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CONTRIBUI@O AO ESTUDO DA ASSISTENCIA PRÉ-NATAL 
EM UM MUNICíPIO PAULISTA’ 

Dra. Nilza Teresa Rotter Pelá* 

0 estudo das justificativas mencionadas pelas gestantes para se 
omitirem da assistência pré-natal, e da motivaqio para procurá- 
la, e a análise dessa assistência em relacâo a vários aspectos 
observados num municipio brasileiro indicam a conveniência de 
urna reavaliacão dos padróes mínimos de cuidado pré-natal. 

Introduqão 

A assistência materno-infantil constitui 
area prioritaria nos servicos de saúde do. 
Brasil. Nessa assistência, a atencão pré-natal 
desempenha papel relevante, porquanto visa 
aos aspectos preventivos que conduzem à 
formacáo da crianca sadia (14.21). 

A assistência pré-natal tem sido mencio- 
nada como um dos fatores responsáveis pela 
diminuicão das taxas de mortalidade materna 
(20), ao passo que sua omissão determina 
aumento do coeficiente de mortalidade peri- 
natal (4) e maior incidência de toxemia, 
abruptio placentae e anemia (ID). 

A importância da assistência pré-natal tem 
sido focalizada por constituir o ponto de 
partida para a assist&ncia integral à família; 
assim, deve incluir, além de aspectos somáti- 
cos, a educacáo da gestante e dar destaque ao 
ambiente social de onde ela provém (6, 7, 12). 
Dessa forma, a assistência pré-natal deixa de 
ter um sentido de tratamento de saúde e 
passa a ser um “cuidado de saíide” (22), com 
a necessidade de um desempenho integrado 
da equipe especialista, para que os aspectos 
educacionais, sociais e somáticos sejam aten- 
didos. 

Os estudos de Gordon (9), Slatin (18) e 
Gold e Stone (¿?), realizados entre populacões 
de baixo nível sócio-econômico, demonstra- 
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ram que essas populacóes omitem-se muito ; 

da assistência pré-natal e que, quando a 
procuram, o fazem tardiamente, motivadas 
pelo aparecimento de desconfortos e patolo- 
gias dependentes ou não do estado gestatório. 

Padróes mínimos de assistência pré-natal 
foram recomendados pelo Comitê de Especia- 
listas em Salde Materna da Organizacao 

, 
/ 

Mundial da Saúde (21), e um levantamento 
da mortalidade perinatal realizado na Grã 
Bretanha, referido por Butler e Bonham (3), 
sugere que a análise desse cuidado seja feita 
com base na semana de gestacáo em que ele 
se iniciou e no numero de vezes que a paciente I 
compareceu à consulta. 

Sendo essa área tão importante nos pro- 
gramas de saúde, nota-se a necessidade de 
um estudo que contribua com elementos 
objetivos, em âmbito local, e que permita a 
racionalizacáo de um planejamento da as- 
sistência pré-natal oferecida a urna popula- 
cao de gestantes. 

Assim, o presente trabalho foi realizado 
objetivando: a) determinar fatores biológicos 
e sócio-econômicos que têm influenciado o 
comportamento de saúde da gestante frente à 
gestacáo; b) estudar a assistência pré-natal 
que as grávidas têm recebido, quanto à ‘* 

periodicidade de consultas e à realizacáo de 
exarnes laboratoriais. 

Para alcancar esses objetivos, foi necessário 
verificar: a) os fatores biológicos e sócio- 
econômicos que se associam à procura ou 
omissáo da assistência pré-natal; b) a motiva- 
cao para a procura da assistência pré-natal e 
a justificativa da sua omissão; c) como a 
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popula@ío de gestantes está usando os re- 
cursos da comunidade, quanto ao número e 
tipo de instituicões procuradas e à época da 
procura; e d) a forma de assistência pré-natal 
recebida, quanto ao número de consultas 
feitas, exames laboratoriais realizados, imu- 
nizacão antitetânica e educa@0 em saúde. 

Metodología 

II Preliminarmente à execucáo do trabalho, 
foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

1. Elaboracáo do formulário para orientar as 
entrevistas. 

2. Estabelecimento de critérios para preenchi- 
mento do formulário. Os critérios estabelecidos 
foram: residência, cor, número de gestacóes 
anteriores, posir;ão sócio-econômica, estado civil, 
tipos de institui@es de atendimento, rotina com- 
pleta dos exames complementares, educacão em 
saúde e imunizacáo antitetânica adequada. Foram 
seguidas indicaco& da Secretaria de Saúde Pública 
do Estado de São Paulo, da Organiza@0 Mundial 
da Saúde (2U), de Monetti et al. (23, 14) e de 
Pereira (25). 

3. Treinamento dos observadores. 

0 trabalho foi realizado nos seis hospitais 
da zona urbana de Ribeirão Preto que têm 
puérperas internadas, onde, durante um 
período de 61 dias consecutivos, foram entre- 
yistadas puérperas que satisfizessem os 
seguintes critérios: a) residentes em Ribeiráo 
Preto (zona urbana, suburbana e rural), 
ainda que náo tivessem feito nenhuma con- 
sulta pré-natal; e b) náo residentes no muni- 
cípio de Ribeirão Preto, desde que houvessem 
feito pelo menos urna consulta em ambulatório 
de pré-natal da zona urbana de Ribeirão 
Preto. 

i 
Técnica 

1. Foi utilizada a técnica de entrevista. As 
puérperas foram entrevistadas no hospital em 
que se efetuou 0 seu parto ou nos respectivos 
domicilios, quando seu período de internac 
pós-parto foi inferior a 24 horas. 

2. 0 formulário compreendia 11 itens 
que visavam obter: a) identificacão da puér- 

pera e do chefe da casa; b) características 
biológicas e socio-econômicas; c) procura e 
omissäo da assistência pré-natal; d) justifica- 
tiva da omissáo e motiva@0 da procura; e) 
tipo de instituicáo procurada; f) época da 
primeira consulta; g) número de consultas 
realizadas; h) exames laboratoriais realizados; 
i) imunizacáo antitetânica; e j) educa@0 em 
saúde. 

Resultados e discussáo 

Durante o período previsto para o estudo 
foram entrevistadas 1018 puérperas que 
satisfizeram os critérios de inclusáo. 

A amostra estudada era na sua maioria de 
brancas (75,2%), variando suas idades de 15 
a 45 anos; 83,3% eram menores de 30 anos. 
0 número de gestacões anteriores variou de 0 
a 18, sendo que 52,8% tiveram urna ou 
nenhuma gestacáo anterior. Portanto, a 
amostra era, na sua maioria, constituída por 
primigestas e secundigestas. 

A maioria da amostra estudada era pro- 
veniente da baixa camada social: 56,3% 
declararam baixa renda familiar, 64,4% dos 
chefes da casa exerciam atividades classifica- 
das como manuais assalariadas e 50,5% ti- 
nham escolaridade igual ao inferior ao curso 
primario completo. 

Os resultados seráo apresentados e discu- 
tidos dentro de dois grandes itens: a) compor- 
tamentodesaúdedagestantefrenteàgestacáo; 
e b) forma de atendimento recebido. 

0 primeiro item trata de aspecto que 
depende exclusivamente da gestante, e o 
segundo, do que ocorreu quando se combinou 
o comportamento da gestante com a respon- 
sabilidade da institui@o. 

Comportamento de saúde da gestante frente 
à gestar60 

Sabe-se que 5 medida que se desenvolvern 
0s respectivos recursos em número e em 
qualidade, vai-se impondo o conceito de que 
a saúde náo depende somente da extensáo e 
qualidade dos servicos que o Estado oferece. 
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Muito mais importante é o grau de interesse 
que o público demonstra por sua saúde e pela 
utilizacáo adequada do que Ihe é oferecido 
para resolver seus problemas sanitários (29). 

Na amostra estudada encontrou-se alto 
índice (91,2%) de procura de assistência 
pré-natal e, conseqiientemente, urna baixa 
percentagem (8,8%) de omissáo. 

A omissáo de assistência pré-natal acha-se 
ligada a pacientes sós3 às da categoria ocupa- 
cional “prendas domésticas”, aquelas que 
tiveram mais de quatro gestacóes e às resi- 
dentes na zona rural. 

As justificativas de omissáo e os percentuais 
encontrados foram os seguintes: 

Estava passando bem . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,0% 
Pensou em ir mas nao teve tempo . . . . . . . 25,2% 
Nao achou necessário . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,1% 
Morava muito longe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8% 
Nao tinha hábito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4% 
Sentiu vergonha e/ou medo de ir ao 

médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4% 
Procurou mas nao foi aceita para consulta 4,4% 
Nao tinha com quem deixar os filhos . . . . . 3,j% 
Nao podia andar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2% 
Ignorava haver tal assistência . . . . . . . . . . . l,l% 
Nao tinha dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - l,l% 

A análise das justificativas acima deixa 
patente o desconhecimento da importância 
dos aspectos preventivos da assistência pré- 
natal, bem como traduz urna atitude negati- 
vista em relacáo ao cuidado pré-natal, per- 
mitindo ainda levantar a hipótese de também 
refletir urna atitude negativista em relacão à 
própria gravidez. 

A motivacáo para procura da assistência 
pré-natal entre 929 pacientes teve a seguinte 
distribuicáo percentual: 30,9% por ocorrência 
de patologia e desconforto; 26,3% por co- 
nhecerem sua importancia; 22,8% por quere- 
rem ter certeza da gravidez; 14,4% para 
fazer ficha ou assegurar lugar para o par-o; 

’ 2,9% por outros motivos; 2,7% por influência 
de terceiros. 

A motivacáo para a procura de assistência 
pré-natal mostrou-se relacionada com o 

3Paciente só é a que náo tem vida conjugal com pai de seu filho. 

status social da paciente e com a época em 
que inicia 0 pré-natal. 

A medida que sobe o status social da 
paciente, aumenta o reconhecimento da 
assistência pré-natal como fator importante, 
aumentando também o interesse pela confir- 
macáo da suspeita de gravidez e diminuindo 
o índice de procura motivada pela ocorrência 
de patologia ou desconforto, motivacóes estas 
que apresentaram maior percentual entre 
pacientes de status social mais baixo. ,* 

Dentre as motivacões citadas pelas pacientes 
que procuraram assistência no primeiro 
trimestre de gestacáo estáo o fato de querer 
ter certeza da gravidez e a ocorrência de 
patologia ou desconforto. No segundo tri- 
mestre as motivacóes mais citadas foram: 
conhecimento de sua importância e ocorrência 
da patologia. A partir do sétimo mes evidencia- 
se procura com interesse voltado para o parto, 
e náo especificamente para 0 pré-natal. 

A procura de assistência pré-natal teve a 
seguinte distribuicáo percentual entre as 929 
pacientes que referiram pelo menos urna 
consulta: no primeiro trimestre de gravidez, 
57,1%; no segundo trimestre, 27,8%; no _ 
sétimo mês, 8,4%; no oitavo mês, 4,8%; no 
nono mês, 1,6% ; e 0,2% das pacientes náo 
souberam indicar a época da primeira con- 
sulta. 

A importância da época da primeira con- 
sulta é citado pela Organizacáo Mundial da 
Saúde (20, 21) como ponto importante. 
Quanto mais precoce seu início, maior será a 
acáo preventiva. Salienta também a OMS 
que urna das principais funcões das enfer- 
meiras obstétras e de saúde pública é incenti- 
var as máes a buscarem cuidado pré-natal o 
mais precocemente possível. * 

0 percentual de pacientes que procuraram 
tardiamente a assistência pré-natal (42,9%) 
pode ser considerado elevado se for lembrado 
que a selecão precoce de casos de doencas e 
seu tratamento é um dos pontos que devem 
ser estudados para alcancar os objetivos da 
assistência pré-natal(22). 

0 número de gestacóes anteriores náo 
mostrou influência na determinacão da época 
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da procura da assistência pré-natal, mas a 
época da primeira consulta foi determinada 
por fatores sócio-econômicos, indicando que, 
quanto mais elevado o status da paciente, 
mais precocemente ele procura assistência 
pré-natal. 

0 número de instituicões procuradas variou 
de um a quatro, sendo que 81,2% da amostra 
procuraram apenas urna instituicão; 18,8% 
procuraram mais de urna. Entre as 175 
pacientes que procuraram mais de urna 
instituicáo, 44,6% o fizeram de modo con- 
comitante; 55,4%, ao se utilizarem de nova 
instituicão, deixaram a anterior. Os principais 
motivos, citados pelas pacientes, que as 
levaram a passar de urna a outra instituicâo, 
foram: a) buscar ajuda através de remédio, 
enxoval para o bebê, ou leite para o mesmo; 
b) buscar o auxilio a natalidade que o sistema 
nacional de previdencia social fornece a partir 
do oitavo mês de gestacão; e c) querer mudar 
de médico por nao se ter adaptado ao que as 
atendia. 

A América Latina tem sido apontada pela 
escassez de meios assistenciais (22). Isso, 

- entretanto, nao se aplica ao município de 
a Bibeirão Preto, onde a abundância de re- 

cursos oferecidos a populacão pode estar 
estimulando a hiperutilizacão, que acusou 
índice maior(18,8%) que ode omissáo(8,8%) 
da assistência pré-natal. 

Ao examinar a atitude da paciente frente a 
sua gravidez, o profissional de saúde deve 
estar atento aos fatores que influenciarn ou 
desencadeiam esses comportamentos. A 
gestacáo nao é fato isolado na vida da mulher; 
é um acontecimento que ocorre dentro de um 
contexto bio-psiquico-social pré-existente e, 

’ 
dentro dele, o comportamento manifesto 
deve ser encarado em termos individuais (17). 

Forma de atendimento recebido 

A forma de atendimento recebido depende 
do que a instituicáo oferece à paciente e de 
como esta se comporta diante do que Ihe foi 
oferecido. 

Após decidir procurar a assistência pré- 

natal, a paciente pode encontrar no tempo de 
espera para a primeira consulta um fator 
desencorajante. 0 tempo de espera para a 
primeira consulta variou de 0 a 30 dias. 
Foram atendidas no mesmo dia em que pro- 
curaram assistência 72,8% das pacientes; 
esperaram menos de 7 dias, 13,4%; de 7 a 14 
dias, .S,l%; de 15 a 29 dias, 4,5%; e mais de 
30 dias, 4,2%. Os maiores tempos de espera 
estáo ligados a instituicões de caráter pre- 
videnciário e gratuito, e os menores aos con- 
sultórios médicos particular. 

Butler e Bonham (3) acreditarn que o 
número de vezes que a gestante vai à consulta 
é um dos fatores indicadores da qualidade do 
cuidado pré-natal. No presente estudo, o 
número de consultas realizadas pelas pa- 
cientes variou de 1 a 94, tendo sido 5 a moda 
de consulta e 5,s a média obtida. 

A Organizacáo Mundial da Saúde (21) 
preconiza um mínimo de seis consultas pré- 
natais durante a gravidez e o início do con- 
trole pré-natal 0 mais precocemente possível. 

Analisando-se os dados do quadro 1, 
encontra-se que 337 (36,3%) da populacáo 
estudada iniciaram a assistência pré-natal no 
primeiro trimestre de gravidez e realizaram 
no mínimo seis consultas. 

Comparando-se o índice de procura de 
assistência pré-natal (91,2%) com o índice 
acima citado, vê-se que a hipótese inicial de 
que as gestantes estejam recebendo assistência 
pré-natal cai para um terco quando a as- 
sistência é qualificada das duas formas acima 
mencionadas. 

Embora haja recursos suficientemente 
abundantes para permitir a hiper-utilizacáo, 
isso náo significa que esteja havendo assistên- 
cia dentro de padrees mínimos preconizados. 

Observa-se também que 113 (12,2%) 
pacientes que iniciaram controle pré-natal 
até o sétimo mes de gestacáo tiveram no 
máximo duas consultas. 

Pergunta-se que poderá estar desistimu- 
lando essas pacientes que poderiam ter rece- 
bido melhor assistência? Pode-se pensar no 
caráter despersonalizado da assistência 
recebida, bem como no tempo de permanencia 
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QUADRO 1-Distribui~õo das pacientes quanto ao número total de consultas realizadas 
durante a gravidez, segundo a idade de gestac por ocasião da primeira consulta pr&natal. 

Época da primeira consulta 

Total de lo tri- 2Otri- 7O 8O 90 Igno- Total de 
consultas mestre mestre mes mes mes rada pacientes 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
25 
42 
94 

Ignorado 

Total de 
pacientes 

12 
16 
36 
55 
69 
57 
85 
60 
53 
28 
18 
15 
3 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 

530 

9 
32 
58 
48 
52 
39 

6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

1 

258 

16 
28 
22 

7 
5 
- 
1 

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

- 

79 

2.5 
15 
3 

- 
2 

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

- 

45 

ll 
3 
- 
1 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

15 

- 73 
- 94 
- 119 
- 11 
- 128 

96 
92 

- 65 
- 55 
- 30 
- 19 
- 16 

4 
- 4 
- 5 
- 3 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

1 
1 

2 8 

2 929 

dentro da instituicáo, 5 espera de atendi- qüentes a verminose e a anemia, esse índice é 
mento. muito baixo. 

Além do número de consultas a ser reali- 
zado, a Secretaria da Saúde do Estado de 
São Paulo (131, bem como a Organiza@0 
Mundial da Saúde (211, preconiza urna rotina 
mínima de exames laboratoriais a serem reali- 
zados, que incluem: exame de urina tipo 1; 
exame parasitológico de fezes; determinacão 
do grupo sanguíneo e fator Rh; estimativa da 
taxa de hemoglobina; e reacão serológica 
para sifilis. 

Das 929 pacientes estudadas, apenas 50 
(.5,4%) iniciaram controle pré-natal no 
primeiro trimestre de gravidez, tiveram no 
mínimo seis consultas e realizaram rotina 
completa de exames complementares. Dentre 
as 530 que iniciaram controle pré-natal no 
prirneiro trimestre, 9,4% tiveram esse con- , 
trole nos moldes acima descritos. 

Das 929 pacientes estudadas, 673 (72,4%) 
realizaram pelo menos um exame, e destas, 
169 (18,2%) fizeram a rotina preconizada. 
Levando-se em consideracáo que a amostra 
estudada compreende, na sua maioria, pa- 
cientes de baixo status social, onde sao fre- 

As instituicões gratuitas e as do sistema 
previdenciário foram as que tiveram maior 
número de pacientes com rotina mínima de 
exames complementares e pelo menos seis 
consultas durante a gestacáo. 

Considerando-se que, apesar de náo 
estarem sendo seguidos os padrões mínimos, 
os índices de mortaiidade materna estáo 

* 
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diminuindo (2. 16. 21), náo estará a realidade 
questionando os padröes mínimos recomen- 
dados? 

Na populacáo estudada, 10,5% das pa- 
cientes receberam vacinacáo antitetânica de 
maneira eficiente. Das que iniciaram o es- 
quema de vacinacáo, 40,3% o concluíram. 

Pode-se observar que a educacáo das 
gestantes nao parece estar dentro dos objetivos 
da maioria das instituicões de Ribeiráo Preto, 
visto que apenas 14 (1,5%) das pacientes 
estudadas mencionaram ter freqüentado 

l curso pré-natal. 
A assistência pré-natal tem sido consi- 

derada a grande conquista da medicina 
preventiva (1, II) e, para que alcance seus 
objetivos, é necessário que também o profis- 
sional atuante nesse campo tenha urna “con- 
sciência preventiva” que 0 leve a cortar 0 
ciclo que conduz à enfermidade antes que 
esta se manifeste (5). 

As instituicòes que prestam assistência às 
gestantes devem-se preocupar com sua 
imunizacáo, bem como aproveitar a oportu- 
nidade de sua visita ao consultório para 

- educá-la nos aspectos importantes da higiene 
; pré-natal. 

Devem também as instituicões avaliar os 
resultados do atendimento pré-natal, feito 
dentro dos padrees utilizados, a fim de refor- 
mulá-los nos moldes preconizados ou sugerir 
mudancas nos padrees tidos como eficientes. 

Conclusões 

A amostra estudada, teve um alto índice 
(91,2%) de procura de assistência pré-natal. 

0 número de gestacões è fator que influi na 
w procura de assistência pré-natal. Pacientes 

com quatro ou mais gestacóes têm maior 
percentual de omissáo que aquelas com 
número de gestacòes igual ou inferior a tres. 

Do ponto de vista sócio-econamico. omissáo 
de assistência pi-natal mostrou-se rela- 
cionada as pacientes sós e abandonadas, as 
da categoria as de “prendas domésticas”, às 
residentes na zona rural e às de baixa con- 

* 

dicáo sócio-econômica. Os motivos dessa 
omissáo ligam-se ao desconhecimento da 
importância preventiva do cuidado pré-natal. 

Os motivos mais freqüentemente declara- 
dos para procura da assistência pré-natal sáo 
ocorrência de patologia e desconforto, desejo 
de certificar-se da gravidez, reconhecimento 
da importância do pré-natal e desejo de 
assegurar lugar para 0 parto. 

0 status social da paciente, como expressâo 
de condicões gerais de vida, determina suas 
motivacóes quer para procura, quer para 
omissáo da assistência pré-natal, e determina 
também a época da procura da assistência 
pré-natal. Procuraram assistência pré-natal 
no primeiro trimestre 57,1% das pacientes. 

Há urna hiperutilizacáo dos recursos ofere- 
cidos a comunidade, e 44,6% das pacientes 
que procuraram mais de urna instituicáo, o 
fizeram de modo concomitante. 

Receberam atendimento no mesmo dia da 
procura da assistência 72,8% das pacientes. 
Os maiores índices de espera acham-se nas 
instituicóes de caráter gratuito e previden- 
ciário. 

0 número de consultas variou de 1 a 94, 
tendo sido 5 a moda encontrada e $5 a média 
de consultas por paciente. 

Tiveram rotina mínima de exames comple- 
mentares 18,2% da amostra estudada e 2S,l% 
das 673 pacientes que fizeram algum exame 
de laboratório. 

Na inter-relacáo entre época da primeira 
consulta, número total de consultas realiza- 
das e rotina mínima de exames de laboratório, 
apenas 5,4% das pacientes tiveram urna 
assistência pré-natal dentro dos padrees 
considerados mínimos. 

Apenas 10,5% das 929 pacientes receberam 
imunizacáo antitetânica eficiente. Das 243 
pacientes que iniciaram o esquema de vaci- 
nacáo antitetânica, 40,3% 0 terminaram. 

A educacão em saúde pode ser considerada 
inexistente. 

As instituicões que fornecem assistência 
pré-natal em Ribeiráo Preto diferem entre 
si, quanto a tempo de espera da consulta pela 
paciente. exames de laboratório pedidos 



como rotina, vacinacáo antitetânica minis- 
trada e educacão em saúde. 

Resumo 

Durante 61 dias consecutivos foram entre- 
vistadas puérperas internadas em seis hos- 
pitais, as quais satisfizeram os critérios de 
inclusáo. 

A entrevista objetivou obter informacóes 
que permitissem estudar retrospectivamente 
a assistência pré-natal recebida por essas 
pacientes. 

Analisou-se a assistência pré-natal em 
relacáo à época da primeira consulta, à 
periodicidade das consultas, aos exames 
complementares, à imunizacão antitetânica 
e à educacão em saúde. Foram levantadas as 
justificativas dadas pelas pacientes para se 
omitirem da assistência e a motivacão para 
procurá-la. 

Constatou-se um alto índice (91,2%) de 
procura de assistência pré-natal: 57,1% das 
pacientes procuraram essa assistência no 
primeiro trimestre de gestacao. A média de 
consultas realizadas foi de 5,s. 

Observou-se haver hiperutilizacáo dos 
recursos oferecidos, pois 18,8% das pacientes 
procuraram assistência em mais de urna 
instituieão, tendo sido quatro o máximo de 
instituieóes procuradas. 

A análise da assistência pré-natal, baseada 
na época do início dessa assistência, no nú- 
mero de consultas e nos exames complemen- 0 
tares realizados mostrou que apenas 5,4% 
das pacientes receberam assistência pré-natal 
considerada efetiva. 

Recomendase urna reavaliacão dos padróes 
propostos de assistência pré-natal, visto que, 
embora nao estejam sendo atingidos esses 
padrões, as taxas de mortalidade materna e 
neonatal estáo diminuindo. q 
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Aportación al estudio de la atención prenatal en un municipio del estado 
de Sõo Paulo (Resumen) 

Durante 61 dias consecutivos en seis hospitales 
l se entrevistó a puérperas que reunían ciertas con- 

diciones preestablecidas. 
La entrevista tuvo por objeto obtener informa- 

ción para estudiar retrospectivamente la atención 
prenatal que habían recibido esas pacientes. 

Se analii la atención prenatal en cuanto a la 
época de la primera consulta, la periodicidad de 
las consultas, los exámenes complementarios, la 
inmunización antitetánica y la educación en salud. 
Se verificaron los motivos dados por las pacientes 
para solicitar dicho cuidado o para no hacerlo. 

Se comprob6 un alto índice (91.2%) de btísqueda 
de asistencia prenatal: 57.1% de las pacientes la 
obtuvieron durante el primer trimestre del emba- 

razo. El mímero de consultas alca& un promedio 
de S.S. 

Se observó que los recursos se habían utilizado 
en exceso, ya que 18.8Yo de las pacientes acudieron 
a más de una instituci6n y algunas hasta a un 
máximo de cuatro. 

El anhlisis de la atención prenatal, basado en la 
8poca de iniciacibn de la atencibn, el ntímero de 
consultas y los exámenes complementarios, apenas 
el 5.4% de las pacientes recibió una atencibn pre- 
natal que pudiera considerarse eficaz. 

Se recomienda volver a evaluar los modelos de 
atención prenatal propuestos en vista de que, 
aunque no se alcanza la calidad buscada por estos, 
las tasas de mortalidad materna y neonatal 
disminuyen. 

Contribution to the study of prenatal care in a munìcipalíty 
of São Paulo state (Summary) 

Women who had recently given birth in six hos- 
pitals, who met the criteria for inclusion, were in- 
teiviewed for a period of 61 consecutive days. 

The purpose of the interview was to obtain in- 
formation for a retrospective study of the prenatal 
care received by these patients. 

Prenatal care was analyzed in relation to time 
of the first consultation, frequency of consulta- 
tions, complementary tests, tetanus immunization, 
and health education. The reasons given by the 
patient for seeking or not seeking care were 
recorded. 

* The index of requests for prenatal care was 
found to be high (91.2 per cent): 57.1 per cent of 
the patients sought this care during the first three 

months of pregnancy. The number of consulta- 
tions averaged 5.5. 

Overuse of the available resources was found, 
for 18.8 per cent of the patients sought care in 
more than one institutibn, with as many as four in- 
stitutions being so approached. 

Analysis of prenatal care based on the time at 
which that care was initiated, and the number of 
consultations held, and complementary tests per- 
formed, showed that barely 5.4 per cent of the 
patients received prenatal care that could be re- 
garded as effective. 

A reassessment of the proposed models of pre- 
natal care is recommended inasmuch as, even 
though those models are not being attained, 
maternal and neonatal mortality rates are falling. 

Contribution a I’étude des soins prénataux 
dans une municipalité de I’état de Sõo Paulo (Résumé) 

Durant 61 jours consécutifs, des femmes en répondaient aux critères de sélection, ont été 
couches hospitalisées dans six hôspitaux, et qui interrogées. 
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L’objet de ces entrevues était de recueillir des 
renseignements en vue d’une étude rétrospective 
des soins prénataux dispenses 3 ces patientes. 

Les questions posées dans le cadre de cette 
étude portaient sur la date de la Premiere con- 
sultation, la périodicité des consultations, les tests 
complémentaires, I’immunisation centre le tétanos 
et l’éducation sanitaire. Les raisons de se soumettre 
ou non à des examens prénataux invoquées par les 
patientes consultées ont été consignées. 

Cette étude a révélé un fort indice de demande 
d’assistance prénatale (91,2%): 57,1% des pa- 
tientes se sont fait examiner durant les trois pre- 
miers mois de leur grossesse. Le nombre moyen de 
consultations prénatales s’établit à 5,s. 

Un usage excessif des ressources disponibles a 

été constaté: 18,8% des patientes se sont adressées 
à plus d’une institution, et certaines se sont rendues 
à des consultations dans quatre établissements 
différents. 

L’analyse des soins prénataux fondée sur la date 
à laquelle ces soins commencent à être dispensés, 
et sur le nombre de consultations et de tests com- 
plémentaires par femme enceinte révèle que 5,4% 
à peine des patientes ont recu des soins prénataux 
que I’on peut considérer comme efficaces. 

Une réévaluation des modeles de soius pré- 
nataux proposés est recommandée de manière que, 
même si la qualité recherchée par ces modeles 
n’est pas atteinte, les taux de mortalité maternelle 
et néo-natale diminue. 


