dessas pacientes, assim como a respeito de aspectos 
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relativos a seu tratamento ou aos resultados desse 

tratamento. Mais tarde. estes mesmos autores apre

sentaram um índice para avaliação do risco gravíd! 

co de.mulheres de idade fértil, descrevendo dois 

anos de experiência prática a respeito da seleção, 
~ 

tratamento e resultado dos tratamentos de mulheres 

de alto risco gravídico 1ol • O índice de Assistên -

cia em Saúde Materno- Infantil (ASMI) , apresentado 

por AUBRY e NESBITT', atribui pontos negativos a 

características desvantajosas das pacientes. De ca 

ráter arbitrário, estes pontos consideram a impor

tância relativa de cada um des fatores na morbimor 

talidade perinatal, distribuindo-se os mesmos em 

oito grupos: idade materna, raça e estado civil, 

paridade, antecedentes obstétricos, problemas méd! 

co-obstétricos e de nutrição, problema do aparelho 

reprodutivo, condições emocionais e condições 

cio-econômicas. Somando-se a pontuação total 

respondente à variação de cada um dos fatores 

subtraindo-a do valornuméri-co 100, pode-se 
-

~ 

so-

cor-

e 

divi-

dir as pacientes em três grupos: pacientes com me-

nos de 70 pontos, representando o grupo de alto 

risco; pacientes com 70 a 84 pontos, corresponden-

do ao grupo de médio risco e pacientes de baixo 

risco, com 85 pontos. 

Em 1973, AUBRY e PENNINGTON 7 publicaram um 

trabalho sobre a experiência adquirida com a apli

cação do índice ASMI em 1000 pacientes da popula

ção obstétrica, incluindo a análise subseqUente de 

• 
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cada uma das gestações. Segundo este relato, o enfo 

que não se mostrou totalmente satisfatório por ter 

sido aplicado a uma população obstétrica com maior 

risco do que a população obstétrica atendida normal 

---mente por clínicas particulares e, também, por ign~ 

rar eventos ocorridos durante gestação e parto. Tal 

constatação levou ã análise consecutiva de 450 pa -

cientes de clínicas particulares e públicas, acres-..-

centando-se ao formulário original o fndice de Par-

to. Desenvolvidos sistematicamente, evidenciaram es 

tes estudos que 20 a 30\ d~população obstétrica de 

ra origem a 70 a 80\ da morbimortalidade perinatal. 

Tais resultados evidenciam, sem dúvida, a importân-

cia de se identificar a população de risco dentro 

de uma perspectiva médico~preventiva. HOBEL e cola

boradores&S, em estudo realizado junto a 738 mulhe

res, afirmam ser provável prever-se a morbimortali

da de perinatal graças ã aplicação de um sistema de 

avaliação de risco gravíd!co, fundamentado numa 

análise de fatores relativos áo pré-natal, parto e 

período neonatal. O sistema proposto por estes auto 

res permitiu dividir a população em grupos de alto 

risco, com enfoque igualou superior a 10 pontos e 

grupos de baixo risco com contagem inferior a 10 

pontos. Observa-se que a identificação do risco no 

período pré-natal e no parto possibilita um melhor 

conhecimento do contínuo de risco no período perin! 

tal. 

Recusando-se a considerar cada uma das categ~ 
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rias como entidades isoladas que afetam o feto ou r! 

cém-nascido e afirmando que o risco perinatal aumen

ta. de modo cumulativo. pela coexistência de condi

ções sobrepostas. GOODWIN e colaboradores sl imagina---ram um sistema simples de pontuação facilmente util! 

zável durante o treinamento de residentes. Tendo co-

mo pressuposto o sinergismo dos fatores de risco fe

tal. fundamentaram esse sis~ma em três ordens de ca 

tegorias: condições da muiher no início da gravidez. 

complicações durante a gravidez e idade gestacional 

do feto ao tempo de aplicação,Ao sistema. Neste, a

tribui-se o valor O a pacientes com condições favor! 

veis e o valor máximo 10 àquelas com condições prec! 

cias. Ao comparat mortes perinatais com crianças que 

sobreviveram. observaram os autores que aquelas ja

mais ocorreram em mulheres com valor O. assim como 

nenhuma das crianças sobreviventes nasceu de mulhe-

res com contagem superior a 6 pontos. Consideraram 

os autores que uma técnica simples se mostrava de 

real valor para o treinamento de-residentes obste 

tras, salientando serem óbvias as desvantagens de 

sistemas complexos de pontuação. em vista dos numero

sos parâmetros a considerar e do tempo e pessoal ne

cessários para realizar a coleta de dados. Salientam 

que a perda de nrecisão decorrente da aplicação de 

uma técnica simples é compensada pelos benefícios de 

sua fácil aplicação. 

Mencionado por MINKOWSKJ's, o coeficiente de 

risco de parto prematuro (CRAP) , elaborado por PA-
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PIERNIK, reune um conjunto de fatores que predispõem 

ao parto prematuro: neste sistema, valores superio -

res a 10 pontos acusam uma gravidez de risco. 

ALMEIDA e colaboradores~laboraram um sistema 

de pontuação para avaliação do risco gravldico, que 

considera quatro grupos de fatores clínicos. No pri-

meiro grupo, reunem-se fatores que, uma vez presen 

tes,definem o alto riscD permanente: atribui-se o 

valor O is gestantes sem eles e o valor 1 iquelas 

que, por apresentarem qualquer um deles, se classifi -quem como pacientes de alto risco permanente. Tais 

fatores devem ser considerados na primeira consulta 

pré-natal ou em.qualquer outra época do ciclo graví

dico puerperal. No segundo ~rupo, encontram-se fato

res familiares e pessoais de risco clínico a serem 

considerados na primeira consulta. Permite a soma to 

tal, que corresponde a variações ocorridas em cada 

caso, classificar a população. obstétrica em três gr~ 
4-

pos: de baixo risco, mulheres c~m 70 pontos; de 
. 

me-

dio risco, mulheres com 6S e SO pontos, e de "menos 

alto risco", mulheres com 4S pontos. No terceiro gr!! 

po situam-se os fatores evolutivos a serem considera 

dos durante o pré-natal. obedecendo a contagem total 

ao esquema do grupo anterior. No quarto grupo, final 

mente, encontram-se fatores a considerar naquelas 

gestantes que, comparecendo ao pré-natal. já se te-

nham submetido aos requisitos dos grupos anteriores 

e que apresentam intercorrências agudas clínicas, c! 

rúrgicas ou obstétricas durante o trabalho do parto. 



33 

Como no caso do primeiro grupo, tais variáveis não ne 

cessitam ser quantificadas por serem, sempr~determi

nantes de condições de alto risco. 

Não permitindo quaisquer atividas a respeito do 

valor de sua aplicação, os trabalhos mencionados evi

denciam, de modo cabal, o valor e a utilidade dos ín

dices de avaliação do risco gravídico para a saúde .. 

terno-infantil, assim como sua importância prática no 

atendimento médico durante os períodos pré-natal e in 

terconcepcional. 

2.1.5 Prevenção do Risco Gravídico 

2.1.5.1 Assistência Pre-Natal 

Tem-se definido o pré-natal como um pr~ 

grama de exame, avaliação, observação, tratamen 

to e educação de mulheres grávidas para que a 

gestação, o parto e o nascimento se transformem 

em um processo normal e sem perigo para mães e 

crianças 1 's. Sem dúvida, a assistência pré-na -

tal pode alcançar este objetivo mas, para isto, 

é preciso que a gestante procure o atendimento 

médico tão logo se aperceba de sua gravidez. 

A assistência pré-natal oferece oportu

nidade única para observar e tratar a gestante 

por um período que pode ir além de seis meses. 

Supervisionar e manter a normalidade de gesta -

ção, evitar e controlar riscos, dllJ1f':~f9:i:~:.~ ed!! 
FACULL' .,;0:;. jj~ uÂUJê.. PL' ..J~l·":i .. 
l.alIUt,'OL', '''''',.-. , ............ 1., _ .' ... _ 
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car as pacientes representam os alicerces da 

boa assistência pré-natal. 

A primeira visita é particularmente im 

portante pois, a partir d~, pode o médico a

valiar o risco gravídico, antes mesmo de ter 

acesso a resultados de exames laboratoriais.Pa 

ra proteger a saúde materno-infantil é preciso 
~ 

que a gestante saiba o que está ocorrendo con-

sigo própria e com o feto, quais as medidas a 

tomar e o significado destas. Nesse período, o -. programa de Educação em Saude adquire especial 

relevância: torna-se necessário que, após a 

primeira vi~ita, a gestante possa reconhecer 

sintomas perigosos, que exigem pronto atendi -

mento no período inicial da gestação. Os mes

mos cuidados médico-educativos devem estender-

se a visitas subseqUentes para que aquela usu

frua dos benefícios de uma gestação devidamen-
4 

te controlada. Depende ist~, entretanto, do 

atendimento médico no primeiro trimestre da 

gravidez e do comparecimento regular a visitas 

marcadas nos trimestres subseqUentes. 

Não é isto que ocorre, em geral. Ao 

contrário, é comum o espetáculo quotidiano de 

mulheres que chegam à maternidade com riscos 

"in extremis", No decorrer dos anos tem-se ob

servado uma inesgotável negligência noqu~espe! 

ta à assistência pré-natal- I, '5 
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o estudo do comportamento das gestantes 

em relação à assistência pré-natal assume parti 

cular significado para a prática da Educação em 

Saúde pois. a par de outros fatores. a preven

ção do risco materno-infantil depende diretamen 
----,;.. 

te do comportamento da mãe. de sua prontidão em 

recorrer à assistência pré-natal e de sua obe -

diência ã orientação médica. A importãncia do 

atendimento pré-natal jystifica breve revisãode 

algumas publicações a respeito. 

Estudo realizado,por FIUMARA"'. em Bos

ton, no ano de 1951, mostrou a associação exis

tente entre a incidência de sífilis congênita e 

a inadequação do atendimento pré-natal. Eviden

ciaraa os dados que 16,.8\ das puérperas inter]J.a 

das no Hospital de Boston. durante um período 

de quatro meses. não haviam recebido nenhuma 

atenção médica naquele hospital ou em clínicas 

particulares. Em média .. -compareceram ao serviço 

pré-natal na 26a. semana. sendo que 51\ compar! 

ceram apenas a partir do terceiro trimestres da 

gestação. 

Também em 1951. BAUMGARTER e colaborado 

res l
', ao estudarem certificados de nascimento 

na cidade de Nova York, chamaram a atenção para 

a disparidade existente entre grupos de difere~ 

tes estratificações sociais, Não se verificou, 

entretanto.nenhuma influência de raça,idade egr~ 
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po étnico nos grupos sem assistência pré-natal 

ou com início tardio. 

o objetivo do estudo realizado por 

ROSENFELD e DONABEDIAN1~o foi medir o impacto 

de um conjunto de fatores ~comporta.ento re-

1ativo ã assistência médica e ã obediência • a 

--orientação .édica. _Observou-se haver uma asso-

ciação entre freqUência ao pré-natal e compo -

nentes do nível sócio-econômico. tais como re~ -da, educação e ocupação. Verificou-se., também. 

que mulheres de maior paridade não reconheciam 

a i.portâ~cia de inittiar a assistência pré-na -

tal no primeiro trimestre da gestação. Os da

dos co1etados permitiram aos autores elaborar 

padrões para classificar a adequação de vários 

aspectos da assistência pré-natal com base em 

formulações aceitas por especialistas em Obste 

trícia. 

YANKAUBR e colaboradores I" analisaram 

conhecimentos, atitudes e práticas de primípa

ras durante os períodos pré e pós-natal. Reve

lou o estudo que mulheres que haviam particip! 

do de programas de planejamento familiar comp! 

reciam ao pré-natal no primeiro trimestre da 

gravidez. freqUentando aulas para gestantes. 

Em 19S8, a Secretaria da Saúde da cid! 
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de de Los Angeles realizou uma investigação 50 

bre as características do comparecimento a ser 

viços de assistência pré-natal de gestantes 

que deram ã luz em Hospitais Municipais. A fi

nalidade deste estudo foi.Àescrever o número 

de visitas ao pré-natal, a qualidade destas, 

as características das paci~tes que deram 

luz nesses hospitais e os fatores que impedi -

ram as gestantes de uíÍufruir de uma assistên -

cia pré-natal mais adequada. Mostraram os da 

dos que: mulheres de origem mexicana recebiam, 

em geral, menos assistencia pré-natal; primíp! 

ras apresentavam maiores índices de atendimen

to do que .as muI típaras; mulheres solteiras fre 

qUentavam menos esse serviço do que casadas. 

Observou-se que o problema só poderia ser con

trolado através de atividades que visassem a 

informar, educar e motivar mulheres de 

fértil l57
• 

idade 

Dados de pesquisa realizada em San Jo-

se, na California, mostraram que mulheres sem 

requisitos para admissão ao hospital foram in

ternadas subseqUentemente em estado grave. Ve

rificou-se, também. que muitas ignoravam estar 

grávidas e que outras não compareceram por não 

ter com quem deixar os filhos ou por problemas 

de caráter financeiro". 

ROSENFELD e DONABEDIAN1_o e mais tarde 
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DONABEDIAN e ROSENFELD-,t reexaminando dados aE 

teriores, observaram que, apesar da melhor qU! 

lidade do atendimento médico dispensado a mães 

nos Estados Unidos,se estava longe de ofere -

cer a devida proteção a ~tantes de vários 

segmentos da população. 

PAKTERIII estudou o parto das mães sol 

te iras , observando s6f o comparecimento ao pré 

-natal deste grupo bastante mais precário do 

que o das mulheres casadas. 

o estudo de GADALLA 51 mostrou o rela -

cionamento entre comportamento na assistência 

pré-natal e prontidão psicológica das mães: 

concluiu-se que mães com níveis mais elevados 

de prontidão psicológica procuravam a assistên 

cia pré-natal no início da gestação. sendo me

nos significativos os demais fatores. 

Estudo realizado por WATKINS I6 -, em 

Boston, em 1966, revelou que as mulheres que 

procuravam o atendimento pré-natal no período 

inicial da gravidez. apresentavam maior inci -

dência de mortalidade fetal, prematuridade e 

mortalidade infantil no período anterior ã úl

tima gestação. Verificou-se, também, que se 

considerava o pré-natal como um serviço a ser 

procurado apenas em casos graves ou quando SUT 

gissem sintomas agudos. 



COLLVER e colaboradores" mostraram que 

o comparecimento a serviços de assistência pré

natal. pós-natal e a clínicas de planejamento fa 

miliar associa-se a fatores como idade. escola

ridade e número de filhos. entre outros. Também 
~ 

se demonstrou que a distância entre local de r! 

sidência e clínicas tem particular importância. 
-='-

Ao comparar-se dados relativos à utilização dos 

três tipos de serviç~. verificou-se que certas 

características se associavam diversamente ao 

grau de utilização dos mesmos. sendo mais elev! 

da a utilização de servrços de assistência pré

natal e pós-natal entre mulheres com baixa pari 

dade. enquanto que serviços de planejamento fa

miliar eram mais utilizados por mulheres com 

paridade elevada. Este estudo teve implicações 

práticas por constatar-se o efeito do fator dis 

tância na utilização dos serviços. sugerindo-se. 

por isso. melhor estratégia na localização de 

clínicas. utilização dé unidades móveis e tran! 

portes regulares unindo os serviços às zonas mais 

afastadas. 

Dados apresentados por TOKUHATA e cola

boradores llO • na Pennsylvania. levaram ã afirma 

ção de que a assistência pré-natal no início da 

gravidez diminui o risco de anormalidades obsté 

tricas. Segundo estes autores. quanto mais cedo 

tiver início a assistência pré-natal. melhor o 

resultado final da gravidez. Observou-se ser me 
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nor a morbimortalidade infantil e a prematuri

dade no grupo de mulheres com freqUência ade -

quada ao pré-natal. Tal afirmação não coincide, 

entretanto, com dados apresentados por TERRIS 

e GOLD 15I • 

Apesar da importância prática de dados 

desta natureza, no Brasil poucos são os estu -

-dos desenvolvidos na área do atendimento pre-

natal. CIARI e colaooradores 2 ' realizaram pes

quisa sobre avaliação quantitativa de serviços 

pré-natal, apresentando~ndicadores de ativid! 

des médicas e do grau de proteção oferecida 

gestante. Os resultados evidenciaram baixa pr~ 

dutividade"na maioria dos serviços observados 

e excessivo número de horas ociosas, chamando 

a atenção para circunstâncias ligadas ao tri -

mestre da gestação em que se procurou o atendi 

mento médico. ALVARENGA 2 , IUNEs'l e SAMPAIO HZ 

também se preocuparam Qom aspectos relativos 

ao período da gestação em que se realizou a pr,! 

meira visita ao pré-natal. 

Contudo, até ã presente data, nenhum es 

tudo analisou, de modo mais global, conhecimen 

tos, atitudes e práticas de gestantes em rela

ção à assistência pré-natal. Dados dessa natu

reza assumem particular significado quando se 

tem como esquema de referência o risco gravídi 

co, pois só através do imediato comparecimento 
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a serviços de assistência pré-natal pode o mes 

mo ser reduzido ou mesmo eliminado. 

2.1.5.2 Assistência Interconcepcional 

-----..;..-
A assistência interconcepcional, na 

prevenção do risco grav!dico, é fator de maior 

prioridade, mesmo quando se inclui na avalia -

ção a assistência pré-natal. 

Tendo ~m vista aspectos da saúde mater 

no-infantil, dentro de uma perspectiva mais am 

pIa que vise ã melhoria da reprodução humana, 

é preciso dar ênfase ã orientação e ã terapêu

tica duranté o período interconcepcional. A sa 

úde da criança começa antes da gestação, depe~ 

dendo muito mais da saúde pr~-concepcional da 

mãe do que se pensava até recentemente. Daí a 

õbvia relevância da assistência interconcepcio 

nal, ou seja, de todo u~-conjunto de práticas 

específicas de saúde maternó-infantil, que a

plicam o princípio de exames periõdicos no de

correr do ciclo completo da reprodução humana ss , 

56. A saúde da mulher não grávida assume um 

significado superior ã saúde da gestante, por 

ser esta uma consequência daquela. Sendo as

sim, sempre que a mãe trouxer seu filho para 

visitas de rotina, devem o obstetra e a nutri

cionista examiná-la, ao mesmo tempo em que o 

pediatra examina a criança ss • 
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A assistência interconcepcional assume 

particular significado no grupo de mulheres 

com risco gravídico, pois ainda antes da gravi 

dez podem estabelecer-se normas, cuja função é 

a de evitar perdas de vida e grave morbidade 

materno-infantil 5 I'. I~Jrante as visitas inter-

concepcionais deve-se avaliar, reabilitar e, 

sobretudo, educar a f~tura gestante, ajudando-

-a a alcançar um ní~l de saúde favorável ao de 

senvo1vimento de uma gestação normal e com 

maior probabilidade, po~anto, de um resultado 

feliz. 

Neste contexto, a orientação na área 

do planejamento fami1i~r representa fator pri-

mordial. Para fins de complementação, cumpre 

definir Planejamento Familiar como "um modo de 

pensar e de viver, adotado por indivíduos e ca 

sais, vo1untariamente'4~ partir de conhecimen

tos, atitudes e decisões résponsáveis com vis

tas a promover a saúde e o bem-estar da fam! -

lia, contribuindo assim eficientemente para o 

desenvolvimento social de um país ll
'. 

Conforme a resolução da 2la. Assembléia 

Mundial da Saúde, "para muitos estados membros 

representa o planejamento familiar importante 

elemento nas atividades dos serviços sanitários 

básicos, particularmente na área da saúde ma -

terno-infantil ••• Todas as famílias devem ter 
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oportunidade de receber informações e aconse

lhamento sobre os problemas de PlanejamentoF~ 

miliar, incluindo-se problemas de fecundidade 

e es teril idade". Por isso, a definição da Or

ganização Mundial da Saú~segundo a qual 

saúde é um completo bem-estar físico, mental 

e social inclui entre outro5=direitos, de 

igual relevância, os direitos relacionados ã 

família no que se refére ao casamento: homens 

e mulheres adultos, sem quaisquer limitações 

de raça, nacionalidade ou religião, têm o di-

--reito de casar e de constituir uma família, 

devendo realizar-se o casamento a partir do 

consentimento livre dos futuros cônj uges •.• 

Reconhece o documento da Organização Mundial 

da Saúde, fundamentando-se na resolução 18 do 

Congresso Internacional sobre Direitos Huma -

nos, realizado no Teheran, em 1968, o direito 

que os casais têm de decidir com liberdade e 
~ 4-

responsabilidade o numero ~e filhos, o espaç! 

menta entre um e outro nascimento,assim como 

o direito de receber informação e educação a

dequadas em Planejamento Familiar llo, 113, 11-. 

No trabalho de POLTS I27 estes aspectos do pro -

blema são claramente definidos. 

No Brasil, transparecem esses di 

rei tos no Plano Nacional de Desenvolvimen-

to lI, nas Diretrizes Gerais para a Po 

lítica Estadual de Promoção,Proteção e Recu 
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peraçao de Saúde Materno-Infantil e no Progra

ma Nacional de Saúde Materno- Infantil n. 1 u. 1 7 ~ 

Considerando os benefícios que a pre

venção e o controle do ri~o gravídico trazem 

para a saúde materno-infantil. o direito de re 

ceber orientação em planej~to familiar re -

presenta uma premissa básica na área da Saúde 

Pública. As vantagens-que traz para o grupo de 

mulheres de idade fértil têm sido ampla e por

menorizadamente divulgadas em estudos de cará

ter revisório. concordando-se em considerar o 

planejamento familiar como poderosa medida pr~ 

ventiva. capaz de reduzir o risco e. assim. 

promover a saúde do grupo materno-infantiI 1 '. 

77.101.107.J&5.1' • 
• 

Tendo como esquema de referência estas 

observações. do ponto de vista da prevenção do 

risco e no que concerné-ã: Educação em Saúde. 

não se pode dissociar o período interconcepci~ 

nal do período pré-natal. pois ambos têm igual 

significado no que concerne ã prevenção do ris 

co materno-infantil. 



3. OBJETIVOS 
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Os programas de Educação em Saúde para mulheres de 

idade fértil devem conter um mínimo de unidades temáticas que 

correspondam a seus problemas. necessidades e interesses mais 

representativos. ~ difícil. entretanto. estabelecer prioridades 

e. relação às unidades temáticas de programas de saúde materno

infantil por falta de pesquisas desen~vidas coa tal finalida

de. Os objetivos deste estudo foram formulados com vistas 

preencher tal lacuna. 

3.1 Objetivos 

Este estudo teve por objetivo propor unidades temáti

cas a serem incluidas em programa; de Educação em Saúde Ma-

terno-Infantil. 

Especificamente pretendemos:~ 

1. Descrever características sócio-demográficas da po

pulação amostraI. 

2. Comparar mulheres que iniciaram o pré-natal no pri-
4 

meiro e segundo trimestresc~ mulheres que inicia-

ram o pré-natal no terceiro trimestre ou que não ti 

vera. nenhuma assistência pré-natal. 

3. Detectar inconsistências entre atitudes e práticas 

no que respeita ao comparecimento a serviços de as

sistência pré-natal. 

4. Conhecer as causas que levaram as pacientes a não 

procurar serviços de assistência pré-natal ou a fa

zê-lo apenas a partir do segundo ou terceiro trime! 

tres. 
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5. Conhecer o trimestre da gestação em que a assistên 

cia pré-natal teve início. em pacientes classifica 

das segundo o sistema de avaliação de risco graví-

di co de PERKIN. 

6. Estudar a associação entre as variáveis incluidas 

no sistema de avaliação de PERKIN e o trimestre de 

gestação em que as pacientes iniciaram a assistên

cia pré-natal. 

-=--
7. Estudar a associação entre as variáveis estado ci-

vil e migração e o tri~stre da gestação em que as 

pacientes iniciaram « assistência pré-natal. 

8. Estudar assoc:iação entre atitudes em relação 
. 

a a 

gravidez e estado civil. -Idade e paridade das pa-

cientes. 

9. Estudar associação entre atitudes relação • a em a 

gravidez e grau de ri~gravídico das pacientes. 

10. Estudar a associação entre atitudes dos maridos 

(ou companheiros) em relação à gravidez e grau de 

risco gravídico das pacientes. 

11. Estudar a associação entre atitudes das pacientes 

em relação à gravidez e trimestre da gestação em 

que a assistência pré-natal teve início. 

12. Estudar a associação entre atitudes dos maridos 

ou companheiros em relação à gravidez e trimestre 

da gestação em que a assistência pré-natal teve 
. ~ . 
lnlClO. 

13. Verificar até que ponto as expectativas das pacie! 

tes foram atendidas no que concerne a esclarecimen 

tos sobre suas próprias condições e sobre as condi 

ções de seus filhos através do levantamento de per 

guntas feitas após a alta médica. 



4. METODOLOGIA 
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4.1 Método Utilizado na Coleta de Dados: "Survey" 

4.1. 1 Definição 

Muitos problemas de pesquisa exigem a coleta 

sistemática de dados de população ou de amostras de 

populações. Denomina-se "survey" a este tipo de es

tudo, que pressupõe o contato direto com os indiví

duos cuj as características se desej a conhecer, afa!·· 

tando-se, portanto, de ~studos realizados em bibli~ 

tecas ou arquivos com a finalidade de analisar da

dos coletados anteriormente com outros objetivos 21 • 

Para MOSER e KALTON" nao há nenhuma defini -

çio satisfatõria do que seja o "survey", já que os 

métodos a ele associados se aplicam a estudos sobre 

pobreza, pesquisas de opinião, planejamento urbaní! 

tico, pesquisas de mercado, assim como a investiga

ções patrocinadas por institutos de pesquisa e uni

versidades ou por entidades .governamentais. 
4 

CAMPBELL e KATONA 25 , DENZIN,e, WARWICK e LI-

NINGER 16!, definem o "survey" como a técnica metodo 

lógica que exige a coleta sistemática de dados de 

populações ou de amostras de populações por meio de 

entrevistas ou de questionários auto-preenchidos.Pa 

ra CARPENTER 2 6, o "survey", em seu sentido mais am

plo, é a investigaçio, análise e coordenação de as

pectos sócio-econômicos de um grupo ou de uma comu-

nidade. 



so 

DENZIN" e SIMON 15I caracterizam o "survey" CO! 

parando-o ao método experimental. Observa SIMON 1S1 que 

no método experimental o pesquisador manipula inten -

cionalmente uma ou mais variáveis independentes, ex -

pondo os grupos a diferentes variáveis para observar, 

em seguida, mudanças ocorridas nas variáveis dependen 

teso No "survey", ao contrário, coletam-se os dados 

das variáveis, tais como surgem na realidade, semte~ 

tar manipulá-las. Aponta DENZIN s , o fato de serem as 

observações coletadas em dado momento, sem observa 

ções prévias e sem controle sobre variáveis experimen . -
tais. não se trabalhando, portanto. com grupos de co~ 

trole. Não significa isto que o pesquisador não proc~ 

re simular o método experimental, uma vez que, coleta 

das as observações, divide-se a amostra em subgrupos 

com diferentes variáveis ou processos a serem analisa 

dos. Para ilustrar tal afirmação menciona que um estu 

do sobre relações sexuais no casamento poderia divi

dir a amostra em três grupos, por exemplo: o grupo de 

solteiros, o grupo dos cas~os e o grupo dos viúvos e 

divorciados. Tal agrupamento ássemelhar-se-ia ao méto 

do experimental com dois grupos experimentais e um 

grupo de controle. Os grupos constituidos por indiví

duos casados, prévia ou atualmente. representariam in 

divíduos expostos à variável experimental, sendo o glU 

po de controle representado por indivíduos solteiros. 

Salienta o autor que esta estratégia - a subdivisão 

da amostra em grupos experimentais e de controle - e

videncia o compromisso do "survey" ao modelo experi -

mental de pesquisa e de análise. 
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Estas considerações representam, de um modo ge-

ral, as definições do "survey" como método de 

de dados. 

coleta 

Tendo em vista as observações de CAMPBELL e 

KATONA 25 , DENZIN" e WARWICK e LININGER 11 ' utilizou-se 

o método de "survey" no presente estudo, por exigir o 

mesmo a coleta sistemática de d~s de uma amostra de 

população por meio de entrevistas estruturadas. 

4.1.2 Classificação 

Costuma-se classificar-os "surveys" dentro de· 

dois grandes grupos: descritivo e explicativo. 

Para OPPENHEIM 1 O. I fi midade do "survey" des

critivo é meramente contar: Não sendo possível contar 

o todo, conta-se uma amostra representativa para, a se 

guir, inferir-se sobre a população global. Menciona o 

autor a importãncia dos "surveys" descritivos, como o 

censo e as pesquisas de opi~iao e de mercado, cuja fi

nalidade é fornecer ao governo, a empresários e econo

mistas, informações necessárias à formulação de polít! 

cas de ação. Com esta afirmação concordam MOSER e KAL-

TON" e CARPENTER 26 , para quem o objetivo de muitos 

"surveys" é prestar informações a diferentes entidades, 

situação esta em que se evidencia seu caráter meramen

te descritivo. 

o "survey" pode ainda adquirir caráter analíti-
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co, devendo-se considerar, neste caso, o referido 

compromisso com o método experimental. CARPENTER 26 

e MOSER e KALTON" referem-se a seu caráter ora 

teórico - verificando hipóteses relacionadas a teo 

ria sociológica - ora prático como, por exemplo, ao 

avaliar a influência de diferentes fatores sobre 

um fenômeno que afeta a opinião pública. Em qual

quer dos casos, a finalidade do estudo passa a ser 

a análise das relações en~e as variáveis. Comenta 

OPPENHEIM11' que, planeJado para explorar esta co

nexão, preocupa-sli' o "survey" analítiCõ.O menos com 

a freqüência de dado fenômeno e mais com sua etio

logia, voltando-se por isso para a verificação de 

hipóteses. 

COLEMAN'3 e-DENZIN'8 tomam posição 

peculiar. frente ã disposição de classificar o "sur 

vey" a partir de sua natureza descritiva ou analí

tica. Para DENZIN", "survey" e experimento repre

sentam estratégias que visam sempre ã descoberta de 

relações~causais. A diferença reside no fato de 

que, enquanto o "survey" conduz a investigação pa

ra um ambiente natural, fundamentando-se em uma ú

nica observação de dado fenômeno, o experimento, ao 

contrário, estuda-o em dois momentos subseqUentes 

e em condições controladas pelo investigador. A 

afirmação de que ambos os métodos visam a causali

dade encontra apoio em COLEMAN'3 que, ao interpre

tar os dois tipos de "survey" de modo seqUencial, 

nega a concomitância sugerida pelos demais autores. 



S3 

Traçando o histórico sobre o método, assinala duas e 

tapas bem definidas: a primeira, corresponde ã etapa 

do levantllmento de opiniões, preocupando-se apenas 

com o tipo de respostlls dadas 11 determinada pergun

ta; segue-se a etapa analítica~ que visa a busca de 

conexões causais entre os fenômenos selecionados. Se 

gundo o autor, foi na etapa analítica, quando o est~ 

do deixou de ser meramente descritivo, que o método 

do. "survey" adquiriu maiO'r' significado na área das 

Ciências Sociais. 

Tendo como esquema de referência estas conside 

rações e adotando-se a interpretação seqüencial dos 

dois tipos de "survey", classifica-se o presente es

tudo como constituindo 1" " mvey" analítico. de ca

ráter prático, não voltado, portanto. para a verifi

caça0 de teorias sociológicas, porém visando à análi 

se etiológica dos fenômenos a partir de hipótesespr~ 

viamente elaboradas· l
• 

4.1.3 Conteúdo Estudado 

CAMPBELL e KATONA 25 apontam que a versatilida

de do "survey" se prende não só ã variedade de popu

lações às quais pode aplicar-se mas, também. ã ampla 

gama de dados que permite levantar. Propõem estes au 

tores a classificação das perguntas formuladas em 

quatro áreas de conteúdo: dados pessoais, ambientais, 

comportamentais e psicológicos, incluindo-se nestes 

o nível de informação, atitudes, opiniões, motivos e 
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expectativas da população em estudo. MOSER e KALTON" 

apresentam classificação semelhante, categorizando os 

dados, como CAMPBELL e KATONA 25 , em quatro grupos de 

conteúdo. A propósito da forma de análise. observa-se 

que, quanto mais áreas de conteúdo o "survey" abran -

ger, mais produtivo será o mesmo 25 • 

o presente estudo aborda as areas de conteúdo 

referidas, tendo em vista --seu futuro aprovei tamento ~ 

dático, assim como seu significado para o diagnóstico 

e a· análise do componente educativo de- programas de 

saúde materno-infantil. 

4.2 Técnica Utilizada na Coleta de Dados: Entrevistas Es-

truturada 

Define-se entrevista como um intercâmbio verbal. face 

a face, no qual um indivíduo. o entrevistador. tenta ex

trair informações, opiniões ou crenças de outro ou de ou

tros indivíduos 5 ? Considerando-se o grau de estruturação . 
das entrevistas. é possível classificá-las dentro de duas 

categorias: entrevistas estruturadas e entrevistas não es-

truturadas. 

A entrevista nao estruturada proporciona mais liberda 

de e iniciativa ao entrevistador e ao informante durante 

uma conversa, cuja principal característica reside na au -

sência de padronização formal 3 • Tem como objetivo identif,! 

car os componentes de um problema. descrever cuidadosamen

te um fenômeno ou explorar aspectos surgidos inesperadame~ 
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te durante o estudo. Aponta RICHARDSON 138 que "pouco se g! 

nharia em buscar a mesma informação, já que cada informan

te pode fazer uma contribuição diferente, dependendo de 

sua posição em termos do problema estudado". MACCOBY e MAC 

COBy8~alientam ~ue a entrevista não estruturada se adapta 

melhor a estudos exploratórios, enquanto a entrevista es -

truturada responde melhor a estudos que visam a verificar 

hipóteses e a apresentar rigorosa quantificação de resulta 

dos. Acrescente-se a isto o tato de que, ao lidar-se com 

amostras grandes, se torna oBviamente impossível utilizar 

outro tipo de entrevista que não a entreviUa estruturada!'1 

Tendo em vista o caráter analítico do presente estu -

do, selecionou-se a entrevista estruturada como técnica u-

tilizada no levantamento de da~s definindo-se entrevista 

estruturada como o interrogatório que se fllndamenta em um 

formulário com perguntas, cujas respostas são anotadas pe

lo entrevistador frente ao informantes'. Nos formulários, 

a redação e a sequência das questões sao exatamente igua~, 

partindo-se do pressuposto de que os informantes possuem 

um vocabulário comum, permitindo a lormulação de perguntas 

que tenham igual significado parR todosl 3
". 

4.2.1 Vantagens e Desvantagens da l'ntrevista Estrutu-

rada 

Ao selecionar-se esta técnica, ponderaram-se v~n 

tagens e desvantagens de sua utilização. Entre as van 
, 

tagens, consideraram-se os seguintes fatores: 
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a) por serem as informantes de baixo nível só

cio-econômico e, portanto, de baixa escola

ridade, a utilização de questionários auto

preenchidos mostrou-se obviamente inadequa

da; 

b) o contato direto faculta melhor exploração 

das perguntas abertas e o registro de infor 

mações "in verbatim"; 

c) graças ao contato direto com as inf~mantes, 

permite a entrevista observar, por um lado, 

emoções s'entidas durante a aplicação do for 

mulário e, por out.o, o controle de aspec -

tos positivos e negativos da motivação. 

Em relação ao item~, considerou-se a possibi

lidade de as entrevistadoras controlarem situações 

que geralmente aumentam ou diminuem a motivação das 

informantes. Entre os fatores que contribuem para di 

minuir a motivação, considerou-se o desejo de termi

nar rapidamente a entrevista para sair do hospital, 

vergonha da própria ignorância, desagrado em relação 

ao conteúdo das perguntas, medo de dar opinião e, fi 

nalmente, desconfiança no que concerne ao ato da en

trevista. 

Entre os fatores que aumentam a motivação, pon 

derou-se o estímulo ocasionado pela curiosidade, o 

entusiasmo por fornecer informações valiosas e a sim 

patia pelo papel da entrevistadora. Durante o trein! 

mento prévio das entrevistadoras, mencionaram-se es-
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tes fatores, a fim de que estivessem as mesmas prep! 

radas para equilibrar as forças por eles provocadas 

pois, como referem MOSER e KALTON 99 , uma 

distorcida é pior do que não responder. 

A par de circunstâncias llgadas ã 

resposta 

motivação 

das informantes, consideram-se também outras desvan

tagens inerentes a entrevistas estruturadas: dificul 

dade de penetrar no mecanismo de simbolização e lin

guagem do grupo e resistência deliberada contrt o 

ato da entrevista', 

Em relação a linguagem, o problema tornou-se 

evidente durante a aplicação do pré-teste, na fase 

exploratória deste estudo, quando se detectaram di fi 

culdades decorrentes de dife~ença de vocabulário de 

entrevistadoras e entrevistadas. Tal fato exigiu a 

análise terminológica do grupo em estudo, com vistas 

a ajustar o vocabulário utilizado durante a entrevis 

ta. O problema subsistiu durante o levantamento de 

dados, exigindo a reunião periódica das entrevistad~ 

ras com vistas a uniformizar procedimentos e a dimi

nuir a distância social provocada pela localização 

dos grupos em diferentes estratos sociais. 

A par disto, sentiram-se, como referem ANDE R

EGG I e RICHARDSON 1 '8, problemas decorrentes da re

sistência deliberada contra as entrevistadoras, che

gando-se a interromper e a anular algumas entrevis

tas não só durante o pré-teste, mas também duran-
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te a aJlli cação do formulário final. 

Contudo, pesadas vantagens e desvantagens, ju~ 

tificou-se a seleção da entrevista com aplicação de 

formulário, tendo em vista sua maior flexibilidade e 

as caTacter[sticas do grupo em estudo. 

4.3 Elaboração do Formulário 

Na elaboração do formulário torna-se necessário con

siderar a escolha das palavras a utilizar, a seleção de 

perguntas abertas e fechadas, o enfoque indireto para á 

formulação de perguntas embaraçosas, o número de palavras 

incluidas nas perguntas, a verificação de conhecimentos 

e, fina1mente,o número de perguntas do formulário. A im

portância de controlar problemas decorrentes destes fato

res justifica os cuidados dispensados à sua análise. 

4.3.1 Seleção de Palavras 

Para KAIIN e CAMPBELL 75
, aó se elaborar um for

mulário deve-se considerar vocabulário e sintaxe, já 

que destes depende a completa e precisa comunicação 

de idéias entre entrevistadores e informantes. "'.Iais 

simplesmente formulada, a linguagem da entrevista de 

ve representar um vocabulário compartilhado entre en 

trevistadoT e informante. A idéia de 'vocabulário com 

partilhado' não significa que o entrevistador preci

se utilizar o mesmo coloquia1ismo, nem se expressar 

com inflexão semelhante à do informante. Significa 
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que a linguagem do entrevistador precisa ser compree~ 

di da pelo informante. mesmo que este possa ter expre! 

sado a mesma idéia de modo diferente". 

Tais considerações levam MOSER e KALTON" a a

firmar que a linguagem do formulário não deve perder 

de vista a população estudada. pois perguntas que. 

em termos de vocabulário e sintaxe, se afastarem do 
• 

campo de compreensão do in~rmante. levarão a-proble

mas de comunicação e, conseqilentemente, à perda de mo 

tivação. 

4.3.2 Perguntas Abertas e Fechadas 

Outro ponto a considerar durante a elaboração 

do formulário. prende-se ao "grau de liberdade a conc! 

der às informantes, liberdade esta que vai depeIlder 

da utilização de perguntas abertas e fechadas. 

WARWICK e LININGER 163 ~ontam três tipos de res 

postas à disposição do entrevistador: resposta livre 

sem nenhuma classificação, resposta livre a ser clas

sificada pelo entrevistador e resposta fechada ou es-

truturada, dependendo a seleção do tipo de resposta 

que se pretende obter. Muitas vezes é desejável que 

as informantes respondam às questões com suas pró

prias palavras. Em outras, pode ser preferível conver 

ter as respostas em categorias pré-fixadas ou classi-
.. ficadas. Chamam-se de perguntas abertas as perguntas 

dos dois primeiros tipos e de perguntas fechadas 
. 
as 
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perguntas do terceiro tipo s, 75, 13 e, 163 

Para OPPENHEIM1,a 8 a vantagem das perguntas a

bertas prende-se ã liberdade concedida ao informante 

que, compreendida a questão, pode se expressar livre 

mente. Adverte, entretanto, que perguntas abertas 

são fáceis de perguntar, difíceis de responder e mais 

difíceis ainda de analisar por exigirem um processo 

de classificação "a posteriot'i" que requer tempo e 

pessoal especializado. Informações "in verbatim" só 

podem ser estatisticamente analisadas após seremcl~ 

sificadas. Por outro lado, as perguntas abertas apre 

sentam a vantagem de despertar maior interesse por 

parte dos informantes, quebrando a monotonia de pes-

quisas de estrutura essencialmOBte quantitativas. 

Além disto, deve-se considerar o fato de facultarem 

melhor relacionamento durante a entrevista, permitin 

do coletar informações com a graça de expressãoindi 

vidual. 

As perguntas fechadas. por outro lado, apresen 

tam a vantagem de economizar tempo, visto permitirem 

o registro e a codificação das respostas em uma úni

ca operação. Contudo, corre-se o risco de localizar 

as respostas em alternativas a que realmente não per 

tencem. 

Ponderadas as vantaBens e desvantagens de per

guntas abertas e fechadas, optou-se pela utilização 

de ambos os tipos,de acordo com a intenção relativa 
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i exploração subseqaente das informaçSes obtidas. 

4.3.3 Enfoque Indireto Para Perguntas Embaraçosas 

MOSER e KALTON 99 observam que assuntos nao dis 

cutidos habitualmente podem levantar problemas para 

quem elabora o formulário, principalmente quando afe 

tam o sistema de valor dos indivíduos. Quando isto 

ocorre, passam os informan~s a sentir-se ameaçados, 

recusando-se a responder ou, então, distorcendo res

postas. Para reduzir a natureza ameaçaâora deste ti

po de questSes, sugere o autor que se indague não o 

ponto de vista do informante, mas o ponto de vista de 

outros indivíduos. Adotou-se este critério em rele-

ção a algumas perguntas 3 9 7 ,"t'or exemplo: .. Alguns 

casais fazem alguma coisa pàra não ganhar nenê, pois 
_ ~ A 

eles nao querem ter um nene atras do outro. Voce e 

seu marido acham isso certo ou acham isso errado?" 

Pretendeu-se com ist04criar condições para que 

as informantes expressassem livremente seu ponto de 

vista a respeito da utilização de anticoncepcionais. 

4.3.4 Número de Palavras Incluídas nas Perguntas 

Para OPPENIIEIM10} é preferível redigir pergun

tas curtas, se possível com menos de vinte palavras. 

MOSER e KALTON 99 , ao contrário, afirmam que nem sem

pre as perguntas curtas são necessariamente as melho 

res, havendo evidência empírica de que, muitas vezes, 
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quanto mais a entrevistadora fala, melhor responde a 

informante. O presente estudo parece confirmar esta 

afirmação na medida em que as informantes tenderam a 

responder melhor a perguntas mais extensas, conforme 

se verificou durante a aplicação dos formulários. 

4.3.5 Verificação do Conhecimento 

Representa um lapso comum na elaboração de for 

mulário, pressupor que a-informante compreenda o si, 

nificado dos termos incluidos na estrutur~das per -

guntas. Na fase exploratória ~o presente estudo, ve

rificou-se que muitas mães ignoravam, por exemplo, o 

significado da expressão "pré-natal", comprometendo, 

assim, respos tas a perguntas ~seqUentes. Desta cons 
. tatação surgiu a pergunta:"\locê sabe o que é pre-

-natal?", cujo objetivo foi verificar o conhecimento 

da informante a respeito do termo. Tal como classifi 

ca PAYNE 1Z2
, esta é uma pergunta de abertura ou in -

trodutória e, portanto, de tipo livre. A final idade 

deste tipo de pergunta é preparár a entrevistada pa-

ra o assunto que se deseja explorar, utilizando-se 

respostas desestruturadas com a finalidade de criar 

clima propício às respostas de perguntas subseqUen -

teso 

4.3.6 Respostas Dirigidas 

~ muito freqüente a informante tentar adivinhar 

a resposta considerada correta, levando isto ã dis -

torção da informação recebida, Para evitar tal viez, 
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deve-se apresentar a pergunta com duas respostas pas 

síveis, a fim de que decresça a chance de a informa! 

te distorcer sua resposta ll •• MACCOBY e MACCOBy"men 

cionam também o perigo de elaborar perguntas que su

giram a resposta esperada, viez este que se deno.ina, 

em geral, de "pergunta dirigida". Observem que nao 

se deve jamais influenciar a direção da r~sposta. I

gual preocupação transparece ea OPPENHEIM1" ao~efi 

nir pergunta dirigida como e tipo de pergunta cuja 

redação, nao neutra, pressupõe uma resposta que coin 

cida com o ponto de· vista do pesquisado~. Ha, portan 

to, duas situações a evitar: a) a informante procu

rando sentir o ponto de vista da entrevistadora e 

b) a entrevistadora forçando a resposta da informan

te. 

A pergunta, a seguir, reflete esta preocupação: 

"Algumas ües acham que há comidas que não devem co

mer durante os meses que estão "dando o peito" ao ne 

nê. Outras mães acham que el~ podem comer de tudo 

durante os meses em que elas estão dando o peito ao 

nenê. O que você acha: há comid.que não devem ser 

comidas pelas mães ou as mães podem comer de tudo 

quando elas estão dando o peito ao nenê?" 

A propósito da estruturação desta pergunta, s~ 

lienta-se a intenção de evitar respostas dirigidas, 

o tamanho da pergunta procurando facilitar o diálogo 

e, finalmente, o cuidado de afirmar-se algo a respei 

to da opinião de outras mães e não da mulher entre -

vistada. 
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4.3.7 Tamanho do Formulário 

o tamanho do formulário afeta o processo da en 

trevista e, indiretamente, a qualidade de suas res -

postas, MOSER e KALTON" apontam a dificuldade de se 
-~ 

desenvolverem princípios gerais: "talvez a única cer 

teu tesida na constatação de que quanto mais CUrto 

for o formulário , melhor será a entrevista e--ma~or a 

satisfação da informante, o-que equivale a diier .que 
-~ quanto maior for a amostra~ mais valiosos serão os re 

sultados. Nenhuma destas afirmações leva, ~tretanto, 

a um guia de ação: uma amostr. grande pode ser des~ - --jável, mas financeiramente impossível; o formulário 

curto pode ser conveniente ã informante, mas não aos 

objetivos da pesquisa. Isto n?8=quer dizer que neces 

sariamente agrade ã informante; o formulário muito 

curto propicia pouca oportunidade de criar uma rela

ção harmoniosa e de garantir uma colaboração total". 

Discutem-se, também, problemas relativos ao t! 
-manho do formulário, observando que a fadiga da in -

formante começa a manifestar-se após 15 a 25 

tos, problema típico, quando se utiliza uma 

minu-

longa 

lista de i tens 17, ". No presente estudo, ponderadas 

as desvantagens inerentes de um formulário longo,·o~ 

tou-se, não obstante, por este. Ao fazer tal opção, 

considerou-se a dificuldade de se levantar dados jU! 

to a pacientes dessa natureza e o valor dos mesmos 

para a elaboração de análises subseqüentes. Durante 

o treinamento das entrevistadoras,chamou-se a aten-
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çãopara o problema referido, estimulando-as para que 

desenvolvessem a capacidade de criar uma relação har

moniosa, garantindo, assim, uma colaboração total. 

4.4 Variáveis Selecionadas 

4.4.1 Variáveis Dependentes 

Consideraram-se como variáveis dependent~ o 

trimestre da gestação em qUé a assistência 'p~é-natal 

teve início e a atitude em relação ã gravidez. 

Em relação à assistêne1a pré-nllal, dividiu-se 

a população amostraI em dois grandes grupos: mulheres 

que iniciaram o.pré-natal no primeiro e segundo tri

mestres da gravidez e mul~s que iniciaram o pré-n! 

tal no terceiro trimestre conjuntamente com mulheres 

sem nenhum atendimento médico. 

Em relação a atitudes,dividiu-se a população 
4 

amostraI em: mulheres com atitudes positivas e mulhe-- . 

res com atitudes negativas em relação à gravidez; ma

ridos (ou companheiros) com atitudes positivas e mar.! 

dos (ou companheiros) com atitudes negativas em rela

ção à gravidez. 

4.4.2 Variáveis Independentes 

Na seleção das variáveis independentes, consid! 

raram-se os seguintes critérios: 
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1. variáveis incluídas no sistema de avaliação 

de risco gravídico de PERKIN; 

Z. variáveis que, tendo em vista informações 

existentes na literatura, pudessem ser con

sideradas, também, como variaveis de risco. 

4.4.2.1 Variáveis Relacionadas ao Sistema de 

PERKIN 

Consideraram-se como independentes, as 

variáveis idade, paridade e inter~a1a-entre o 

término de uma gestação ~ o nascimento do últi 

mo filho. 

Em relação ã bj§t~ia obstétrica, con

sideraram-se os fatores1 

a) óh i tos infantis· e 

gênitas anteriores; 

doenças con-

b) abortamentos ~~nteriores ã última g~s 

tação; 

c) doenças intercorrentes. 

Quanto a condições sociais, por serem 

as categorias propostas por PERKIN I2 s pouco 

discriminatórias e tendo em vista a análise e~ 

tatística, utilizaram-se as variáveis renda per 

capita em salário mínimo e escolaridade, sepa

rando-se os grupos com primário incompleto e 

com primário completo ou mais. 
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4.4.2.2 Outras Variáveis de Risco 

Afora variáveis incluídas no sistema de 

avaliação de risco gravídico de PERKIN, também 

se consideraram como variáveis independentes a 
~-

naturalidade e o estado civil. 

Nos casos em que a analise ab.()rdava as· 

pectos relacionados ao trimestre da gestação em --
que o pré-natal teve início, a atituõe~em rela-

, 
çao a gravidez passou a ser con~id~ada como va 

riável independente. 

4.5 Hipóteses 

Apresentam-se, a seguir as. questões e hipóteses alte! 

nativas que estruturaram o presente estudo com vistas a es 

clarecer a natureza do comportamento responsável pela deci 

são de iniciar a assistência pré-natal. 

As questões, assim como as hip~teses a que deram ori

gem, envolveram a comparaçao dos seguintes subgrupos: sub

grupo que inici"11 a assistência pré-natal no primeiro e se 

gundo trimestres com subgrupo que a iniciou no terceiro 

trimestre ou que nao teve nenhum atendimento médico: sub

grupo com atitudes positivas em relação a gravidez com sub 

grupo com atitudes negativas em relação a gravidez. 
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1. Será que o grau de ris 

co p,ravfdico influen -

cia o comportamento da 

gestante no que concer 

ne ã decisão de ini-

ciar a assistência pré 

-natal? 

2. Qual o ~eso do risco 
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HIPOTESE 

A proporçao de mulheres 

com alto risco gravídi -

co, que iniciam o pré-

natal no primeiro e se -
-~-

gundo trimestres, é maior 

rio que a proporção de mu 
~ .'. -

lheres, com medi~ e bai-

xo risco gravídico, que 

iniciam o pré-natal no 

primeiro·-e segundo tri -

mestres. 

A pronorçao de mulheres 

etário no que concer~~m 20 anos ou menos e 

à decisão de iniciar a' com 30 anos ou mais, que 

assistência pré-natal? 

3. Será que a paridade i~ 

fluencia o comportame~ 

to da gestante no que 

respeita a decisão de 

iniciam o pré-natal no 

nrimeiro e segundo tri -

mestres, e maior do que 

a pronorçao de mulheres 

com 20 a 29 anos que in! 

ciam o pré-natal no pri-

meiro e segundo trimes -

tres. 

A pronorçao de mulheres 

com paridade igual ou 

maior que cinco, que ini 

ciam o pré-natal no pri-

* As quest5~s numeradas de 1 a 9 relacionam-se ao sis
tema de avaliacão de .risco 2ravídico de PERKIN. 
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iniciar a assistência 

pré-natal? 

4. Será que o fato de as 

mulheres apresentarem 

doenças intercorren

tes no ciclo ~ravrd! 
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meiro e segundo triIRes-

tres. é menor do que a 

proporção de mulheres COIR 

paridade um. dois. três e 

quatro. que iniciam o pré 
• 

-natal no prim~iro e se-

gundo trimestres. 

A proporçã2 ~e mulheres 

~om doenças intercorreb-
~. . . .. tes. que ,lnlclam o pre-n! 

tal no primeiro e segundo 

co influenéia o com- trimestres. é maior do 
~ ',~' . 

portamento relativo a 

decisão de iniciar a 

assistência pré-natal? 

5. Até que ponto ocorren 

cias negativas. como 

óbitos infantis e 

crianças com defeitos 

congênitos. influen-

ciam o comportamento 

da gestante no que 

concerne ã decisão de 

iniciar a assistência 

que a proporção de mulhe-

res sem doenças intercor-
. 

rentes. que iniciam o pre 

natal no primeiro e segu~ 

4,do trimestres. 

A proporçao de 

com histórico 

mulheres 

acusando 

óbitos infantis elou com 

crianças com defeitoS con 

gênitos. que iniciam o 

pré-natal no primeiro e 

segundo trimestres. 
. 
e 

maior do que a proporçao 

de mulheres com histórico 



QUE S T A O 

pré-natal? 

6. Até que pondo o imp~f 

to de abortamentos an 

teriores influencia o 

comportamento da ges-

tante no que respeita 

a decisão de iniciar 

a assistência 

tal? 

7. Serã que o intervalo 

entre uma e outra ge! 

tação influencia o 

comportamento da ges-

tante no que concerne 

a decisão de iniciar 

a assistência 
~ 

pre-n!'!. 

tal? 
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sem óbitos infantis e/ou 

sem crianças com defei

tos congênitos, que ini-

í!lam o pré-natal no pri

meiro e segundo trimes-

t t'@"$. 

Â proporção de~ mulheres 

com abortamento anterio-
-- -

res, que iniciam o 

natal4lo primeiro e 

gundo trimestres, 

se-
~ 

e 

maior do que a proporção 

de mulheres sem aborta -

mentos anteriores, que 

iniciam o pré-natal no 

primeiro e segundo tri-

mestres. 

A proporçao de mul heres 

com intervalo menor ou 

igual a 12 meses, que 

iniciam o pré-natal no 

primeiro e segundo tri-

mestres, e menor do que 

a proporção de mulheres 

com intervalo de 13 a 24 

meses ou com intervalo 

maior ou igual a 2S me-
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8. Será que a renda per 

capita influencia o 

comportamento da ge! 

tante no que respei

ta ã decisão de in i-

ciar a assistência 

pré-natal? 

9. Até que ponto o ní -

vel de instrução das 

~estantes influencia 

o comportamento no 
. . 

que respeita a deci-

sao de iniciar a as-

sistência pré-natal? 

7l 
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ses. que iniciam o -pre-

natal no primeiro e se-

~~o trimestres. 

A p~orção ~e mulheres 

com renda per 

maior do que um _o" 
.-. . . . . 

.c:api ta 

salário 

mInImo, que InICIam o 

pré-natal ""l10 """'f\ rime iro e 

se~undo trimestres, -e -maior do que a proporção 

de mulheres com renda per 

~ita igualou menor do 

que um salário mínimo, 

que iniciam o pré-natal 

no primeiro e segundo tri 

mestres. 

A proporção de mulheres 

com primário completo, 

que iniciam o pré-natal 

no primeiro e segundo trJ 

mestres, é maior do que 

a proporção de mulheres 

com primário incompleto, 

que iniciam o pré-natal 

no primeiro e se~undo trJ 

mestres. 
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10. O fator migração in-

fluencia o comporta

mento referente a de-

cisão de iniciar a as 

sistência pré-natal? 

11. Qual a contribuição 

do estado civil no 

que concerne ao com --portamento relativo a' 

decisão de iniciar a 

assistência pré-natal? 

12. Será que as atitudes 

em relação ã gravidez 

diferem segundo o es-

tado civil? 
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A proporção de mulheres 

migrantes. que iniciam o 

pré-natal no primeiro e 
----=:;..-

segundo trimestres, é me 

nor do que a proporção 

de mulheres não migran-

tes, que iniciam o 
~ 

pre--,' natal no primeiro e se-

gundo ttjmeatres. 

A proporçao de mulheres 

solteiras, que iniciam o 

pré-natal no primeiro e 

segundo trimestres, é me 

nor do que a proporçao 

de mulheres casadas, que 

iniciam o pré-natal no 

primeiro e segundo tri

mestres. 

A proporçao de mulheres 

casadas com atitudes po

sitivas em relação ã gr! 

videz é maior do que a 

proporçao de mulheres 

solteiras com atitudes 

positivas em relação a 

gravidez. 
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(l U E S TÃO HIPaTESE 

13. Será que as atitudes em A proporçao de mulheres 

relação ã r-ravidez dif~ c.om atitudes positivas 

rem segundo a idade? ~ relação ã gravidez, 

nos grupos com menos de 

~anosJ é ..maior do que 

a proporção de mulheres 

~om atitudes-p.Dsitivas 

14. Até que po~o a parida-

em relação ã gravidez 

nos grupos com 30 

ou maj.;. 

anos ,. 

A proporçao de mulheres 

de influencia as at~ ~com atitudes positivas 

des em relação ã gravi- em relação ã gravidez, 

dez? 

15. Até que ponto o risco 

gravídico influencia as 

atitudes das mulheres 

em relação ã gravidez? 

nos grupos com menor p! 

ridade, é maior do que 

a proporção de mulheres 

com atitudes positivas 

nos grupo com paridade 

maior. 

A proporçao de mulheres 

com atitudes positivas 

em relação a gravidez, 

nos grupos com baixo e 

e médio risco gravídi -

co, é maior do que a 

proporção de mulheres 
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16. Até que ponto o risco 

gravídico das mulhe ~ 

res influencia as ati 

tudes dos maridos (ou 

companheiros) em rela 

ção à gravidez? 

17. Até que ponto as ati

tudes das mulheres em 

relação ã gravidez in 

fluenciam o comporta

mento relativo à deci 

são de iniciar a as -

sistincia pré-natal? 
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com atitudes positivas 

em relação ã gravidez, no 
-~..;...-

grupo com alto risco gr! 

vídico. 

~roporção de maridos 

(ou companheiros) de mu

lheres com baixo e médio -- -
risco, com atitudes poS! -tivas em-Telação ã gravi 

dez, é maior do que a 

proporção de maridos .(ou 
I:~ 

companheiros) de mulhe -

res com alto risco gravi 

dico,com atitudes positi 

vas em relação à gravi -

_dez. 

A proporção de mulheres 

com atitudes positivas em 

relação à gravidez, que 

iniciam o pré-natal no 

primeiro e segundo tri -

mestres, é maior do que 

a proporção de mulheres, 

com atitudes positivas, 

que iniciam o pré-natal 

no terceiro trimestre ou 
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18. At~ que ponto as atitu

des dos maridos (ou c~m 

panheiros) em relação ã 
gravidez influenciam_ o 

comportamento das mulh! 

res no que respeita à d,! 

cisão de iniciar a as -

sistência pré-natal? 

4.6 Fase Preliminar da Pesquisa 

7S 
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sem assistência pr~-na -

tal. 

A proporção de mulheres 

co~aridos·ou companh!i 

ros com atitudes positi - -
vas em relação-ã gravi

dez, que iniciam o pré-
-- -

natal no primeiro e s~ 

gundo ~imestres, . 
e 

maior do que a propor 

ção de mulheres com ma-

ridos ou companheiros 

com atitudes positivas, 

que iniciam o pré-natal 

no terceiro trimestre ou 

sem assistência pré-na-

tal. 

A fase preliminar do presente estudo dividiu-se em 

três etapas. Os objetivos da primeira etapa foram os se

guintes: trocar id~ias com obstetras, nutricionistas e ed~ 

cadores de Saúde Pública a respeito das variáveis e anali

sar, determinando-se, assim, a prioridade dos assuntos a 

estudar; conhecer o local onde se processaria a coleta de 

dados, procurando ajustar as atividades das entrevistado ~ 
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ras ã rotina do Serviço de Obstetrícia do Hospital são Pa~ 

lo; familiarizar o pessoal do Serviço com as atividades e

xigidas pela pesquisa, garantindo sua colaboração; por úl

timo, estudar o universo vocabular das informantes, a fim 

de evitar problemas de comunicação. 

Na segunda etapa realizou-se o pré-teste do formulá -

rio, procurando-se analisar sua efierência ne que respeita 

aos objetivos do presente estudo. Este primeiro fOTmulário 

-- --foi aplicado em 20 mulheres~ internadas no Ser~ço de Obs-

tetrícia do Hospital São Paulo~ A seguir, estudou-se a es-
-- ~ 

trutura de cada questão com vistas a verificar se poderiam --...-
as mesmas ser reformuladas de modo a me~orar a comunica -

ção entre entrevistadoras e informantes. Em seguida, alte

raram-se algumas p~vras e expressões, Construindo-se um 

segundo formulário que, apli~-em seis mulheres, mostrou 

nada haver a modificar. Foi considerado, portanto, o ins -

trumento definitivo para coleta de dados. O modelo do for

mulário encontra-se no Anexo I deste trabalho. 

~ 

Na terceira etapa realizou-se.o treinamento das três 

entrevistadoras a quem coube a aplicação dos formulários; 

duas eram alunas do sexto ano da Escola Paulista de Medici 

na e uma era graduada em Biologia, com grande experiência 

na área de pesquisa. Coube a esta, além de aplicar os for

mulários, dirigir o trabalho de campo. Afora o treinamento 

que se fundamentou nas premissas de MOSER e KALTON': dispu 

seram as entrevistadoras de um Manual de Instruções (Anexo 

11) • 
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4.7 Amostra 

A população deste estudo foi constituida por 404 mu-

lheres internadas no Serviço de Obstetrícia do Hospital 

São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Estas mulheres 
-= foram entrevistadas consecutivamente após receberem alta 

médica, dando origem ã informação básica utilizada no pr! 

sente estudo. 

Definida como amostra de uma populaçao hlpotetlCa, 

esta população não favoreceu ~em desfavor~~e~a manifesta 

ção dos fenômenos em estudo, co~tituindo, portanto, uma 

amostra casual. 

4.8 Coleta de Dadas 

A coleta de dados realizou-se de abril a setembro de 

1975. Após a entrevista, foram os formulários suplementa

dos com informações registradas por dois médicos residen-

tes a partir dos prontuários médicos. 
• 

4.9 Revisão Crítica 

A revisão dos formulários foi realizada pela chefe 

de trabalho de campo. Esta revisão incluía, por um lado, 

a identificação de erros decorrentes da falta de atenção 

das entrevistadoras que assinalavam erroneamente os códi-

gos correspondentes às perguntas fechadas e, por outro, 

confronto entre respoltas, com vistas a detectar inconsi! 

tincia entre as mesmas. Reuniões periódicas permitiram d! 
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minuir gradativamente a ocorrência de tais erros. 

4.10 Codificação 

Terminada a fase de crítica, deu-se início ã codifi-
~ 

cação. Os dados dos formulários foram transcritos para f~ 

lhas de codificação, apropriadas para a perfuração dos d.!, 

dos em cartões, passando-se, então,ii operação-de perfura 

ção e processamento de dados 

4.11 Perfuração e Processamenfo de Dados 

A perfuração e o processamento de dãdos realizaram -

se no Centro de Computação Eletrônica da Universidade de --São Paulo, utilizando-se, para tanto, um equipamento de 

computação B-6700 da Burroughs. 

A partir das folhas de codificação, perfuraram-se os 

dados em cartões, cada formulário dando origem a três ca! 

tões. A seguir, procedeu-se ã ç~ítica dos cartões perfur.!, 

dos, visando a detectar eventuais erros de perfuração, in 

consistências visíveis e ocorrências de códigos inválidos. 

Estes foram listados para, posteriormente, identificar os 

cartões onde ocorreram. Fez-se, então, a correção dos er

ros, procedendo-se ã perfuração de novos cartões que, após 

conferência mecânica, foram incluídos entre cartões corre 

tos em substituição aos que apresentavam erros. 

4.12 Análise Estatística 

Tendo em vista a natureza do presente estudo, optou-
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se pela aplicação de um teste não paramétrico. Utilizou-se 

o teste do Qui-quadrado em quadros de associação e a deco~ 

posição do Qui-quadrado em quadros de contingência, de acor 

do com os moldes preconizados por COCKRAN 32
• Para isto re-

correu-se ao Sistema SPSS CScientific Package for 

Sciences). 

Social 

Os testes estatísticos individu~s ou gfobais realiza 

ram-Sé a nível de significância ~5\. Sendo assim, todo o --
resul tado di to significante ,- significa estatistrúmente si...B 

nificante a nível de 5,\' Os valores estati_~tis.amente sign! 

ficantes aparecem com um asterisco C*) ao lado do valor"Ob---
servado. 

.~ 

4.13 Utilização e Apresentação dos Dados Levantados 

A discussão e os resultados apresentados no presente 

estudo referem-se ã parte dos dados levantados. Dados ref! 

rentes ã nutrição e reprodução humana, entre outros, farão 

parte de estudos subseqüentes. Foram levantados, de início, 

com esta intenção. 

Os resultados referem-se a um total de 404 mulheres, 

contudo, nem sempre correspondem os mesmos a este total g! 

ralo Ocorre isto por algumas perguntas comportarem altern! 

tivas do tipo "não responde", "não se aplica" e "outros". 

Os quadros que se referem a achados da pesquisa terão 

o seu título simplificado omitindo-se, propositadamente, 

"mulheres entrevistadas no Serviço de Obstetrícia do Hospi

tal São Paulo de abril a setembro de 1975': 



5. RESULTADOS E DISCUssAo 



5.1 Caracterização Sócio-Econômica da População AmostraI 

5.1.1 Componentes do Modelo 

Para medir o nível sócio-econômico da população 

amostraI aplicou-se, na faS'lf"exploratória do presente 

estudo, a escala de indicadores de GUIDI e DUARTE',l 

escala esta que se fundament~os segaintes indicado-

res: 

a. nível ocupa~ional do marido; 

b. nível de instrução do martE-0;"" 

c. nível de instruç;o da mulher; 
-• d. area residencial; 

e. características físicas da moradia; 
~ 

f. con'forto doméstico. 

Atribuindo pontos que variam de 1 a 6 pontos, 

conforme características hierarquizadas de cada indi

cador, este modelo permite localizar o indivíduo den-

tro das seguintes classes sociais: baixa 
4 

inferior, 

baixa superior, média infertor, média superior e al-

ta. 

Além da extrema simplicidade de sua aplicação e 

da imediata avaliação do nível sócio-econômico da po

pulação amostraI, dispensa esta escala dados referen-

tes ã renda per capita familiar, exclusão vantajosa 

já referida na literatura H, 61. A experiência adquiri 

da durante o pré-teste do formulário, na fase explor! 

tória, tornou evidente a precariedade desse tipo de 

informação, agravada, no caso, pela baixa escolariaa-
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de da população em estudo. 

A aplicação da escala de GUrDr e DUARTE'e a aná 

lise dos resultados na fase preliminar do estudo leva 

ram ã decisão de excluir os Uwiicadores "área residen 

cial" e "conforto doméstico" e de simplificar itens 

relativos a características fís~as da ~radia. Ao 

optar-se por esta simplificação, ponderou-se CJ fato de . --estar em pauta um modelo ã'estiJlado a uma _'população 

amostraI visivelmente homogênea, cujos dádos apresen

tariam, na maioria dos casos, pouco p-õdér discrimina---
tório. 

Elaborou~e, assim, um modelo simplificado, in

cluindo apenas as infouilSÇOermais fidedignas e, por-

-- .. tanto, menos equlvocas. Apresenta-se, a seguir, a po~ 

tuação relativa às referidas classes sociais. 

Número de Pontos Classes Sociais 

4 a 6 Baixa inferior 

7 a 10 Baixa superior 

II a 14 Média inferior 

lS a 18 Média superior 

19 a 20 Alta 

Seguem-se, os critérios utilizados na caracter! 

zação de cada um dos indicadores. 
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5.1.1.1 Nível Ocupacional do Marido 

A classificação das ocupações dos mari

dos oLedeceu ao seguinte critério: 

PESO 1 Ocupações não qtralificadas - ocupações 

braçais que não exigem experiência pro

fissional prévia -tI'b níveis lI!ínimos de 

instrução formal; ocupações não-especia -- -~ 

lizadas c~m níveis de remunepação muito. 

próximos do_salário mínimo local. 

PESO 2 Ocupaçoes ae-nlvel i~rior de qualifi-

cação -ocupações cujo desempenho não 

~ige esforço braçal ou que só podem 

ser exercidas ~om um nível mínimo de 

instrução formal ou treinamento profis

sional específico. 

PESO 3 Ocupações de nível médio -ocupações pa-
4 

ra cujo exercíclP é desejável o curso 

ginasial completo ou o curso médio com-

pleto; pertencem a esse nível indiví-

duos com 9 a 12 anos de escolaridade, 

formação profissional especializada de 

duração mais longa que a fornecida aos 

operários qualificados da categoria pr! 

cedente e com níveis de remuneração que 

vão de duas a quatro vezes o salário mí 

nimo local. 
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PESO 4 Ocupações superiores -ocupações que exi 

gem nível mais elevado de instrução~ro 

fissionais lrserais), cargos técnico-

científicos ou cargos que se caracteri

zam pela chefia de gerência de empresas 

comerciais ou i~striais de porte # me-

dio; agrupam-se nesse nível, postos mi-

litares inferiore~do oficialato e do

nos de propriedades rurais de. ~tamanho 

médio. 

PESO 5 Ocupações de alta renda -altos car.g.os 

de chefia ou gerência em grandes organ.!. 

zações, grandes proprietários rurais, 

capitalistas, altos postos militares, 

deputados e senadores, ocupantes de al

tos postos administrativos no serviço 

público, diplomatas, donos de cartório, 

pecuaristas. 

A descrição pormenorizada das ocupa-

çoes distribuidas por categorias, incluida no 

estudo de GUIDI e DUARTE'1 e complementada, 

quando necessário, com a escala de GOUVEIA 59, 

facilitou esta classificação, eliminando possí-
. , velS equlvocOS. 

A Figura I permite observar a distribui 

ção percentual das ocupações segundo as catego

rias referidas. Como se observa, 55,2\ da popu-
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lação masculina enquadram-se dentro do grupo 

de ocupações não qualificadas, sendo imediata

mente seguidos por 39,3\ de indivíduos com ní

vel inferior de qualificação. 

5.1.1.2 Nível de Instrução 

A par da situação pcupaciQnal, o grau 

de instrução dos indivíduos constitui yalioso 

indicador na análise do nível sócio-econômico 

de grupos populacionais. 

Para medir Q nível de instrução utili

zou-se a seguinte pontuação: 

PESO 1 Analfabet~~: curso primário incompl~ 

to (menos de 4 anos) ou apenas alfabe

tizado(a). 

PESO 2 Curso primário completo ou curso gina

sial incompréto. 

PESO 3 Curso ginasial completo ou curso cole

gial incompleto. 

PESO 4 Curso colegial completo ou curso supe

riorincompleto. 

'.50 5 Curso superior completo. 
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Os dados da Figura 2 descrevem o nível 

de instrução das mulheres casadas e de seus ma 

ridos. Como se observa, é elevada a porcenta -

gem de homens e de mulheres sem nenhuma escola 

ridade ou com curso primário incompleto: 58,1\ 

entre os homens e 62,4\ entre as mulheres; 

32,2\ de homens e 32,7\ de mulheres colocam-se 

no grupo com primário completo ou ginásio in -

completo, sendo relatiYamente reduzidos os gr~ 

pos com ginásio GOmpleto/colegial incompleto, 

colegial completo/superior incompleto e supe

rior completo. 

5.1.1.3 Número de Cômodos da Moradia 

Ao considerar o número de cômodos do 

domicílio, omitiram-se partes da residência co 

mo cozinha, banheiro, área e varanda, incluin

do-se apenas quartos e salas: 

PESO 1 Um ou dois cômodos. 

PESO 2 Três cômodos. 

PESO 3 Quatro cômodos. 

PESO 4 Cinco cômodos. 

PESO 5 Seis ou mais cômodos. 
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o quadro relativo a número de cô~odos 

aparece sob o tópico condições de moradia, ten 

do em vista considerações subseqüentes. 

5.1.2 Nível Sócio-Econômico 

A somatória dos pontos atribuidos às caracte -

rísticas de cada indicador, respeetivamente, ocupa

ção do marido, nível de instrução do marido e di mu

lher e número de cômodos do domi~ílio, permi~ loc! 

lizar a população amostraI dentro de três níveis só

cio-econômicos. 

QUADRO 1 - NtvEL S~CIO-ECONOMICO 

N!VEL MULHERES ENTREVISTADAS 

S~CIO-ECONOMICO 

Beixo-Inferior 

Beixo-Superior 

Médio-Inferior 

TOTAL 

227 

72 

9 

308 

, 
73,7 

23,4 

2,9 

100,0 

Como pode observar-se no Quadro 1. há uma mawr 

proporção de mulheres (73.7\) localizadas na faixa 

relativa ao nível sócio-econômico baixo inferior, 

sendo imediatamente seguidas por mulheres (23,4~ 

com nível baixo-superior. Apenas 2,9\ da população 

amostraI situam-se na faixa médio-inferior, eviden -
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ciando isto a precariedade das condições de vida des 

se grupo social. 

5.1.3 Renda Mensal Per Capita 

Visando a complementar os dados incluídos nos 

indicadores referidos e sem perder de vista a preca

riedade desse tipo de informação, procurou-se obter 

a renda per capita mensal a partir da soma dos in

gressos percebidos por mês nelos residentes do domi

cilio, descontando-se, quando fosse o caso, quantias 

destinadas a amortizações e pagamentos de aluguéis e 

dividindo-se, a seguir, a soma total pelo número de 

moradores do domicilio. 

QUADRO -2 - RENOA PER CAPITA MENSAL (SAL~RIO 

M!NIMOJ* 

RENDA MULHERES ENTREVISTADAS 

(SALARIO M!NIMOJ N9 \ 

O f- 0,25 77 20,6 

0.25 f- 0.50 150 40.1 

0.50 f- 0.75 66 17.6 

0.751-- 1. 00 42 11.2 

1.00 f- 1.25 7 1.9 

1.25 I-- 1. 50 16 4.3 

1. 50 ou + 16 4.3 

TOTAL 374 100.0 

* Sa~irlo mrnlmo Iguala Cr$ 532,80 
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Pelos dados apresentados no Quadro 2 pode cal

cular-se que 60,7\ das mulheres entrevistadas apre

sentam renda mensal inferior a meio salário mínimo. 

Tal fato assume particular significado quando in

terpretado à luz de dados l~ntados na área da Nu 

trição. Estudo realizado nessa área mostrou de 

crescer a prevalência da desn~ição, ~esaparecendo 

a desnutrição de 29 e 39 graus nos casos em ~ue a 

renda per capita mensal-arêãnçava o limite de um e _.' '-\ 
meio salários mínimos. Torna-se procedente infe 

rir, portanto, que a quase totalidafre dá população 

em estudo deva apresentat:Sérios problemas de carã--ter nutricional.~Do ponto de vista da Educação em 

Saúde, recom~-se-ia uma especial ênfase em con 

teúdos programáticos qlol4l1111lirrs'Elm, a curto prazo,a edu 

car a populaçio, facultando-lhe o melhor aprovei-

tamento dos recursos disponíveis em programas de 

suplementação alimentar. Considere-se isto. no en-

tanto, medida de caráter emergencial que perderia 

seu valor ético-social s~-não fosse acompanhada pe

la concomitante maturação de transformações que 

conduzam a uma melhor distribuição da renda per ca

pita populacional. 

5.1.4. Caracterização do Domicílio 

5.1.4.1. Condição de Posse da Residência 

o Quadro 3 permite observar caracte 

rísticas referentes ã posse da residência. 
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QUADRO 3 - CARACTERíSTICAS RELATIVAS A POSSE DA 

RESIDtNClfI 

POSSE o,~ MULHERES ENTREVISTADAS 

RESIOtNCIA N9 

Residência alugada ~07 56,7 

Residência própria 112 30,/ 

Residência cedida 31 ,8. 5 

Barraco 15 4, 1 

s 

TOTAL 365 100,0 

Apenas 30,7\ das mulheres afirmam pos -

suir cas~ própria. A grande maioria, 56,7\, vi

ve em casas aluRadas, 8,5\ em casas cedidas e 

4,1\ em barracos. 

Em relação a~ indivíduo mencionado como 

chefe do domicílio, 73,7\ referem-se aos mari

dos, distribuindo-se as restantes, 26,3', entre 

parentes, amigos. ~atrões e as nróprias entre -

vistadas, tal como mostra o Quadro 4. 
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QUADRO 4 - MULHERES ENTREVISTADAS SEGUNDO INDI

ViDUO MENCIONADO COMO CHEFE DE DOMI

CiLIO 

---CHEFIA MULHERES ENTREVISTADAS 

DA CASA N' " --
Marido 298 73.7 

Parente 60 14,9 
o,, 

Amigo 2 0,5 

Patrões 33 6,2 

Própria 11 2,7 

TOTA~ 404 100,0 

-5.1.4.2 Número de Cômodos Utili:ados como Dormi 

tório e Número Médio de Indivíduos por 

Cômodo 

~ 

A par do acesso} serviços de assistên-

cia médica, a apreciação sohre as condições da 

MOradia. observadas através das características 

internas do domicílio, fornece elementos indis

pensáveis à avaliação da qualidade de vida de 

uma população. A influência que estes fatores 

exercem sobre a família, considerando-se parti

cularmente aspectos relacionados à saúde físi-

ca, mental e social, justifica plenamente a in

clusão de dados desta natureza. 
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o Quadro 5 relaciona a proporção de do

Micílios com o número de cômodos utilizados co-

DlO dormitório. 

QUADRO 5 - NIJI'IERO DE COM~S UTILIZADOS COMO 

OORMITORIO 

--COMDOOS UTILIZAOOS MULHERES E N T REl,Io3;-5 T AO AS 

COMO OORMITORIO N' I; -
1 231 62.6 

2 112 30.4 

3 21 S. 7 

4 4 1.1 

5 1 O .2 

TOTAL 3S'J 100,0 

Note-se que 62~~\ da população amostraI 

possui a~enas um dormitório em seus domicílios, 

A situação agrava-se quando se relacio 

na a proporção de indivíduos com o número de 

dormitórios do domicílio, o que é apresentado no 

Quadro 6. 
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NOMERO "E:DIO DE MULKRRI:S E.fttT~tST li MS 

PESSOl<S POR cOMa DO N' ., 
2 38 10.3 

3 123- ,33.2 

4 .98 26.5 

5 53 14~ .. 

6 25 6.' 
~ 

7 33 8.9 

• 
TOTAL 370 100.0 

Como ~ observa, 56,5\ das entrevista-
/ 

das mencionam um número igualou superior a 

quatro pessoas por dormitório, deixando tr&ns

pare~er as baixas condições de qualidade de vi 

da 40 grupo em estudo. forna-se oportuno 18m-
4 

~.r que a alta densidade habitacional, ou se-

ja, o espaço físico disponível por indivíduo 

na casa que habi ta, tem significa ti va illlportá!! 

ela na saúde física, mental e social da raaí -
•• A • lia, apresentando graves consequenclas para o 

des8aTo1vimento físico e intelectual de crian-



5.1.4.3 Abastecimento de Xgua. Localização da 

Instalação Sanitária e Destiaaçic de 

Dejetos 

Os Quadros 7, 8 ~ permitem observar 

os serviços de infra-estrutura, elementos es

tes imprescindíveis ã valo~ação da nível sa

nitário de uma população. 

Quanto ao abastecimento de água, refe

rido no Quadro 7, 51,5\ das mulheres entrevis

tadas residem em domiellio que dispõe de rede 

de abastecimento de água, 22,1\ utilizam água 

e1leuada de poço e 26,4\ contam apenas com á

p. de poc:;o não canallzada. 

QUADRO 7 - TIPO DE ABASTECIMENTO OE ~GUA DOMI

CILIAR 

AIASTECIMENTO DE MULHERES ENTREVISTADAS 

6GuA DOMICILIAR N' 111 

DOIIic!1101 U,adol e 
rede pÚbl10a 193 51.5 

D0&I1DÍl1o. 00111 • a,ua 

oanaUzada 83 22,1 

h.ia! 110. 00111 • a,ua 

nio oanaUzada 99 26.4 

TDTAL 315 100,0 
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o Quadro 8 permite observar que 72,2\ 

da população amostraI têm acesso a instalações 

sanitárias privativas, ao passo que 24,8\ as 

compartilham com outras famílias da vizinhan -

ça; 3\ referem não possu~ qualquer instalação 

sanitária,.presUllindo-se corresponder esta lIIi-
~ 

noria a parcela que reside» barraços, utili-

zando o solo para deposi~ão de dejetos. 

QUADRO 8 - INSTALAÇAo SANITARIA 

» 
INSTALAÇAo MULHERES ENTREVISTADAS 

SANIT,(RIA 
G 

N9 , 
Interna privativa 182 45,2 

Interna coletiva 9 2,2 

Externa privativa 109 27,0 

Externa coletive 91 22,6 

Nenhullla 12 3,0 

c 

TOTAL 403 100,0 

No que se refere ã destinação de deje

tos, o Quadro 9 mostra que apenas 50,5\ da po

pulação em estudo ocupam domicílios ligados ã 

rede geral de esgotos; 46,9\ utilizam-se de 

fossas sépticas, negras e secas e 2,6\ referem 

o solo como local para deposição de dejetos. 
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QUADRO 9 - OESTINAÇÃO DE DEJETOS DOMICILIARES 

DESTINAÇÃO OE MULHERES ENTREVISTADAS 

OEJETOS <W ti 

Rede de esgoto 195 50,S 

Fossa séptica ~. ~ 

1.6 

Fossa negra 7 1,8 

Fossa seca 3 ~!! 

Fossa nao especiTicada 165 42,7 

Solo 10 2,6 

ft 

TOTAL 386 100, O 
= 

A partir do exposto, configura-se a 

imagem de uma ryopulação com condições ambien -

tais pouco favoráveis e mais vulnerável, por

tanto, ã desnutrição e doença. 

5.1.5 O Fenômeno Sociolingüístiéo 

Dados relativos ao perfil sócio-econômico da 

popUlação cujo comportamento se pretende alterar são 

extremamente importantes para os Educadores de Saúde 

Pública. De fato, dele deriva o caráter social da 

língua, entendida aqui como um sistema de signos con 

vencionais por meio dos quais os indivíduos se comu

nicam. 



99 

Se a mudança de comportamento dos indivíduos 

pressupõe o entendimento entre grupos que procedem 

de diferentes estratos da pirâmide social e se, no 

presente estudo, representa a equipe de saúde o es

trato médio e a população o estrato da base daquela 

pirâmide, obviamente torna-se necessário chamar a 

atenção para as características da comunicação que 

vincula o componente educativo, seja esta de natur~ 

za verbal, não verbal ou i~ressa em material es -

crito. 

Ao definir norma como o nivelamento da língua 

de uma comunidade, observa PRETI I21 que, ao lado da 

norma culta, veículo de um complexo cultural, cien

tífico ou artístico, coexistem normas regionais, 

ou sgja, usos ~specíficos de comunidades menores a

fastadas dos grandes centros civilizados. A varieda 

de/uniformidade linguística permite, por isso, o es 

tudo de níveis de comunicação sociolinguística sob 

vários aspectos, sendo pa~ticularmente significati

vos para a Educação em Saúde ós aspectos sociológi

cos e situacionais. 

EIl relação aos "fatores sociológicos" que af~ 

ta. a comunicação intergrupal, devem-se considerar 

diferenças relativas à escolaridade, profissão e 

características do local em que vivem os grupos com 

proaetidos no processo de comunicação, visto que e! 

ta localização estratificada transmite influências 

deeisiyas sobre a língua que falam. Os "fatores 
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situacionais", entendendo-se por isto a análise das 

condições extraverbais que cercam o diálogo intergr~ 

paI no ato de sua realização, devem igualmente ser 

considerados. A presença física do ambiente com sig

nos específicos alheios aos hábitos da população que 

se pretende educar pode dific~tar,ainda mais, a ab -

sorção adequada das recomendações transmitidas l28 • 

Uma das maiores barrei~s da Educação em~Saúde 
~' 

reside talvez na incapaci~de que têm os p~fissio -

nais com responsabilidade educativa de compreender ~ 

características do nível sociolinguístico dos educ~ 
...-

dos, dos pontos de vista "~ciológi~" e "situacio -

--nal". Esta problemática evidenciou-se na fase explo-

ratória do pre~e estudo. A inadequação do proces

so educativo refletiu-se~nTvel de fala utilizado -
em palestra proferida para mulheres internadas no 

Serviço de Obstetrícia de um Hospital de São Paulo 

sobre tema relativo ao preparo de mamadeira. Sem se 

considerar a impropriedade do assunto selecionado em 
~" 

termos de prioridade que se deyeria atribuir ao alei 

tamento natural, registraram-se palavras totalmente 

alheias ao universo sóciocultural das educandas. Com 

prova isto o despreparo dos manipuladores da mensa 

gem educativa não só no que respeita às necessidades 

dos educandos, mas também no que se refere a implic! 

ções decorrentes dos fatores sociológicos nos níveis 

de fala da equipe de saúde e população-alvo. Mencio

nam-se, a seguir, algumas das palavras utilizadas du 

rante a referida palestra: substância, proteína, pr~ 
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-digestão. imunização, contaminação, organi~. tes 

tar. resistência. resíduo, acessório. ohstnJçio. 

lâmina. detalhe. carência. excesso, prejudicial. j!. 

to. pressão, expelir, reconsti tuiC;ão. Como & aaáli

se terminológica revelou durante a aplicação do pré 

-teste do formulÁrio do pre~te estudo, tais ter -

mos jamais poderiam ser compreendidos pela popula -

çao a eles submetida. 

Complementando ~ problemática repreeentada p! 

la desinformação relativa aos níveis de fala, é pr! 
~.- -

ciso não esquecer o impacto de fatores situacion~s 

igualmente inadequados pâra o proc.5so educativ~ Co --mo referido. prendem-se estes a condições extraver

bais que cercam-é diálogo no ato de sua realização. 
-~ g freqüente s~b~eter-se as pacientes a comunicação 

visual alheia ã sua própria cultura, expondo-as, por 

exemplo. a cartazes com figuras de mães e crianças 

de·diferoutes etnias ou com hábitos característicos 

de outros estratos sociais. Não admira, pois, que 

barreiras psicológicas comprometam. ainda mais, o 

processo educativo. 

A constatação destes fatos tem levado os Edu

cadores de Saúde Pública a sugerir, como estratégia 

para a Educação em Saúde, a participação dos usuá -

rios ou consumidores nos processos de planejamento 

e execução de parte das atividades desenvolvidas nas 

unidades de Saúde. Com isto pretende-se reduzir a 

distância social ocasionada pela localização de edu 
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cadores e educandos em diferentes estratos sociais'" 

120, 156, 161. Tal disposição reflete-se no título de 

livro recentemente publicado pela Organização Mun

dial da Saúde, "Health by the People", ao recomendar 

a organização de serviços de atendimento médico cap! 

zes de refletir a cultura do~usuârios e não a cultu 

ra da equipe de saúde 10 '. 

5.2 Outras Características da P~pulação Amostral~ 

Ao agregarem-se dados relativos a outras caracteriS-

ticas da população amostral,pretende-se ieun1r o maximo 

de informações que permitam o~lhor conhecimento da in --tensidade, peculiaridaêfe e tendências gerais dos fenôme -

nos em estudo. 

5.2.1 Local de Procedência 

Ao agrupar-se a população amostraI, segundo n! 

turalidade, considerou-se a seguinte divisão: Norte 

do Brasil (Amazonas, Parl; Acre, Roraima, Amapá, Ron 

donia); Nordeste do Brasil (Maranhão, Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. 

Sergipe, Bahia); Sudeste (Minas Gerais, Espírito Sa~ 

to, Rio de Janeiro, Guanabara); Sul (Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul); são Paulo Capital; ou

tros locai. do Estado de São Paulo; Centro Oeste eM! 

to Grolso, GoiÃs, Distrito Federal). O Quadro 10 pe! 

mite observar a naturalidade das mulheres entrevist! 

das, segundo elta divisão. Inclui-se, também, mulhe

rei procedente. de outros países. 
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QUADRO 10 - LOCAL DE PROCEO~NCIA 

LOCAL DE MULHERES ENTREVISTADAS 

PROCEO~NCIA N9 \ 

Região Norte 1 0.2 

Região Nordeste 147 36.4 

Região Sudeste 
~-

96 23.8 -
Região Sul 18 4.5 

são Paulo - Capit.a1 50 "Ti.3 

são Paulo - Outros 79 19.6 

Região Centro-Oeste 6 1.5 

Outros paísOU 7 1.7 

TOTAL 404 100.0 

De acordo com o Quadro lO, apenas 12,3\ das 

mulheres entrevistadas nasceram no Município de São 

Paulo. Chama a atenção a elevada proporção de migra~ 

tes, alcançando o valor de 87,7\ das pacientes aten-
-

didas; destas, o maior número, 36,4\, nasceu na Re-

gião Nordeste, sendo imediatamente seguido por 23,89, 

de migrantes da Região Sudeste. 

Quanto ao estado civil, o Quadro 11 mostra que 

19,2\ das mulheres sao solteiras, viuvas ou separa -

das, situação esta que, a par das dificuldades finan 

ceiras ji referidas, contribui certamente para o a

gravamento das condições psico-sociais da díade mãe-

criança. 
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QUADRO 11 - ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL MULHERES ENTREVISTADAS 

N9 \ 

Caslldlls 323 80,8 

Solte1rlls .. 6 ~ 16,5 

~ 

V1uvas 2 O, !t 

Sepllradlls 9 .. 'l .. 2 

TOTAL 400 100,0 
» 

5.2.2 Idade 

A idade da~opu1ação amostraI variou de lS a 

49 anos. 

De acordo com o Sistema de PERKIN, conforme o 

Quadro 12, apenas 52,2\ de mulheres situam-se na fai-
• 

xa etária considerada ideal paTa a reprodução, faixa 

esta referente ã idade entre 21 e 29 anos; 33,9\,co! 

respondendo a 137 mulheres, receberam dois pontos 

por características ligadas ã idade - mulheres com 

20 anos ou menos e mulheres com 3S anos ou mais; 

13,9\, correspondendo a S6 mulheres, receberam um 

ponto por terem 30 a 34 anos de idade. 
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QUADRO 12 - IDADE 

IDADE PDNTUAÇI\D MULHERES ENTREVISTADAS 

(PERK.IN) N' ';. 

15 20 2 75 18,6 

21 24 O 107 26,4 
.. ~. 

25 29 O 104 25 ,-8_ 

30 34 1 56 13, 9 _.-
35 39 2 40 9,9 

40 ou • 2 22 5,4 

TOTAL 404 100,0 

o Quadro 13 permit~servar a distribuição e---tária das adolescentes, denominadas "teen-agers" no 

idioma inglês. Verificou-se, em São Paulo, que mães 

com menos de 20 anos responde~ por uma proporção mais 

elevada de mortes infantis do que de nascimentos vi-.. 
vos, evidenciando-se, assim, a.maior contribuição d~s 

te grupo etário no que concerne a mortes infantis 12 ! 

Justifica-se, por isso, classificar o grupo de ado -

lescentes, como constituindo um grupo de alto risco, 

classificação esta que só se pode entender quando se 

agrega a dimensão social ao esquema de referência bio 

lógica. 
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QUADRO 13 - MULHERES COM MENOS DE 20 ANOS 

I O A O E (ANOS) MULHERES ENTREVIS TAOAS 

N9 % 

15 a nos 6 10,7 

16 a nos 6 10,7 

17 anos In'" 17,9 

18 anos 12 21,4 

19 anos 22 39.,.a. 

TOTAL 56 100,0 

A Figura 3 comp1ementa as informações re1ati -

vas a idade do grupo em estudo~ mostrando contigen -

tes de 22,3\, paIa~s indivíduos do sexo masculino e 

de 18,6\, para os de sexo feminino, no grupo etário 

de 20 anos ou menos. Considerando-se a baixa escola

ridade, já referida, aliada à vida sexlla1 ativa, im

portante se torna incluir p~ogramas de educação se

xual em escolas do 1 9 Grau'o. 

5.2.3 Paridade 

Para REZENDE l !', entende-se por parto, tanto o 

que se realiza a termo, depois de completada a vida 

intrauterina, como o parto prematuro, ou seja, aqu~ 

1e que ocorre entr~ a 28a. e 37a. semana de gesta

ção. Antes desse limite a expulsão do concepto cons

titui caso de ahortamento. O termo paridade refere-
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r--i 
22.3\ I ! ~ 20 ..... CJ 18.6 

13.9~.0 '21-24 ..,. L 126.4 

23.0\1 I ?~-?9 MO' I 125.8 

13.6\0 )0-:3. ano. 013.9 

11.6\ D 35-39 ono. 09.9 
n 

6.2\ LJ CO-C4 "no. O 4.7 

5.9\0 .. 5 ..... 9 anol ~O.7 

3.5\0 ::;t 50 aao. 

MARIDOS MULHERES 

Figura 3 - Idade das mulheres e dos maridos 
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se, aSSlm, a gravidezes que atingiram no mínimo vin-

te e oito semanas de duração. 

n Quadro 14 descreve a paridade do grupo em e! 

tudo, correspondendo a mesma ao número total de crian -ças vivas, de nascidos vivos que morreram e de nati

mortos, ou seja, conceptos expulsos após a 28a. sema 

na de ges tação. 

QUADRO 14 - PARIDADE 

.. 
PARIDADE PD~TUAÇI\D MULHER~ ENTREVISTADAS 

(PERKIN) N9 \ 

o O la 2,4 

1 O 133 32,9 

2 O 74 18, 4 

3 1 58 14,3 

4 1 36 8, 9 

5 2 26 6, 5 

6 2 22 5, 5 

7 2 13 3,3 

8 2 12 2,9 

9 2 20 4,9 

TOTAL 404 100,0 

----------------------------------------------

Como se observa, o grupo de primíparas repre -

senta 32.9\ do total, correspondendo a 133 mulheres. 
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ne acordo com o sistema de PERKIN, 23,2\, ou seja, 94 

mulheres receberam um ponto em conseqüência do fator 

paridade e 23,1\. 93 mulheres, receberam dois pontos 

por esse mesmo motivo. No total, 46,3% das mulheres 

pertencentes ao grupo ,\e estudo receberam pontos em 

função da paridade. 

Para efeito de complementação, cumpre mencionar 

que no grupo de adolescentes, constituido por 56 mu -

lheres, 81,8% deram à luz o primeiro filho, 9,1\ o se 

gundo filho e 9,1\ o terceiro. Em relação a este gru

po, levantam-se duas ordens de problemas no que res -

peita a risco gravídico: por um lado: o fato de que a 

primiparidade representa por si só um fator de risco~' 

por outro, o fato de ter-se demonstrado haver uma ca

tegoria de adolescentes para quem o risco da prema tu

ridade ultrapassa de longe o risco observado em ou

tras - trata-se daquelas que já tiveram outras gesta

ções. Em mulheres com menos de 20 anos, o risco da 

orematuridade aumenta com a repetição de gestações, ao 

passo que, em idades subseqUen~es, o risco aumenta no 

primeiro nascimento, decrescendo a seguir. Em New Ha

ven, Connecticut, JEKEL e colaboradores 7', ao estuda -

rem um grupo de jovens com menos de 18 anos, seguidas 

regularmente por consultas obstétricas, encontraram um 

coeficiente de prematuridade de 11,0% entre primogênl 

tos, de 27,0% entre segundos filhos e de 43,0\ no gr~ 

po de terceiros filhos. 
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5.2.4 Idade na Primeira Relação Sexual e na Primeira 

Gravidez 

Houve interesse em conhecer a idade das entre-

vistadas no momento em que iniciaram a vida sexual e 

em que tiveram a primeira gr~dez. 

QUADRO 15 - IDADE DA PRIMEIRA RELAÇ~D SEXUAL 

IDADE MULHERt!S ENTREVISTADAS 
(ANOS) FREQUENCIA FREQUENCIA F~UENCIA 

A6S0LÚTA RELATIVA ACUMULADA 

11 1 0,3 0,3 
12 3 O, 7 1,0 
13 9 2,2 3,2 
14 19 4,8 8,0 
lS 34 8,5 16,5 
16 33 8,2 24,7 
17 51 12,7 37,4 
18 53 13,2 50,6 
19 37 9,3 59,9 
20 39 9, 7 69,6 
21 27 6,7 76,3 
22 24 6,0 82,3 
23 20 5, o 87,3 
24 11 2,7 90,0 
25 12 3, o 93,0 
26 10 2, 5 95, 5 
27 4 1, o 96,5 
26 4 1,0 97, S 
29 3 a, 8 9 e, 3 
30 2 O, 5 98,8 
31 1 0.2 99, o 
32 
33 1 o , 3 99,3 
34 2 0,5 99, e 
3S 
36 1 O, 2 100,0 

-
TDTAL 401 100,0 100,0 

Néd:la • 19. 1 
Mediana • 18,4 
~foda • 18,0 
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o 0uadro 15 mostra que a vida sexual do grupo 

em estudo teve início bastante cedo: 240 mulheres, 

correspondendo a 59,9\ do total, iniciaram a vida se 

xual com 19 anos ou menos, ao passo que 99, corres-

pondendo a 24,7\ tiveram a primeira relação com 16 

anos ou menos. 

o Quadro 16 permite obser~r a idade em que es 

tas tiveram a primeira gravidez. 

QUADRO 16 - IDADE DA PRIMEIRA GRAVIDEZ 

IDADE MULHER.fS ENTREVISTADAS 
(ANOS) FREQUENCIA= FREQUENCIA FREQUENCIA 

AB,sDLUTA RELATI~ ACUMULADA 

13 3 o , 6 0,6 
14 11 2,7 3, 5 
15 20 5, o 6, 5 
16 29 7 , 2 15, 7 
17 41 O, 2 25,9 
18 44 ,0,9 36,6 
19 46 ,1 , 4 48,2 
20 36 9,0 57,2 
21 36 9, o 66, 2 
22 30 7, 5 73,7 
23 24 6,0 79, 7 
24 16 4,0 63,7 
25 14 3, 5 67,2 
26 16 4,0 91, 2 
27 8 2,0 93,2 
26 7 1, 7 94,9 
29 6 1, 5 96,4 
30 6 1.5 97,9 
31 1 O, 2 98, 1 
32 3 O, 7 98,6 
33 1 0,2 99, O 
34 1 0,3 99,3 
35 
36 1 0,2 99,5 
37 2 O, 5 100, o 

TOTAL 402 10 O, O 100,0 

Média • 20,4 
~Iediana c 19,6 
Moda • 19,0 
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Correspondendo a 48,2% do total, 194 mulheres 

ficaram grávidas pela primeira vez com 19 anos ou 

menos; destas, 63 (15,7\) engravidaram com 16 anos 

ou menos. Tal fato evi.dencia o risco reprodutivo que 

caracteriza este grupo, quando~ considera apenas 

o fator idade do início da vida sexual e da primei

ra gra vide z. Segundo PI NOTTI1,2 5a i.lKidência da morta 

-lidade perinatal mostra-se mau elevada entre 0- gr~ -po de adolescentes com menos de 16 anos. 

Para DESCHAMPS39 , nao se pod~ entender a gra-_ 
...-

videz adolescente corno "graV'idez prob,lema" apenas em 
~ 

termos biológicos. A gravidez adolescente é uma gr!!. 

videz de risco ~nsequência de um conjunto de fa 

tores de vulnerabilidade,~ contribuem para dimi-

-nuir a probabilidade de um nascimento normal: a po~ 

ca idade da mãe, o fato de se tratar de uma primei-

ra gravidez, a maior incidência de ilegitimidade e 

o amhiente social desfavorável. Este último fator 
~ 

assume particular importância, ao considerar-se que 

adolescentes de nível econ&mico mais elevado correm 

menos risco de engravidar ou dar à luz do que ado

lescentes de famílias pobres. Acrescente-se a isto 

problemas de caráter nutricional, pois às necessida 

des alimentares da adolescente juntam-se as neces-

sidades do feto em desenvolvimento. Este conjunto 

clássico de fatOres adversos aumenta o risco do fe-

to, afetando seu c6rebro e comprometendo, portanto, 

a potencialidade mental do indivídllO. Afora 

também o organismo materno corre o risco de 

isto, 

pagar 
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um preço excessivamente elevado por estar o feto com 

~etindo com o potencial da mãe, fazendo com que am-

bos os organismos deixem de alcançar aquilo de que 

mais necessitam. 

5.2.5 Opinião Sobre a Idade Ideal para Ter o Primei

ro e o Oltimo Filho 

Coincidindo com dados apresentados por YUNES!73 
/ 

os resu1 tados mostram um v31w moda1 de 20 anos refe -,' rente ã idade ideal para ter o primeiro filho; quan-

to ã idade ideal para ter o último fil~o __ o valor mo 

daI corresponde ã idade de 3~ anos. Estes valores se 
= 

obtém dos dados aprftsentados nos Quadros 17 e 18. 

QUADRO 17 - OPINI~ SOBRE IOAoE IDEAL PARA TER O PRI 

MEIRa FILHO 

IDADE IDEAL 
(ANOS) 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

TOTAL 

Média • 19,9 
Mediana • 19,8 
~loda • 20,0 

MULHERES ENTREVISTADAS 
FREQUENCIA FREQUENCIA FREQUENCIA 

ABSOLUTA REI ATIVA ACIIMI" ApA 

6 1,6 1 , 6 
5 1 ,3 2,9 

14 3, 7 6, 6 
76 -19, 9 26, 5 
32 8, 4 34,9 

174 45, 5 80,4 
12 3, 1 83,S 
25 6, 5 9 O, o 
11 2,9 92,9 

2 O, 5 93,4 
20 5, 2 98,6 

1 0,3 98,9 
2 O, 5 99,4 
1 O, 3 99, 7 

1 0,3 100,0 

382 100,0 100, o 
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QUADRO 18 - OPINIÃO SOBRE IDADE IDEAL PARA TER O OL-

TIMO FILHO 

IDADE IDEAL 
(ANOS) 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
36 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 

TOTAL 

Média· 31,1 
Mediana· 30,1 
Moda • 30,0 

MULHERES=ENTREVISTADAS 
FREQUENCIA FREQUENCIA FREQUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

1 ~,3 0,3 
4 1, 1 1.4 -
3 O, 8 2,2 
6 1 ,6 3, 8 
4 1.1 -4,9 

34 9 , O 13,9 
9 2,4 16,3 
8 2, 1 18,4 

21 5,6 24,0 
12 3,2 27,2 

~42 37,8 65,0 
3 O, 8 65,8 

10 2, 7 68, 5 
6 _ 1 , 6 7 O, 1 
2 O, 5 70,6 

61 1 6 , 2 86,8 
3 O , 8 67,6 
2 O, 5 66, 1 
8 2, 1 90,2 
2 O, 5 90,7 

28 7,4 98, 1 

4 1 , 1 99,2 

1 0,3 99, 5 

2 0,5 100,0 

376 100,0 100,0 
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~ curioso observar que, embora intuitivamente, 

se considera ser ideal a idade cientificamente acei-
. ta como representando a melhor epoca para iniciar e 

terminar o período de reprodução humana. 

A partir dos dados relativos ã primeira gravi

dez e supondo-se, para efeito de comparação, que o 

primeiro filho nasceu quando aiãe tinha ess~ mesma 

idade, elaborou-se a Figu!a;j. Como se evidencia, 

apes~r de 63,8\ considerarem como idade ideál para 

ter o primeiro filho a idade compreen~i~ entre 20 e 

25 anos, apenas 39,0\ o tiveram. A mesma discrepcn---= 
cia entre idade i~al e real carac~riza 05 demais 

grupos etários. 

5.2.6 Número D~sajado de Filhos 

Houve interesse em conhecer o numero desejado 

de filhos, selecionando-se, para tanto, apenas ca

sais com mulheres de paridade 1 ou 2. A Figura 5 per 
• 

mite observar o percentual da~ respostas obtidas : 

62,9\ de mulheres e 60,3\ de maridos referem-se a 

dois filhos como constituindo o tamanho ideal da fa

mília. Ao agregarem-se as respostas relativas a ape

nas um filho, nota- se que 81,0\ das mulheres des.ej am 

famílias com um ou dois filhos, correspondendo a por 

centagem dos maridos, nesse mesmo nível, a 75,8\ do 

total. 
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LEGENDA: 
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Figura 4 Idade ideal rara ter o primeiro filho e idade 

da ~rime:ra ~ravidez 
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LEGENDA: 

" 100 

62,9 
60,3 

• ••• 60 · .. • ••• • •• • • • • • •• • ••• • •• • •• • 0 • •• • ••• · .. • ••• • •• 
• ••• .. . 
• ••• 

20 18,1 · .. 
1~,5 • •• ... 1.,7 · • ••• 12,1 • ••• ... 
• • • • • •• .. -. 7,8 • · . ... • .. 6,0 ... • · .. • . .. • • • • •• · .. .. :~ 1,7 • • •• I I~' .. 0,9 '. • • • • • • ••• • • •• • •• • •• . .. • o 
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Figura 5 Número de filhos desejados 
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5.2.7 Ilistória Obstétrica 

Observa-se a seRuir a distribuição das mulheres 

de acordo com as três ordens de fenômenos sugeridas 

por PERKIN I21 ao propor seu íD41ice de avaliação de 

risco r,ravídico: 

a) óbitos infantis , defeitos co~ênitos 

nascimento prematuro; 

b) complicações obstétricas, tais como aborto, 

distócia, hemorraRia (placenta prévia. de&e~ 

lamento prematuro~de place~a, rotura uteri· 

na), toxemia e hiperemese gravídica; 

c) diabete, doenças ~"rrl;pvasculares ou renais, 

colageno~s, epilepsia, anemia, entre outra~ 

QUADRO 10 - DISTRIBUIrÃO DAS MULHERES ENTREVISTADAS 

COM OU SEM CoNoIÇOES AGRAVANTES NA HISTO

RIA OBST~TRICA 

HIsrORICO SIM Nilo TOTAL 
N' ~ N' ~, N' \ 

/I) Obitos infantiS , 
& te. 178 44 , 1 226 55, 9 404 100,0 

b) Complicações 
obstlÍtricas 733 57, 5 171 42,4 404 1aO,O 

c) DOBnç/ls Inter· 
corrente! 106 26 , 2 298 73,8 404 100,0 
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Atribuindo-se,segundo PERKIN, um ponto a cada 

uma das três condições, nota-se no Quadro 19 que 

44,l~ receberam um ponto por características tipo 

~, 57,6\ por características tipo b e 26,2\ por ca-

racterÍsticas tipo c. 

5.2.8 Intervalo 

Cumpre esclarecer ~~no presente estudo, o 

termo intervalo refere-se ao tempo decorrido entre 

o t6rmino de uma .gravidez, qualquer qHe ~eja seu 

desenlace, e o nascimento ~ste último filho. 
= 

o Quadro~permite obse~var que 57 ,O~ das 

mulheres entrevistadas ti)fgr-&m um intervalo igualou 

inferior a doi~ anos, período que, como 'referido, 

tem sido considerado excessivamente cu~to tendo em 

vista a saúde materno-infantil l 62, 1 66. Segundo o 

sistema de PERKIN, 147 mulheres, correspondendo a-

quela porcentagem, receberam um nonto em decorrên-

cia do fator intervalo. 

QUADRO 20 - INTERVALO (MESES) oECORRIun ENTRE O DE

SENLACE ANTERIOR E O ATUAL 
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Procurou-se comparar o neríodo considerado ideal 

entre um e outro nascimento e o período real entre os 

dois eventos. Como ilustra a Figura 6,houve uma signi

ficativa uifcrença entre o que se desejou e o que OCO! 

reu na vida real: apesar de 18,6\ considerarem - ideal 

um intervalo igualou menor do que 18 meses, 40,4\ ti-

vera~ um filho dentro desse período; da mesma 
~~ ~ 

forma, 

apesar de 37,6' considerarem ideal um período-de 19 a 

24 meses, apenas 16,6\ al~a~aram o referido neríodo. 

5.2.9 Condições Sociais: Salário e EscolaTidade 

No que se ref~re a condições sociais, atribuiu

se um ponto de r~o a mulheres cuja renda mensal fos

se igualou inferior a dojs ~ários mínimos. Preten -

deu-se, com ist~, refletir, de modo realista, as condi 

ções de vida da grande faixa carente da população, que 

representa 62,4% de famílias brasileiras; tal decisão 

decorreu das formulações do Programa Nacional de Ali -

mentação e Nutrição - PRONAN'o. Recomenda o enfoque O! 

todoxo da suplementação alimentar que esta se dirija 

aos grupos populacionais mais suscentíveis do ponto de 

vista médico-biológico: gestantes, nutrizes e crianças 

até seis anos de idade. A filosofia eminentemente pre

ventiva do grupo de técnicos responsáveis pelo planej! 

mento e execuçao do programa levou o PRONAN a incluir, 

em suas premissas básicas, um critério de risco social 

que ultrapassa os grupos de risco médico-biológico. aI 

cançando famílias brasileiras com renda situadas no es 

treito intervalo de O a 2 salários mínimos com proble-
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mas imediatos de pobreza e, conseqüentemente, com pr~ 

blemas derivados da nutrição. Através deste mecan:is 

mo, passou o PRONAN a ampliar seu raio de ação, atra

ves de subprogramas que pretendem atingir, além dos 

~rupos vulneráveis clássicos, grupos de escolares do 

19 Grau e de trabalhadores écím ocupações não qualifi

cadas. Ao se aplicar o critério de risco social do 

PRONAN, verificou-se que 43,5~"'-âa popufação amostraI, 

correspondendo a 164 mulherés, receberam um ponto em 

decorrência do fator r~nda, enquanto que !ffi",5\, 210 

mulheres, não receberam nenhuma pontuação por terem~ 
~ 

ferido uma renda mensal superior a dois salários ~íni 

mos (Cr$ 1.065,00). 
~ 

o Quadro-tÍ mostra o nível de escolaridade das 

entrevistadas, m~dido em termos de anos de frequência 

à escola. 

QUADRO 21 - ESCOLARIDADE 

ESCOLARIDADE MULHERES ENTREVISTADAS 
(ANOS) PDNTUAÇ~O FREQUENCIA FREQUENCIA FREQUENCIA 

(PERKIN) ABSOLUTA RELATIVA ACUMULADA 

O 1 88 21. 8 21 , 8 
1 1 32 7 • 9 29,7 
2 1 49 1 2 , 1 41,8 
3 o 76 1 8 , 8 60,6 
4 O 93 23,0 83,6 
5 o 12 3.0 86.6 
6 o 14 3, 5 9 O , 1 
7 o 20 5 , o 95. 1 
8 o 13 3.2 98,3 
9 o 7 1.7 100. O 

TOTAL 404 100. O 100,0 
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De acordo com o sistema de PERKIN, note-se que 

41,8\ da população amostraI, 169 mulheres, receberam 

um ponto em decorrência do nível de escolaridade, me

dido em anos de freqüência à escola. Note-se, também, 

o sério problema educativo representado pelo elevado 

numero de mulheres analfabetas, 88 (21,8\), que, ao -sairem do Serviço de Obstetrícia, receberam, como as 

demais, um folheto com instruções por escrito. Mos-

tram estes dados a necessidade de aplicar pri~cípios 

de teste prévio no processfl ~ucativo, entendendo-se 

por teste prévio a "avaliação realizada para melhorar 

materiais educativos, enquanto ainda no ~ocesso de 

elaboração". Como sugere MAEL:ONDES 89
, 

.-
estar-se-ia, -com isto, detectando incompreensões, falsas interpre-

tações, assim çnmn np,mais problemas que dificultam a 

apreensão da mensagem. 

5.2.10 Resultado da Gravidez e Tipo de Ocorrência 

De 400 mulheres entrevistadas, tal como se 

apresenta no Quadro 22, 35 ~bortaram e 16 deram ã luz 

a natimortos; dos 353 nativivoi, 4 faleceram durante 

o internamento das mães. 

QUADRO 22 - RESULTADOS DA PRESENTE GRAVIDEZ 

RESULTADOS DA GRAVIDEZ MULHERES ENTREVISTADAS 
NÇ % 

Abortos 35 8,8 
Natimortos 16 4,0 
Netivivos 349 87,2 

TOTAL 400 100,0 
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o Ouadro 23 fornece algumas informações no que 

respeita a óbitos fetais. 

QUADRO 23 - OBITOS FETAIS SEGUNDO IDADE GESTACIDNAL 

IDADE GESTACIONAL N9 
(SEMANAS) 

< 20 semanes 3D 58.-S 

21 28 semanas ~S - 9,8 

29 40 semanBS 16 ~,.4 

TOTAL 51 100,0 
.. 

Conforme se pode verificar, o valor JIIodal, 

58,8\, recai sohre os óbitos fétais com 20 semanas ou 

menos, sendo i~ediatamente seguido por 31,4\ referen 

te ao grupo com 29 a 40 semanas de gestaçio, decres -

cendo a porcentagem para 9,8\ no grupo com 21 a 28 se 

manas. 

Quanto ao tipo de interVençio, conforme o Qua-

dro 24, 46,8\ tiveram parto normal, 24,3' foram cesa-

riadas, 20,3\ submetidas a forceps; 7,9\ foram subme-

tidas a curetap,em. 
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QUADRn ?4 - MULHERES ENTREVISTADAS SEGUNDO TIPO DE 

OCORP~NCIA 

TIPO IlE nCORR~NCIA MUlJ;Ui;RES ENTREVISTADAS 
N9 '; 

Parto normal 189 ~6,8 

Cesária 98 24,3 

Forceps 82 20,3 

Cur8tagam 32 7 ,~-

Outros 3 Q. 7 

TOTAL 404 100,0 
• 

Em relação ao total de cesárias surpreende o 

fato de mostrar-se esta porcentagem mais elevada ~o 

que os limites de incidência descritos nor REZENDE;l6 

em diferentes neríodos. em diversas maternidades do 

Rio de Janeiro. 

Em relação is mulheres cesariadas na 51tima 

gravidez, conforme refere o 0uadro 25, nota-se que 

61 (62,2',), não tiveram qualquer orientação ares -

peito da utilização de métodos anticoncepcionais. Do 

ponto de vista educativo, transparece aqui uma ne -

cessidade sentida por este sub-gnmo da população 

obstétrica, necessidade esta expressa, claramente. 

nao 56 durante a fase explorat6ria do presente estu 

do, como durante a realizac~o do mesmo. 
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QUADRO 20 - ORIENTAÇÃO SOBRE UTILIZAÇÃO DE MtTDOOS 

ANTICONCEPCIONAIS [MACl PARA MULHERES 

COM OPERACÃO CESARIANA 

-ORIENTACÃO MULHERES COM DPERAÇ!\o CESARIANA 

SOBRE MAC N9 % 

Orientadas pelo 
médico 14 14,-3 

Orientadas por -' outros 2: 23, 5 

Sem orientação 6) 62,2 

----
TOTAL ~ 98 100,0 

5.2.11 Idade Gestacional e I'eso ao Nascer 

Pode-se arrunar os recim-nascidos de risco ~ 

diferentes categorias: 

- prematuros- criancas que nascem antes de 

terminar o nerrodo normal da gravidez; 

- hirotróficos- crianças de termo, mas com 

baixo peso; 

- crianças pós-termo- nascidas após decorri

do o neríodo normal de gravidez; e 

- crianças nascidas com alguma doença. 

Houve interesse em verificar a distribuição 

dos recim-nascidos segundo prematuridade e hipotro-
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fia. O prematuro, ou criança ~ré-termo, define-se de 

modo quase matemitico, considerando-se aquilo que se 

denomina geralmente de idade gestacional. Cumpre es-

clarecer que nrematuridade não diz respeito a peso 

mas ã idade, mais especificamente, ã idade provável 

em que a criança foi concebi~. Denomina-se de prem! 

turo a criança nascida com menos de 37 semanas, con

tadas a partir do primeiro dia4ia última menstrua

ção. Note-se que dados rela~vos ã idade gestacional 

fundamentam-se em informações prestadas pa.l.a mae, 

sendo muitas vezes imprecisos, por não ser a mesma 

capaz de fornecer dados corretos. Esta deficiêncift é 

controlável, visto que, pêlo exame.das funções da 

criança, se pode avaliar sua idade gestaciona1 a nar 
, -

ti r da aná1 ise<ie determinadas- funções 95. 

Como se observa no Quadro 26, do total de 349 

nativivos,51 nasceram-com idade gestaciona1 igualou 

inferior a 37 semanas, correspondendo a 14,6\ do to

tal. Tal achado ilustra a alta incidência de recem-

nascidos de risco, visto que .uma taxa de prematurid! 

de razoável deve ser da ordem de 6\, em um hospital 

moderno e • 

QUADRO 26 - IDADE GESTACIONAL DO REC~M-NASCIDO 

IDADE GESTACIONAL 
[SEMANAS) 

21 37 

38 ou + 

TOTAL 

51 

298 

349 

14 ,6 

85,4 

100, O 
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lIma crianea de baixo neso ao nascer, ou seja, 

com peso igualou inferior a 2500 gramas, pode nao 

ser um ~rematuro. De fato, 20 a 25\ de crianças com 

este peso n30 são prematuras, mas crianças hipotróf~ 

cas· s • Tal hipotrofia <leriva de causas diversas como, 

por exemplo, anomalias genéticas ou malformações co~ 

~ênitas provocadas, muitas vezes. nor virus, como no 
, 

caso da rubéola. Em ~eral, a toxemia ~ravídic~ repr~ 

senta causa das mais impQr~tes no atraso do cres

cimento. Nos países em desenvolvimento, criãnças de 

baixo neso nascem, em geral, de mães d.esnutridas. 

-O peso dest~ crianças pode alcançar valores 

extremamente baixos, variando 0e 2200 a 2500 ~ramas -- -
até 1000 ~ramas ou menos~~adro 27 nermite apre -

ciar a distribtti(ão dos recém-nascidos, sepundo peso 

ao nascer, no presente estudo. 

QUADRO 27 - PESO 00 REC~M-NASCIDD 

PESO AO NASCER 
(GRAMAS) -

< 1000 

1001 1500 

1501 2000 

2001 2500 

2501 3000 

3001 3500 

3501 4000 

4001 ou + 

TOTAL 

FREQUt:NCIA 
ABSOLUTA 

1 

1 

5 

39 

94 

139 

5b 

9 

344 

FREQUt:NCIA 
RELAT IV,~ 

0.3 

1 , 5 

11 , 3 

4:J#4 

16,3 

10o,a 

FREQUt:NCIA 
ACU~IULAOA 

;) , 3 

2,6 

2,1 

13,4 

4~,7 

81, 1 

97,4 

100,0 

1 a o • O 
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rUFFER e SERRAN0 130 referem-se a dois indicado 

res de ~rob1emas de saúde na infância: a) crianças com 

baixo peso ao nascer (2500 gramas ou menos) e b) cr~n 

ças com peso deficiente ao nascer (2501 - 3000 gra-

mas). Tendo em vista esta classificação, observa-se 

que, na população estudada, 1~\ dos recém-nascidos 

são de baixo peso e 27,3\ apresentam peso deficiente 

ao nascer, O f!uadro 28 permite comparar ós dados do 

presente estudo com os dados mencionados por aqueles 

autores. 

5.2.12 Filhos Vivos e Perda Reprodutiva 

Houve interesse em levantar dados a respeito --do número de filhos vivos e perda reprodutiva da pop~ 
-~ 

1ação amostraI, isyo é, perda da vida a partir da fe-

cundação do 6vulo até o quinto ano de idade 159
• 

Verificou-se que a população amostraI apresen-

tava um total de 1082 filhos vivos, 132 filhos mortos, 

260 abortamentos e 71 natimortos, alcançando a perda 

reprodutiva do grupo em estudo o elevado valor de 

29,9\. O Quadro 29 permite apreciar o percentual de 

mulheres com casos de abortos e de natimortos no pe 

rIodo anterior ao presente estudo. 



QUADRO 28 - DISTRIBUIÇAD DE NASCIDOS VIVOS POR PESO AO NASCER EM DOIS HOSPITAIS E EM DOIS PROJETOS DA 

INVE3TIGAÇ~O INTERAMERICANA DE MORTALIDADE NA INfANCIA E NO HOSPITAL sAo PAULO 

PESO AO NASCER 4 CONDADOS DA PROJETO DE HOSPITAL DE HOSP IT Al DE HOSPITAL 
EM GRAMAS CALIFORNIA RIBEIRAo PRETO MtXICO. O.F. SAN SALVADOR sAo PAULO 

N9 \ N' \ N' \ N9 \ N9 .. 

\ 
1\0,0\ TOTAL 47.613 100.0 15.192 2. 113 100.0 1.320 100.0 344 100.0 

1000 ou menos 213 0.4 52 0.3 5 0.2 6 0.6 1 0.3 

1001 1500 294 0,6 112 0,7 12 0,6 13 1, O 1 0,3 

1501 2000 706 1.5 257 1.7 46 ~,2 26 2, 1 5 1,5 

2001 2500 2. ·11? 5,1 905 6.0 185 ~,~ 141 10,7 39 11,3 

=====Z~ •• ~.=.:==~==.=*:~===== •••• =.====.==.=.C.=L , ••• = •• a=== ••••••• ==~== •••• =.=J.== ... = •• =.t======. 
\1 

2500 ou menos 3.630 7,6 1.326 8.7 , 248 11. 7 190 14.4 46 13.4 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2501 3000 9.099 19. 1 3.561 23.4 717 33,9 519 39.3 94 27 , 3 

3001 3500 16.79U 39.5 6.091 40,1 822 
, 
.38.9 482 36.5 139 49,4 

\ 

• 3501 4000 12.369 26.0 3.352 22,1 261 13,3 112 8.5 56 16,3 

4001 B meis 3.725 7, B 8132 5.7 \ 45 2. 1 17 1,3 9 2,6 

~ 

'" o 
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QUADRO 70 - ABORTOS c NATIMORTOS 

OCORR~NCIA MULHERES ENTREVISTADAS 
SIM NÂO TOTAL 

-
Abortos 144 35,6 260 64,4 404 100,0 

Natimortos 55 13,6 349 86,4 404-_100,0 --

5.3 Risco Gravídico 

No estudo "Características de la mortalidade en la 
1 2 9 

niiiez" apontam-se osJ;l.enefÍdos decorrentes da aplicação -
de um sistema de avaliação d~ p,ravÍdico no nerÍodo 

-interconcepcional dê mulheres em idade fértil: "Aun antes 

deI embarazo se puede deter.!)l.inar la presencia de um eleva 

do riesgo de la reproducción utilizando varias medidas, ~ 

les como la edad ,o--:naridad de 1 a madre, su estado gene-

ral de salud y su estatura, lo~ antecedentes en cuanto a 

la salud y sunervivencia de los rroductos anteriores de 

la concepción, las condiciones socioeconomicas de la fami 

lia, asi como otros factores. Un sistema dp puntuación C? 

mo e1 que sugiere PERKIN podria servir de ayuda ~ara esta 

blecer normas que nodrian utilizarse como hase nara urev~ 

nir perdidas de vida y una grave morhilidad maternoinfan-

ti 1". 

De fato, a anlicação de um sistema de avaliação des

sa natureza assume esnecial significado na áren da Saúde 
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Pública, particularmente do ponto de vista da medicina pre 

ventival1t 36~ 51t, 56t 72.,102,125,11+3 

Do nonto de vista médico é imnortante separar da pop~ 

lação o grupo de mulheres de alto risco gravídico, a fim 
..-

de lhes conceder especial atenção. r, preciso ter presente 

que a redução dos riscos associados ã reprodução humana 

constitui expressão clara do direitorsa~deI16. 

A seleção de casos de aI-to risco gravídico, ãéntre a 

massa de gestações normais, pode revelar-se m~odo essen

cial ao decréscimo da morbimorta1jdade perinatal 31
• Com 

isto estar-se-ia assistindo, de forma intensiva, a cerca 

de 20\ ou 30\ da população de gestantes, responsáveis po-

tencialmente por 80', a 90% do~o~lemas perinatais 3 7, 12 S 

-
Torna-se necessário -eCJ-nsielerar, também, efeitos etiologica 

mente relacionados àqueles, efeitos estes que se refletem 
. ..--" 

no individuo. na família e na sociedade. n atraso mental é 

mais freqUente entrc=os filhos de mulheres de alto risco 

gravídico. Em relação a isto, rçfere-se GOLD s , à lei assi-

nada pelo Presidente Kennedy, em 191i3 , denominada "Mater-

nal and Child Ilealth anel Hental Retardation Planning Amen~ 

ment of 1963", lei esta que levou ã concessão de verbas e~ 

peciais a programas dirir,idos a mães prospectivas, cujas 

condições de gravielez aumentam o risco materno e/ou quando 

pertençam a famílias de baixo nível sócio-econômico. No re 

la tório elaborado pelo "Painel do Presidente sobre Atraso 

Mental" afirma-se 'lue o decréscimo da incidência de probl~ 

mas, nesta área, depende elo ataque global a fatores rela -

cionados ao crescimento da criança e ao desenvolvimento hu 
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mano. Esclarece-se, ainda, que o atraso mental, assim como 

outros agravos, se mostram mais freqUentes entre grupos 

com atendimento materno-infantil mais precáriOS', S6 Tal 

constatacão leva a propor a localização geográfica de areas 

de alto-risco e, nestas, a identificação de mulheres com -risco mais elevado, sugerindo-se para isto metodologia a

propriada'. 

Do ponto de vista da Fduc~ç~em Saúde, a seleção de 

casos de alto-risco gravídico da massa de gestaçôês nor

mais é igualmente importante, por pressupor a~oncentração 

dos esforços sobre a população mais vulnerável . Refere-' o 

mesmo relatório que, pa~ que haja uma rédução significatl 

va na ocorrência do atraso mental, nao basta o acesso a me 

didas preventivas assist.encia~ tornando-se também neces

sário um considerável ~nvestimento da Educacão em Saúde na 

área da motivação individual com vistas à aceitação e uti

lização das mesmas 5
'. 

Sem dúvida, o controle do ~isco gravídico, assim como 

o de suas consequências a curto, médio ou longo prazo, pr~n 

de-se à educação das nacientes l1
• ~ preciso que estas ad-

quiram conhecimentos corretos, desenvolvendo atitudes e 

adotando nráticas que as levem a comnarecer regularmente 

a serviços de atendimento médico, não só durante a gesta

ção e no período pós-natal mas, principalmente, no perío

do interconcepcional s6 • Sabe-se, no entanto, que são jus

tamente as ruér~eras de médio e alto risco gravídico aqu~ 

las que menos comparecem à revisão pós-natal para a qual 

sao solicitadas. Tal constatação evidencia a importância 

uc:ucr,,;~:::.'\ 

FACULI), . k c),: , .. ~,L ,'Ú1LlCA 
UNlVE,UJADc ué 0'\0 PA~U=LO~ ___ _ 
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de se desenvolver nrogramas de Educação em Saúde em are as 

particularmente comprometidas por tabus e tradiç5es cultu 

Do ,'onto de vista administrativo, a avaliação siste--- ' 

mitica do risco gravfdico e a subse~uente elaboração de 

programas de saúde materno-infantil diripidos a grupos, 
~-

de acordo com sua especificidade, representam valtosa es-

tratépia para a racionalizaçãl:} d'1r acao administrativa. A 

-' nfvel local, sugere-se a ce~tralização multiprofissional. 

melhor aproveitamento de recursos e utili~ação de tecnol~ 

gia mais sofisticada·. r freoUerrte afirmar-se que, em ge-, = -ral, nao se aplicam os~recursos humanos de acordo com o 

grau de necessidadejia nonulação, nem se disnendem recur

sos materiais onde se encont~roblema maior ou a,ror~ 

lação mais vulneráV'er: 

no ~onto de vista médico, educativo e administrati -

vo, a avaliação doY~sco ~ravrdico de mulheres em idade 

fértil mostra-se, assim, instremento imprescindfvel ao 

bom atendimento médico e essencial a nr~tica da Saúde rú-

blica. A despeito de constituir indicador de grande valor 

na mensuração do risco materno' i.nfantil e ser útil. por -

tanto, à promocão da salÍde e rroteçã0 específica, assimc,E 

mo ao diagn6stico nrecoce e tratamento imediato, a avali! 

ção do risco gravídico é tema recente e ainda pouco expl~ 

rado no Brasil. Atentand0 para a su~estão exnressa no es-

tudo "Caracterlsticas de la mortalidade en la ninez" hou-

ve interesse em classificar a ponulação amostraI segundo 

o sistema de avaliação do risco pravfdico de PERKIN 12
'. 
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o Qlladro 30 permite observar a classificação do grupo 

em estudo de acordo com este sistema que"como assinalado 

anteriormente, atribui nontos a variações relativas ã ida

de (O a 2 rontos); paridade (O a 2 pontos), história obsté 

trica (O a 3 nontos), intervalo entre nascimentos (1 pon-
. --

to) e condições sociais (O a 2 pontos). 

QUADRO 30 - RISCO GRAV!OICO (PERKIN) 

RISCO GRAV!OICO MULHERES EN-rnEVISTAOAS 

(PERKINJ N9 " -<' -Baixo risco 16 4, O 

Médio risco 123 30,4 

Alto risco - 265 65 ,6 

TOTAL 404 100,0 

Como se observa-; 65 ,6~ das mulheres entrevistadas c~s 

sificam-se dentro da categoria ae alto risco, 30,4\ perte~ 

cendo ao grupo de médio risco e 4,0% ao grupo de baixo ris 

co, Cabe esclarecer que, por terem sido entrevistadas logo 

apos o término de uma gravidez, receberam todas elas,segu~ 

do o sistema de PERKIN, um ponto decorrente do fator inte! 

valo, ponto este que poderá ou não permanecer em 

próximo. 

futuro 

No Ouadro 31 distribuiu-se o grau de risco Rravídico 

segundo a idade. 
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QlJADrO 3i - RISCO GRIIV!OICO E IOADE 

RISCO I O A O E (ANOS) 

GFAVfOICO < 20 21-24 25-29 > 30 

N9 '; N9 " N9 '; N9 % 

:> 

8aixo risco O 0,0 11 10,3 4 3,8 1 0,8 

Médio ri sco 15 20,0 56 52,3 44 42,4 8 6,8 

Alto risco 60 80,0 40 37 ;-4 56 5'3,8 109 92,4 

--
H1Tf\L 75 10'1,0 107 100,0 104 100,.\0.-118 100,0 

~:o que se refere ;10 gruno com idade igualou superior --= 
11 30 anos, a porcenta"ej;l de mulheres de 1flto risco alcança 

o valor de 92,4L T"ualmente alta é a porcentaqem de mulhe 
, -----res com 20 anos ou rlcnos (RO~), fa{o este qu~, sem dfívida, 

-~ 
justifica també=m um;;! n-rioridadc educativa dirigida para o 

referido grllTlo. 

o Quadro 32 ilustra o grau de risco "ravfdico de !nU -

lhcres nrimiparas e nao nrinfnaras. 

~UAORO 32 - RIsrn r"'AVr~I~~ JE ~ULHFRFS PljIM!PARAS [ 

NAo PPIM!rprr c, 

RISCO GRAV1n;c[' MULHEPES C'NTREVIST,AOAC 
(PEPKIN) f'PIM!PiI,RAS ",11,0 PRIMfPARAS 

N' % N9 % 
= 

Raixo risco ·1 J , O ' ~ , " 4 , 6 

Médic risco 61 11 5 , '1 56 21.5 

Alto risco 68 51, 1 103 73,8 

-
TOTAL 133 100, G 261 100,0 
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No f'TllDO de nrimíparas, 51,1% sao de alto risco e 45,9\ 

de m~dic risco; apenas 3,01 nio anresentam risco gravídico. 

Em relacão a mulheres não nrimíparas. a porcentagem de alto 

risco alcanca o elevado valor de 73.91. Tais dados eviden-

ciam a necessidade de se desenvolverem programa5 de Educa -

çao em Sntlde com conteúdo orient.ad"O, especificamente. para 

a area de controle e nrevencão do risco ?,ravírlico. 

5.4 Assistência Pr~-Natal 

S.4.1 Trimestre da Gestacão em que a Assiss.êJlcia Pr~-

Natal Teve Início e Mulheres sem Assistência 

Pré-Natal 

o trimestre ela gestação em que." aS5; 5tência nre 

-natal tem infcio, assim como a m~rlia de consultas pot 

gestante, renréSenta~ Íl'lnortan-te5 cri térios a conside 

rar na avaliarão quantitativa do atendimento recehido!? 

o 0uadro 33 anresent~ a distrihuicio da nOllulacio amo! 

traI sel!undo trim('streCTa nrimeira visita à assistên -

c ia !,r~- na ta 1. 

~~r-NA1AL t~V[ I~r~In* 

ASSISTtNCIA M U L H te R 1_ ~ .• ~NTR['JISIAOAS 

PRtO-1JATAI NO • " 

~E:m assistênciA 79 19 , fi, 

1 • 
trimestrr: lGCJ 42 , 2 

7" trimestre ]23 ~D. f' 
i v trimestr8 23 7 , 2. 

= 
TnTAL 420 ~ 8 O .0 

·Quadros Que se referem a mulheres de acordo com o tri 
mestre da gestaçio em que a assistincia pri-natal te
ve início e a mul'heres sem assistência pré-natal t·e
rão seu título siimplificado no sentido de omitir-se 
!Ie mulheres sem a'ssistência pré-natal!!. 
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De acordo com o Quadro 33, apenas 42,2\ das m~ 

lheres procuraram atendimento médico no primeiro tr! 

mestre da gestacão, sendo que 30,8\ o fizeram a par-

tir do segundo trimestre e 7,2\ anenas a nartir do 

terceiro trimestre. Uma proporção relativamente ele--vada de mulheres, 19,8%, não recebeu qualquer tipo 

de assistência nré-natal, evidenciando-se assim a ne 

cessidade de dinamizar o nrocesso educativo~iunto às 
• 

gestantes com vistas a a~m&fitar a cobertura desse ti 

po de servico. 

~ 

A título de comparaçao, torna-se oportuno men-

-cionar os dados S0hre assistência ~ré-natal da Inves 

tigação Interamericana de Mortalidade n~ Infância12~ --A ~orcentarem de mães ~as5istência nré-natal no 

nrimeiro trimes~e da gestacão variou de R6,7~ em 

Sherbrooke e 66,0\ na Calif6rnia a 2,6' em Viacha, na 
. ..--" 

Bolívia. A norcentagem das mães ~ue receheram aten -

ção médica em4ua lquer período dages tacão variou con 

siderave1mente nas distin.tas áreas elos 15 nrojetos. 

~lais de 80~ elas gestantes receberam assistência pré-

natal em nove áreas, enquanto que,nas outras 

atendeu-se a menos da metaele. 

5.4.2 Atitudes e Práticas na ~rea da Assistência Pré 

n estudo das atitudes e nriticas de uma popul! 

çao. ou seja, do que a mesma acha e faz Quanto ao 

comparecimento a serviços de atendimento médico, as-
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sume particular relevincia na área da Educação em 

Saúde, levando à seguinte indagação: se os indiví

duos não comparecem devida e regularmente a esses ser 

viços, em que contexto se deve conduzir o processo 

educativo e ~ue métodos dever~ ser utilizados? 

As figuras a seguir visam~~ ilustz:ar inconsis

tincias nas atitudes (o que !~ha?) e práticaf-(o que 

faz?) da população em estnd~no que respeita ao iní-_o' 
cio da assistincia pré-natal. Para fins de análise, 

dividiu-se a amostra em tris gru)los: nriííiíparas (N = 

142), não primfnaras (N = ~8) e adolescentes (N = -
50); este último iTuno foi selecionado dentre as pr! 

míparas e não r~fraras. 

A Figura-7 permite observar a defasagem entre 

atitudes e práticas de..,llfâes prim{paras. Note-se que 

apesar de 86,3~ mencionarem o primeiro trimestre da 
- -~.,. 

gestaçao como o per lodo ideal nara iniciar a as-

sistência pré-natal, anenas 35,2% o fizeram na nráti 

ca. Cumpre assinalar, também, que apesar de 100\ das 

gestantes terem mencionado o primeiro e segundo tri

mestres como neríodo ideal para iniciar o pré-natal, 

29,6\ compareceram apenas no terceiro trimestre ou 

jamais tiveram assistincia pré-natal, evidenciando -

se, assim, a inconsistincia entre as atitudes e prá-

ticas do gruno em estudo. 

Quanto ao grupo de maes nao nrimfparas, seria 

de esperar que a experiincia reprodutiva as levasse 
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da as~istência n~é-natal 
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a iniciar a assistência pré-natal no primeiro trimes 

tre da gestação em decorrência da educação adquirida 

em contato com a equine de saúde. No entanto, como 

se observa na Figllra 8, é profunda a defasagem entre 

atitudes e práticas das mães: 84,9\ mencionaram o -
primeiro trimestre como representando o período ideal 

para iniciar a assistência pré-natal: na prática, a~ 

nas 46,1\ procuraram o pré-natal nesse período. 

Se considerarmos. separadamente, a opinião das 

adolescentes. grupo de particular risco. ~gura 9. 

82,0\ consideram o primeiro ~imestre como , -perlodo -ideal, no entanto, ~enas 27,3t iniciaram a assistên 

cia médica neste ~ríodo. 

5.4.3 Rarreiras -quê Prejudicam a Assistência Pré-Na-

tal 

o que leva'H~algumas mulheres a nao procurarem a 

assistência pré-natal no nrimeiro trimestre da gest~ 

ção? Por que outras jamais compareceraw ã assistên -

cia pré-natal? Os ouadros a seguir visam a esclare 

cer estas indagações. 

Como se ohservA no Quadro 34, as razoes mais 

frequentemente mencionadas para nao comparecer ao 

nré-natal no nrimeiro trimestre foram: "por não achar 

necessário" e "por ignorar que estavall' grávidas". r~ 

postas particularmente importantes do ponto de vista 

educativo. 

• 
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QUADRO 34 - RAZOES QUE IMPEDIRAM O IN!CIO DA ASSISTEN 

elA PRt-NATAL (APNI NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

DA GESTAÇAo 

RAZOES QUE IMPEDIRAM 
D INfcIO DA APN 

Não acharam necessário 

Não sabiam que estavam 
grávidas 

Recém-chegadas a 
Paulo 

Trabalho impediu 

Serviços de APN 
aceitaram 

são 

n/lo 

Encaminhadas a out~os 

serviços 

Mães solteiras oSJJ.lta::: 
do a gravidez 

Não tinham com quem 
deixar as criança~ 

Não sabiam que existia 
a APN 

Problemas financeiros 

TOTAL 

M~ERES QUE COMPARECERAM 
APOS O PRIMEIRO TRIMESTRE 

40 

22 

22 

18 

12 

10 

7 

4 

1 

1 

137 

29,2 

16 , 1 

16, 1 

13, 1 

8, e 

7 ,3 

5. 1 

2 , 9 

o , 7 

O • 7 

lOO,C 

o 0uadro 35 nermite observar as razoes que le-

varam as mulheres a nao nrocurar. em qualquer momen-

to. a assi~têncja ~ré-natal. 
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QUAOPO 3S - RAZ~ES aUE I~PECIRAM O COMPARECIMENTO A 

ASSIST~NCIA PRt-NATAL (APN) 

RAzOes GUC IM!'EOIRAM o 
COMPARECIMENTO À APN 

Abortara'" 

Nio achavam necessirio 

Recém-chegadas a são Paulo 

Trabalho impediu 

Não tinham com Quem deixar 
as crianças 

Serviços de APN nao acei
taram (n~n tinham direito) 

Mãe solteira ocultRndo a 
gravide7 

Sentiam-se mal 

Moravam longe 

Tencion~vam dar ~ luz 8ffi 

casa 

TeTAl 

= 

- MULHERES SE ASSIS 
T~NCIA PRt-NATAL 

24 

lS 

9 

8 

5 

5 

2 

78 

30,7 

Ul,2 

11 ,5 

_10,3 

6.4 

6,4 

3.3 

2 .6 

2 • 6 

lll~, O 

As re5"Ostas ~ais frenUentes foraw, neste se-

gundo C;]so: "rorqu(' o.bortaram", e "!'lorruc nao acha--

vam necessário", nodendo-se chamar a atenciio, mais 

uma vez, nara " 'luanto estas T('s!'"stas representam de 

defici~ncias educativas no grupo em estudo, 

Em relação a mulheres que jamais procuraram ser 

viços de atendimento nr6-natal houve interesse em 

conhecer as razões nelas IIuai5 isso ocorTeu, consid! 

rando-se o risco nrRvfdico do ~ru~o: o Ouadro 3" dis 

crimina os resultados ohtidos. 



146 

QUADRO 36 - RAZCES QUE IMPEDIRAM O COMPARECIMENTO A 

SERVIÇOS DE ASSIST~NCIA PR~-NATAL SEGUNDO 

RISCO GRAV!OICO 

-RAZOES QUE IMPE RISCO GRAV!OICO 
OIRAM O COMPARE BAIXO MEDI O ALTO 
CIMENTO À APN RISCO RISCO RISCO TOTAL 

N9 N9 ~- N9 N9 " 
Trabalho 2 3 --- 2 7 13.2 

~ 

Recém-chegadas 
a são Paulo 6 6 11.3 

Não achavam ne 
cessário 1 8 - 9 1 6 • 9 

Moravam longe 1- 1 -1.9 

Abortaram 5 lS 20 37.8 

Sentiam-se mal 2 2 3. 8 

Não tinham com 
quem deixar as 
crianças ~- 5 5 9.4 

Deficiência da-
APN 1 1 1 3 5.7 

TOTAL 3(5.6%)11(20.8%) 39(73.6%)53 100.0 

. 
De acordo com o Quadro 36, das 53 mulheres que 

nao compareceram à assistência pré-natal, 73,6\ per

tenciam ao grupo de alto-risco. 20,8~ ao de médio ris 

co e apenas 5,6% ao de baixo risco. 

-Quanto a razao mais mencionada, recaiu o valor 

modal sobre a resposta "porque abortaram", seguindo

se, em ordem de importância, "porque não achavam ne

cessário" e "porque o trabalho impediu". 
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Do ponto de vista educativo,estes dados têm im

portantes implicações. Em nrimeiro lugar, deve salien .. -
tar-se o fato de a maioria das mulheres sem assistên-

cia pré-natal e que abortaram, 37,8\, pertecerern ao 

grupo de alto risco, o qu~ leva às seruintcs indaga-

çoes: Teria o aborto sido induzido, ou abortaram es-

pontaneamente? E, neste caso, teriam abortado mesmo 

se tivessem recebido a devida atenção? Tais questões 

levantam problemas que escapam ao âmbito do presente 

estudo, sugerindo, entretanJo .. estudo subseqüente a 

respeito. Em segundo lugar, deve considerar-se o fato 

de 16.9\ terem respondido "por não achar necessário", 

o que por si só disnensa quai~quer comentários. 

5.4.4 Número de Visitas a Serviços de Assistência Pré 

-l\atal 

o Ouadro 37 Dermlte ODservar o numero de vi~i -

tas efetuadas a serviços de assistência ~r~-natal. 

ÇUADRD 37 - VISITAS A SERVIÇOS DE ASSIST~NCrA PR~-NA

TAL" 

NÚMFRO elE VISITAS Ml'LH!:RES E~TREvrSTADAS 

~I 9 \ 

O 55 ~ 3 , O 
1 18 3. 5 
2 1'3 4.5 
3 2" 8,3 
4 2P 9.7 
5 21 7,3 
6 32 1 1 , O 
7 25 8,7 
8 32 11. O 
9 30 10.4 

12 0 3 j ~ 

1 i F 2 • 1 
12 2 0,7 
13 ~ 0,7 ,. 

TOTAL 2en :00,[\ 

"Excluem-se mulheres com abortamentos 
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Como se observa, 52,3' fizeram menos do que 

seis visitas ao pT~-natal, nGmero mínimo recomenda-

do pela Or~anização l!undial da SaGde l12 ; 19,7\ alcan 

caram (, a 7 visitas, distribuindo-se os restantes 

porcentuais entre R e 13 visitas. O nGmcro modal, 

19,O~, recaiu sobre mulheres sem nenhuma assistên -

eia pré-natal, sendo imediatamente seguido por val~ 

res bimodai.s, 11,0% referentes a mulheres e0!'l 6 e 8 

visitas. 

,\ norcenta~em relativamente baixaye mulheres 

que iniciaram () nré-natal nj) primeiro trimestre 11'a 

gestação, 42, n (i}J.Iadro 33), conj un'tamente com o nu 

mero reduzido de visitas, constituem situações alta 

mente desfavorãveis que afetam a saGde materno- fe-

tal.aument.1ncio~ o-risco i'ravídico do pruno em estu -

do. 

5.4.5 Expecta tivas em Relação ã As~istênC"Í:1 Pré-Na-

tal, Tempo Jespendi~o da Resid~ncia ã Clínica 

e Tempo de rSner~ 

o Guadro 38, a se~uir, mostra as expectativas 

de mulheres (om ~ueixJ~ e sem queixas quanto i as -

sist~ncia "ré-natal." 

"As respostas i perpunta 37, na pigina I~ do formul! 
rio, "Quando você veio ao pré-natal, pela primeira 
vez, como você es.tava se sentindo?lI, permitiram a 
classificação de mulheres com e sem queixas médicas. 
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0UADRO ~B - DISTRi8urçfto ?EqCENTUAL DE MULHERES COM 

Ol!UXA3 F SEM QUEIXAS Mt:DICAS EM RELAÇÃO 

ÀS EXPECTATIVAS OUANTO Â ASSIST~NCIA PP~ 

-NATAL 

EXP[CTATII]~.S 

Sacer S~ e~tá gr8vida 

Garantir vaga no hos
pital 

Proteger sua saúde P. 

a da cri anca 

Proteger a saude - da 
criança 

Ter dtendiment~édi
co 

Possibilidade de abor 
to 

Outros 

Sem re-:;post]. n[;:: ,:;a

bs' 

10Hl 

CONDIÇOES 
COM-_QUE I XAS, 

MeDICAS 

ft3 

g, 8 

11 , fi 

16,6 -
17, 8 

1 , i3 

7, S 

11.0 

lfD,O 
( : ~ 3 ) 

DE SAtJDE 
SEM QUEIXAS 

MIODICAS 

1,5 

14 , ::3 

14, 1 

3 7 ,E 

6 , 7 

3,1 

7 , 4 

6,7 

18",0 
ll:-: 2 ; 

[m amhos os ~rupos. a expectativa mais mencio-

nada foi "nrote~er a saúde da criança": 23,9\ no I!r~ 

po com queixas m~clicas e 37.~' no grUDO sem queixas 

médicas. 

o Quadro 39 descreve o tempo despendido pelas 

mulheres para se deslocarem da resiJ~ncia i clinica 

• A porcentagem referente a "sem resposta, não sabe",é 
ticu~armente significativa no caso em pauta,por isso 
ma n t, da. 

par 
fõi 
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QUADRO 39 - TEMPO DESPENDIDO PARA CHEGAR 'A CL!NICA 

(MINUTOS) 

TEMPO MULHERES ENTREVISTADAS 

(MINUTOS) .- N9 % 

O 29 124 38,7 

30 59 ~ão 24,9 

-60 89 76 23, 7 

90 119 9 -2',8 

120 ou • 32 9,9 

TOTAL 321 .,. 10 Q , O 

Com o Quadro 40 tem-sé uma idéia do tempo de 

espera antes~ da consul ta pré-natal. 

QUADRO 40 - TEMPO DE ESPERA ANTES DA CONSULTA PR~-

NATAl- (MINUTOS) 

TEMPO MULHERES ENTREVISTADAS 

(MINUTOS) N9 % 

o 29 51 15, 8 

30 59 41 12 , 8 

60 89 49 15 ,3 

90 119 22 6,9 

120 ou • 158 49,2 

TOTAL 321 100,0 
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Talv~z represente este um dos maiores problemas 

na área da assistência pré-natal. Cerca de 56.1\ das 

nacientes afirmaram ter es~erado uma hora e meia ou 

mals antes de sereIT atendidas. Considerando-se o fato 

d~ (Iue muit~s reside~ relativamente longe da clínica. 

é fácil compreender uma das queixas registradas no 

presente estudo: "a rente esnera a vida inteira e no 

fim mandam a pente emhora denois- de algúns minutos". 

O problema da esnera tem sid6-relacionado como uma 
---

"falta de interesse ~elo indivíduo. prejudicàndo es

forços suhseqUentes do médico e do "essoal no que res 

l'eit~, a aroio emocional"l" 

5.4.6 Preferência pelo Sexo do 11édico 

O tema ~udor tem sido regularmente exnlorado r~ 

la literatura 50cio16pica e antropo16rica, nio 56 na 
-

IImérica Latir.a, mas tati1~m em outros naísesso. In, j_S 

Partindo do ~re55u"osto ~e Que representa nroblema nar . . -
ticularmente ~rave entre mulheres de haixo nível 56 -

cio-econômico,houve interesse eJ"l indagar qual a pref~ 

rência da no~ular~o amostraI no que concerne ao sexo 

do mérlico. li Figura P ilustra n resn05ta de 171 mu

lheres que responderam ã questão em nauta. 

Emhorn as diferencas nio tenham sido cstatisti-

camente significantes, vnle a pena observar a alta rn:? 

poreio de jovens com idade ipual ou menor do que 20 

anos, que afirmaram nreferir o atendimento por médi

cas e nao por médicos. 
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Anresentam-se a sepuir algumas das razoes apre-

sentadas pelas pacientes nara justificar suasnrefe -

rências. 

Em rela<:ão a médicos: 

-- "São mais inteligentes". 

- "Sabem mais". 

- "I:! mais seguro". 

"Tenho mais ré em _ho»m". 

- "Tenho medo de mulher". 

Em relação a médicas: 

- "Mulher é igual à lIente". 

---- "Cuidam melhor da jlente". 

- "São ma~delicadas". 

- "A .!?:ente convers~TI à vontade". 

- "Com midica a I!ente não tem verponha". 

- "I:! mais fácilcenversar.- Ela vê os problemas 

com mais ~aciência". 

"Dão mais atenção às nalavras das mulheres". 

- "A f!ente node fazer 'Ierpunta". 

"Entende mais da gente". 

5.4.7 Trimestre da Gestacão em Que a Assistência Pré-

-Natal Teve InIcio e Risco Gravldico 

Os Quadros a seguir fornecem uma descrição das 

diferenças existentes em relação a assistência médi

ca, mediante análise comparativa das nronorções de mu 

lheres segundo o nerlodo em Que iniciaram a assistên-

cia pré-natal e o rrau de risco I!ravldico [PERKIN). 
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QUADRO 41 - TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM QUE A ASSISTENCIA 

ASSISTENCIA 
PRE-NATAL 

PRE-NATAL TEVE IN!CIo E RISCO GRAV!oICO 

(PERKINJ 

RISCO GRAV!oICo (PERKINJ 
bAIXO RISCO MEoIo RISCO ALTO RISCO 

Sem assistência 

19 trimestre 

3 

6 

18,8 

37,S 

31 ,2-

-12,5 

22 

54 

37 

18,0 

44,3 

54 20,6 

109 41,6 

81 30,9 

18 6,9 

2 9 trimestre 

39 trimestre 

TOTAL 

5 

2 

16 100,0 

9 

30,3 

7,4 

122 100,0 
» 

262 100,0 

De acordo com o Quadro 41. 20.6\ de mulheres 

com alto risco jaMais procuraram a assistência médica. 

sendo este valor imediatamente seguido por 18,8\ no 

gruno de haixo risco e l.l!. .(}.\ no rruno de médio risco. 

o Ouadro 42 comn1ementa estas informações. 

QUADRO 42 - TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM OIJE A ASSISTENCIA 

PRt!-NATIIL TEVE INtCIO E RISCO GRAVtoICO 

(PERKINJ 

ASSISTENCIA RISCO GRAVtOICo (PERKIN) 
PRE-NATAL BAIXO RISCO MEoIo RISCO ALTO RISCO TOTAL 

N" % N9 % N" % N9 " 
Sem Assis-
tência 3 3,8 22 27 , A 54 68,4 79 100,0 

19 trimestre F 3, 6 54 31,9 109 64,S 169 100,0 

2" trimestre 5 4, 1 37 30,1 81 65,8 123 100,0 

3 9 trimestre 2 6, 9 9 31,0 18 62, 1 29 100,0 

TOTAL 16 4 , O 122 30,S 262 65,5 400 100,0 
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De acordo com o nuadro 42, 68,4\ de mulheres sem 

assistência pré-natal pertenciam ao grupo com alto-ris 

co, decrescendo a porcentagem para 27,8\ no grupo com 

médio risco e nara 3,g~ no grupo sem risco gravídico. 

Para fins de análise estãtística e com vistas a 

verificar hipótese segundo a qual "a proporção de mu

lheres com alto risco gravídico·~ maior no grupo que 

inicia a assistência pré-nata:l no primeiro e segundo 

trimestres", agruparam-se os dados conforme-o quadro a 

seguir. 

QUADRO 43 - RELAÇAo ENTRE ~ISCO GRA~OICO E TRIMESTRE 

RISCO GRA-

V!OICO 

DA GESTAÇÃO EM QUE A ASSIST~NCIA PR~-NATAL 

TEVtIN!C10 

ASS 1S rr-NCIA PR~-NATAL PROPORÇllo DE 

1 9 E 2 9 3 9 TRIMESTRES E TOTAL 1 9 E 2 9 

(PERKINJ TRIME~TRES SEM ASSIST~NCIA TRIMESTRES 

Beixo risco 11 5 16 0,687500 

Médio risca 91 31 122 0,745901 

Alto risco 190 72 262 0,725190 

TOTAL 292 108 40[1 0,730000 

Oui-quadrado calcul~do ~ 0,33 

Ao contrário das expectativas. os dois grupos 

nao diferiram significantemente, quando analisados em 
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termos do grau de risco gravídico, nao se confirmando, 

portanto, a referida hipótese. Hesmo assim, cabe reit~ 

rar que, de acordo com o Quadro 41, um número signifi

cativo de mulheres com alto-risco gravídico, 54(20,6\), 

jamais procuraram a assistência pré-natal, representa~ 

do estas, conforme o Quadro 4~ 68,4\ do total de mu

lheres sem atendimento médico. Este é, sem dúvida, um 

problema típico da área da EducãÇão em Saúde. 

5.4.8 Trimestre da Ges tação em que a Ass is Meneia Pre

Natal Teve Início e Variáveis Incluídas no Siste 

ma de Avaliacão de PERKIN 

Houve interesse em analisar a relação funcional 

das variáveis in~luídas no sistema de PERKIN, a fim de 

verificar sua sensibilidade em detectar o fenômeno re-

lacionado ao trimestre da gestação em que a assistên -

cia pré-natal teve iníclo. Com isto pretendeu-se deter 

minar o papel desempenhado pelas variáveis, idade, pa-

ridade, histórico, intervalo entre um e outro nascimen 

to e condição social no compor~amento referente à as -

sistência pré-natal. 

5.4.8.1 Idade 

o ~uadro 44 mostra a distribuição das mu 

lheres entrevistadas segundo trimestre da gesta

çao em que a assistência nré-natal teve início e 

idade * • 

*No agrupamento de mulheres segundo Idade respel 
tou-se a divisão proposta por PERKIN. 
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QUAORO 44 - TRIMESTRE OA GESTAÇÃO EM QUE A ASSISTENCIA 

PRe-NATAL TEVE IN!CIO E IOADE 

ASSISTt::NCIA I D A D E .-
PRe-NATAL < 20 21 - 29 30 - 34 > 35 

Sem 

1 9 

2' 

3' 

N' , N' , N' , R' , 
IIss1stencla 20 26,7 37 17,7 ~ 10,7 16 26,7 

trimestre 23 30,7 91 43,S 26 46,4 29 48,3 

trimestre 25 .33.3 65 31.1 21 'Sl',5 12 20,0 

trimestre 7 !I,3 16 7,7 3 5,4 3 5,0 

TOTAL 75 100~0 209 10~ O 56 100,0 60 100,0 

No que se refere ao ~rupo sem assistên -

cia pré-n~tal. 26,7\ tinham idade igualou infe

rior a 20 anos, 17,7\ pertenciam ao rrupo com 21 

a 29 anos, 10,7\ ao pruno com 30 e 34 anos, en-

quantOJ,lue 26,7\ tinham idade igualou superior 

a 3S anos. 

Ouando se a!!:ruparam os dados conforme o 

0uadro 45, verificou-se haver uma maior propor -

~ão de mulheres ~ue iniciaram o "ré-natal no I' 

e 2' trimestreg (R3,9\) no prupo com idade entre 

30 e 34 anos, gendo seguido em importância 

r4.6\) nelo grupo de mulheres com idade de 21 a 

29 anos. Contudo, a diferenca nao foi estatisti-

camente siRnificante. 
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QUADRO 45 . RELAÇÃO ENTRE IDADE E TRIMESTRE DA GESTAÇÃO 

EM QUE A ASSISTeNCIA PR~·NATAL TEVE INfcIO 

I DA DE ASSISTeNCIA PR~-NATAL PROPORÇÃO DE 

(ANOS) 19 E 2 9 39 TRIMESTRE E TOTAL 19 E 29 
TRIMESTRES SEM ASSISTl:t-ICIA TRIMESTRES 

< 20 48 2 ;!-~ 7.5 0,640000 

21 29 156 53 209 a,746411 

30 34 47 9 56 __ 0,839285 

35 ou + 41 19 60 0,68333.3 

TllTAL 282 108 400 0,730000 
« 

Ou1.quadr~ calculado = 7,42 

Ápesar de as diferenças nao serem estatis 

ticamente signif~antes. d~ ponto de vista educa-

tivo. vale a pena voltar a mencionar a alta por -

centagemde jovens com 20 anos ou menos. 26.7\. 

sem nenhuma assistência nré-natal. ou que compar~ 

ceram apenas no terceiro trimestre. 9.3' C0uadro 

44), alcançando um valor conjunto de 36,01 do to· 

tal desse grupo. 

Corno refere DESCHANPS39, a gravidade fre-

qGentemente observada em gestaç5es juvenis deve

se menos à es~ecificidade pSico-fisiológica da a-

dolescente do que à nrecariedade da assistência 

médica no perfodo pré-natal. Tal fato assume par-

ticlllar relevincia no que respeita ao resultado 
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final da gestação da mae adolescente, cujo re-

cém-nascido é, não raramente, uma criança frá

gil. Segundo F.RKAN 47 e LEROY e colaboradores!', 

o coeficiente de prematuridade mostra-se mais 

elevado entre mães muito jovens. Decresce, em 

gestações devidamente.-vigiadas, chegando a apr.!> 

ximar-se dos valores encontrados no grupo de 

mulheres mais idosas. 

Reportando-se, ainda, ao Quadro 44, em 
-,~ 

relação ao grupo com idade igualou superior a 

35 anos, a porcentagem de mulheres sem assis-

-. ~ --tencla pre-natal alcançou o valor de 26,7\ evi -
denciando-;e, assim, séria lacuna educativa no 

decorrer.-da idade repr9dutiva. Tais considera

çoes sugerem um ~TCular cuidado no que con-.. -cerne a açao educativa junto a grupos de maior 

risco etário, .~ .. sej a, mulheres com 20 anos ou 

menos e com 35 anos ou mais. 

5.4.8.2 Paridade 

o Quadro 46 mostra a distribuição per

centual das mulheres segundo trimestre da ges

tação em que a assistência pré-natal teve iní

cio e paridade, incluindo-se, também, o grupo 

de mulheres nulíparas. 
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QUAO.RO 46 - TRIrtESTRE DA GESTAÇAo E" QUE A ASSI~TeNCIA 

PR~-NATAL TEVE INfcIO E PARIDADE 

P A R I O A O E 
O 1 "2 3 - 4 > 5 

N' \ N' \ N' \ N' \ N' " 
Sem as-
sistência 6 60,0 23 19,0 1.1 14,9 20· 21, 5~ 17 18.7 

l' tr1mB. -trB 4 40.0 42 ·34.7 41 55.4 38 411';9 40 43.9 

2' trime. 
trB O 0.0 47 38.9 17 22.9 27 29.0 29 31.9 

3' trime.!. 
tre O 0.0 9 7.4 5 6.08 8 8.6 5 5.5 

TOTAL 10 100.0 121 100.0 74· 100.0 93 100.0 91 100.0 

Do ponto de vista educativo. seria de e~ 

perar que. ao aumentar a paridade. decrescesse o 

número de mulheres sem assistência pré-natal. o 

que não ocorreu na prática. Como se observa no 

Quadro 46. a porcentagem de mulheres sem assis -

tência pré-natal e com paridade 3 ou 4 (21.5\) e 

com paridade igualou superior a 5 (18.1\) é su

perior ã Qorcentagem de mulheres com paridade 2 

(14.9\). Estes achados. tal como ocorreu em rel~ 

ção ã variável idade. evidenciam. mais uma vez, 

a desinformação de mulheres em idade fértil no 

que conce~ne aos benefícios da assistência pté

natal. 
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rara fins de análise estatística agrup~ 

ram-se os dados conforme o quadro a seguir. 

OUADR~ 47 - RELAçÃn E"TPE PARIDADE E TRIMESTRE DA GE~ 

fAÇA!! EM QUe A ASSISTENCIA PRE-NATAL TEVE 

INtcIO 

PARIDADE ASSISTIÔNCIA PR~-NaJAL PROPORcÃD DE 
1 9 [ 2 9 3 9 TRHfÉSTRE E TOTAL 1 9 E 2 9 

TRIMESTRES SEM ASSISTENCIA TRÍMESTRES 

1 8G 32 121 0,735538 

2 58 16.- 74 0,783784' 

3 4 6S 2B 93 0,698925 

5 ou + fiS 22 91 0,758241 

TOTAL 2131 8B 379 

Qui-quadrado calculado = 0,46 

No ~ue se refere i naridade, a diferen-

ça entre os ,('rUDOS não fói estatisticamente sig 

nificante, tal co~o se deduz dos dados anresen-
, 

taJos no 0uadro ~7. A llipótese segundo a nual a 

medida ('ue aumentasse a naridade diminuiria o 

n6mero de mul!lcres ~ue iniciaria o nr~-nata1 no 

I? (' 29 tril~estres nao se confirmoll. 

S.tI.g.~ l'istiírico 

Hm relac50 ao histórico, houve intcres-
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se em analisar especificamente os sepuintes fato 

res: doenças intercorrentes durante o ciclo gra-

vídico, óbitos fetais e infantis. 

De acordo com o Quadro 48, 10,6\ de mu -

-lheres com doenças intercorrentes e 22,9\ sem 

doenças intercorrentes não receberam nenhuma as

sistência pré-natal; por otrtro ladó, 53,8\ de mu - -
lheres com doenças int~correntes compareceram ã 

assistência pré-natal no primeiro trimestre da· 

gestação, decrescendo a porcentagem~para 38,2\ 

no grupo de mulheres s~m doenças intercorren~s. 

QUADRO 48 - TRIMESTRE DA GESTAÇÃO EM QUE A ASSIST~NCIA ,--
PRfÕ-tJATAL TEVE INtéIO E DOENÇAS INTERCOR -

REN!ES-

ASSISTIONCIA H I S T (j R I C O 
PRfÕ-NATAL SEM DOENCAS COM DOENÇAS 

I NTE R.CORREN TE S INTERCORRENTES 

N9 " N9 % • 

Sem assistência 68 22,9 11 10,6 

19 trimestre 113 38,2 56 53,6 

29 trimestre 93 31.5 30 26,6 

3 9 trimestre 22 7 , 4 7 6,6 

TOTAL 296 100,0 104 100,0 
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A análise da associação estatística en-

tre mulheres com ou sem doenças intercorrentes 

no ciclo ~ravídico e trimestre da gestação em 

que a assistência pré-natal teve início mostrou 

que as proporçoes foram significantemente dife-

rentes, conforme Quadro 49. 

QUADRO 49 - ASSOCIAÇAD ENTRE DOENÇAS INTEBCDRRENTES E 

TRIMESTRE DA GESTAj;.Ao EM QUE A ASS~STeN-

DOENÇAS 
INTERCOR 
RENTES 

Sem doençes 
intercor
rentes 

Com doenças 
intercor
rentes 

TOTAL 

~ 

CIA PRe-NATAL íEVE INtCID 

1 9 E 29~ 
TRIMESTRES 

206 

86 

2920. 

ASSISTeNCIA PRe-NATAL 
3' TRLMESTRE PROPORÇAD DE 

OU SEM TdTAL 19 E 29 

ASSISTeNCIA TRIMESTRES 

296 0,695945 

18 104 0,826923 

10B 400 0,730000 

Qui- quadredo calculado" é, 70 * 

De acordo com o Quadro 49, o fator "do~n 

ças intercorrentes" mostrou-se relevante na anâ 

lise do comportamento em relação ao início da 

assistência pré-natal. Cerca de 82,7\ das mulhe 

res que a iniciaram no 19 e 29 trimestres da 

gestação apresentavam doenças intercorrentes, 

decrescendo a proporção para 69,6\ em mulheres 

sem as mesmas. Tais dados confirmam a hipótese 
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segundo a qual mulheres com doenças intercorren 

tes apresentam maior motivação para iniciar o 

pré-natal nos dois primeiros trimestres da ges

tação do que mulheres sem doenças intercorren -

teso Sem dúvida. estes ~ados deixam transpar! 

cer maior percepção no que respeita ãmedicina 

curativa em detrimento daJ!!edicina,preventiva. 

com óbvia desvantagem ~~ra a proteção ã~ saúde 

materno-infantil. 

Para fins de complementação. inclui-se 

quadro referente ao n~mero de visitas realiza --
das por mulhéTes com e sem doenças intercorren-

teso 

QUADRO 50 - NOMERD DE VISITAS REALIZADAS POR MULHERES 

COM E SEM DjlENÇAS INTERCORRENTES 

NOMERO DE VISITAS 'H I S T ~ R I C O 
AO PR!:-NATAL SEM DOENÇAS COM DOENÇAS 

INTERCORRENTES INTERCORRENTES 

N9 % N9 % 

Nenhume visita 68 28,9 11 13,3 

1 3 37 15, 7 14 16,9 

4 fi 61 25,9 21 25,3 

7 9 60 25,6 27 32,S 

10 12 8 3,5 9 10,8 

13 ou + 1 0,4 1 1,2 

TOTAL 235 100,0 83 100,0 

• 
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Como seria de esperar, 44,5\ de mulheres 

com doenças intercorrentes fizeram mais de seis 

visitas ao pré-natal, decrescendo a porcentagem 

para 29,5\ no grupo de mulheres sem doenças in-

tercorrentes. resultados estes obtidos do Quadro -
50. 

De acordo com as hipóteses fOl'DlUladas 

(hipóteses 5 e 6), ocorfencias negativas anteri2 

res. tais como crianças com defeitos congênitos 

e casos de óbitos fetais e infantis;- poderiam 

eventualmente influenstlr o comportamento das 

gestantes, al~tando-as em relação a um determi

nado risco ~ saúde materno-infantil e levando

~s. por isso. a com~eer ao pré-natal no pri

meiro e s~gundo trimestres da gestação. Com vis

tas a verificar talafirmaçi~elaboraram-se os .--
quadros que se apresentam a seguir. 

o Quadro 51 mostra a distribuição das mu 

lheres segundo o trimestre em que a assistência 

pré-natal teve início e óbitos fetais anteriores 

ã presente gestação. 
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QUADRO 51 - TRIMESTRE DA GESTAÇÃO EM QUE A ASSIST~NCIA 

PRe-NATAL TEVE INfcIO E OB1TOS FETAIS 

ASSIST~NCIA H I S T O R I C O 
PR!:-NATAL COM i'lSI'foS FETAIS SEM i'lBITOS FETAIS 

N9 \ N9 \ 

Sem essistêncie 
pré-netal 35 21,9 13 13,3 

1 9 trimestre 75 46,9 44 44,9 

2 9 trimestre 39 24,3 34 34,7 

3 9 trimestre 11 6,9 ..,. 7,1 

TOTAL 160 100,0 98 100,0 

A análise estatística nao revelou associação si& 

nificante entre ~ trimestre em que a assistência 
~ 

pre-

natal teve início e o fll_ !te' as mulheres terem .ou não 

um histórico registrando óbitos fetais, conforme dados 

do Quadro 52. 

QUADRO 52 - ASSDCIAÇÃo ENTRE TRIMESTRE DA GESTAÇÃO EM 

QUE A ASSIST~NCIA PRe-NATAL TEVE INfcIO E 

!lenos FETAIS 

!lenos 
FETAIS 

Sem óbitos 
fetais 

Com óbitos 
feteis 

TOTAL 

ASSIST~NCIA PR!:-NATAL 
39 TRIMESTRE PRoPoRÇAo DE 

1 9 E 2 9 E SEM TOTAL 1 9 E 2 9 
TRIMESTRES ASSIST~NCIA TRIMESTRES 

78 20 98 0,795918 

114 46 160 0,712500 

192 66 256 0,744166 

Qui-quedrado calculado. 1. 60 
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Os Quadros S3 e S4 abordam aspectos re

lativos a mulheres, cujos históricos registram 

casos de crianças com defeitos congênitos e óbi 

tos infantis, considerados aqui como eventos C! 

pazes de alertar as gestantes para os aspectos 
..-

preventivos do atendimento médico. 

QUADRO 53 - TRIMESTRE DA GESTAÇAÓ~EM QUE A ASSIST~N

CIA PRIO-NATAL ~EV~IN!CID, SEGUNDO HISTO

RICO COM CASOS DE CRIANÇAS COM -ÓEFEITOS 

CONG~NITOS E OBITOS INFANTIS 

---
ASSIST~NCIA H I S T O R I C O 
PRIO-NATAL COM CASOS DE CRIAN SEM CASOS DE CRIAN 

Sem 
eie 

1 9 

2 9 

39 

ÇASCOM DEFEITOS ÇAS COM DEFEITOS 
CDNG~NITOS~~I- CONG~NITDS E OBI-
TOS INFANTIS TOS INFANTIS 

> 
-N9 % N9 % 

essistên ..-
pré-netãl 39 17,3 39 22,9 

trimestre lQO 44,3 67 39,4 

trimestre 70 30,9 52 30,6 

trimestre 17 7,5 12 7 , 1 

TOTAL 226 100,0 170 100,0 

Uma proporçao mais elevada de mulheres 

com casos de mortalidade infantil e defeitos 

congênitos registrados na história obstétrica 

anterior à presente gestação. iniciaram a assi! 

tência pré-natal no primeiro e segundo trime~res 



da gestação. Porém. como se observa no Quadro 54. 

as diferenças entre os dois grupos nao foram esta 

tisticamente significantes. 

QUADRO 54 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM 

--QUE A ASSIST~NCIA PR~-NATAL TEVE IN!CIO. SE 

GUNOO HIST6RICO COM CASOS DE CRIANÇAS COM 

DEFEITOS CONG~NITOS OeItos INFANTIS 

6BITOS IN- ASSIST~NCIA PR~-NATAL 
FANTIS E 3" TRIMESTRE PROPORÇAo DE 
DEFEITOS 1 9 E 2 9 E SEM TOTAL 1 9 E _2 9 

CONGENITOS TRIMESTRES AS~rsTENCIA TRIMESTRES 

Com óbitos e 
defeitos con 
gênitos 56 226 0.752212 

Sem óbitos e 
defeitos con 
gênitos 119 51 170 0.700000 

TOTAL 289 107 396 0.729797 

Qui-quadrado calculado = 1.09 

5.4.8.4 Intervalo 

o Quadro 55 refere-se à distribuição das 

mulheres segundo o trimestre da gestação em que a 

assistência pré-natal teve início e intervalo. 

considerado aqui como o tempo decorrido entre o 

término da gestação anterior e o nascimento deste 

último filho. 
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QUADRO 55 - TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM QUE A ASSIST~NCIA 

PR~-NATAL TEVE INfcIO E INTERVALO (MESES) 

ASSISTtNCIA INTERVALO (MESES) 
PR~-NATAL ~ 12 MESES --t"3 - 14 MESES > 25 MESES 

N9 \ N' \ N' \ 

Sem assistência 21 32,3 1A 14 ,~ 18 15,3 

l' 

2' 

3' 

• 

trimestre 23 35,4 44 45,4 ~} 52,S 

trimestre 16 24.6 31 32,0 33 28,0 

trimestre 5 7,7 8 8,2 5 4,2 

TOTAL 65 100,0 97 100,0 118 100,0 

Utilizando-se a decomposiçio aditiva do 

Qui-quadrado, para fins de anilise estatística, 

agruparam-se as mulheres com intervalo menór ou 

igual a 12 meses, com l~ a 24 meses e com 25 me-

ses 011 mais, conforme 0uadros 56, 57 e 58. 

QUADRO 56 - RELAÇÃO ENTRE INTERVALO E TRIMESTRE DA GES 

TACÃO EM QUf A ASSIST~NCIA PRt-NATAL TE 

VE INfcIO 

INTERVALO ASSISTENCIA PR~-NATAL 
3 9 TRIMESTRE PROPORÇÃO DE 

1 9 E 2' E SEM TOTAL I' E 2' 
TRIMESTRES ASSIST~NCIA TRIMESTRES 

< 12 meses 39 26 65 0,619047 

13 24 meses 75 22 97 0,773195 

24 ou • 95 23 118 0,805084 

TOTAL 209 71 280 0,746428 

QUi-quadrado calculado = 9,87* 
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QUAORn 57 - ASSOCIAÇÃO ENTRE INTERVALO E TRIMESTRE DA 

GESTACÃo EM QUE A ASSIST~NCIA PR~-NATAL TE 

VE IN1cIo 

-INTERVALO ASSIST~NCI/I. PR~-NATAL 
(MESES) 3 9 TRIMESTRE PRoPORÇAo DE 

1 9 E 2 9 E SEM TOTAL 19 E 2 9 

TRIMESTRES ASSIST~NCU TRIMESTRES 

< 12 meses 

> ~ 

e 25 meses 134 - 49 183 0,732240 
-,~ 

13 24 meses 75 22 97 0,773195 

TOTAL 209 J,1 280 O,746421l 

-
Qui-quadrado calculado = 0,25 

QUADRO 58 - ASSoCIACAo ENTRE INTERVALO E TRIMESTRe DA 

GESTAÇÃO EM QUE A ASSIST~NCIA PR~-NATAL TE 

VE IN!CIO 

• 
INTERVALO ASSISTlêNCIA PRt:-NAJAL 
(MESES) 3 9 TRIMESTRE PROPORÇÃO DE 

1 9 E 2 9 E SEM TOTAL P e 2 9 

TRIMESTRES ASSIST~NCIA TRIMESTRES 

< 12 meses 39 26 65 0,619047 

> 25 meses 95 23 11 B 0,005084 

= 
TOTAL 134 49 183 0,732240 

Qui-quadrado calculado = 9,13* 
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A pronorçao de mulheres que iniciaram o 

pré-natal no primeiro e segundo trimestres foi 

significantcmente diferente nos grupos conside

rados. No que se refere; proporçio de mulheres 

com intervalo menor 011 igmtl a 12 meses a inte! 

valo igualou superior a 25 meses e mulheres com 

intervalo entre 13 e 24 me~, a diferença qua~ 

to ao infcio da assistin~in pré-natal nio' foi 

estatisticamente significante (Quadro ~7). Foi 

significante. entretanto, a diferença encontrn-

da entre o grupo com intervalo menor ou igual ~a 

--12 meses e o grupo co~ interval~ i~ual ou supe-

rior a 25 meses: 3R.09~ das mulheres que haviam 

iniciado a ~sistência pri-natal no terceiro tri 

-~ mestre ou que nio tIveram nenhum atendimento"mi 

dica haviam tido um filho num perfodo ip:ual ou 

inferior a 1: mes~ enquanto que apenas 19 ,49~ 

de mulheres estavam em igual sitllaçio no grupo 
---=-

com intervalo igualou maior a 25 meses ( Oua-

dro 58). Estes achados ra~ecem fundamentar a 

teoria de DEIlTSGl 4 o. segundo a qual a demora em 

procurar a assistincia pré-natal pode ser inter 

pretada como uma manifestaçio de protesto con

tra exigências relativas a uma identificação e-

mocional positiva com o feto. 

5.4.8.5 Condições Sociais: Renda e Escolaridade 

Tendo em vista a análise estatfstica e 

por considerar-se a classificação de PERKIN com 
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baixo pouer discriminatório no que respeita as 

variáveis renda e escolaridade, adotaram-se os 

seguintes critérios: em relação à renda, distr! 

buiram-sc ffi p,rupos segundo renda per capita em 
..-

salário mínimo; em relação i escolaridade, em 

grupos com primário incompleto e primário com -

pleto. 

o Quadro 59 permite observar a-dístrl -

buição das mulheres segundoassistêl!.fia 

tal e renda per capita~m salário mínimo. 

QUADRO 59 - TRIMESTRE EM QUE A ASSISTtNCIA PRt-NATAL 

TEVE INICIO E RENDA PER CAPITA MENSAL (SA 

LÁRIjJ P\tNIMOJ 

ASSISTIONCIA .~ RENDA PER CAPITA EM SALÁRIO MtNIMD 

PRt-NATAL o ~ O, 5 O, 5 1- 1.0 > 1.0 

Sem 

1 9 

2 9 

3 9 

N9 .% N~ % -N~ % 

assistência 32 14 , 3 35 32,4 7 17, 9 

trimestre '15 42,S 43 39,9 21 53,9 

trimestre 77 34,3 25 23. O 10 25 , 7 

trimestre 20 B,9 5 4,7 1 2, 5 

TOTAL 224 100,0 loB 100,0 39 100,0 

Quando se comnararam os dois grupos se-

gundo início da assistência pré-natal e renda 

per capita em salário mínimo, verificou-se ha-
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ver maior proporçao de mulheres que iniciaram o 

atendimento médico no grupo com renda superior 

a um salário mínimo (79,4\). Apesar disto e no 

que se refere ã renda, a diferença entre os gr~ 

pos não foi. estatisticajJlente significante, como 

se verifica no Quadro 60. 

QUADRO 60 - ASSOCIAÇAo ENTRE RENDA PER CAPITA MENSAL 

(SAL~RIO MrNI~O~E TRIMESTRE DE GESTAÇAo 

EM QUE A ASSISTeNCIA PR~-NATAL TEVE IN!CIO 

RENDA PER ASSISTtNCIA pRt-NATAL 
CAPITA 3· TRIMESTRE PROPORÇAo DE 
( SALARIO 1 9 E 2 9 E SEM TOTAL 1 9 E 2 9 

M!NIMOJ TRIMESTRES ASSISTeNCIA TRIMESTRES 

< 1,0 240 92- 332 0,722891 

> 1,0 TI 8 39 0,794871 

= 

TDTAL 271 100 371 0,730458 

Qui-quadrado calculado = 0.59 

o Quadro 61 mostra a distribuição das 

mulheres segundo assist~ncia pré-natal e escola 

ridade. 
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QUADRO 61 - TRIMESTRE DA GESTAÇAO EM QUE A ASSIST~NCIA 

PR~-NATAL TEVE INIcIO E ESCOLARIDADE IPRI-

MÁRIO COMPLETO E INCOMPLETO) 

ASSISTeNCIA E S C O L A R I O A O E 
PR~-NATAL PR IMAR Ia COMP[E!D PRíM~RIO INCOMPLETO 

NV \ N' \ 

Sem assistência 29 19,5 49 19,6 

I' t rimest re 71 47,7 96 36,9 

2' trimestre 34 22,6 66 35,6 

3' trimestre 15 la, o 14 5,7 

TOTAL 149 100,0 247 100,0 

De acordo com o Ouad-ro 6-Z, a diferenca e.!!. 

tre os grupos nãa-foi estatisticamente signifi -

cante. 

. 
QUADRO 62 - ASSOCIACÃO ENTRE ESCOLARIDADE E ASSISTeN -

elA PR€-r-.ATAL 

ESCOLARI- ASSISTI!NCIA PRe-NATAL 
DA DE 3" TRIMESTRE PROPORÇAo DE 

19 E 2' E SEM TOTAL I' E 2' 
TRIMESTRES ASSISTeNCIA TRIMESTRES 

Primário 
completo 105 44 149 0,704697 

Primário 
incompleto 184 63 247 0.744939 

TOTAL 289 107 396 0,729797 

Qui-quadrado calculado· 0,57 
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5.4.9 Outros Fatores de Risco: Local de Procedência, 

Estado Civil e Atitudes em Relação ã Gravidez 

5.4.9.1 Local de Procedência 

Houve interesse-em observar o comport! 

mento das entrevistadas segundo local de proc~ 

dência, j á que a inves ti~ção das, possíveis c,!!! 

sas de displicência no/que concerne a busca de 

atendimento médico -énV"olve, inexoravelmente, um -<-
conjunto de fatores. Entre aquelas, a problem! 

tica das "migrações internas", também denomina 

da de mobilidade espiÍcial, apresenta particu -
-< 

~ 

lar interesse dos pontos de vista s5cio-econ5-

mico e s~ário. Sabe-~e que o movimento mi

gratório do campo~~a cidade tem sido a~om

panhado ror uma série de problemas de adapta

ção ao ambiente.J,H"bano-industrial, problemas 

estes que não podem deixar de se refletir na 

Saúde Pública'"' 137 

o Ouadro 63 fornece uma descrição das 

diferenças existentes em relação ã assistência 

médica,mediante análise comparativa das propo! 

ções de mulheres de acordo com o trimestre da 

da gestação em que iniciaram o pré-natal ou 

sem nenhuma atenção médica e considerando-se o 

local de procedência. No que concerne ã prono! 

ção de mulheres sem assistência nré-natal, o 

Nordeste mostra-se amplamente majoritário, a-

presentando um valor igual a 41,8\. O mesmo 



QUADRO 63 - TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM QUE A ASSIST~NCIA PR~-NATAL TEVE IN!CID, SEGUNDO LOCAL DE PRDCE-

OfôNCIA 

---------------
LOCI',L O E P R O C E O e N C I A 

ASSISTeNCIA NORTE NORDESTE SUDESTE SUL sAo PAULOISÃO PAULO CE:'-JTRQ TOTAL 

PRt-NATAL CAPITAL , OUTROS OESTE 
! -

I N9 % N9 \1 % I N 9 \ % 1\ !'J9 .. N9 % I N9 I N9 % 
I % N9 % 

- -, 
\ 

Sem assistência O 0,0 33 41.8 17 21.5 5 6,3 8 10, 1 16 20,3 O 0,0 79 100,0 

\ 
42 2~ 8 19 trimestre O c, O • 52 31,9 7 4,i 23 14 \ 1 38 23,3 1 0,6 163 100 , O 

,I 
\ \ \ 

16,~ 2 9 • - \ trimestre 1 O, B 50 41,0 32 26,2 5 4,1 12 9,8 20,) 2 1 ,6 122 100,0 
\ 

1\ 

3 9 trimestre O O, O 11 37,9 4 13,8 1 3 )4 5 17,2 5 17,2 3 10,3 29 100,0 
\. 

TOTAL 1 0,3 146 37,2 95 24,2 18 4,6 48 n2,2 79 20,1 6 1,5 393 100, O 

..... .... 
0\ 
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ocorre em relação a mulheres cuja atenção médica 

teve início apenas no terceiro trimestre do pe -

ríodo p,estacional: a maior porcentagem, 37,9\, 

refere-se igualmente a mulheres nordestinas, 

Para fins de anáíise estatística, agrup! 

ram-se as mulheres conforme procedência e trimes 

tre da gestação em que a assistêncla pr§-natal ~ 

ve início (0uadro 64) 

QUADRO 64 - RELAÇAo ENTRE LOCAL DE PRDCED~NCIA E TRI -

MESTRE DA GESTAÇAo EM QUE A _ ASSIST~NCIA 

PR~-NATAL TEVE INfcIO --

LOCAL DE ASS~T~NCIA PR~-NATAL 
PROCEo~NCIA 39 TRIMESTRE.. PROPoRÇAD DE 

19 E 2 9 ~S"e1'I TOTAL 19 E _ 2 9 

TRIMESTRES 
s 

ASSIST~NCIA TRIMESTRES 
.~ 

Nordeste 102 44 146 0,696630 

são Paulo 
Capital 35 13 46 0,729166 

são Paulo ~ 

Outros 58 21 79 0,734177 

TOTAL 185 78 273 0,714285 

Qui-quadrado calculado = 0,38 

No que se refere à migração. a diferença 

entre os p,runos não foi significante, 
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5.4.9.2 Estado Civil 

Em relação ao estado civil, a ~roporçao 

de mulheres sem assistência pré-natal ou que a 

iniciaram anenas no terceiro trimestre da ~est! 

ção é significantemente mãior entre as mulheres 

solteiras do que entre as casadas. 

No Quadro 6S ob~êrva-se a - distribuição 

das mulheres se~undo trimestre da ~es~ção em 

que iniciaram a assistência pré-natal e estado 

civil. 

QUADRO 65 - TRIMESTRE DA GESTACAo EM QUe A ASSIST~N-

CIA PRe-NATAL TEVE 1N!CIO E ESTADO CIVIL 

TOTAL 323 100,0 66 100,0 

o Quadro 66 permite observar a associa-

çao entre o trimestre da r.estação em que o pre

.natal teve início e o estado civil das mulheres 

em estudo. A análise das diferenças percentuais 
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da prevalência de nao comnarecimento e compareci 

menta no terceiro trimestre mostra que as fre

qUências entre mulheres casadas e solteiras sao 

estatisticamente significantes, havendo maior 

11ronorcao de mulheres casadas que iniciaram a 3! --
sistência pré-natal no primeiro ou segundo tri -

mestres, 7R,O%, do que entre mulheres solteiras, 

5o,at. Tais resultados deixam evidente AO risco 

da ilegi timidade no~qtre concerne ã saúde materno 

-infantil, fato e~te freqUentemente referido na 

literatura 34, 10 3.13 5.16 o 

QUADRO E6 - ASSOCI*1.ÃO ENTRE TRIMESTRE EM OUE A ASSIS-

Eó;TAOO 
CIVIL 

T~NrTA DP(-NATAL TEVE IN!CIO E ESTADO CI-

VIL 

ASSIST~NrIA PR~-NATAL 
30 TRIMESTRE 

-yq- t: ~! 9 [_ SEM 
TRIME~TR[~ ASSIST~rlCIA 

TOTAL 
DROPORÇÃO DE 

1 9 E 2° 
TRIMESTRES 

Casadas 7L 323 0,780185 

Solteiras '" .... 33 f'F 0.500000 

- --- -
TOH.L 1119 0.732647 

Oul-quadrado calculado = 20.56* 

5.4.9.~ Atitudes cw Relac5n a Gravidez 

A inércia em comparecer a serviços de as 

sistência ~ré-natal tem sido relacionada ao fato 

de não serem as "estacões desejadas 8.4 o. Por ou-
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tro lado, as reaçoes emocionais das mulheres em 

idade fértil afetam de tal modo a gestação que 

justificam sua inclusão como um dos fatores a 

considerar nos sistemas de avaliação de risco 

gravíd ico 6 O, lO 3 

Cabe, assim, no ~resente estudo, fazer 

uma análise da variável atitude em>relação 
. 
a 

rravidez como algo capa~· de interferir nà deci-

são de iniciar ou não a assistência nlOé-natal. 

5.4.9.3.1 Estado Civil e Atitudes em~~ 
..-

lação ã Grav~ez 

Os dados relativos i atitude 

em relação a Ifravidez foram obtidos· a 

partir das respostas·-ã pe"rp,unta 44, na 

!,ágina 22--ctó formulário: "No momento em 

aue você percebell que estava esperando 

nenê, como você se sentiu: voce ficou 

contente ou você pao ficou contente? E 

seu marido (ou o pai da criança)?" 

Verificou-se que 69,6% das mu 

lheres casadas demonstravam atitudes p~ 

sitivas em relação a esta gravidez, de-

crescendo a porcentagem nara 40,9% no 

grupo de mulheres solteiras. Como se ob 

serva no Quadro 67, a diferença entre 

os grupos foi estatisticamente signifi-

cante. 



181 

QUADRO 67 - ASSOCIACÃO ENTRE ESTADO CIVIL E ATITUDES EM 

RELA~~O A GRAVIOEZ 

ESTADO CIVIL ATITUDES 
POSITIVAS N~TIVAS TOTAL 

Casadas 218 95 313 
-~-' 

Solteiras 25 36 6i 
--, 

5 

TOTAL 243 131 371, 

PROPOReM 
DE ATITUDES 

POSITIVAS 

0,69641\5 

Dl 409836 

-"O ,649732 

Oui-quadrado calculado = lB,43* 

De acordo com 0_0uadro,67, a hi 

pó~e segUI a Dual haveria maior pro-

[lor("ao dE' IIIUil1cres soltei ras do que -de mu 

lheres casnrlas com atcitu<ies negativas em 

ralflcão ã_ravidez foi confi rmada, 

5,4.9.~.2 Estado Civil, Idade e Atitudes 
. 

em Relacãn ~ Cravidez 

IncllIindo a variãvel idade, os 

quadros a sep\lir visam a complementar a 

análise sohre estado civil e atitudes em 

relacão ã gravidez. 
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CUAnRC 68 - ASSOCIArÃO ENTRE MULHERES COM MENOS DE 21 

ESTADO CIVIL 

Cas"das 

Solteiras 

TOTAl. 

ANOS. DE ACORDO COM fSTAOO CIVIL E ATITU-

DES CM RELAÇÃO À GRAVIDEZ 

----------------------------
ATITUDte- PR~PDRcAD 

PDSl TIVAS NEGATiVilS TOTAL DE ATITUDES 
POSITIVAS 

40 .~. 

7 12 

47 21 

19 

68 

0,816326 

0:368421 

= 

0,691176 

Qui-quadrado calculad~= 10,85* 

Há associação entre estado ci

vil e atit\lc1f> f>m-relacão à f!ravidez no 
• 

?J\lBO de mulheres com menos Je 21 anos. 

r significantemente maior a nroporção de 

mulheres casadas com atitudes positivas, 

8.1.,6~, decrescendo o valor para 36,8~ 

no grupo de wulheres solteiras ( Quadro 

t> 8) . 

o mesmo ocorre em relação ao 

grupo de mulheres com 21 a 29 anos de 

idade. 
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QUADRO 69 - ASSOCIAÇAD ENTRE MULHERES CDM 21 a 29 ANDS, 

DE ACDRDD CDM ESTADD CIVIL E ATITUDES EM 

ESTADO CIVIL 

Casadas 

Solteiras 

TOTAL 

RELAÇAD ~ GRAVIDEZ 

C' 

ATITUDES PROPDRÇAo 
POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL ATITUDES DE 

POSITIVAS 

120 49 169 0,'1.10059 

15 19 34 0,441176 -,' 
135 68 203_ 0,665024 

-
Qui-quadrado cal cu 1ad'c • 8,01*_ 

",-

Conforme o Quadro 69.há asso -

c~açjo entre estado civil e atitude' em 

relação ã gravidez nO' grupo de mulheres 

com 21 a19 anos de- idade. Entre as casa 

da~, 71,0\ mostraram uma atitude positi-

va em relação ã gravidez, reduzindo-se 

a porcentagem par~ 44,1\ no grupo de mu

lheres sol~eiras. 

o tamanho da amostra nao permi 

tiu que a análise se estendesse a mulhe

res com idade igualou superior a 30 

anos. 
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5.4.9.3.3 Estado Civil, Paridade e Atit~ 

des em Relação ã Gravidez 

Segundo hipótese do presente ~ 

tudo "quanto mai<?!-a paridade, menor a 

satisfação em relação ã gravidez". Com 

vistas na análise estatística e utilizan 
.~-" "" 

do-se a decomposi.ção aditiva do qlii-qua

drado, agrupaTamí-se mulheres com parida-

de igualou menor do que um, com parida-

de 2 - 3 e com paridade i-guá1 ou maior -do que 4. Os Qt1ádros 70, 71 e 72 aprese~ -tam os resul tados da análise estatísti --
ca. 

QUADRO 70 - RELA-çAD ENTRE PARIDADE.~ AT~TUDES EM RELA

çAo li GRAVID~ DE MULHERES CASADAS 

PARIDADE A T ITUOES PRDPDRÇAD 
POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 

O 1 74 18 92 0,804348 

2 3 89 27 116 0,767241 

4 ou + 55 50 105 0,523810 

TOTAL 218 95 313 0,696486 

Qui-quadrado calculado = 22.62* 
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QUADRO 71 - ASSOCIAÇAo ENTRE PARIDADE E ATITUDES EM RE 

LAÇA0 A GRAVIDEZ DE MULHERES CASADAS 

PARIDADE ATITUDES PRDPORÇAo 
POSItIVAS NEGmVAS TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 

O 1 • 

2 3 163 45 208 0,1'83654 

4 ou + 55 50 105 0,523810 

TOTAL 218 95 313· 0.696486 

Qui-quadrado calculado • 22,~8· 

QUADRO 72 - ASSÓCIAÇAo ENTRE PA~IOADE E ATITUDeS EM RE 

LAÇA0 A GRAVIDEZ DE MULHERES CASADAS 

PARIDADE 

O 1 74 

2 3 89 

TOTAL 163 

i8 

27 

45 

PROPORÇAo 
TOTAL DE ATITuDes 

POSITIVAS 

92 

116 

208 

0,804348 

0,787241 

0.783654 

Qui-quadrado calculada· 0,33 

A proporção de mulheres com 

atitudes positivas é significantemente 

maior nos grupos com paridade menor. No 

Que se refere ã proporção de mulheres com 
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paridade O - 1 e 2 - 3, a diferença nao 

foi significante (Quadro 72). Foi sign! 

ficante, entretanto, a diferença encon-

trada entre o grupo O - 1 + 2 - 3 e o 

grupo com paridade igualou maior do 

que 4 (Quadro 71). 

A amostra nao nermitiu esten-

der ã análise ao grupo oe mulhere.s sol-

teiras. 

5.4.9.3.4 Ioade, Paridade ~ Atitudes em 

Relaçio ã Gravidez 

Apresentam-se, a seguir, qua

nros relativ~4dade ,--paridade e ati--
tudes~em relação ã grayide3' Quanto a 

isto, utilizQu-se a decomposição do qui--
quadrado de acordo com os moldes prec~ 

nizffdos por COCHRAN 32
• O tamanho da a-

mostra não permitiu que a análise in-

cluisse mulheres com menos de 21 anos. 

QUADRO 73 - RELAÇÃO ENTRE PARIDADE E ATITUDES EM RELA 

cÃO A CRAVIDEZ DE MULHERES COM 21 A 29 

ANOS Dl IDADE 

PARIDADF ATITUDES PROPORÇM 
POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 

O 1 52 ;>0 72 0,722222 

2 3 n :J 27 90 0,700000 

3 ou + 20 23 41 0,465116 

TOTAL 135 70 205 0.658536 

QuI-quadrado calculado 2 9.14* 
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QUADRO 74 - RELAÇÃO ENTRE PARIDADE E ATITUDES EM REL~ 

ÇÃD Ã GRAVIDEZ DE MULHERES COM 21 A 29 

ANOS 

--PARIOADE ATITUDES PROPORÇÃO 
POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 
.-=:-..r-

O 1 e -2 3 115 47 162 0,709877 

4 ou + 20 23 43 "D,. 4 65116 

TOTAL 135 70 205~ 0,658537 
> 

Qui-quadrado calculado = 9,05'" 
~ 

QUADRO 75 - ASSOCIACÃD ENTRE PÃRIDADE E ATITUDES EM . -

PARIDADE 

o 1 

2 3 

TOTAL 

~ 

RE~AÇ}.O Ã GRAVIDEZ DE MULHERES COM 21 A 

29 ANOS 

ATITUDES PROPORÇÃO 
POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 

52 20 72 0,722222 

63 27 90 0,700000 

115 47 162 0,709877 

Qui-quadrado calculado = 0,08 

Como se observa no Quadro 74, 

a proporção de mulheres com atitudes p~ 

sitivas é significantemente menor no 
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grupo de mulheres com paridade igualou 

maior do que 4 e com idade entre 21 a 

29 anos. A diferença não foi significa~ 

te, no entanto, nos grupos de mulheres 

com paridade zero e um e paridade 2 e 3 

(Quadro 75). 

Em relaçãO a mulneres com 30 

anos ou mais, hã- uma menor proporçao de 
~ 

atitudes positivas entre mulh~Yes com 
~ 

paridade igualou maior de 3ue 4, porem 

as diferenças entre os três níveis -1ie --
paridade não foram est~tisticamente siK 

~ 

nificantes (Quadro ~). 

QUADRO 76 c RELAÇA~ ENTRE PARIDADE E ATITUDES EM RELA 
-,-- -

ÇAD A GRAVIDEZ DE MULHERES COM 30 ANOS 

OU MAIS 

, 
PARIDADE ATITUDES PRDPORÇM 

POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE ATITUDES 
POSITIVAS 

O 1 10 5 15 0,666666 

2 3 14 7 21 0,666666 

4 ou + 43 30 73 0,589041 

TOTAL 67 42 109 0,614678 

Qui-quadrado ce1cu1ado • 0,61 
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5.4.9.3.5 Atitudes em Relação a Gravidez 

e Risco Gravídico 

Os quadros a seguir fornecem 

uma descrição das diferenças existentes -
em termos de atitudes em relação ã grav! 

dez mediante análise comparativa das pr~ 
.~-' 

rorç5es de mulheres segundo grau_de ris

co !!ravídicQ.., 

QUADRO 77 - ASSDCIACAD ENTRE ATITUDES EM-RELAÇAD A GR~ 

-VIDEZ DE MULHER~ CASADAS E RISCO GRAVtOI-

CO (PER'1<INJ 

PARIDADE ATITUDES PROPORÇM 
POSITIVAS NEGATIVAS TllTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 

Baixo + médio 83 21 104 0,798076 

Alto 135 74 209 0,645933 

TOTAL 218 85 313 0,696485 

Dui-quadrado calculado = 6,90* 

Como se observa no Quadro 77, 

a proporção de mulheres casadas com ati-

tudes positivas em relação à gravidez 

foi significantemente diferente nos gru

pos considerados. A análise das diferen-

ças percentuais acusa maior proporção de 

mulheres casadas com atitudes positivas 
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em relação ã gravidez no grupo com baixo 

e médio risco. 79.8\, do que no grupo de 

mulheres com alto risco. onde o valor de 

cresce para 64.5\. 

Fenômeno análogo ocorre em re-

1ação às atitudes dos maridos 
~.-. 

(Quadro 

78) . 

QUADRO 78 - ASSOCIAÇÃO ENTRE ATITUDES DOS MARIDOS EM 

RELAÇÃO À GRAVIDEZ E RISCO GRAV1DICO (PER-

KIN) DAS MULHERES-

RISCO GRAVtOICQ, ATITUM!ea~ PROPORÇÃO 
TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 
(PERKIN) PDSI~IVAS NEGATIVAS 

Baixo + médio 92 12 104 0,884615 

Alto 163 46 209 0.779904 

TOTAL 255 58 313 0,814696 

Qui-quadrado calculado = 4.37* 

A pronorçao de maridos com ati 

tudes positivas. 77.9\. é significante -

mente menor no grupo de mulheres com a1-

to risco. aumentando o valor para 88.4\ 

no grupo de mulheres com baixo e médio 

risco. 
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Houve interesse em verificar, 

tamb~m, a associaçio existente entre as 

atitudes das mulheres solteiras e de 

seus companheiros e risco rrav{dico. 

--QUADRO 79 - ASSOCIA~ÃO ENTRE ATITUDES EM RELAÇÃO ~ 

GRAVIDEZ DE MULHERES SOLTEIRAS E RISCO 

GRAV!DICO [PERKINJ 

RISCO GRAV!OICO ATITUDES 
[PERKINJ POSITIVAS NEGATIVAS 

Baixo + médio 14 16 
~ 

AltrJ 11 20 

-
TOTAL 25 -

Qui-quadrado calculado = 0,39 

PROPORÇÃO 
TOTAL DE ATITUDES 

~ POSITIVAS 
• 

30 0.466666 

3) 0.35483f\ 

- 61 0.409836 

QUADRO 80 - ASS05IAÇÃo ENTRE ATITUDES DOS COMPANHEI -

ROS DAS MULHERFS SOLTEIRAS EM RELAÇÃO Ã 

GRAVIDEZ E RISCO G~VroICO [PERKINJ 

RISCO GRAV!oICo ATITUDES PROPORÇÃO 
[PERKINJ POSITIVAS NE GA TIVAS TOTAL DE ATITUDES 

POSITIVAS 

Baixo + médio 12 15 27 0.444444 

Alto 12 12 24 0.500000 

TOTAL 24 27 51 0,470588 

Qui-quadrado calculado = 0.47 
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No que se refere às atitudes 

das mulheres solteiras e seus companhei. 

ros, a diferença entre os grupos nao 

foi si!!nificante, conforme os dados a-

presentados nos ..Quadros 79 e 80. 

Pelo c onf.-;:ár io , ~1'1 relação ao 

gruno de mulher~~ casadas, como-mostram 
~ 

os Quadros 71 e 78, verifica-se que 

quanto mais elevado o risco gravídico 

menor o nível de satisfaçã~ expresso 
.-

pelas mulheres e pelqs maridos, confir----- ~ mando-se assim a hipótese_ segundo a -
q~ há associaç~o entre atitudes e ris 

-

co gravÍdi~nrpótesés 15 e 16). 

5.4.9.3.Q...:Frimestre da Gestação em que 

a Assistência Pré-Natal Teve 

Início e Atitudes em Relação 

a Gravidez 

Com vistas a verificar hipóte 

se segundo a qual há maior nroporção de 

mulheres com atitudes positivas no gru

po de mulheres que compareceram à assis 

tência pré-natal no nrimeiro e segundo 

trimestres, agruparam-se os dados con -

forme os quadros a seguir. 
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QUADRO 81 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TRIMESTRE DA GESTAÇÃO EM 

QUE A ASSIST~NCIA PR~-NATAL TEVE IN!CIo E 

ASSISTI:NCIA 
PR~-NATAL 

1 9 e 2 9 

ATITUDES DE MULHERES CASADAS EM RELAÇÃO À 

GRAVIDEZ 

ATITUDES PROPORÇÃO 
POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL DE ATITUDES 

Pos-I.TIVAS 

-, 
Trimestres 178 66 244 0,729508 

3 9 trimestre e 
sem assistênoia 38 28 66 0,575757 -

;;: 

TOTAL 2í6 94 310 0,696774 
<' / 

- * Oui-quadrado oalculado = 6,56 __ 

'- -No que se refere ao grupo que 
..-

iniciou a assistência pré-natal no pri-

melro e segundo trimestres, a proporção 

de mulheres c~sadas com atitudes positi 

vas, 72,9\, é significantemente maior 

do que a do grupo de mulheres cujo rré-

natal teve início no terceiro trimestre 

e sem assistência pré-natal. 57,5\ (QU! 

dro RI). Comprova-se assim a hipótese 

referida, porém apenas no que concerne 

ao I!TUPO de mulheres casadas, uma vez 

que no grupo de mulheres solteiras, a 

análise estatística não revelou associa 

ção significante (Quadro 82). 
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QUADRO 82 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM 

ASSISTI:NCIA 
PRe-NATAL 

}9 " 2 9 

Trimestres 

39 trimestre 

QUE A ASSIST~NCIA PRe-NATAL TEVE INfcIO E 

ATITUDES DE MULHERES SOLTEIRAS EM RELAÇAo 

,'I; GRAVIDEZ 

ATITUDES 
POSITIVAS NEGbTIVAS ~OTAL 

12 19 3]",-

e 

PROPORÇAQ 
DE ATITUDES 

POSITIVAS 

0,387096 

sem assistência 13 16 -29 0,448275 
~ 

> -TOTAL --- ~ 35 60 0,416666 

= < 

----Qui-quadrado ca1cu1ad-o = 0,23 

5.4.9.3.7 Trimestre da Gestação em que 

a Assístência Pré-Natal Teve 

Início e Atitudes dos Maridos 

(ou Companheiros) em Relação 

à Gravidez 

Com vistas a verificar hipóte

se que afirma haver associação entre o 

trimestre em que teve início a assistên

cia pré-natal e atitudes dos maridos ou 

companheiros em relação ã gravidez, ela

borou-se o quadro que a seguir se apre-

senta. 



QUADRO 83 - ASSOCIAÇÃO ENTRE TRIMESTRE DA GESTAÇAo EM 

QUE A ASSISTtNCIA PR~-NATAL TEVE INfcIO E 

ASSISTE:NCIA 
PR~-NATAL 

1 9 9 2 9 

Trimestres 

ATITUDES DDS MARIDDS OU COMPANHEIROS EM 

RELAÇÃD Ã GRAVIDEZ 

ATITUDES DOS MARIDDS 
DU CDMPANHE~OS TDJAL 

POSITIVAS NEGATIVAS 

PROPORÇAo 
DE ATITUDES 

PDSITIVAS 

217 30 247 0,878542 -<-
39 trimestre e 
sem assistência 63 57 1?Jl 0,525000 

-TOTAL 280 
~ ~ 

87 - 367 0,762942 

Qui-quecrãdo calculado- a 55,81* 

De acorao COm o Quadro 83, 
, 
e 

estatí~camcnte-significante a difere~ 

ça entre as proporções encontradas, co~ 

firmando-sc, assim, n hipótese referida 

(hipótese 18) .. 



6. EDUCAÇÃO EM SAODE POBLICA 
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Você sabe o que é colostro? 

Sei sim. A moça falou ••. 

~ mingau ••. mingau de maizena. 

Com a alteração dos padrões atuais do atendime~ 

to médico, a interacão com os pacientes tem-se limitado a en-

contros fortuítos, ~ato que tem dado margem ã insatjsfação e 

críticas crescentes no que con~~e ã atmosfera do ambiente 

clínico. Ap6s rápida entrevi~ta, o cliente perde seu médico 

de vista, suhmetendo-se a uma série de exames~em contato com 

profissionais apressados, que p~~o ou nada se preocupam com --as condiç'ões físicas ou~emoctonais do indivídu0 8 I. Tal consta 

tação levou ã realiza~o de estudos, cujos achados sao de pa! 

ticular importãncia nara a áraa-d~Educácão em Saúde. 

o estudo do nrocesso da interaçao medico-pacien .--' -- - -
te, de seu conteúdo e das características individuais dos na-

cientes tem contrihutdo nara a elaboração de C',uadros analíti

cos que permitem avaliar a inflnência de virios fatores no 
-

processo educativo em ambiente clínico'" H I. Na :i:rea da So-

ciologia, contribuindo nara a taxonomia da acão social, PAR

SONS I21 classifica dois tinos de funções médicas: a) funções 

instrumentais, quando ahordam aspectos t~cnicos, e h) funções 

expressivas, quando se referem a asnectos sociais. Tendo como 

esquema de referência tal classificação, KORSCH e colaborado

res?9 chamam a atenção para o papel desempenhado por funções 

expressivas, identificando, como barreiras na comunicação me

dico-paciente, falta de calor humano por narte do médico, in-

capacidade de interpretar interesses e expectativas do pacie~ 
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te, falta de clareza nas exrlica~ões e utilização ne jargão 

t~cnico. A análise das exncctativas dos nacientes nermite ob-

servar aue estas se referem ~enos às funcões instrumentais do 

Que as fllncões exnrc>ssivns do mpdico, de auem se esnera com-

preensio e anoio emocional ' )'. Muitos raciente~ RPuardam ex-

plicações a resoeito da doença e d~sua ~ravidade, enquanto ~ 

tros esneram que os m~dicos os aliviem de ang~stias e tensões 

emocionais 27
' 'o. Estes achados nrendÇJll-se ã ~rea da Educação 

em Sa~de. ji que a comnreensao do_paciente a resn6ito de suas 
.-

condições físicas afeta não só-o nrocesso de comunicação com -,' 
o m~dico. mas, também. a resnosta ã orientação recebida" s. 53. 

66,1"7 

Para LESERBS,'todas as açoes 3esenvolvidas em -
programas de atendillUM'rto direto ã ~onulacão devem prever con-

-
te~do educativ~ato este a~~ume nárticular imnortância 

na área da Sa~de Materno-Infantil no Brasil. tendo em vista a 

magnitude dos coeficientes~ mortalidade materna e. especial 

mente. infantil. No camno de Sa~de P~blica. a atlla~ão no se-
= 

tor materno-infantil ocupa, no ~aís. alta nrioridade. compar-

tilhada apenas nela nrioridadeãtribuida às doenças transmissí 

veis. onde se incluem as rrandes endemias. Como se observa. ~ 

nos serviços nr~-natais e de nllericultura Que se encontram as 

condições mais favoráveis de receptividade nor narte das edu-

candas. 

No Programa Nacional de Sa~de ~1aterno-Infantil. 

faz-se referincia ao sirnificado da Educacio em Sa~de. reco -

nhecendo ser a mesma essencial a consecução dos objetivos e 

devendo, por isso, ser incluida nas diferentes fases do nro -

grama. Afirma-se que todo o pessoal de sa~de, no exerc{cio de 
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sua profissão, deve realizar atividades educativas, seja na 

condição de médico, enfermeira, obstetriz 011 nessoa1 auxi-

liar, entre outros l
", 

Tendo em vista estas consideracões e visando a 

detectar até que ponto as expectatiYas das pacientes foram 

atenJidas no que concerne a esclarecimento sobre suas 
~ 

pro-

prias condições e sobre as condições~e seus filhos, elaborou 

-se a seguinte pergunta: "Há algull\.3 coisa que voce - gostaria 
~ .... 

de perguntar sobre voc~ 011 sobfe o nene (se for o caso) antes 

de sair do hospital?" 

.... Enumeram-se a segUIr algu~as nerguntas levanta--
das pelas pacientes anós a alta médica e antes de deixar o 

hospital, 

6.1 Perguntas Não Respondidas 

6.1.1 Saúde da Hãe-

1. Estou curada da sífilis? 

2. Eu sou diabética? 

3. O 
~ 

normal? meu sangue e 

4. O que eu tenho na circulacão? 

S. Quando vou operar as varizes? 

6. Quando vou operar a bexiga? 

7. Ouando vou operar o mioma? 

8. Os exames que fiz no pré-natal foram posit! 

vos ou negativos? 

9. Preciso fazer logo'os exames que o médico 

mandou? 
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In. Por que tenho uma dor de cabeça tio forte? 

11. Por que tenho dor nas costas e na barriga e 

por que sou tio nervosa? 

12. Eu tenho alguma coisa dentro da cabeca? Ve
I 

)0 umas coisas bestas: 

13. Por que 6 que quando fico nervosa desconto --
nas crianças e bato nelas sem narar? Preci 

so tratar os nervos (Observaçio: naridade 9 
'~-' 

e dois abortamentos). 

1 ~. Por nue inchei -ta1no e Dor que tive 

dor de cabeca? 

6.1.2 Abortamento 

15. Por q':!> ne rel i meu fi lho? 

1 fÍ. Por nue ahort~ __ nio frz nada? --

tanta 

17. Furei. meu útero, ainda.2oss9 ter filhos? 

IR. Posso ter relaç6es denois deste aborto? -
10. Por que perdi tanto sanp,ue? 

20. Por ~le ahortei duas vezes em seguida? 

21. A pr6xima vez que engravidar, vou abortar de 

novo? 

22. Por que a gente aborta depois da mola? O me 

dica disse que a gente aborta depois da mo

la, mas nio disse norqu~. 

6.1.:i Parto 

23. O meu parto foi normal? 

24. Por que foi forceps? 

25. Eu fiz cesária, posso ter mais filhos? 
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26. O 
~ 

baixo. Por que deralll anes nene nasceu por 

tesia geral e por que judiaram tanto de mim? 

27. Por que o nene nasceu de re e por qu«t nas-
~ roxos? ceu com os r es 

6.1.4 Pós-Parto 

28. Posso tomar banho e fãvar a êCabeça? 

29. Ouanto tempo f~c~descendo? 

30. Posso começar a trabalhar? 

31. Fiz cesária. nosso começar a trabalhar? 

32. Será que amarrar~m as trompas? O mêdic~di! 
... -

se que ~ra ~ra amarrar ~ trompas. 

33. Os pontos caem sozinh~? --34. O que passo nos pontos? 
-~--35. Eu preciso voltar por causa dos pontos? 

6.1.5 Sexologia 

36. Por que nao sinJo nada com o meu marido 

tenho vontade de s~ir correndo? 

37. Por que me sinto mal durante a relação? 

6.1.6 Planejamento Familiar 

38. Como faço nara nao ganhar outro nené? Fico 

nervosa. 

39. 0uero saber de comprimidos para não ganhar 

nene. 

40. Eu tenho varizes. Posso tomar comprimidos? 
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41. Posso amarrar as trompas? 

42. Não quero ganhar outro nene. Fico doente. 

43. Fiz cesária, posso ter relação? E se eu ga-

nhllr outro nenê? 

44. Como faço para nao ganhar mais nenê? (Obse!. 

-vação: paridade 13, 11 filhos vivos e 2 mor 

tos; um filho com lábio leporino e dois com 

fenda palatina). 

6.1.7 Mortalidade Perinatal 

45. Por que o nene nasceu antes do tempo e- por .-
~ 

machucad~ que estava tão 
--- = 

46. Por que meu filho mol"1'éu? --47. Do oue meu filho morreu? 

6.1.8 Crianças Sem Alta 

48. O nene vai viver? (Observação: recém-nasci-

do com 750 gramas) • . 
49. Será que o nenê ainda está vivo? 

50. Quantos dias o nenê vai ficar no "isolante"? 

51. Por que o nene não saiu comigo? 

52. Por que estou saindo sem nunca ter visto o 

nenê? 

53. O nenê está bem de peso? 

54. Quero saber mais sobre o nene: disseram que 

ele está passando mal. (Observação: recém -

nascido com 2.280 gramas). 
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6.1.9 Crianças Prematuras, com Insuficiência Pondera! 

e com Defeitos Congênitos 

55. Como vou tratar do nenê? (Observação: recém-

nascido com 2.450 gramas). 

56. Por que o nenê é t~magro e como vou tratar 

dele? 

57. Ele é prematuro. Quer~saber mais. 

58. ~ para marcar consulta Dara o nenê?-(Observ~ 

ção: recém-naséido com 2.330 gra .. s). 

59. Ouais os defeitos do nenê, como vou tratar 

dele? 

6.1.10 Fatores Sociais 

60. ~ sou casadã:"""tomo vou regis trar ela-? 

61. Eu tenho RH e preciso t'Omar-'uma injeção que 

custa Cd 6~,OO. Como vou fazer? 

62. Vou dar ela. Como faço? 

63. Como faço para ganhar o salário do nenê? 
. 

64. Preciso trabalhar. Não posso dar o peito. Co 

mo se faz a mamadeira? 

6.1.11 Saúde do Nenê 

65. O que é icterícia? 

66. O nenê também pegou sífilis? 

67. Por que ficou com os olhos tapados? Ele é ce 

go? 

68. Por que tem uma "grosseira" na pele? O que é 

isso? 
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69. O nenê pegou sífilis no sangue? 

70. Por que o nenê tomou sôro quando estava no 

berçário? 

71. Por ~ue o ncne nao abre os olhos? 

72. Por que o nene suspira tantn? 

6.1.12 Problemas de Comunicaçio 

73. Me deram um pane~ _s nao entendi nada. 

74. Que leite vou dar para o nenê? A enfermeira 

do berçário falou, mas nio ent~di nada. 

6.1.13 Alei tamento ~ 

75. Como eu faço para ~mentar o leite? 
~ ~~ 

76. Como -da1' mamadeira em vez do neito? 

77. Por que o leite seca depois do parto? -
78. Não sei nada, água, leite •.. 

79. P nara dar o peito ou a mamadeira? 

80. Como se faz a mamadeira? 

81. Que leite vai mamar "se não consegue pegar o 

bico? 

6.1.14 Puericultura 

82. Posso ter o mesmo costume do mato? 

83. Como tratar o nenê? A gente não sabe. 

84. 0ue chazinho dou? 
r 

85. Posso dar banhó no nenê? 

86. Como cuidar do umbigo do nenê? 
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R7. r ~Rra trazer todos os meses ao médico? 

qg. rico crm medo quando o nene chora. 

89. r rara marcar consulta para o nene. Como é? 

b.2 Necessid~de de Receber Informacões 

Do nonto de vista dos nacientes, um dos as~ectos mais 

importantes do atendimento médiconrende-se ã comunicação 

com médicos. enfermeiras e demáls pessoa] da saifde. Mm·:-

FORD e SJ\JPPI'R 1 
00 cl)nsideram as fa1has no "r~'csso de co-

municacão como uma das queixas mais ~raves dos nacientes 

hospi tali zados na soe iedade oci den ta 1. são duas a s La zoes 

que levam os nacien tes a :Ho'cura r sé" eomunicar: em nrime! 
.-:-- ~ 

ro lugar, o desej o de receher infol'1ltações técnicas (fun--ções instrumentais), em segundo,-a necessidade de manter -contato internessoaJ (funcões expressivas). 05 dois ní-
. -

veis de comunicacão são importantes'-'T1arn a saúde do indi

víduo. Indivírluos em ambientes estranhos ou experimentan-

do situações novas sentem-se tensos e anreensivos, "ois 

o desconhecido e a incanacidade de controlar situações 

provocam sensaeoes atemorizante9. Quando se torna imposs! 

vel controlar fatores neoativos, sur~e, então, a necessi-

dade de conhecer exatamente o que ocorre e de adaptar o 

comportamento ~s circllnstãncias para. com isto, diminuir 

o grau de tensão sentida. Os "acientes huscam, nor isso, 

obter informacões sobre a natureza e a extensão de um pro 

blema, tratamento indicado, o que vai acontecer e em que 

ocasião e, finalmente, informacões a resneito da infra-es 

trutura do atendimento médico I5
'. 
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A an51ise das nernunt;ls nao resnondidas narece indi-

car uue ;IS entrevistadas nio tenham tido acesso a um mfni 

mo de informacões necessárias, evidenciando isto uma se-

ria barreira i to~ada de decis5es racionais, em prejuizo 

da sa~de materno-infantil ,lo ~rupo em estudo. 

ó.3 Temno Disponível Para Fazer Perguntas 

Ilouve interesse em saber at-é que nonto se considerou 
-" 

suficiente o temno disnonível nara fazer nerglmtas. Para 

fins de análise estatística a?ruparam-~e os dados confor-

me quadro a se~uir. 

QUADRO 84 - ASSOCIACI\O ENTRE OPJ..NIÃO 1\ RESPElTO DO 

Tt::1'1PD OISf"lnNfl/FI -PAPA """CUNTAS f ESCOLA 

RIDADE 

ESCOLIIRI- TEMPO PARII PERCUNTAS PROPORCÃD 
DAOE SUFICIENTE' INSUFICIENTE TOTAL DE TEMPO 

~UFICIENTE . 
• 

Primário 
Incompleto 1:'4 64 188 O,65~574 

Primário 
Completo ~l,~ 17 1 15 n,852173 

= 
TrHAL ~2? 81 3n3 0,732673 

Oui-ouadrado calculado: 13.51* 

A proporcao de mulheres oue consirleram suficiente o 

tempo disponível para nerguntas é significantemente menor 

no grupo de mulheres com nrimário incomnleto: como se ob-
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serva no Quadro 84. quanto menor a escolaridade, mais se 

considera insuficiente o tempo disponível para fazer per

guntas. O mesmo ocorre quando se considera o nível sócio

econômico da população em estudo. tal como se mostra no 

Quadro 85. 

QUADRO 65 - ASSOCIAÇÃO ENTRE OPINIAo A RESPEITO 00 

TEMPO OISPONtVEL F1'.RA PER!}UNTAS E NtVEL 

S~CIO-ECONOMIca-

N!VEL TEMPO PARA PERGUNTAS PROPof3.ÇAO 
S~CIO- SUFICIENTE INSUFICIENTE TOTAL DE TEMPO 
ECONOMICO SUFICIENTE 

Baixo 
Inferior "121 51 172 0,703466 

Baixo 
Superior ~ 53 7 60 0,663333 

TOTAL 174 56 232 0,750000 

Qui-quadrado calculado = 7.67* 

A par dos problemas terminológicos decorrentes do e~ 

trechoque de "socioletos" no ambiente clínico. evidencia

se outra barreira que impede a aquisição de conhecimentos 

na área de saúde. comprometendo a prevenção no grupo- ma

terno-infantil: tempo insuficiente para responder às per-

guntas. 

Tudo leva a crer. no presente estudo, que o processo 

educativo tenha sido seriamente negligenciado pela equipe 

médica e paramédica, nara quem não representa ainda parte 
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integrante da Medicina Preventiva e Curativa. 

t preciso aceitar a premissa que a paciente tem o di

reito inalienáve! de conhecer suas condições de saúde (Eu 

sou diabética?), a natureza de 8eun problemas (Por que meu 

filho morreu?), comu7íi tários 
. 

dis2osi~ão os recursos a sua 

(Vou dar ela, faço?) . 
disposi2ão de t.amiZia como e a seus -

res (11 para marcar consulta para o nenê? Cómo ~7) e. e como 

proceder. auando posstvel. para" evitar agravos t.uturos 3$ 

(Fiz cesária, posso ter relaç~o? E se eu ganh~~ outro ne-

o controle do risco graVidico pte natal e interconcep 

cional de mulheres em idade fértil e1Cige: 

1) apoio e~compromisso por parte da cúpula administra 

tiva; 

2) equipe multiprofissional devidamente treinada na 

área da educação; 

3) especialistas em Educação em Saúde para planejar, 

executar e, sobretudo, avaliar constantemente o 

componente educativo de prorramas de saúde materno 

-infantil; e 

4) "last but not the least", recursos financeiros pa

ra ativar tal processo. 

Sem isto, a prevenção do risco gravfdico nermanecerá 

assunto de interesse meramente acadêmico e a saúde do gru

po materno-infantil, lamentavelmente, uma quest~o de chan-

ce. 



7. CONSIDERAÇOES FINAIS E 

CONCLUSOES 
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o estudo descritivo dos fenômenos ahordados rev~ 

lou aspectos de especial interesse para educadores de saúde pg 

blica. No que respeita ao comparecimento à assistência pre-n! 

tal, avaliado no nresente estlldo a partir do trimestre da ge! 

tação em que se realizou a primeira visita, pode-se apreciar a 

magnitude do prohlem~ através das Cõnsiderações que se aprese~ 

tam a seguir. 

Verificou-se nue 19;8' das entrevistadas nao re-. ~ 

ceberam assistência pré-natal e que 7,1~ fizera~a primeira 

visita apen~s no terceiro trimestre da gestação. No grupo de 

adolescentes. 25,4% não tiveram nenhuma assistência pré-natal • .-

Das gestantes sem assistência ~é-natal~~R,4% pertenciam ao 
--- --

grupo com alto risco gr~vídico. netec~ú-se-uma profunda incon --sistência entre atitudes e práticas-: anesar de 86,3% das entre --vistadas considerar~m~ primeiro trimestre da gestação como p~ 

riodo ideal para iniciar a assistência"-pré:natal, apenas 35,2\ 
.-

compareceram nesse trimestre. Das mulheres ~ue iniciaram o pre-

-natal após o nrimeiJo trimestre da gestação, 29,2\ (valor mo

daI) declararam que atuaram ass.im "por não ~char necessário" e 

16,11 "porque haviam ahortado". Das- gestantes que não compare

ceram ã assistência pré-n~tal, 30,R\ (valor modal) afirmaram 

que isso ocorreu "porque haviam ahortado" ... e 17,2', "porque 

não achavam necessário". 

Foi relativamente reduzido o numero de mulheres 

que estaheleceram uma relecão de causa-efeito entre assistên-

cia pré-natal e saúde materna, saúde infantil ou saúde-materno 

-infantil: das gestantes sem queixas médicas durante o período 

gravídico, 14,1\ reconheceram a importãncia da assistência pré 

-natal para proteção da saúde materno-infantil, enquanto 37,6\ 
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referiram-se apenas à saúde infantil; das gestantes com queixas 

médicas durante o período gravídico, 16,6\ declararam que a as

sistência pré-natal era importante para proteção da saúde mater 

no-infantil e 23,9\ para a proteção da saúde infantil; 8,7\ de 

mulheres sem queixas médicas e 11,0\ com queixas médicas nao 

-souberam definir as próprias expectativas em relação a serviços 

de assistência pré-natal. Estas ocorrências assumem particular 

significado em termos de uma amostra populacional, c~ja 

reprodutiva atingiu o elevado valor~ae 39,7\. 

perda 

Seria desejável que o tempo despe~ido no corre-

dor de espera, antes da consulta pré-natal .- e, em seguida.---na en 

fermaria, =... - aproveitado durante o internamento pos-parto "fosse p~ 
---- = 

ra educar gestantes e puerperas. Represe1ftariá isto valioso Po!! -- . to de partida para a reformu1ação de fiábitos e eliminação de .--
conhecimentos, atítude3 e práticas incorretos, responsáveis, tão 

.- -
freqUentemente, pela ocorrência de complicações em gestantes, 

- .. ..-" puerperas e recem-nascidos. Cumpre acrescentar que, das mu1he-

res entrevistadas, 56,1\ afirmaram ter esperado mais de 90 minu 

tos antes de serem atendidas na c~nsulta pré-natal, configuran

do-se, assim, uma disponibilidade de tempo que poderia ser uti-

lizado em atividades educativas. O mesmo poderia ocorrer no ser 

viço hospitalar; no presente estudo. a maioria das mulheres dei 

xaram o hospital sem obter resposta a perguntas fundamentais p~ 

ra a profilaxia de problemas de saúde materno-infantil, evitá-

veis durante o período interconcepcional. 

No que concerne ao período interconcepciona1, ca-

bem aqui algumas considerações a respeito das necessidades sen 

tidas pela amostra populacional. Apesar de 81,4\ das entrevista 

das referirem como intervalo ideal, entre um e outro nascimento, 
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um período de 19 a 24 meses, apenas 33,4\ alcançaram esse inter 

valo, sendo que 11,0\ tiveram um filho antes de decorridos 12 me 

ses apos o término da última gravidez. Tendo em vista o fato de 

que a rápida sucessão de gestações afeta a mãe física e emocio

nalmente, podendo exercer um efeito negativo sobre o feto, mes

mo quando se controlam variáveis rel~ivas ao nível sócio-econ2 

mico, seria desejável que as puérperas recebessem uma orienta-

ção idônea sobre Planejamento Familiar~~Com a divulgação mais 

ampla e democrática de métodos antiçoncepcionais, -poder-se-ia 
~ 

reduzir parte das tensões dos casais através do ,JlJ'olongamento 

do período interconcepcional: isto lhes permitiria alcançar, 

por um lado, o intervalo desejado entre uma e outra gravidez e, --- .. . por outro, planejar o tamanho da ~amllia ~e acordo com suas pro - -
prias convicções, Cumpre Íembr;r que, no-presente estudo, 62.9\ 

das mulheres com paridade 1 e 2 se referiram a dois filhos co

mo constituindo ~manho ideal~1ámília. 

A orientação em-Planejamento Familiar, com vistas 

a prolongar o período interconcepcional, beneficiaria igualmen

te mulheres submetidas à cesária: 62,2\ de mulheres submetidas 

ã operação cesária deixaram o hospital sem receber nenhuma 

orientação a respeito da utilização correta de métodos anticon

cepcionais, sendo procedente prever, em futuro próximo, um ris

co potencial para a saúde materno-infantil. Cumpre ainda ressa! 

tar que 65,6\ das mulheres entrevistadas pertenciam ao grupo com 

alto risco gravídico, fato este que por si só exige um programa 

especial de educação em saúde com vistas ã prevençao e controle 

do risco materno-infantil. 

Resta ainda referir que, da amostra populacional 

estudada, 62,4\ pertenciam ao grupo sem escolaridade ou com cur 
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so primário incompleto, sendo que 87,7\ haviam nascido fora do 

Município de São Paulo. Em decorrência da inexistência de dia& 

nóstico, desenvolvimento e avaliação das atividades educati-

vas, foram as mesmas submetidas a uma terminologia técnica to

talmente alheia ao universo sócio-cultural a que pertenciam, 

ocorrência esta agravada pelo fato ae 88 mulheres analfabetas 

terem recebido orientação por escrito, após a alta médica. 

o estudo analítico d~s fenômenos abordados evi-

denciou pontos de igual significado para a área <hl'Educação em 

Ssúde. Comparando-se o grupo que iniciou o pré:natal no prime! 

ro e segundo trimestres de gestação com o grupo que o iaiciou --
no terceiro trimestre ou sem assIstência-médica, verificou-se ...- ~ 

que o início do pré-natal estava signifttantémente relacionado --com as seguintes variáveis: doenças intercorrentes durante o -ciclo gravídico ,- inte_rv.alo entre gestações, estado civil e ati 
"- --

tudes das mulheres e dos maridos ou companheiros em relação 
. 
a 

gravidez. 

Ao contrário das e~pectativas, verificou-se que 

o início do pré-natal não estava significantemente relacionado 

ao grau de risco gravídico e à idade, paridade, abortamentos 

anteriores, histórico com mortalidade infantil e/ou crianças 

com defeitos congênitos, renda per capita mensal, escolaridade 

e migração. 

A análise estatística permitiu observar uma pro

porçao mais elevada de mulheres com doenças intercorrentes no 

ciclo gravídico entre as mulheres que iniciaram o pré-natal no 

primeiro e segundo trimestres. Já se referiu que indivíduos com 

pouca experiência e baixa escolaridade necessitam "ver para 
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crer". sendo mais fáci] compreender. por isso, a finalidade de 

serviços de natureza curativa do que de serviços de naturezap~ 

ventiva. O fato de "ver" a doença através da manifestação de 

seus sintomas mais agudos parece, no caso, ter levado maior nu

mero de gestantes a comparecer ao pr~-natal no primeiro e segu~ 

do trimestres. 

o fato de nao se ter deteçtado um~ associação en

tre, por um lado, início da assistênç.ia pré-natal e, -por outro, 

grau de risco gravldico, óbi tos - infantis , e/ou_c.rianças com 

defeitos congênitos e abortamentos na história obstétrica pre

gressa, eventos estes físico e emocionalmente·contundentes, po--
de ser explicado, tamhém, em func::ão~das car,;lcterísticas - cultu-

.?: ~ 

rais dos grupos de baixo nível sócio-econSmico_ O ato de recor---
rer a serviços preventi~ depende da ~pacidade que o indivi -

duo tem de perceb~ma relação ~ausa e efeito entre duas ou 

mais ordens de fenômenós e de acreditar na pos-sibilidade que ca 

da ser humano tem de controlar_próprio-destino. Estudos comp~ 

rativos realizados na área da estratificação social têm demons

trado que estas características raramente se encontram nos gru

pos menos privilegiados da popu]ac::~o. ?m termos de comportame~ 

to preventivo, acrescente-se não estarem os mesmos habituados a 

pensar e, portanto, a planejar em função de curtos períodos de 

tempo. Torna-se procedente imaginar, portanto, que fenSmenos re 

lativamente distantes no tempo, e talvez no espaço, se diluem 

no presente, dificultando o estahelecimento de relações de cau-

sa-efeito entre dois ou mais eventos, no caso, a assistência 

pré-natal e fatores ligados ao risco materno-infantil. 

Verificou-se, também, que intervalos excessivamen 

te curtos entre uma e outra gestação influem no processo decisó 
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rio que leva a iniciar a assistência pré-natal: a proporçao de 

mulheres com intervalo igualou maior do que 25 meses que ini

ciaram o pré-natal no primeiro e segundo trimestres foi signi

ficantemente maior do que a proporção de mulheres com interva

lo igualou menor do que 12 meses. Portanto, pode-se conside -

rar intervalos excessivamente curtos-eomo um fator de risco, 

nao apenas do ponto de vista psico-fisiológico, como é em ge -

ral referido, mas pelo efeito que tem 00 retardo da assistên -

Cla pré-natal. Tamhém se verificou que atitudes negátivas em 

relação à gravidez aumentam a prohahilidade de in~iar o pre

natal no terceiro trimestre da gestação ou de não procurar a 

assistência médica; a proporção de mulheres casadas com ~itu-
.-

des positivas que iniciaram o pré-natal ~-primeiro e segundo 

trimestres foi significantemente maior iP que-a prop~rção de 

mulheres que o iniciarrorno terceiro ~rimestre e sem assistên

cia médica. FenômeftO idêntico ~strou-se no grupo de mulhe -

res cujos maridos ou companheiros demonstraram atitudes positi

vas em relação à gravidez: af'Toporção -de mulheres que inicia

ram o pré-natal no primeiro e segundo trimestres foi signifi -

cantemente maior no grupo de mulheres cujos maridos ou compa -

nheiros demonstravam atitudes positiv_as em relação à gravidez. 

Analisadas em termos de seus efeitos na busca do 

atendimento médico, as duas variáveis, intervalo curto e atit~ 

des negativas em relação i gravidez, justificam a inclusão de 

informações a respeito de métodos anticoncepcionais nos servi

ços de atendimento médico para mulheres em idade fértil. 

o início do pré-natal mostrou-se significanteme~ 

te relacionado com o estado civil da gestante, deixando trans

parecer o risco da mãe solteira que se inclina, em geral, a re 
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tardar o início da assistência pré-natal e, em casos mais ex

tremos, a não procurar o atendimento médico. 

Comparando-se o grupo com atitudes positivas com 

o grupo com atitudes negativas em relação ã gravidez, observou 

-se uma associação significante ent~ atitudes e estado civil, 

idade, paridade e risco gravídico. 

A análise estatística ___ permitiu observâr uma pro-
~ 

porçao significantemente mais elevada de mulheres_" solteiras 

com atitudes negativas em relação ã gravidez. Verificou-se ta~ 

bém haver maior proporçao de atitudes positivaS-entre as mulhe 
~ -

--res casadas com menos de 21 anos=e com idade compreendida en--....- ~ 

tre 21 e 29 anos, do que entre mulheres solteiras da mesma ida -
de, não permitindo o ~nho da amostra estender a análise a 

mulheres com idada-4gual ou su~or a 30 anos. Em relação a 

paridade, observou-se maior proporçao de~atitudes positivas nos 

grupos com idade entre 21 e Z-P-anos e com paridade O a 3, do 

que nos grupos com paridade igualou maior que quatro. Em rela 

çao a mulheres com 30 anos ou mais a diferença entre as propo! 

ções não foi significante. 

No que se refere a risco gravídico, detectou-se 

uma proporção significantemente maior de mulheres com atitudes 

positivas nos grupos com baixo e médio risco gravídico; também 

foi significantemente maior a proporção de maridos com atitu -

des positivas nos grupos com haixo e médio risco gravídico. 

Quanto as mulheres solteiras, nao houve associa

çao entre atitudes e risco gravídico, o mesmo ocorrendo com as 

atitudes de seus companheiros. 
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No que concerne ao tempo disponível para fazer per 

guntas, observou-se ser significantemente menor a proporçao de 

mulheres que consideraram suficiente o tempo disponível no grupo 

com primário incompleto. Fenômeno análogo ocorreu quando se con-

siderou o nível sócio-econômico da população amostraI: quanto 

mais baixo o nível sócio-econômico, m«is se considerou insufic~n 

te o tempo disponível para fazer per2untas. 

Feitas estas consideraç~es, enumeram-se~ a seguir, 

as conclusões do presente estudo: 

1. A proporçao de mulheres com médio e alto~isco 
.-

gravídico, que iniciaram-a~ssistência 
~ 

pre-na-

tal no primeiro e segun4P.tri~estresda gravi -

dez, ftrr maior do que- a proporção de mulheres 

~baixo risc~avídico que iniciaram"a assis 

tência pré-natal no prinreiro-e segundo trimes-

tres da gravi<h!z, porém a diferença entre as 

proporções não foi estatisticamente significan-

te (Hipótese 1). 

2. Houve uma tendência a associação entre idade e 

início da assistência pré-natal: quanto menor a 

idade, maior o risco de não iniciar a assistên-

cia pré-natal no primeiro e segundo trimestres, 

porém a diferença entre as proporções não foi 

estatisticamente significante (Hipótese 2). 

3. Não houve associação entre paridade e trimestre 

da gravidez em que a assistência pré-natal teve 

início (Hipótese 3). 
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4. A proporçao de mulheres com doenças intercor

rentes, que iniciaram a assistência pré-natal 

no primeiro e segundo trimestres da gravidez, 

foi significantemente maior do que a propor

çao de mulheres sem doenças intercorrentes 

(Hipótese 4). 

5. Não houve associação êlltre ocorrências negatl 

6 . 

vas anteriores, como óbitos infantis ef 

ou crianças com defeitos congêni~s e trimes-

tre da gravidez em que a assistência 

tal teve início (Hipótese 5). 

Não houve associação en-tTe oêorrencias -- como-abortamentos, vas anteriores, e 

1:"f'é da ~ravidez em que a assistência 

tal teve 
, 

inIcio (Hipótese 6 f. 

~ 

pre-na-

negatl 

trimes-

pre-na-

7. A proporçao de mulheres com intervalo igual 

ou menor do que 12 meses, que iniciaram a as

sistência pré-natal no primeiro e segundo tri 

mestres da gravidez foi significantemente me

nor do que a proporção de mulheres com inter

valo maior ou igual a 25 meses e que inicia

ram a assistência pré-natal no primeiro e se-

gundo trimestres da gravidez (Hipótese 7). 

R. Não houve associação entre renda per capita e 

trimestre da gravidez em que a assistência 

pré-natal teve início (Hipótese 8). 
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9. Não houve associação entre escolaridade e tri 

10. 

mestre da gravidez em que a assistência 

natal teve início (Hipótese 9). 

. 
pre-

Não houve associação entre migração e trimes--tre da gravidez em que a assistência pre-na -
tal teve 

, 
inIcio (Hipótese 10) . 

---11. A proporçao de mulheres solteiras que inicia-_. 
ram a assistência pré-natal no primeiro e se-

gundo trimestres da gravidez foi significant! 

mente menor do q~ a proporção de mulheres ca -sadas q~ in~iaram a assistência pre-natal 
-

no primeiro e segundo trimestres da gravidez .---
(Hipótese 11) 

12. A proporçao de mulheres casadas com atitudes 

positivas em relação ã gravidez foi signifi -

cantemente maior do que a proporção de mulhe

res solteiras com atitudes positivas em rela

çao ã gravidez; a proporção de mulheres casa

das com menos de 21 anos e com atitudes posi

tivas em relação ã gravidez foi significante-

mente maior do que a proporçao de mulheres 

solteiras com menos de 21 anos e com atitudes 

positivas em relação a gravidez; o mesmo ocor 

reu com os grupos de mulheres casadas e sol -

teiras com 21 a 29 anos (Hipóteses 12 e 13). 

13. A proporçao de mulheres casadas com paridade 

igualou menor do que 3 e com atitudes positi 
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vas em relaçio i gravidez foi significanteme! 

te maior do que a proporção de mulheres casa

das com paridade igualou maior do que 4 e 

com atitudes positivas em relação i gravidez; 

a proporçio de mulheres casadas, com 21 a 29 

anos, paridade igua~ menor do que 3 e atitu 

des positivas em relação à gravidez foi signi 

ficantemente maior do que a proporção de mu

lheres casadas, com,.21 a 29 anos, pa'tidade 
~ 

igualou maior dO que 4 e atitude,s..positivas 

em relaçio à gravidez; em relação a mulheres 

com 30 anos ou mais a diferença entre aSJrro-
.-

porções nio foi e5tatist~~ente significante 
~ ~ 

(Hipóteses 12, 13 e 14).:.-

14. A-p-roporção de il!mhe-res casadas com aI to ris-

co gravídico e com atitudes positivas em rela 
, 

çao a gravide<-foi sign-ificantemente menor do 

que a proporção de mulheres casadas com baixo 

e midio risco gravídico e com atitudes posi

tivas em relacão ~ gr~videz. No que concerne 

a mulheres solteiras, não houve associação en 

tre risco gravldico e atitudes em relação 

gravidez (lIipótese 15). 

-a 

15. A proporçao de maridos com atitudes positivas 

em relação i gravidez de suas mulheres foi 

significantemente maior no grupo de mulheres 

com baixo e médio risco gravldico do que no 

grupo com alto risco gravídico. Não houve as

sociação entre atitudes em relação ã gravidez 
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dos coapanheiros das mulheres solteiras e ris 

co gravídico das mesmas (Hipótese 16). 

16. A proporcão de mulheres casadas com atitudes 

~osjtjvas em relação ã ~ravidez que iniciar .. 

a assistência pré-natal no pTiaeiro e se,undo 

trimestres da gravide~ foi sigpificantemente 

maior do que a pro~orção de mulheT~$ casadas 

com atitudes r05itiva~ em rela~ão ã Rravidez 

que iniciaram a assistência pré-natal no ter

cei ro trimestre da I!ravidezou sela assistên -

eia pré-natal (~ipõtese 17). 

17. A propeorçÃo de mulheres cujos maridos ou com-

IW'fIheiros demóil§€!D'l'am atitudes positivas em 

re1acão ã !!ravidez. e que inkiaram a assistên 
. 

cia pré-nataJ~o primeiro e sel!undo 

tres foi significante.ente .aior do que a PT~ 

porçã~ de mulheres cujos maridos ou compa-

nheiros·"demonc;traram atitudes positivas em re . -
lação i ~ravidez e aue iniciaram a assistên -

cia "Té-natal no terceiro trimestre ou sem as 

sist;'ncia pré-natal (I'ipótese 111l. 
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Do nonto de vista da Educação em SaGde, o conteG 

do programático e as atividades desenvolvidas em programas de 

saGde devem nartir seQpre das necessidades e aspirações senti-

das pelo Rrupo que se pretende educar. A anilise dos resulta -

dos do presente estudo, assim como a experi~ncia adquirida du

rante a lonrn realização do mesmo, permitem apresentar algumas --
sugestões que, sob a forma de atividades, podem ser integradas 

a programas de saGde de ag~ncias que atendam grupos cujas ca-
~-'" -,. 

racterÍsticas sócio-econômicas e culturais sejam semelhantes. 

Acredito Cjuc, ao estahelecer nriCH'idâdes na seleção das ativi---
dade e ao propor o conteúdo programático das sessões educat! -

vas, nada mais faço do Cjue expressar fiel e fidedignamente as 

esperanças e expectativas de 404 m~heres. 

Atividade li? 1 - Desenvolvimento de um "Programa 

de frl-tteação' em Saúde para Ges-

tantes e Puérneras" (Anexo IIr). 

Esta atividade pressupoe a apresentação de conhe 

cimentos Gtcis e de interesse imediato para pequenos grupos de 

gestantes e de "uérperas. Verificou-se, na fase exploratória do 

presente estudo, que a maioria das gestantes permanecem no cor 

redor de esnera durante anroximadamente duas horas antes de se 

rem atendidas. Durante esse período, acaham nor conversar umas 

com as outras, sendo os temores da gestação e os problemas da 

saGde materno-infantil os Bssllntos, em geral, focalizados. De-

pois disso, são chamadas nara consultas, cuja duração se limi

ta apenas a alguns minutos. Corno referido, as "funções expres

sivas" da equipe de saGde t~m adquirido particular siRnificado 

em estudos que analisam a interaçio equipe de saGde-paciente. 
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Tendo em vista estas considerações, sugere-se que o tempo de 

espera seja melhor aproveitado, apresentando-se assuntos de in 

teresse imediato para as gestantes e proporcionando-lhes oca

sião para responder às suas indagações: Em cada uma das ses

sões, seis no total, seriam distribuidos folhetos tecnicamente 

bem elaborados e de diferentes cores. A cor dos folhetos ajud! --ria os responsiveis pelo processo educativo a controlar as ses 

sões assistidas ou não pelas gestantes, entregando-se um certi 

ficado, como elemento motivador, àquelas que tivess~m assisti-
,"" 

do a todas as sessões. 

Processo .idêntico poderia ser uti-lizado em enfer 

-marias, junto a puérperas, moment~ este em que se desenvolve ---riam quatro sessões, disttibuindo-se folhetos com cores dife -

-rentes e com informações de interesse imediato. Poder-se-ia, 
~ 

igualmente, distribuir certifjcªdnsu comó·elementos motivado -

res. 

o programa a ser desenvolvido deve fundamentar

se em objetivos instrucionais··' ISS, sugerindo-se que as unid! 

des a serem incluidas no conteúdo programático sejam as segui~ 

tes: 

Período Pré-Natal 

1. Como reconhecer a gravidez 

2. O que fazer ao suspeitar da gravidez 

3. Comportamentos corretos durante a gravidez 

4. O papel da alimentação durante a gravidez 

5. Sintomas de complicações da gravidez 

6. Sinais do parto. 
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Perído Pós-Natal 

1. Técnicas de aleitamento natural 

2. Técnicas de aleitamento artificial 

3. Por que as criança.§.... choram e o que fazer 

4. Prevenção do risco gravídico no período in·ter 

concepcional. 

Ati vidadc N9 Z --DiStribuição de folhetos tec
;ao 

nicamente bem elaborados, com 

informações re~ativas às uni-

rlãdes temáticas incluídas no . -
Programa de ;ducação em Saúde 

::>' 
~ 

para gestantes e puerperas. 

Atividade N9 3 - Utilização de um profissional 

(ou estudante) para responder 

às perguntas das puérperas an

tes de as mesmas receherem al

ta médica. 



9. RESUMOS 
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Este trabalho discute alguns aspectos de parti 

cuIar interesse para Educadores de Saúde Pública com o obje

tivo de aperfeiçoar o componente educativo de programas de 

saúde materno-infantil. 

Com vistas no diagnóstico educativo e para 

fins de análise estatística, dividiu~e a população amostraI, 

constituída por 404 mulheres inteFnadas no Serviço'de Obste-

trÍcia de um llospi tal em São Paulo, Brasil, a pa.ctir dos se

guintes critérios: mulheres que iniciaram a assistência pré-

natal no primeiro e segundo trimestres da gravidez e mulhe--
res que a iniciaram no terceircrtrimest~~ da gravidez ou sem 

assistência pré-natal; mulheres com atitude5 positivas e mu

lheres com atitudes negativas em re1açã? ã gravidez; mulhe

res cujos mari~ou sompanheiros demonstraram atitudes pos! 

tivas e mulheres cujos ~aridos ou compAnheiros demonstraram 

atitudes negativas em relaç-rc: ã gravfdez. 

Ao analisar as sub-amostras, procurou a Autora 

verificar se a proporção de mulheres que iniciaram a assis

tência pré-natal no primeiro e segundo trimestres da gravi-

dez diferia significantemente da proporção de mulheres que 

iniciaram a assistência pré-natal no terceiro trimestre ou 

que não receberam assistência pré-natal. Nesta comparação con 

sideraram-se as seguintes variáveis: idade,paridade, histór! 

co, intervalo entre as gestações. renda ner capita familiar. 

escolaridade, naturalidade, estado civil, risco gravídico e 

atitudes em relação ã gravidez. Para avaliação do risco gra

vídico da população amostraI, recorreu-se ao sistema de ava-

Iiação de Perkin. 



A análise es tatís tica permitiu verificar que, no 

que concerne as variáveis doenças intercorrentes, intervalo 
entre gestações, estado civil e atitudes em relação à gravi 
dez de mulheres casadas e de seus maridos, as diferenças nas 
proporções entre o grupo de mulheres que iniciaram a assistê~ 
cia pré-natal no primeiro e segundo trimestres da gravidez e -o grupo de mulheres que iniciaram a assistência pré-natal no 
terceiro trimestre da gravidez ou que não receberam assistên
cia pré-natal foram estatisticamente bignificantes. 

Compararam-se também mulheres com '!rtitudes posi 
tivas e mulheres com atitudes negativas em relação à gravidez 
em termos das variáveis estado civil, idade, puridade e risco 

gravídico, tendo-se observado, no~ dois grupos, diferenças de 

proporções estatisticamente significantés~ Igualmente signifi 
---- ~- -

cante foi a diferença de proporções entre m~idos c~m atitu-
des pos i ti vas e marid~ com at i tudes_ negativas em re lação à 
gravidez de suas mulheres de a~do com 0- risco gravídico das 
mesmas. Não foi ~nifi_cante, entretanto, a diferença de pr~ 

porção entre atitudes em relação à gravi'dez-dos companheiros 
de mulheres solteiras e risco gravídico das mesmas. ---

A Autora apresenta um Programa de Educação em 
Saúde a ser aplicado durante a assistência pré-natal e durante 
a internação, no período pós-parto. b conteúdo educativo do 
programa visa ao controle do risco gravídico no período 
natal e interconcepcional. 

~ 

pre-
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interest for Hcalth Educators with 
ing the educational component of 
programmes. 
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some aspects of parti'cular 

the objectif of strenthe!l 
maternal and child health 

With the purpose of educational diagnosis and 
statistical analysis, the study sample composed of 404 women 

hospital i zed at the Obs tet ric Ward' of a general Hospi tal in 
São Paulo, Brazil, was divided in the following subsamples: 
women who began prenatal care in the first and second trimest 
ers of pregnancy and women who began in the last trimester 
of pregnancy 
with positive 

aIong with women without prenatal care; women 
attitudes and women with negative attitudes to~ 

ards pregnancy: women whose husbands or "companions" showed 
positive attitudes and women whose husbands or "companions" 
showed negative attitudes. 

In analysing the subsampIes, the Author tried 

to verify if the proportion of women that began the prenatal 
care in thc first andsecond trimesters differed significantly 

from the proportion of women that began the prenatal care in 
the last trimester as well as with -women without prenatal care. 

In this comparison the following variables were considered: 
age, parity, medicaI history, birth interval, famiIy income, 

schooling, placc of birth, marital status. reproductive risk 
and attitudes towards pregnancy. To assess the reproductive 

risk of the study group, Perkin t 5 systern of evaluation for 
identifying reproductive risk was used. 

Statistical anaIysis showed that there was a 

significant diffcrence between proportions corresponding to 

worncn who began prenatal care in the first and second trimest 
ers of pregnancy and those corresponding to women who began 
in the last trimester or received no attention at alI in terms 
of the following variables: pathologic conditions, birth int
erval, marital status and attitudes towards pregnancy. 
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Women with positive attitudes and those with 
negative attitudes towards pregnancy were compared in terms 
of marital status. age. parity and pregnancy risk. It was 
observed that there were statistically significant diffe
rences of proportions between the two groups. Equally 5ig
llificant was the difference of proportions between hus
bands with positive attitudes and husbands with negative 
attitudes towards the reproductive risk of their wives' 
pregnancies. However. the differences between proportions 
corresponding to attitudes towards pregnancy were not sta
tistically_ significant regarding "companions" of unmarried 
women and the reproductive risk of such women. 

A Health Education Programme to be applied 
during prenatal care and during hospitalization after child 
birth is presented. The educational cOlltent of the program 
me is centend around prevention and control of reproducti 
Te ~sk in the prenatal and interconceptional periods. 



10. REFERENCIAS BIBLIOGRÃFICAS 



232 

1. ALMEIDA. r.A.M. de et aI. - Identificação e avaliação dos 

fatores clínicos da gestação de alto risco. 

públ., S. Paulo, 9: 417-25, 1975. 

Rev.Saúde 

2. ALVARENGA, A.T. - Contrihuição ao estudo das relações en

tre status sócio-econômico familiar e saúde materna. São 

Paulo, 1978. IDissertação de Mestrado - Faculdade de 

Saúde Pública uspl 

3. ANDER-EGG; E. - Introducción a las t~cnicas de investiga 

ción social. Buenos Aires, Editorial Humanitas, 1969. 

4. ANDERSON, U.M, et aI. - HiRh-risk groups - definition and 

identification. New Eng1.J.Med., 273: 308-13, 1965. 

5. ASSIST~NCIA Ã GESTANTE NO BP~SIL: conclusões do tema ofi -

cial de Obstetrícia do XI Congre~so Brasileiro de Gine

cologia e ObstetrÍcia~ Rio de Janeiro. Femina, S. Paulo, 

3: 347-51, 1975. 

6. AUBRY, B.H. li NESBITT Jr., B.E.Ir. - High-risk obstetrics. 

I. Perinatal outcome in a hroadened anproach to obste

tric care for patients at special risk. Amer.J.Obstet. 

Gynec., lOS: 241-7, 1961. 

7. AUBRY, B.II. & rENNINGTON, J.C. - Identification and evalua 

tion of Iligh-risk pregnancy. The perinatal concept. 

~lin.Obstet.Gyne~~, 16: 3-27, 1973. 

8. BABSON, C.G. & BENSON, R.C. - Primer on prematurity and 

high-r_~~gnancy. St. Louis, MD., Hosby, 1966. I fot~ 

cópial 

• 



233 

9. BAIRD, D. - Cesarian section: its use in difficu1t 1abour 

in nrimigravidae. Brit.med.J., 2: 1159-1163, 1955. 

lO. BAIRD, D. - The evalutión of modern obstetrics. Lancet, 

2: 557-64; 609-14, 1960. 

11. BAIRD, D. - The influence of social and economic factors 

on stillbirths and neonata1 deaths. J.Obstet.Gynec. 

Brit.Eml2.!.' 52: 217-34; 339-66, 1945. 

12. llAIRD, D. - Preventive medicine in obstetrics. New Eng1.J. 

~, 246: 561-8, 1952. 

13. BAIRD, D. - Social class and foetal maturity. Lancet, 2: 

531-5, 1947. 

14. BAIRD, D. Social factors in ohstetrics. Lancet, 1: 1079-83, 

1949. 

15. BAIRD, n. - Variation in renroductivc patterns 

to social class. Lancet, 2: 4l-4, 1~14(\. 

according 

16. B.URD. n. et a!. - ,\ classificntion of deaths by clinicaI 

cause; The efrect of are, narity and Jenpht of gestation 

an death rates by cause. J.Obstet.GY!l.ec.Rrit.Emo., 61: 

433-4R,I!J54. 

17. BAUMGARTER, L. et alo - Prenatal care in New York City. 

Pu b 1. 111 t h Ren., 69: 9 37- H, 1954. 

18. IlEASLEY, J. li PA1l.RISII. V.N. - A pro~ress report on a southern 
1:11. f.1'_) .. 'L~CA 

fACULu, ,J" u, . ..AUJ" POBUCA 
~J:lrol.~"",~ •• _ _ .~ 



234 

rural family 01anning research program conducted in 

Lincoln Parish. Louisiana. Adv.olann.Parenth., 3: 29-36, , 

1968. 

19. BEDGER, J.E. et aI. - Socioeconomic characteristics in re1a 

tion to maternal and child health. Publ.Hlth Rep., 81: 

829-33, 1966. 

20. BERELSON, B. - 18-35 in place_of 15-451 ~R~e~r~o~rt~~P~o~n~u~l~a~t~i~o~n 

Council. New York, 0._19-27, 1971. 

21. BIRCH, H.G. & GUSSOW, J.D. - Disadvantaged children: health, 

nutrition and fai1ure. New York, Harcourt, Brace & 
World, 1970. 

22. BOOTH, A. & JOHNSO~, D.B. - The effect of crowding on child 

health and development. Amer.behav.Scient., 18: 736-49, 

1975. 

23. BURNS, C.M. - Infant and maternal mortalitr in re1ation to , 
size of fami1y and rapidity of breeding. Durham, Univer

sity of Durham, 1942. 

24. BUTLER, N.R. & BONHAM, D.G. - Perinatal mortAlity. Edinburg, 

E.S Livingstone, 1963. 

25. CAMPBELL, A.A. & KATONA, G. - The sample survey: a techni-

que for social science research. In: FESTINGER, L. & 
KATZ, D. - Research method in the behnvioral sciences. 

New York, Holt, Rinehart and Wniston, 1966. p. 15-55. 

1 



235 

26. CARPENTER, N. - Social surveys. In: ENCYCLOPEDIA of the so

cial sciences. New York, Macmil1an, 1963. v. 14 p. 163. 

27. CHARNEY, E. etal. - How wel1 do patients take oral penicil 

lin? A co11aborative study in private practice. Pedia 

trics, 40: 188-95, 1967. 

28. CIARI Jr., C. & ALMEIDA, P.A.M. de - Elementos de avaliação 

do'~isco gravídico". Rev. SaYde públ., S. Paulo, 6: 57-

78, 1972. 

29. CIARI Jr., C. et aI. - Avaliação quantitativa de serviços 

de pré-natal. Rev.Saúde públ., S. Paulo, ~: 361-70,1972. 

30. CLAUSEN, J. & CLAUSEN, S.R. - Theeffects of family size on 

parents and childIen. Imimeografadol 

31. CLIFFORD, S.H. - High-risk pregnancy. I. Prevention of pre

maturity the sine qua non for reduction in mental retar

dation and other neurologisdisorden. New Engl.J.Med., 

271: 243-9, 1964. 

32. COCHRAN, W.G. - Some methods for strenghtening the common 

X2 testo Biome~!iE!, lQ: 417-51, 1954. 

33. COLEMAN, J.S. - Re1ational ana1ysis: a study of social org! 

nization with survey methods. In: DENZIN, N.K., ed. ~ 

ciological methods: a sourcebook. Chicago, A1dine Publ •• 

1970. p. 115-126. 

34. COLLVER, A. et aI. - Factors influencing the use of maternal 



236 

hea1th services. Soc.Sci. & Med., 1: 293-308, 1967. 

35. COMMITTEE on Health Education. Task force on Patient Educa

tion. The concept of planned, hospital-based patient edu 

cation programs. Hlth Educ.Monogr., 2: l-lO, 1974. 

36. COMMITTEE on Maternal and Child Care. Reducing infant mort! 

lity: suggested approaches. J.Amer,med,Ass., 193: 310-19, 

1965. 

37. COSLOVSKY, S. - Conceituação clínica de risco. Femina, 3: 

719-22, 1975. 

38. DENZIN, M.K. - The research act: a theoretical introduction 

to sociological methods. Chicago, Aldine Pub1., 1970. 

39. DESCHAMPS, J.P.-Grossesse et maternité. Paris, Ildition du 

Centurion, 1976. 

40. DEUTSCH, H. - The psychology pf women: motherwood, New York, 

Grune and Stratton, 1945. v. r. 

41. DONABEDIAN, A. & ROSENFELD, L, - Some factors influencing 

prenatal care. New Engl.J,Med., 265: 1-6, 1961, 

42. D'ONOFRIO, C.N. - Reaching our "hard to reach". S.l.p., Ca-

1ifornia Department of Public Hea1th, s.d. (71183-450, 

5-66 IM). 

43. DOUGLAS, J.W.B. - Some factors associated with prematurity: 

the results of a national survey. J.Obstet.Gynec.Brit. 



237 

Emp., 57: 143- 7 O, 1950. 

44. DYE, !>I.C. - Clarifying patients' communications. Amer.J.Nurs. 

63(8): 56-9, 1963. 

45. ELLING, R. et aI. - Patient participation in a pediatric pro 

gramo J.Hlth Hum.Behav., 1: 183-81, 1960. 

46. ERIKSON, !>I.T. - Risk factors a~sociated with complications 

of pregnancy, labor and de1ivery. Amer.J.Obstet.Gynec., 

~: 658-62, 1971. 

47. ERKAN, K.A. - Juvenile pregnancy: role of physiologic maturi 

ty. !>Iaryland !>Ied.J., 20: 50-2, 1971. 

48. FERRANTE, V.L.S. e~ aI. - Um modelo de análise sócio-econômi 

ca: construção e resultados obtidos. Rev.Saúde púb1., S. 

Paulo, 10: 191-207, 1976. 

49. FIUl>IARA, N. - Congenital syp~i1is in Massachusetts. New Eng1. 

J.Med., 245: 634-40, 1951. 

50. fOSTER , G.M. Traditiona1 cultures and the impact of techno

logica1 change. New York, Harper and Row, 1962. 

51. GADALLA, F. - A study of motivational factors and barriers 

related to thc uti1ization of prenatal care by mothers de 

livered at alameda County Hospital. Rerke1ey, 1961. 

IPh.D. Dissertation - University of Californial 

52. GESTANTES ainda morrem por causas secundárias. O Estado de 



238 

São Paulo, 7 set. 1975. 

53. GLASSER, M.A. - A study ofthe public's acceptance of the 

sa1k vaccine programo Amer.J.pub1.IUth, 48: 141-6, 1958. 

54. GOLO, E.M. - Identification of the high-risk fetus. Clin. -
Obstet.Gynec., 2: 1069-80, 1968. 

55. GOLO, E.M. - Interconceotiona1.nutrition. J.Amer.diet.Ass., 

55: 27-30, 1969. 

56. GOLO, E.M. & STONE, M.L. - Total maternal and infant care: 

a rea1istic appraisa1. Arner.J.pub1.H1th, 58: 1219-29, 

1968. 

57. GOODE, W.J. & HATT,-P.K. - Métodos em pesquisa social. 2a. 

ed. São Paulo, Ed. Nacional, 1968. 

58. GOODWIN, J. 1'1. et a!. - Antepartum identification of the fe

tus at risk. Can.med.Ass.j4' 101: 458-64, 1969. 

59. GOUVEIA, A.J. - Professoras de amanhã: um estudo de escolha 

ocupacional. 2a. ed. São Paulo, Livraria Pioneira, 1970. 

60. GRIMM, E.R. & VENET, W.R. - The re1ationship of emotiona1 

adjustment and attitudes to the course and outcome of 

pregnancy. Psychosom.Med., 28: 34-48, 1966. 

61. GUIDI, M.L.M. & DUARTE, S.G. - Um esquema de caracterização 

sócio-econõmica. Rev.bras.Estud.pedag., ~(115): 65-81, 

1969. 



239 

62. HAEFNER et aI. - Prevention actions in dental dislase. tu-

berculosis and cancer. Publ.Hlth Rep., 82: 451-60, 1967. 

63. HEADY, J.A. et aI. - Social and biological factors in in

fant mortality. 11. Variations of mortality with motheB' 

age and parity. ~ancet, 1: 395-7, 1958. 

64. HEUYER, G. et aI. - Le niveau intelectual des enfants d'âge 

scolaire: une enquête national dans l'enseignment prima! 

re. Inst.Nat.d'Etudes Demographiques, travaux et Docu

ments. Cahier 13, p. 283, 1950 apud OMRAN 107 

65. HOBEL, C.J. et aI. - Prenatal and intranartum high-risk 

screening. Amer.J.Obstet.Gynec., 117: 1-9, 1973. 

66. HOLLENDER, M.H. - The Tlsychology of medicaI !lracti-ce. Phila 

delphia, N. B. Saunders, 1958. 

67. HOLLEY, W.L. et aI. - Effect of rapid succession of pregnag 

cy in perinatal factors affecting human development . 
. 

Washington, D.C., Pan Amcrican Health Organization, 1969. 

p. 41-4. (PAHO - Scient.publ., 185). 

68. HUGHES, E. - Infant morta1ity, results of a field study in 

Gary, Indiana, based on births in one year. child.Bureau 

Publ~, 112: 44-5, 1923. 

69. ILLSLEY, R. - The sociological study of reproduction and 

its outcome. In: GRIMM, E.R. et aI., ed. Chilbearing: its 

social and psychological aspects. Baltimore, Williams & 
Wlkins, 1967. p. 75-141. 



240 

70. INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. Programa Na

cional de Alimentação e Nutrição: PRONAN, 1976-1979. Bra 

silia, 1976. (Documento técnico INAN: 06/76). 

71. IUNES, M., coord. O estado nutricional de crianças de 6 a 

60 meses no município de são Paulo: análise dos dados. 

São Paulo, Ministério de Educação e Cultura, Escola Pau

lista de Medicina, 1975. 

72. JACOBSON, H.M. & DUNCAN,E.R. - High-risk Tlregnancy. 11. a 

pattern of comprehensive maternal and child care. New 

Engl.J.Med., 271: 302-8, 1964. 

73. JEKEL, J.F. et aI. - A comparison of the health of indéx 

and subsequent babies born to school age mothers. Amer. 

J. publ.Hlth, 6~: 370-4, 1975. 

'74. JOHNSON, G. - lIea1th conditions in rural and urban areas of 

developing countries. POTl.Stud., 17: 293-309, 1964. 

75. KAHN, R.L. & CANNELL, C.F. - Thé dynamics of interviewing 

theory, technique and cases. New York, John Wiley, 1957. 

76. KEGELES, S.S. et aI. - Survey of beliefs about cancer de

tection and taking Papanicolaou tests. Publ.Hlth Rep., 

80: 815-24, 1965. 

77. IESSLER, A. & KESSLER, S. - !leal th aspects of family pIa!!. 

ning; presented at the fifteenth Nobel Symposium, Stoc 

kholm, 1970. Geneva, World Health Organization, 1970. 



241 

78. KLEIN, /1.D. & KARTEN, I. - Haternal deaths; a health and 

socioeconomic challenge. Amer.J.Obstet.Gynec., 110: 298 

-303, 1971. 

79. KORSCH, B.M: et aI. - Gaps in doctor and patient communica 

tion. Pediatrics, 42: 855-71, 1968. 

80. KOSA, J. et alo - l'overty and health, a sociological ana1r 

siso Cambridge, ~Iass., Harvard University Press, 1969. 

81. LACAZ, C. da S. - I!umanização da medicina. O Estado de São 

Paulo, 18 abro 1976. 

82. LAURENTI, R. et aI. - Mortalidade perinatal em São Paúlo, 

Rrasil. Rev.SaGde nubl~, S. Paulo, 9: 115-24, 1975. 

83. LERNER, M. - Social differences in physical health. In: KO 

SA, J. et aI. ed., Poverty and health: a sociological 

analysis. Cambridge, Ma5s., Harvard I~iversity Press, 

1969. p. 69-112. 

84. LEROY, J. L. et alo - La gravido-nuerpêrali tê chez les ado

lescents. Gaz.med.France., 81: 2427-36, 1974. 

85. LESER, W. - Planejamento familiar baseia-se em razões de 

saúde nretendendo afastar risco5 lipados às gestações. 

Saúde, S. Paulo, !(10): 1-3,1977. 

86. LOEB, J. - Weip,ht at birth and survival of newborn, byage 

of mother and total-birth order: United States, early 

1950. Vital Hlth Stat., 21(5) 1965. 



242 

87. MACCOBY, E. & MACCORY, N. - The Interview: a tool of social 

science. In: LINDSEY, G., ed. Handbook of social psycho

~. Combridge, /.Ia5s., Addison-Wesley, 1954, v.!, 449-

87. 

88. MAGER, R.F. - Preparing objectives for programmed instruc

tion. San Francisco, Feason Publishers, 1961. 

89. MARCONDES, R.S. - Teste ~révio em educação sanitária. Arq. 

Fac.Hi,l'.S.Paulo, ~(lfZ): 75-84, 1964. 

90. MARCONDES, R.S. et aI. coord. Ensino da saúde no primeiro 

grau. São Paulo, A.R. Editora, 1973. 

91. MARMOL, J .G. et aI. - lIaternal death and high-risk pregna!l. 

cy: an analysi~ of 40 ~atcrnal death in the collaborati 

ve project. Obstet.and Gynec., 30: 816-Z0, 1967. 

92. ~~RTINS, 1.5. - Relação entre consumo alimentar e renda fa 

mi1iar na cidade de Iguape, S. Paulo (Brasil). Rev.Saú

de públ., S. Paulo. 11: Z7:38, 1977. 

93. ~~TERNAL anu Infant Care Project, New York City apud MAR

MOL, J.G. et aI. 91 

94. MECl~NIC, D. - Role cxpectations and communication in the 

thcrapist patient relationship. J.ll1th hum.Behav., 2: 

190-R, 1961. 

~ 

95. MINKOWSKI, A. - Pour un nouveau-ne sans risque. Zeme ed. 

Paris, Editions Stock, 1976. 



243 

96. MONAHAN, H.B. & SPENCER. E.C. - Deterrents to prenatal ca

re. Children, 9: 114-9, 1962. 

97. MONETTI, V. et aI. - Diretrizes gerais para a política es

tadual de promoção, proteção e recuperaçao de saúde aa

terno-infantil. São Paulo, Instituto de Saúde, 1973. 

(Inst. Saúde, publ. 19). 

98. MOORE, M.L. - The role of hostility and militancy in indi

genous community health advlsory groups. Amer.J.publ. 

Hlth, 61: 922-9, 1971. --
99. MOSER, C.A. & ULTON, G. - Survey methods in social inves

tigation. 2nd ed. New York, Basic Books Pub1 .. 1972. 

100. MUNFORD, E. & SKIPPER Jr., J.K. - Sociologr in hospital 

.E.!!!' New York.-lIarper and Row, 1967. 

101. NEME, B. - Assistência médico-sanitária e médico-hospitalar 

ã mulhe~·Aspectos da situação atual no Estado de SÃo 

Paulo. Matem. e Inf., S.'Paulo, E(4): V-XIX, 1973. 

102. NESBITT Jr., B.E.L. - Identification of the fetus at risk. 

Clin.Perinata1, 9: 417-25, 1974. 

103. HESBITT Jr., B.E.L. & AUBRY. B.H. - High-risk obstetrics. 

value of seaiobjective grading system in identifying tle 

vu1nerable groups. Amer.J.Obstet.Gyneco1., ~: 972-85. 

1969. 

104. NEWELL, K.M., ed. La sa1ud por e1 pueb10. Ginebra, Organi-



zación Mundial de la Sa1ud, 1975. 

105. NORT~~N, D. - Parenta 1 age as a factor in pregnancy outcome 

and child deve1opment. Report on Popu1ation/Fami1y P1an

ning, New York, (16) 1974. 

106. OMRAN, A.R. - The fami1y theme in fami1y p1anning. 

HiIl, Caroline Popu1ation Center. University of 

Caroline, 1971. 

107. OMRAN, A.R. - Hea1th benefits of fami1y planning. , 

World Hea1th Organization, 1971. (WHO-MCH/71. 7). 

Chapel 

North 

Geneva 

108. OPPENHEIM, A.N. - Questionaire design and attitude meásure

ment. New York, Basic Books-Pub1., 1966. 

1. 

109. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE LA SALUD. Comité de Expertos en Hi-

giene Maternoinfanti1, Ginebra, 1960. La insuficiencia 

ponderaI deI recien nacido desde e1 punto de vista sani

tario; tercer informe. Ginebra, 1961. (Ser.Inf.tecn., 

217) • 

110. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAODE. Comitê de Expertos sobre P1a-

nificación de la Fami1ia en la Acción Sanitária, Ginebra, 

1970. Informe. Ginebra, 1971. (Ser.Inf.técn., 476). 

111. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAODE. Comité de Expertos sobre Pre

vencion de la Morta1idad y la Morbi1idad Perinata1es, Gi 

nebra, 1969. Informe. Ginebra, 1970. (Ser.Inf.técn., 

457) . 



245 

. .( 

112. ORGANIZAÇÃO ~ruNDIAL DA SAODE. Comité d'Experts de la Mate~ 

nité, Génive, 1951. Premier rapport, étude pre1iminaire. 

Genive, 1952. (Ser.rapp.tech., 51). 

113. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAODE. Manual de reso1uciones y de

cisiones. lIa. ed. Geneva, 1971. p. 22. 

114. ORGANIZACÃO MUNDIAL DA SAODE. Paper for United Nations S)'! 

posium Population and humaÍl. rights, Amsterdam, 1974. Ge 
. 

neva, 1974. (FH/74.1). 

115. OSOFSKI, H.J. & KENDALL, N. - Poverty as a criterion of 

risk. C1in.Obstet.Gynec., 16: 103-9, 1973. 

116. OSUNA, L.J. - La reproducción y e1 desperdicio de. recursos 

humanos. Rev.int.Educ.Sa1ud., 13(1): 13-8, 1975. 
~ 

117. OXORN, H. - Hazards of grand multiparity. Obstet.and Gynec. 

5: 150-6, 1955. 

118. PAKTER, J. et aI. - Out-of-wed1ock births in New York City: 

socio1ogica1 aspects. Amer.J. pubI. Hlth, 51: 683-96, 

1961. 

119. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. Draft guide for the re-

view and appraisa1 of the educationa1 component of fami -
1y p1anning. Washington, D.C., 1973. (Doc. HP/HE/l). 

120. PARKER, A.W. - The consumer as po1icy-maker - issues of 

training. Amer.J.pub1.H1th, 60: 2139-53, 1970. 



246 

121. PARSONS, T. & BALES, R.F. - Fami1y socia1ization and inte

raction processo G1encoe, 111., The Free Press, 1i55. 

122. PAYNE. S.L.- The art of asking questions. Princeton, NJ, 

Princeton University Press, 1951. 

123. PERKIN, G. - Assessment of reproductive risk in non-pre~ 

womcn. Amer.J.Obstet.Gynec., !Q!: 709-17, 1968. 

124. PINOTTI, J.A. - O ponto de. vista do obstetra na organização 

e planejamento da assistência perinatal. Femina, ~: 522-

7,1975. 

125. PINOTTI, J.A. et aI. - O que é gravidez de alto risco? Femi 

,!!!, ~: 329-35, 1974. 

126. PLANO NACIONAL DE DESENVOLVHIENTO: 29 (1976-1979). Brasilia, 

1974. 

127. POLTS, M. - The basic human riF!ht to the means of contro1-

ling fertility. In: SYMPOSIUM ON HUNAN RIGHTS IN llEALTH, 

London, 1973. p. 205-25. (Ciba Foundation Symposium 23 -

new series) I fotocó1'lias I 

128. PRETI, D. - Sociolingüística, os níveis de fala - um estudo 

socio1ingüístico do diálogo literário. São Paulo, Edit. 

Nacional, 1975. 

129. PUFFER, R. & SERRANO, C.V. - CarRcterísticas de la mortali

dad en la ninez. Washington, D.C., Organizacion Panameri 

cana de la Salud, 1973. (PAHO-Scient.publ., 262). 



247 

130. PUFFER, R. & SERRANO, C.v. - Birthweight, maternal age and 

hirth order: threc important determinants of infant mor 

~ali ty. Washington, D. C., Pan American Health Orltaniza

tion, 1975. (PAHO-Scicnt.publ., 294). 

131. RAOOVIC, P. - Frequent and hijZh pari t y as a medicaI and 50 

eial problem. Amer.J.Obstet.Gynec., 94: 583-5, 1966. 

132. READER, G.G. et aI. - II'hat naticnts cxpect from their doc

tors. Mod.Hosp., 89: 88-94,- 1957. 

133. RECORD, R.G. et aI. - The rclation of measured inteligence 

to birth order and maternal age. Ann.hurn.Genet., 33: 

61-79, 1969. 

134. REED, E.W. & REED, s.e. - Mental retardation: a family stu 

~. Philadelphia, W.B. Saundcr, 1965. 

l35. REEDER, S.R. & REnDER, L.G. - Some correlates of prenata1 

care among low income wed anu unweu women. Amer.J.Obs_ 

tet.Gynec., 90: 1304-14,'1964. 

136. REZENDE, J. - Obstetrfcia. Rio de .Janeiro, Ed. Guanabara -
Koogan, 1969. 

131. RIBEIRO, A.S. - Diferenças sócio-econômicas entre migran

tes enio migrantes no Município de sio Paulo. ~io Pau 

10, 1973. ! Dissertaç 50 de Mes trado - Faculdade de Eco

nomia e Admini~traç5o da USP! 

138. RICHARDSON, S. et aI. - Interviewing: its forms and func-



248 

tions. 5th ed. New York, Basic Books Pub1., 1965. 

139. RIDER, R.V. et aI. - Associations between prematurity birth 

and socio.economic status. Amer.J.pub1.H1th, 45: 1022-8, 

1955. 

140. ROSENFELD, L.S. & DONABEDIAN, A. - Prenata1 care in metrop~ 

litan Boston. Amer.J.pub1.H1th, 48: 1115-24, 1958. 

141. SAMORA, J. et aI. - Know1ed~e about specific deseases in se 

1ected samples. J.Hlth hum.Behav., 3: 176-85, 1962. 

142. SAMPAIO, F.C. de M. - Alguns aspectos da prematuridade de 

importância para a saúde pública. São Paulo, 1972. ITese 

Faculdade de Saúde Pública da uspl 

.43. SCHLESINGER, E.R. & NESBITT Jr., R.E.L. - Pub1ic Hea1th 

viewpoint: scope and persnective. C1in.Obstet.Gynec., ±: 
317-25, 1961. 

l44. SCHLESINGER, R.H. et aI. - Out~patient care - the inf1uence 

of interre1ated needs. Amer.J.publ.Hlth, 52: 1844-52, 

1962. 

145. SCRIMSHAW, S.C. - Lo de nosotras:pudor y actitudes acerca 

de las clinicas de la p1anificación familiar em una ciu

dade sudamericana. New York, Instituto Internacional pa

ra El Estudio de la Reproduccion Humana. Universidade de 

Columbia, 1973 . 

• 46. SECRETARIA DO ESTADO DA SAODE. Instituto de Saúde, Fundamen 



249 

tos d~ assistência pré-natal. são Paulo, 1971. (Publ. n 9 

12, série D, n9 4). 

147. SELIGMANN, A.\~. et a!. - LeveI of medicaI information among 

clinic patients. J.chron.Dis., 6: 497-509, 1957. 

148. SHAPIRO, S.A. & ABMIOWICZ, M. - Pregnancy outcome correla

tes identified throu~h medicaI recordbased information. 

Amer.J.publ.H1th, 59: 1629-50, 1969. 

149. SHAPIRO, S. et aI. - Comparison of nrematurity and perina

tal mortaIity in general ponulation and in ~opulation of 

prepaid groun practice, medicaI care plano Amer.J.publ. 

IUth, 48: 170-87, 1958. 

150. SHAPIRO, S. et al~ - Re1ationship of selected factors to 

pregnancy outcome anel congenital anomalies. Amer.J.publ. 

Hlth, ~: 268-82, 1965. 

151. SILVEIRA, M .11. - Perdas fetai s do distrito de São Paulo. 

1974. IDissertação de Mestrado - Faculdade de Saúde Púb1i 

ca da IJsrl 

1S.2. SIMMONS, D.G.-Implication of social c1ass for Public Health. 

Hum.Org., 16(3): 7-10, 1957. 

153. SIMON, J.L. - Basic research methods in social science; the 

art Df empirica1 investigation. New York, Random lIouse, 

1963. 

, •• SKIPPER Jr., J. K. - Communica tion and the hospi talized pa-



250 

tient. In: SKIPPER, J.K. & LEONORD, R.C., ed. Social in-

tera tion and pa tient care. Philadelphia, J .,B.Lippincott. 

1965. p. 61-82. 

155. SOSSAI, J.A. - Determinação de objetivos educativos. Rev. 

Saúde públ., S. Paulo, 8: 437-42, 1974. 

156. SPARER, G. et aI. - Consumers participation in DEO - assis-

ted neighborhood health centers. Amer.J.publ.Hlth. 60: 

1091-1102, 1970. 

157. SWAYNE, J.B. et aI. - Prenata1 care of patients de1ivered 

at Los Ange1es County Hospital's. Ca1ifornia H1th, 18: -
1-3, 1960. 

158. TERRIS, M. & GOLD, !i.H. - An epidemio1ogic study of premat!! 

rity. 11. Relation to prenatal care, birth intervalo re

sidential history and outcome of previous pregnancies. 

Amer.J.Obstet.Gynec., ]03: 371-9, 1969. 

159. THOMLINSON, R. - Population dynamics. New York, Randon Hou

se. 19(,5. 

160. TOKUHATA, G.K. et aI. - Prenatal care and obstetric abnorma 

lities. J.chron.Dis., 26: 163-85, 1973. 

161. VERTINSKY, I.B. et aI. - Measuring consumer desire to parti 

pation in clinicaI decision making. [11th Serv.Res., 9: 

121-33, 1974. 

162. WAI.I.Ar.F. 11. M. - "actors associa ted wi th nerina ta I mortali ty 



251 

and morbidity. Clin.Obstet.Gynec., 13: 13-43, 1970, 

163. WARlI'ICK, D.P. G LININGER, C.A. - The sample survey: theory 

and prac,.!:..i...s_e. New York, HcGraw 8i11 Rook, 1975. 

164. WATKINS, E.L. - Low··income negro mothers - their decision 

to seek prenatal care. Amer.J.nub1.Hlth, 58: 655-67, 

1968. 

165. WILLSON,c'.R. et aI. - Obstetrlcs and f'ynecolojly. 4 th ed. 

St. Louis, C.V. j·!.osby, 1971. 

166. WISIlIK, S.~1. & LICIITBAUM, N.S. - The nhysical development 

of breastfed youne children as related to c10se birth 

spacing, high narity and maternal undernutrition. San 

Francisco, Amcrican Academy of Pediatrics, 1974. 

167. WOODBURY, R.M. - Causal factors in inÇant mortality: a sta 

:tistica} study based on investirations in eight cities. 

Washinf'ton, D.C., Government Printinp Office, 1925. 

168. WRAY, J.D. - Population pressure on families: fami1y size 

and chi lcl sf\llcin? Imimcoprafado I 

169. YANKAUER, ct aI. - "n evalulltion of rrenl1tal care and its 

rclationshin to social class and social disorp,anization. 

Amer.J.pub1.J!1th. 43: 1001-10, 1953. 

170. YERUSHAL~lY, J. - Neonatal mortal i ty by order of birth and 

age parents. Amer.J.Hyg., 28: 244-70. 1938. 



252 

171. YERUSHALMY, J. - On the interva1 between successive births 

and its effect on surviva1 of infanto I. An indirect 

method of studv. Hum.Bio!., 17: 65-106, 1945. . -

172. YERUSIlAU1Y, J. et aI. - Lonr.i tudina1 studies of pregnancy 

on the is1ands of Kauai. Territory of Hawaii. I. Ana1y

sis of previous reproductive history. Amer.J.Obstet. 

Gynec., 21: 80-96, 1956. 

173. YUNES, J. - Principais características médico-sociais do 

recem-nascido de baixo peso. São Paulo. 1975. ITese de 

Livre Docência - Paculdade de Medicina da Universidade 

de são Paulol 

174. YUNES. J. - Programa nacional di sa6de materno-infantil. 

In: CONFER~~CIA-NACIONAL DE SAI1DE, 5a .• Brasilia. 1975. 

Anais. Brasilia. Hinistério da Saúde. 1975. p. 44-134. 



OOACAO 
De: C Pti> 
Em: ,/91/1( 



\,.D ~ -lJ)V'~JdtOCo.)v 
/ 
























































































































































































































































































