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PADROES DE ATENDIMENTO AO PARTO NO MUNICíPIO 
DE RIBEIRAO PRETO, Si0 PAULO, BRASIL 

Clarisse Dulce Gardonyi Carvalheiro’ 

Destacam-se aspectos relacionados com o padráo de atendimento 
dos partos hospitalares do município de Ribeiráo Preto, São 
Paulo, entre 1972 e 1974, que correspondern a mais de 95% do 
total de partos do municipio. Utilizando dados do Centro de 
Processamento de Dados Hospitalares (CPDH) do Departamen- 
to de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, U.S.P., analisaram-se algumas variáveis como: hospital 
de ocorrência, idade e estado civil das pacientes, categoria de 
interna@0 e diagnóstico. 

Introdqáo 

A parcela representativa do grupo ma- 
terno-infantil corresponde a 70,98% da po- 
pulacáo brasileira ; dessa parcela, a popula- 
@o feminina de 15 a 49 anos representa 
24,30”/, (1). Esse contingente em idade re- 
produtiva assume importância muito grande 
náo só quanto a seu estado de saítde, mas 
também por se tratar de um importante 
fator relacionado com os resultados da ges- 
tacáo, uma vez que a morbidade e mortali- 
dade do recém-nascido dependem freqiien- 
temente das condicões de saúde da máe (2). 

Por outro lado, existem grandes diferencas 
regionais no que se refere à saúde e ao com- 
portamento demográfico da populacáo brasi- 
leira (3). Assim, enquanto que algumas re- 
giões do su1 do país já se poderiam consi- 
derar na terceira fase de transicáo demográ- 
fica, com baixos níveis de mortalidade e 
fecundidade decrescente, a maioria das re- 
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gibes do país se encontra ainda na segunda 
fase, com natalidade alta e mortalidade em 
declínio. 

0 municipio de Ribeiráo Preto, no Estado 
de Sáo Paulo, com urna popula$o de 
212.879 habitantes pelo censo de 1970 (4), 
apresenta algumas características interessan- 
tes em relacáo ao contingente materno-in- 
fantil de sua popula@o. Destacamos, por 
exemplo, a existência de ampla assistência 
hospitalar e de recursos humanos para o 
atendimento da populacáo materno-infantil 
e, especificamente, em relacáo ao grupo ma- 
terno, o fato de que a grande maioria das 
mulheres da à luz nos hospitais. Esse fato 
já havia sido observado em 1966, quando se 
verificou que 93,4% dos partos eram hospi- 
talares (5) ; entre 1968 e 1970, segundo a 
Investiga$ío Interamericana de Mortalidade 
na Infancia, a cifra correspondente subira 
para 95,1%, proporcáo mais alta que a de 
outras cidades brasileiras que participaram 
da Investiga@0 (6). En vista deses antece- 
dentes foi resolvido estudar mais detidamente 
os padróes de atendimento ao parto no mu- 
nicípio de Ribeiráo Preto. entre os anos de 
1972 e 1974. 
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Material e método o Procedência: foram consideradas somente 
as pacientes residentes em Ribeirão Preto. 

A base estatística foram dados referentes l Diagnóstico: tipo de parto. 

a partos em hospitais, fornecidos pelo Centro 
de Processamento de Dados Hospitalares 

Da se$ío XI da CZassifica~ão Znternacio- [ da Classifica@o Znternacio- 

(CPDH) do Departamento de Medicina So- 
nal de Doencas (8), s (8) > “Complicar$es da gra- “Complicar$es da gra- 

cial da Faculdade de Medicina de Ribeiráo 
videz, do parto e do puerpério”, foram con- parto e do puerpério”, foram con- 

Preto, U.S.P. (7), que recebe informacóes de 
siderados : 

eete hospitais gerais da cidade, seis dos quais 
possuem servicos de maternidade. 

0 CPDH obtém fundamentalmente dois 
tipos de informacões: dados relativos ao pa- 
ciente, por meio de urna folha de egresso, 
e dados relativos 2 utiliza@o das enferma- 
rias, através de una folha de censo diário. 
Para a presente investigacáo foi utilizada a 
folha de “alta” hospitalar, que se destina a 
ser preenchida em todos os casos de egresso 
(por alta ou óbito) na época de saída do 
hospital, e da qual foram estudadas as se- 
guintes variáveis : 

l Hospital em que houve a ocorrência. 
l Idades das pacientes em anos completos, 

distribuídas nos seguintes grupos etários : 15-19, 
20-24, 25-29, 30-34, 35-39 e 40-49 anos. 

l Estado civil: casadas, amasiadas, solteiras, 
viuvas, desquitadas e “outro”. Dessas categorias, 
consideramos as duas primeiras como ligaqões es- 
táveis e as restantes como liga@es irregulares. 

l Categorias de internacáo, distribuídas por 
fontes financiadoras da hospitalizacáo, em : par- 
ticular, indigente, INPS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) e outras (incluindo, por 
exemplo, o SASSOM-ServiGo de Assistência e 
S eguro Social dos Municipiários de Ribeiráo 
Preto). 

1. Grupo 650, parto sem men9áo de compli- 
cacáo, dito “normal”. 

2. Dos grupos 651 a 662, foram utilizados sob 
a designacáo geral “forceps” os subgrupos abaixo, 
indicados pela adicáo de um quarto algarismo: 

.2 Fbrceps médio e alto. 

.3 Fórceps baixo. 

.4 Fórceps näo especificado. 

.6 Cesariana. 
Do grupo 651 em diante, os subgrupos con1 

quarto dígito .l, .5, 8 e .9 foram considerados 
na categoria “outro”. 

Resu,ltados 

Nos três anos estudados, houve, respecti- 
vamente, 5.555 partos hospitalares em 1972, 
5.564 em 1973 a 6.075 em 1974. 

Partos segundo o hospital de ocorrência 
e grupo etávio das mães 

A distribuiGáo percentual do número total 
de partos nos três anos mostrou que mais de 
50% dos partos ocorridos em todos os hos- 
pitais correspondern ao grupo etário entre 

QUADRO l-Distribui+ psrcentual dos partos segundo os hospitais e grupos et& 
dos matarnos, 1972-1974. 

Hospital 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 Total 

A 18,3 31,2 24 14,l 89 3,6 3.307 
B %7 30,8 30,4 17,7 53,1 3,2 2.160 
C 10,6 34,7 29,3 16,l 696 296 5.279 
D 7,0 33 33,4 18,l 623 1,7 1.718 
E 13,8 33 28,1 18,7 539 0,5 203 
F 18,5 33 24,2 13,3 88 2,5 4.527 

Total 13,7 32,9 27,5 15,4 7,7 23 17.194 
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QUADRO 2-DistribuiSáo percentuol dos partos oco- fatores sócio-econômicos e culturais, tais CO- 

rridos em Ribeirão Preto, segundo o estado civil, o tipo 

de liga$o e o ano. 
mo a ignorância de métodos de planejamento 
familiar ou a impossibilidade financeira de 

Ano praticá-los, senão ambas, já que dois desses 
Estado civil 1966 1972 1973 1974 hospitais atendem principalmente a indi- 

Casada 94,l 88,7 86,7 85,6 
gentes. 

Amasiada 2,3 0,5 0,6 0,8 
Entretanto, tal como os hospitais C, D e 

Solteira 2,9 9,5 ll,8 13,l E, o hospital B atende na sua grande maioria 
Viúva 0,6 0,2 0,3 0,3 
Desquitada 0,6 0,l 0,2 0,3 

a previdenciárias do INPS, o que torna 

Outro 0,6 1,O 0,4 - 
aquele aspecto difícil de explicar. 

Tipo de ligacáo 

Estável 96,4 89,2 87,3 Irregular 3,6 10,8 12,7 bayú Partos segundo o estado civil das máes , 

20 e 29 anos (Quadro 1). No grupo de 
mães jovens, entre 15 a 19 anos, a maior 
porcentagem de partos ocorreu nos hospitais 
A e F, que atendem na sua grande maioria 
a indigentes, 0 que nos leva a pensar na 
influência de fatores sócio-econômicos e cul- 
turais como 0 casamento precoce ou a maior 
afluência de mães solteiras, que formam um 
grupo no qual, como veremos adiante, pre- 
domina a baixa idade. 

Nas idades mais avancadas (de 35 anos 
em diante) observam-se novamente valores 
de mais de 10% nos hospitais A e F, mas 
também, fato curioso, no hospital B. Como 
já se comentou quanto ao grupo jovem, 
poder-se-ia pensar na possível influência de 

Nos hospitais que recebem a grande maio- 
ria de pacientes indigentes, a propoqáo de 
máes casadas é em todos os anos inferior a 
80%, enquanto que, nos demais hospitais, 
essa proporcáo geralmente supera os 95% 
e em alguns casos se aproxima de 100%. 
Também neste caso é sugerida a influencia 
do nível sócio-econômico e cultural do grupo 
de máes que procuram os hospitales A e F. 

A distribuicáo percentual dos partos se- 
gundo o estado civil das pacientes, nos anos 
de 1972 a 1974 (Quadro 2)) mostra urna 
tendencia decrescente do número de mulhe- 
res como liga@es estáveis (casadas e ama- 
siadas) enquanto que a tendencia é cres- 
cente em relacáo àquelas com liga+0 irre- 
<guiar. 

QUADRO 3-Partos hospitalores ocorrídos em Ribeirgo Preto, nos anos de 1972-1974, segundo o tipo e 

a categoria de interno@o. 

Tipo de parto 

Categoria de 
interna@0 Normal Fórceps Cesariana Outro Total Porcentagem 

Particular 372 57 325 39 793 4,6 
Indigente 3.906 244 968 434 5.552 32,3 
INPS 7.190 227 2.179 353 9.949 57,9 
Outra 568 41 275 16 900 5,2 

Total 12.036 569 3.747 842 17.194 100 

Porcentagem 70,o 3,3 21,8 439 100 
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QUADRO 4-Partos hospitalares ocorridos em Ribeirzo Preto, em 1972, se- 
gundo o tipo e a categoria de internasüo. 

Categoria de 
internqáo 

Particular 
Indigente 
INPS 
Outra 

Total 

Normal 

102 
1.452 
2.386 

231 

4.171 

Tipo de parto 

Fórceps Cesariana 

15 83 
68 217 

107 619 
19 84 

209 1.003 

Outro Total 

24 224 
112 1.849 

31 3.143 
5 339 

172 5.555 

Em trabalho anterior (5), observamos que 
em 1966 a proporcáo de mulheres casadas 
era de 94,1%, que, somada ao grupo de 
mulheres amasiadas, atingia 96,470 de todas 
as mulheres que deram à luz naquele ano. 

Considerando apenas os anos de 1972 a 
1974, um texte de x” indicou serem essas 
proporcões significativamente diferentes (x2 
= 21,6; p < 0,OOOl) . Utilizando o teste pro- 
posto por Armitage ( 1971) para evidenciar 
a tendência das proporcões, concluiu-se que 
esta pode ser aceita (x2 = 2‘1,l; p < 0,001) . 
Os afastamentos da linearidade ná sáo signi- 
ficativos (x’ = 0,5; 0,25 p <0,50). 

de máes solteiras é rnuito evidente. Por outro 
lado, houve nítido declínio da proporcáo de 
mães solteiras em cada grupo etário em razão 
inversa do aumento da idade. 0 fato de ter- 
mos verificado em 1966 que era maior o 
risco de mortalidade perinatal para produtos 
de máes de vida conjuga1 irregular leva-nos 
a indagar de que maneira essa tendência 
crescente em relacáo às máes solteiras po- 
deria traduzir-se atualmente em fator nega- 
tivo no tocante à mortalidade infantil. 

Considerando no grupo com liga@0 irre- 
gular exclusivamente as máes solteiras, verifi- 
ca-se que em 1966 elas constituíram 2,9”/0 
do total de mulheres que deram à luz na- 
quele ano. Nos anos de 1972 a 1974, a ten- 
dência de aumento da proporcáo de partos 

Partos segundo a categoria de interna@o 
e tipo de parto 

Quanto ao tipo de parto, mostra o Qua- 
dro 3 que foram normais 70% dos partos 
ocorridos no período de 1972 a 1974, com 
21,8% de cesarianas e apenas 8,2% de fór- 

QUADRO 5-Partos hospitalares ocorridos em Ribeirüo Preto, em 1973, se- 
gundo o tipo e a categoria de interna$o. 

Tipo de parto 

Categoria de 
interna&0 Normal Fórceps Cesariana Outro Total 

Particular 127 16 137 4 284 
Indigente 1.224 58 321 138 1.741 
INPS 2.315 73 720 135 3.243 
Outra 180 10 101 5 296 

Total 3.846 157 1.279 282 5.564 
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QUADRO 6-Partos hospitalores ocorridos em Ribeiriío Prelo, em 1974, se- 

gundo o tipo e a categoria de internas~o. 

Categoria de 
internaqáo 

Particular 
Indigente 
INPS 
Outra 

Total 

Normal 

143 
1.230 
2.489 

157 

4.019 

Tipo de parto 

Fórceps Cesariana 

26 105 
118 430 
47 840 
12 90 

203 1.465 

Outro Total 

ll 285 
184 1.962 
187 3.563 

6 265 

388 6.075 

ceps ou outros tipos. Os Quadros 4, 5 e 6 
mostram urna tendencia à diminuicão na 
proporcão de partos normais, que baixou de 
75,1% em 1972 para 69,ls em 1973 e 
66,2% em 1974. 

As cesarianas por sua vez tiveram acrés- 
timo nesse período, passando de 18,1% em 
1972 a 23,Oo/c em 1973 e 24,1% em 1974. 

Os fórceps, sempre em proporcão muito 
reduzida, variaram em torno de 3%. Quanto 
à categoria de internagão, verificou-se urna 
predominância do INPS, com 57,9%, que, 
somados aos 32,3o/c da categoria indigentes, 
superam 90%. Ressalte-se que corresponde- 
ram à. categoria particular apenas 4,6% dos 
casos, no período de 1972 a 1974. Essas pro- 
porc$es não sofreram grandes modificacões 
no decorrer do período estudado. 

Considerando o total de partos ocorridos 
no período em cada urna das categorias de 
internacáo, observa-se que os partos normais, 
que correspondem a mais de 70% nas cate- 
gorias indigente e INPS, náo chegam a atin- 
gir 50°? na categoria particular. 

0 inverso ocorre nas cesarianas, que co- 
rrespondem a cerca de 20% nas categorias 
indigente e INPS e a cerca de 40% na ca- 
tegoria particular. Esse fato leva a pensar 
na possibilidade de se estar exercendo dessa 
maneira urna interrupcáo da natalidade. 

Considerando cada um dos tipos de parto, 
podemos estudar a distribuicáo das catego- 
rias de internacáo. 

A proporcáo de internadas pelo INPS nas 
categorias de parto normal (59,7o/c) e cesa- 
riana (58,270) náo difere substancialmente 

CUADRO 7-Partos hospitalares segundo o tipo e a idade das mGes, Ribeirzo Preto, 1972-1974. 

Tipo de 
parto 

Normal 
Fórceps 
Cesariana 
Outra 

15-19 

1.684 
112 
454 
109 

Idade (anos) 

20-24 

4.029 
221 

1.106 
304 

25-29 

3.281 
154 

1.066 
228 

30-34 

1.830 
53 

656 
108 

35-39 40-49 Total 

888 324 12.036 
21 8 569 

343 122 3.747 
75 18 842 

Total 

Porcentagem 

2.359 5.660 4.729 2.647 1.327 472 17.194 

13,7 32,9 27,5 15,4 7,7 2,7 100 
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dos 57,9% do total de internacáo do INPS. 
Quanto às internacões de particulares (4,6”/c 
do total), verifica-se que, na categoria de 
partos normais, essa propor@o cai para 
3,1*?, subindo a 8,7% nas cesarianas. 

Na categoria de indigentes, a proporcáo 
de partos normais (32,5$%) é praticamente 
a mesma de sua participa@0 no total de 
internacões (32,3%). Para os outros tipos 
de parto, a proporcáo cai para 25,8% nas 
cesarianas, e sobe para 42,9% para fórceps 
e 5 1,5% para outros tipos de parto. Quando 
se verifica que a proporcáo de cesarianas é 
menor na categoria indigente que nas outras 
e que, por outro lado, a maior proporcáo 
de fórceps ocorre nessa categoria de inter- 
nacáo, pode-se pensar no fato de que as 
pacientes indigentes sáo geralmente atendi- 
das em Hospital Escola, onde PSSRS ocorrên- 
cias sáo esperadas. 

Considerando as tabelas de contingência 
3, 4, 5 e 6 e aplicando a todas elas o teste 
de x2 com 9 graus de liberdade, verifica-se 
que os resultados são todos significantes 
(P <0,001), 0 que sugere assoria+ío entre 
determinadas categorias de interna@o c de- 
terminados tipos de parto. 

Urna análise das interscrc$es que rnais 
contribuíranl para o x’, nmstrou que: 

Em 1972: 

1. Os partos de “outro” tipo de indigentes ti- 
veram urna freqiihcia muito maior que a indi- 
cada pelo acaso. 

2. Os partos de “outro” tipo de internadas pelo 
INPS acusaran1 freqüência abaixo da esperada. 

3. Os casos de cesariana em particulares tive- 
ram freqüência acima da esperada. 

4. 0~ partos de “outro” tipo de particulares 
tiveram freqiiência acima da esperada. 

5. Os casos de cesariana em indigentes acusa- 
ram freqüência abaixo da esperada. 

6. Nos casos de parto normal de particulares 
observou-se freqiihcia ahaixo da esperada. 

Rm 197.3: 

1. Os casos de cesariana em particulares acu- 
saram freqüência acima da esperada. 

2. Os casos de fórceps em indigentes tiveram 
freqüência acima da esperada. 

3. Or partos de “outro” tipo de indigentes 
mostraram freqiiência acima da esperada. 

1. Nos casos de parto normal de particulares 
a freqüência obsenrada foi abaixo da esperada. 

5. Os casos de cesariana em outra categoria 
de interna@0 acusaram frrqiiência acima de es- 
perada. 

6. Os casos de cesariana em indigentes tiveram 
freqiihria abaixo da esperada. 

En? 1.970: 

1. Os casos de fórceps em internadas do INPS 
mostraram freqühcia abaixo da esperada. 

2. Os casos de fórceps em indigentes tiveram 
freqühcia acima da esperada. 

3. Os rasos de fórceps em particulares acusa- 
ram freqiiência acima da esperada. 

4. Os partos de “outro” tipo de indigentes ti- 
veram freqüência acima da esperada. 

5. Os casos de cesariana em particulares mos- 
traram freqiihcia acima da esperada. 

QUADRO S-DistribuiSão percentuat dos nascimentos em coda grupo etário, segundo o 
tipo de porto, Ribeiiì;o Preto, 1972-1974. 

Tdade (anos) 

Tipo de parto 15-19 20-24 25-29 
- - ---___---, 

Normal 71,4 71,2 69,4 
Fórceps 4,7 VJ 3,3 
Cesariana 19,2 19,5 22,5 
Outro 4,6 5,4 4J7 

30-34 35-39 40-49 Total 
--__------ 

69,l 66,9 68,6 70,o 
2,o 1,6 1,7 393 

24,8 25,8 25,8 21,8 
491 5,7 398 4-9 
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FIGURA 1-Distribui$o percentual dos nascimentos em cada tipo de parto, se- 

gundo a idade das m&s, Ril&o Preto, 1972-1974. 

6. Nos casos de parto normal entre particula- 
res, a freqüência observada foi abaixo da es- 
perada. 

Para 0 período 1972-1974: 

1. A freqüência de cesarianas em particulares 
foi superior à esperada. 

2. As indigentes com parto de “outro” tipo 
acusaram freqüência maior do que a esperada. 

3. As particulares com parto normal tiveram 
freqüência inferior à esperada. 

4. Os casos de cesariana entre indigentes tive- 
ram freqüência inferior à esperada. 

e 9,3$% respectivamente, nas faixas de 25-29 
e 30-34 anos) e cesariana (28,4% e 17,506 
nos mesmos grupos), tudo fazendo crer que 
as rotinas se alteram no limiar dos 30 anos. 
Convém recordar que os fórceps ocorrem, no 
total, em proporcões muito inferiores às ce- 
sarianas (Quadros 3 e 8). Mas dentro de 
cada categoria de parto, a participa@0 dos 
grupos etários é diferente: os mais jovens 
(abaixo de 30 anos) participan1 mais nos 
partos tipo fórceps do que nas cesarianas. 

Partos segundo a categoria de interna@o 
F hospital em que ocorreram 

Partos segundo o tipo e idade dar máes 

Observa-se nos Quadros 7 e 8 que os par- 
tos normais predominan1 em todos os grupos 
etários; com o aumento da idade, no entan- 
ta, há urna ligeira tendencia de aumento da 
propor$io de cesarianas e de dezréscimo da 
de fórceps. A maioria dos partos de todos os 
tipos ocorre na faixa de 20-24 anos (Figura 
1), indicando os dados urna aparente tro- 
ca de posi@es entre os tipos fórceps (27.19 

Observa-se no Quadro 9 que a maioria 
dos partos (57,9%) ocorridos nos três anos 
eni estudo correspondeu a internadas pelo 
INPS, vindo a seguir a categoria de indigen- 
tes (32,3% ) , “outra” categoria de interna@0 
(5,2%) e finalmente os partos de pacientes 
particulares (4~3%). Verifica-se também que 
os hospitais guardaran1 no período as mesmas 
características, ou seja: o hospital A atende 
predominantemente a indigentes (66,9sI,, 
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QUADRO 9-Partos hospitalares segundo 01 cotegoria de interncqão e 
hospital em que ocotreram, Ribei& Preto, 1972-1974. 

Categoria 

Hospital Particular Indigente INPS Outras Total 

A 131 3.115 15 B 46 6 1.898 2106 
C 255 23 4.654 347 
D 244 3 1.337 134 
E 15 9 160 19 
F 102 2.396 1.885 144 

3.307 
2.160 
5.279 
1.718 

203 
4.527 

Total 793 5.552 9.949 900 17.194 

enquanto que os nospitais (B, C, D e E, a concluir que o estado civil não condiciona 
atendem respectivamente a 87,8%, 88,1%, urn tipo determinado de parto. 
77,8% e 68,4% de pacientes do INPS. No 
hospital F, 45,20/0 das pacientes são do TNPS 
e 52,9%, indigentes. 

Resumo 

Partos hospitalares segundo o tipo e 
estado civil das mulheres 

No Quadro 10, verifica-se que a grande 
maioria das mulheres tem parto considerado 
“normal” qualquer que seja o estado civil 
das pacientes, correspondendo a esse tipo 
69,9% de todos os partos nos três anos con- 
siderados. 

Os casos de cesariana correspondem a 
pouco mais de 20,0% do total de partos, 
enquanto que os de fórceps e “outros” tipos 
não chegam a 5% cada um. 

Nos diferentes estados civis, esta propor- 
$ío praticamente se mantém, 0 que nos leva 

, 

Estudaram-se os partos hospitalares de 
mulheres residentes no municipio de Ribei- 
rão Preto, Sáo Paulo, entre 1972 a 1974, que 
corresponden1 a mais de 95% do total de 
partos ocorridos. Analisaram-se dados do 
Centro de Processamento de Dados Hospita- 
lares (CPDH) do Departamento de Medici- 
na Social da Faculdade de Medicina de Ri- 
beirão Preto da U.S.P. As variáveis estuda- 
das, foram: hospital de ocorrência (seis 
maternidades), idades das máes, estado ci- 
vil, categorias de interna@0 (particular, indi- 
gente, INPS e outra) e tipos de parto (nor- 
mal, fórceps, cesariana e outros). 

QUADRO lO--Patios hospitalares segundo o tipo e estado civil das mulhere;, Ribeir& Preto, 
1972-l 974. 

Estado civil 

Tipo de parto Solteira Casada Amasiada Viúva Desquitada Ou tra Total 

Normal 1.324 10.511 72 41 28 60 12.036 
Fórceps 86 477 1 1 569 
Cesariana 434 3.271 

22 
3 7 10 3.747 

Outra 130 689 11 3 3 6 842 

Total 1.974 14.948 109 48 38 77 17.194 



Gardonyi Cavvaiheiro - PADROES DE ATENDIMENTO AO PARTO 247 

Os resultados obtidos nrostraram que o 
grupo etário de 20-29 anos, foi responsavel 
por cerca de 60% dos partos hospitalares. 
0 grupo de 15-I 9 anos predominou nos 
hospitais que atendem mais a “indigentes”: 
sugerindo a influência de fatores sócio-eco- 
nômicos e culturais, como 0 casamento pre- 
coce ou a maior afluência de ruães solteiras. 
Quanto ao estado civil, mais de 85% dos 
partos corresponden1 a mulheres casadas ou 
tendo liga@0 estável. A propoqão de partos 
de mulheres casadas foi menor nos hospitais 
que atendem a indigentes. Houve no período 

uma evidente tendência de aumento de par- 
tos de mulheres com Iigacão irregular. A 
proporcão de mães solteiras nos três anos 
diminuiu cm razão inversa do aumento da 
idade. 

Mais de 90% dos partos tiveram cober- 
tura do INPS (57,9%) ou foram de indi- 
gentes (32,3%). Menos de 5% das pacien- 
tes eram particulares. Quanto ao tipo de 
parto, embora a maioria tenha tido parto 
r‘norn~aI”, notou-se na categoria de inter- 
naqáo particular urna crescente elevacáo dos 
partos por cesariana. 0 
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Pautas de la atención de partos en el municipio de 
Ribeìrão Preto, Siio Paulo, Brasil (Resumen) 

Se estudiaron los partos atendidos en hospita- 
les de mujeres residentes en el municipio de Ri- 
beirão Preto, Sáo Paulo, de 1972 a 1974; estos 
partos representan más del 95% del total de 
los partos ocurridos. Se analizaron los datos del 
Centro de Elaboración de Datos de Hospital 
(CPDH) del Departamento de Medicina Social 
de la Facultad de Medicina de Ribeirão Pre- 
to, de la Universidad de São Paulo. Se estudia- 
ron las variables siguientes: hospital en que tu- 

vieron lugar (seis maternidades), edad de la 
madre, estado civil, categorías de hospitalización 
(privado, indigente, INPS y otras), así como los 
tipos de parto (normal, con fórceps, operación 
cesárea y otros). 

Los resultados revelaron que alrededor del 
60% de los partos atendidos en hospitales tuvo 
lugar en el grupo de edad de 20-29 años. El gru- 
po de 15-19 años predominó en los hospitales 
que atienden a mayor número de “indigentes”, 



248 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - Septiembre 1978 

lo que revela la influeucia de factores socioeco- 
nómicos y culturales, como el matrimonio pre- 
coz o la mayor proporción de madres solteras. 
En cuanto al estado civil, en más del 85yo de 
casos se trataba de mujeres casadas o con víncu- 
los estables. La proporción de partos en las mu- 
jeres casadas fue menor en los hospitales que 
atienden a indigentes. Durante el período se ob- 
servó la tendencia evidente al aumento de partos 
en las mujeres con relaciones irregulares. La pro- 

porción de madres solteras en los tres años dis- 
minuyó en razón inversa al aumento de edad. 

Más del 90% de los partos estaban cubiertos 
por el INPS (57.9%) o por hospitales para in- 
digentes (32.3a/o). Menos del 5% de las pacien- 
tes eran de hospitales privados. Aunque en la 
mayoría el parto fue “normal”, se observó en 
la categoría de hospitalización de privados un 
aumento creciente de partos por intervención 
cesárea. 

Patterns of delivery care in Ribeiráo Preto Municipality, 
Sáo Paulo, Brazil (Summaty) 

A study was made of hospital deliveries of 
women residing in Ribeirão Preto Municipality, 
São Paulo State, between 1972 and 1974; these 
constitued more than 95 per cent of all deliv- 
eries. The data analyzed were those of the Hospi- 
tal Data Processing Center of the Social Medi- 
cine Department of Ribeirão Preto Medical 
School of São Paulo University. The variables 
studied were: hospital involved (six maternity 
establishments), ages of mothers, marital status, 
patient status (private, indigent, National Socia1 
Welfare Institute patient, and others), and types 
of delivery (normal, forceps, cesarean, and 
others). 

It was found that the 20-29 year age group ac- 
counted for about 60 per cent of the hospital 
deliveries. The 15-19 year age group predomi- 
nated in hospitals emphasizing service to “indi- 
gents,” which suggests the influente of socioeco- 

nomic and cultura1 factors such as early marriage 
or the greater influx of unwed mothers. In regard 
to marital status, more than 85 per cent of the 
deliveries were of women who were married or 
in a stable relationship. The proportion of mar- 
ried-woman deliveries was smaller in hospitals 
for indigents. Deliveries of women in irregular 
liaisons tended visibly upward during the period. 
The proportion of unwed mothers during the 
three years varied inversely with their age. 

More than 90 per cent of the deliveries were 
covered by the National Socia1 Welfare Institute 
(57.9 per cent) or were of indigent mothers (32.3 
per cent). Less than five per cent were privatc 
patients. As for the type of delivery, though, 
most of the deliveries were “normal,” a rise in 
cesarean birthq was ohservcd among private pa- 
ttents. 

Etude statistique sur les accouchements dans la municipalité 
de Ribeíráo Preto, Sáo Paulo, Brésil (Résumé) 

Il a t:tG procédc à utte étude statistique des 
accouchernents effectués à I’hôpital dans la mu- 
nicipalitE de Riheirão Preto, dans I’Etat de São 
Paulo, entre 1972 et 1974; ces accouchementa 
représentaient plus de 9570 de tous les accou- 
rhements enregistrés dans cette commune. Les 
données analysees ant etc fournies par le centre 
d’informatique hospitalière du département de 
médecine sociale de la Faculté de médecine de 
Ribeirão Preto, qui rclève de l’Uni\,ersité de Sáo 
Paulo. Les variables Etudiées ont été les suivan- 
tes: les hôpitaux sur lesquels a porté cette étude 
(six maternités), l’âge des meres, leur situation 
de famille, lerrr \ituation sociale (particulier, in- 

digem, INPS ou autres) et le type d’accouche- 
ment (normal, forceps, césarienne, ou autres). 

On a constaté qu’environ 6Oyo des accouchées 
avaient entre 20 et 29 ans. C’est dans les hôpi- 
taux qui avaient un service spécial de soins aux 
indigents que 1’011 a trouvé le plus grand nomhrr 
de meres de 15 à 19 ans, ce qui montre l’in- 
fluente sur le niveau de vie de certains facteurs 
socio-économiques tels que le mariage précoce 
ou de certains facteurs culturels, qui pèsent par- 
ticulièrement lourd sur les meres célibataires. En 
ce qui conceme la situation de famille, plus de 
85yo des accouchées étaient des femmes mariées 
ou avaient une liaison stahlr. La proportion de 
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femmes mariées était plus faible parmi les accou- 
chées des hôpitaux pour indigents. Durant la pé- 
riode sur laquelle a porté l’étude, le nombre 
d’accouchements de femmes ayant eu une liaison 
passagère a augmenté sensiblement. Durant les 
trois années considérées, le nombre de mères cé- 
libataires a été inversement proportionnel à leur 
âge. 

Plus de 9070 des accouchements ont été cou- 
verts par I’INPS (57,9oJ,) ou par I’aide aux in- 
digents (32,3o/o). Moins de 5% ont été payés 
par des particuliers. Quant au type d’accouche- 
ment, bien que la plupart d’entre eux aient été 
normaux, on a assisté à une augmentation du 
nombre de naissances par césarienne parmi les 
accouchements payés par des particuliers. 


