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RESUMO 

 

Este estudo buscou identificar os fatores que influenciam as condições de nascimento das 
crianças do município de São José do Norte/RS, com a finalidade de subsidiar o planejamento e 
a implementação das ações de saúde voltadas para o binômio materno-infantil.  Foi realizado 
um estudo transversal de base populacional com recém-nascidos deste município, no período 
de janeiro a setembro de 2004. As informações sobre os nascimentos foram obtidas junto ao 
livro de registros de nascimentos e foram aplicados questionários às puérperas no pós-parto 
imediato, de modo a obter informações quanto às condições socioeconômicas, demográficas, 
da história reprodutiva prévia, dos hábitos maternos e da situação ocupacional familiar. Foram 
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entrevistadas 188 mães (98,4%) internadas no Hospital e Maternidade São Francisco de São 
José do Norte/RS, ou transferidas para o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., no 
município do Rio Grande/RS, considerado referência para transferências de gestantes de risco 
da região. Entre os principais dados socioeconômicos destacam-se: a elevada porcentagem de 
famílias com baixa renda (28,2% vivem com menos de um salário mínimo); o percentual 
elevado de baixa escolaridade materna e, sobretudo, paterna; o índice elevado de gestantes 
adolescentes (31,4%); e a falta de saneamento básico em um quarto das residências. Quanto à 
situação ocupacional, houve predomínio de atividade familiar na pesca e na agricultura, com 
percentuais elevados de exposição a agrotóxicos. Com relação às patologias mais prevalentes 
da gestação, foram relatadas anemia (79,4%), infecção urinária (49,1%) e hipertensão arterial 
(11,4%). Quanto à assistência pré-natal, destaca-se o fato de que 92% das mães realizaram, no 
mínimo, uma consulta. No entanto, somente 53,2% iniciaram-na no primeiro trimestre da 
gestação e 64,9% realizaram cinco ou mais consultas. O índice de cesarianas foi de 30,3% e, 
em 39,3% dos partos, houve indução com ocitócitos. Quanto às condições de nascimento, 9,6% 
(<2500g) dos recém-nascidos apresentaram baixo peso ao nascer e 27,1% peso insuficiente 
(2500g-2999g). Esses resultados mostram a necessidade de que o poder público municipal 
volte a sua atenção para o binômio materno-infantil, melhorando as condições socioeconômicas 
da população, sobretudo a renda e a escolaridade dos pais. Faz-se necessária uma ação junto 
às adolescentes para reduzir o índice de gestação nessa faixa etária. Da mesma forma, é 
preciso melhorar a periodicidade e a precocidade do acompanhamento pré-natal e a assistência 
ao parto, reduzindo a porcentagem de induções.  

 

Palavras chaves: Saúde Materno-Infantil. Resultado da Gravidez. Meio Ambiente e Saúde 

Pública. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
 

Condiciones de nacimiento de los niños del municipio de São José do 
Norte/RS/Brasil 

 
 

Este estudio busca identificar los factores que influencian las condiciones de nacimiento de los niños en el municipio de São José do 
Norte/RS, con la finalidad de subsidiar el planeamiento y la ejecución de las acciones de salud materno-infantil. Fue realizado un 
estudio transversal de base popular con recién nacidos de ese municipio, en el periodo de enero a septiembre de 2004. Las 
informaciones sobre los nacimientos fueron obtenidas en el libro de registro de nacimientos, y fueron aplicados cuestionarios a las 
parturientas en el puerperal inmediato, de manera a obtener informaciones cuanto a las condiciones socioeconómicas, demográficas, 
de la historia reproductiva previa, de los costumbres maternos y de la situación ocupacional familiar. Fueron entrevistadas 188 
madres (98,4%) internadas en el Hospital y Maternidad São Francisco, de São José do Norte/RS, o transferidas para el Hospital 
Universitario Dr. Miguel Riet Correa Jr., en el municipio del Rio Grande/RS, considerado referencia para transferencias de gestantes 
de riesgo de la región. Entre los principales datos socioeconómicos se destacan: la elevada porcentaje de familias con baja renta 
(28,2% viven con menos de un sueldo mínimo); el porcentual elevado de baja escolaridad materna y, sobretodo, paterna; el índice 
elevado de gestantes adolescentes (31,4%), y la falta de saneamiento básico en un cuarto de las viviendas. Cuanto a la situación 
ocupacional, hubo predominio de actividad familiar en la pesca y en la agricultura, con porcentuales elevados de exposición a 
agrotóxicos. Con relación a las patologías más prevalecientes de la gestación, fueron relatadas anemia (79,4%), infección urinaria 
(49,1%) e hipertensión arterial (11,4%). Cuanto a la asistencia prenatal, se destaca el hecho de que 92% de las madres realizaron por 
lo menos una consulta. Pero solamente 53,2% la empezaron en el primero trimestre de la gestación, y 64,9% realizaron cinco o más 
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consultas. El índice de cesarianas fue de 30,3%, y, en 39,3% de los partos, hubo inducción con ocitócitos. Cuanto a las condiciones 
de nacimiento, 9,6% (<2500g) de los recién nacidos presentaron bajo peso al nacer, y 27,1% peso insuficiente (2500g – 2999g). Eses 
resultados muestran la necesidad de que el poder público municipal vuelva su atención para el binómio materno-infantil, mejorando 
las condiciones socioeconómicas de la población, sobretodo la renta y la escolaridad de los padres. Es necesaria una acción junto a 
las adolescentes para reducir el índice de gestación en esa edad. De la misma manera, es preciso mejorar la periodicidad y la 
precocidad del acompañamiento prenatal y la asistencia al parto, reduciendo el porcentaje de inducciones. 

 
 
Palabras-claves: salud materno-infantil, resultado de la gravidez, medio ambiente y salud pública. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Condition of childbirth in São José do Norte/RS, Brazil 
 
This study aims at identifying factors influencing the condition of childbirth in São José do Norte/RS, 
in order to contribute to planning and conducting measures for mothers and children. A cross-
sectional study on a popular basis was conducted among newborn babies in this district, from 
January to September 2004. Data about birth were caught from registrar books, and the mothers 
were interviewed soon after parturition, about their social-economical, demographic condition an 
about their previous reproductive history, their habits and their familiar condition concerning 
employment. The interviewed were responded by 188 inpatient mothers (98,4%) from the São 
Francisco Hospital-Maternity Ward, in São José do Norte/RS, or transferred to Dr. Miguel Riet 
Correa Jr. University Hospital, in the district of Rio Grande/RS. This one is considered a preferential 
hospital for transferences of high-risk pregnancies in this region. Among the principal socio-
economical data, a high percentage of low income families (28,2% earn less than a minimum 
salary); a high percentage of low instruction both of mothers and fathers, mainly fathers; a high rate 
of teenager pregnancies (31,4%), and a lack of basic sanitation for one quarter of houses were 
found. Concerning work and employment condition, most families depend on small-scale fishing 
and on agriculture, with high percentages of exposition to agro-chemicals. Concerning patologies 
related to pregnancy, anemia (79,4%), urinary infection (49,1%) and arterial hypertension (11,4%) 
were prevalent. Concerning prenatal care, 92% had at least one visit, but only 53,2% began 
prenatal care within the first quarter of pregnancy period, and 64,9% had made five or more visits. 
The rate of Caesarian parturition was 30,3%, and in 39,3% of cases, delivery was induced with 
ocitocites. Concerning birth condition, 9,6% (<2500g) of newborn babies had low weight, and 27,1% 
had unsufficient (2500g – 2999g) weight. These results evidence the need of more care by the 
public administration in the district towards mothers and children, improving social-economical 
condition of inhabitants, mainly the income and education of fathers. Measures towards teenager 
pregnancies are required for reducing their rate in this age. Also it is necessary to improve the 
prenatal care in periodicity and precocity, as well as the care on parturition, in order to decrease the 
rate of induction procedures. 
 
 
Key words: mother-child health, pregnancy, environment, public health. 
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APÊNDICE A 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
CURSO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM  

 CONDIÇÕES DE NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE 
 

Questionário nº: ____ 
Entrevistador: _____________________         Data da Entrevista: _ _/_ _/_ _ _ _  
 

Entrevis _ _/_ _/_ _ _ _  
 

1.Hospital: 
(1) Hospital Universitário     (2) Hospital São Francisco 

 
Hosp _ 

                                                                                    
DADOS DO RECÉM-NASCIDO  

 
 

RN de: __________________________________________  
                                         (nome da mãe)  
Quarto nº: ________  
Data de nascimento: _ _/_ _ /_ _ _ _  
     
Hora do nascimento: _ _/_ _                            

Datanasc _ _/_ _/_ _ _ 
_ 
 
Horanasc_ _/_ _ 

2. Sexo do RN: _   
             (1) Feminino     (2) Masculino    (9) ignorado    Sexo _ 
  
3. Estado ao nascer: _  
                  (1) nascido vivo       
                  (2) morto durante a gestação                   
    (3) morto durante o parto  
      (4) morte fetal (ignora-se o momento da morte)  Estado _ 

 
4. Tipo de gravidez:  
          (1) Única            (2) Gemelar       (3) Outro             Tipograv _ 
  
5. Tipo de parto:  
                                 (1) normal  (2) cesárea  (3) normal+fórceps                                                           Tiparto_ 
  
6. Parto induzido:  
   (1) sim   (2) não                 Parindu _ 
             
   Se SIM, quantas ampolas de Syntocinon? _ _ _   
  

Nº Amp _ _ _ 

                         
7.Peso ao nascer: _ _ _ _ gramas  (9999) ignorado      Pesonasc _ _ _ _ 
        
8. Comprimento ao nascer: _ _ , _ (99,9) ignorado      Compnasc _ _ , _ 
        
9. Idade gestacional conforme exame físico: _ _ , _ semanas (capurro )              IG _ _ , _ 
  
É Prematuro? _              (1) sim       (2) não            Premat _ 
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10. Malformação?   (1) não          (2) sim                   Malform _  
 

             Se sim, qual? ____________________________    (8) NSA  Malfqual _ _ 
  
11.  APGAR:                              AP 1º_ _ 
  
1º Minuto:                                                  5º Minuto:                         AP 5º _ 
         
12. Perímetro Cefálico: _ _,_        PC _ _,_ 
   
13. Perímetro Toráxico: _ _,_        PT _ _,_ 
  
14. Complicações durante o parto (distocias)?      (1) sim          (2)não                (3) ignorado 
   

Comppart  _ 

Se SIM qual?___________________________  Compqual  _ _ 
 
 

DADOS DA MÃE 
 

 
              ANTES DE APLICAR O QUESTIONÁRIO, OBTER, NOS REGISTROS DA 
              PASTA DE  INTERNAÇÃO     DA    MÃE,   AS SEGUINTES  INFORMAÇÕES: 
 
Nome da Mãe: ____________________________  
  
15. Categoria:  
      (1) Particular (2) SUS           (3) Plano de Saúde ou Convênio          Categor _ 
                      
16. Peso da mãe no dia do parto: _ _ _ , _ quilos              (999,9) ignorado                         Pesopart _ _ _ , _ 
APRESENTAÇÃO:   
 
Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande e estou fazendo um trabalho com mães.  
Por isto, eu gostaria de te fazer  algumas   perguntas. 

 

  
  
17. Tu moras na cidade ou fora dela? _     
       (1) urbana    (2) rural    (3) não sabe                          Zona _ 
  
18. Qual é a tua idade?     _ _ anos. (em anos completos)                                         Idade _ _ 
  
19. Tu vives com marido ou companheiro? _         (1) não        (2) sim                          Companhe _ 
      
20.Até que série tu estudaste na escola?                                          série: _ _                  Escolm _ _ 

(00) (00) analfabeto                                                 grau: _ _  
(01)        De 1 à 4 anos de escolaridade  
(02)        De 5 à 8 anos de escolaridade  
(03)        2º Grau incompleto  
(04)        2º Grau completo  
(05)        3º Grau incompleto  
(06)        3º Grau completo e mais  
(07)        Sabe ler e escrever  

                             (88) NSA  
                             (99) ignorado                                                                        
                                                                                                                                        
21. Até que série estudou o teu marido/companheiro?                     série: _ _                         Escolp _ _ 
                             (00)analfabeto                                                    grau: _ _  

(01)       De 1 à 4 anos de escolaridade  
(02)       De 5 à 8 anos de escolaridade  
(03)       2º Grau incompleto  
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(04)       2º Grau completo  
(05)       3º Grau incompleto  
(06)       3º Grau completo e mais  
(07)       Sabe ler e escrever  

                            (88) NSA  
                            (99) ignorado                                                                        
                                                                                                                                                               
  
22. Cor (observar):   
                      (1) branca      (2) preta      (3) mista             Cor _ 
 
GRAVIDEZ  ATUAL 
 
Primeiro vamos falar sobre esta gravidez 
 
SE A MÂE TIVER A CARTEIRA DE GESTANTE,  
RESPONDER AS QUESTÕES Nº 18 A 28 COM O AUXÍLIO DA MESMA 
 
23. Qual foi o 1º dia da tua última menstruação?   DUM _ _/_ _/_ _ _ _ Dum _ _/_ _/_ _ _ _ 
   não sabe a DUM (99/99/99)       não se aplica (88/88/88)  
                                                                                                                             
 24.Tu fizeste pré-natal nesta gravidez? _   
                                  (1) sim   (2) não  Prenatal _ 
    
 25. A quantas consultas pré-natais tu foste?     _ _ consultas                                                    Nconspre _ _ 
(88) não se aplica (não fez pré-natal)  
      
 26. Em que mês de gestação tu iniciaste o pré-natal?     _ _ mês                                                       Prenames _ _ 
(99) ignorado          (88) não se aplica (não fez pré-natal)  
  
27.  Data da 1ª consulta pré-natal: _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                1ªCprena _ _/_ _/_ _ _ 

_ 
não sabe (99/99/99)       não se aplica (88/88/88)  
  
28.  Data da última consulta pré-natal: _ _/_ _/_ _ _ _                                                                         Ultcpre _ _/_ _/_ _ _ _ 
não sabe (99/99/99)       não se aplica (88/88/88)  
  
29.   Peso da mãe na 1ª consulta pré-natal: _ _ _ , _                                                                        1ªCpeso _ _ _  , _ 
não sabe (999,9)       não se aplica (888,8)  
  
30.  Peso da mãe na última consulta pré-natal: _ _ _ , _                                                                        Ultcpeso _ _ _ , _ 
não sabe (999,9)       não se aplica (888,8)  
  
31. Qual era o teu peso antes desta gravidez? _ _ _ , _ quilos                           Pesopreg _ _ _ , _ 
não sabe (999,9)         
  
32. Qual foi teu peso no final desta gravidez? _ _ _ , _ quilos                        
não sabe (999,9) 

Pesofing _ _ _ , _  
  

  
33. Durante esta gravidez tu tiveste problema de:  
  
Pressão Alta? _              (1) não   (2) sim                                                                           Hiperten _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado                        Hipermed _ 

                                   
Açúcar no sangue? _      (1) não  (2) sim                                            Diabete _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado   Diabmed _ 
                      
Anemia? _                     (1) não  (2) sim               Anemia _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado  Anemimed _ 
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Infecção urinária? _       (1) não   (2) sim                             Infecuri _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado                                     Infurime _ 
  
Sífilis?                            (1) não   (2) sim       Sífilis _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado        Sifimed _ 
  
Rubéola?                        (1) não   (2) sim       Rubéola_ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado                                     Rubmed _ 
  
Toxoplasmose?              (1) não   (2) sim       Toxoplas _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado        Toxoplasmed _ 
  
Ameaça de aborto? _     (1) não   (2) sim             Amaborto _ 
Se SIM, foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado                      Amabomed _ 
Outro?                            (1) não  (2) sim                             Outrprob _ 
Se SIM, qual? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Foi um médico que te disse? _  (3) sim     (4) não      (8) nsa      (9) ignorado   Outprmed _ 
  
34. Tens algum grau de parentesco com o pai de teu filho?  
                                       (1) não  (2) sim       Paren _ 
Se SIM, qual? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              Qualpare _ _ 

 
35. Se foi cesárea:     (5) Eletiva   (6) Indicação   
Se foi indicação, por que?___________________        Eeind _ 
                    Parend _ _ 
 
HISTÓRIA REPRODUTIVA PRÉVIA 
 
Vamos falar sobre a(s) tua(s) gravidez(es) anterior(es): 
              
36. Tu estiveste grávida antes desta gravidez?     (1) não            (2) sim                         Gravant _ 
  
37. Quantas vezes tu estiveste grávida antes desta? Quero que contes todas as gravidezes,  
      até as que não chegaram ao final: _ _   
     (88) não se aplica (não esteve grávida antes)          (99) ignorado   Numgrav _ _ 
         
38.Qual é o número de filhos vivos que tens? _ _            NºFilhos _ _ 
                
39. Qual é a posição do RN em estudo (em relação ao nº de filhos vivos da mãe)? _ _     Posiçrn _ _ 
                       
40.Qual é o intervalo INTERGESTACIONAL, ou seja, o intervalo entre o início da gravidez do            Intgesta _ _ _ (meses) 
recém-nascido e o fim da gravidez anterior da mãe?    _ _ anos e _ _ meses             (88) nsa  
  
41. Qual é o intervalo INTERPARTAL, ou seja, o intervalo entre o nascimento do recém nascido e         Intpartal _ _ _ (meses) 
       o nascimento do teu ultimo filho?    _ _ anos e _ _ meses (88) nsa    
   

 

               
42.Tiveste algum aborto, ou seja, uma gravidez interrompida antes dos cinco meses?  
      (0) não  (1) sim                                                                                                                Abort _ 
      Se sim, quantos? _ _     (88) não se aplica       (99) ignorado    Numabort _ _ 
  
  
43.Tiveste algum filho que nasceu morto com sete meses ou mais de gravidez? _ _  
      (0) não  1) sim                                                                                                                        Natimort _ 
      Se sim, quantos? _ _     (88) não se aplica       (99) ignorado     Nnatimort _ _ 
                                              
                                                                                                                                                      
44. Tiveste algum filho que nasceu com peso entre 500 e 1499g? _ _  
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      (0) não    (1) sim                                                                                                       Mbpn _ 
       Se sim, quantos? _ _    (88) não se aplica    (99) ignorado    Nmbpn _ _ 
                                         
45. Tiveste algum filho que nasceu com peso entre 1500 e 2499g? _ _                                              
      (0) não    (1) sim                    Bpn _ 
      Se sim, quantos? _ _     (88) não se aplica    (99) ignorado                                              Nbpn _ _ 
                                         
46. Tiveste algum filho que nasceu com peso entre 2500 e 2999g? _   
      (00) não    (01) sim                Pinsuf _ 
       Se sim, quantos? _ _   (88) não se aplica    (99) ignorado      Npinsuf _ _ 
                                                                                                                                                                             
47. Tiveste algum filho que nasceu com peso entre 3000 e 3999g? _ _   
      (0) não    (1) sim          Padequa _ 
       Se sim, quantos? _ _   (88) não se aplica    (99) ignorado   Npad _ _  

 
48. Tiveste algum filho que nasceu com peso acima de 4000g? _ _                                                    
      (0) não    (1) sim           Sobrepeso _ 
      Se sim, quantos? _ _     (88) não se aplica    (99) ignorado   Nsobrep _ _ 
49. Tiveste algum filho que nasceu vivo antes do tempo, ou seja TPP?  
      (0) não    (1) sim               Prema _ 
      Se sim, quantos?_ _      (88) não se aplica    (99) ignorado                                    Numprema _ _ 
      Se sim, qual tempo de gestação?_ _ semanas   
         
50. Tiveste algum filho que nasceu com alguma patologia, malformação ou DM?                            
      (0) não    (1) sim                    Pato _ 
      Se sim, quantos? _ _    (88) não se aplica    (99) ignorado            Numpato _ _ 
      Se SIM, qual ?  __________________________                                                                                                             Qualpat _ _ 
  
51. Tens algum grau de parentesco com o pai desta criança com alteração?  
       (0) não    (1) sim      Parentepai _ 
       Se sim, qual?     (88) não se aplica    (99) ignorado   Qualpa _ _ 
  
52. Os avós paternos desta criança com alteração têm algum parentesco entre si?  
      (0) não    (1) sim          Pvopat _ 
      Se sim, qual? (88) não se aplica    (99) ignorado    Qualpvop _ _ 
                                                                                                                                                       
53. Os avós maternos desta criança com alteração têm algum parentesco entre si?  
     (0) não    (1) sim                                       Pavomat  _ 
     Se sim, qual?  (88) não se aplica    (99) ignorado                                                                  Qualpvom _ _ 
  
54. Existem casos de malformação ou DM na família?  
     (0) não    (1) sim                                      Malfami _ 
     Se sim, qual a patologia? (88) não se aplica    (99) ignorado  Qmalfami _ _ 
 
           
 
HÁBITOS PESSOAIS 
   
Agora vou te perguntar sobre teus hábitos diários: 

 
Sobre tabagismo: 

 
55. Fumaste durante a gravidez (esta última gravidez)? _                                                     Fumava _ 
     (1) não        (2) sim    
     Se sim, em qual trimestre? fumperio _  
                           (3) nos primeiros 3 meses  
             (4) dos 4 aos 6 meses                                                               
             (5) dos 7 meses até o fim da gravidez    
                           (6) a maior parte da gravidez  
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                           (7) todos os dias  
                           (8) NSA  
                              
       Se sim, quantos cigarros tu fumavas por dia?  _ _      Nºcigdia_ _ 
 
 
Sobre tabagismo passivo 

 
Se vive com marido ou companheiro:                                                 
 

 
56.  Durante esta última gravidez,  o teu marido/companheiro fumou?  Fumari _ 
       (1) não      (2) sim      (8) nsa                                                                                     
  
se o marido fumava:  
57. Quantos cigarros o teu marido/companheiro fumou por dia? _ _                                            Ncigmdia _ _ 
            (88) não se aplica            (99) ignorado   
 
Se mora com outras pessoas: 

 
58. Das pessoas que moram na tua casa (fora o marido/comp.) alguém   
      fumava durante esta tua última gravidez?        (1) não        (2) sim      (8) nsa            Pfumocas _ 
      Se sim:  
      Quantas pessoas da tua casa, ao todo, fumaram? _ _    (88) não se aplica     (99) ignorado  Npesfum _ _ 
   
59. Durante tua gravidez, outras pessoas costumavam fumar na mesma  
      sala em que tu estavas trabalhando?  
     (1) nunca      (2) a maior parte do tempo      (3) às vezes      (8)nsa Fumtrab _ 
         

  Sobre bebidas com álcool: 
        
60.  A senhora costumava beber bebida de álcool durante a gravidez (atual)? _ Alcool _ 
      (1) não    (2) sim           
     Se sim, em qual trimestre? Alctrim _ 
                           (3) nos primeiros 3 meses, socialmente                         
             (4) dos 4 aos 6 meses, socialmente                                                               
                           (5) dos 7 meses até o fim da gravidez, socialmente  
                           (6) a maior parte da gravidez, socialmente     
                           (7) todos os dias  
                           (8) NSA   
 
Agora vamos falar sobre drogas: 
         
61. A senhora costumava  utilizar ou  utilizou algum tipo de droga durante a gravidez ( atual )? Drogas _ 
      (1) não      (2) sim  
   
62.  Se sim, em qual trimestre?  DrogTrim _ 
                           (3) nos primeiros 3 meses, socialmente  
             (4) dos 4 aos 6 meses, socialmente                                                               
             (5) dos 7 meses até o fim da gravidez, socialmente    
                           (6) a maior parte da gravidez, socialmente  
                           (7) todos os dias  
                           (8) NSA   
 
Agora vamos falar sobre trabalho: 
                            
63. Durante a gravidez, tu trabalhaste fora de casa?     (1) não    (2) sim                        Trabrem _ 
       
64. Mês da gravidez em que iniciou: _ _      Trabini _ _ 
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65. Último mês da gravidez em que trabalhou: _ _                                         Trabfin _ _ 

(00) (00)Já trabalhava antes da gravidez         (88) não se aplica  
        
                                
66.  Qual a tua ocupação? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         Ocupação _ _ _ 
(1) zona rural      (2) zona urbana                                                                             Ocupzon _ 
   

 No trabalho, utilizas produtos considerados tóxicos ou estás exposta a eles?                                             Expomãe _ 
      (1) sim      (2) não   (3) ignorado     (4) nsa   
  
67. Se sim, qual ?______________________  Tempo de exposição?________________              Qualexpm _ _ 
                              Tempexpm _ _ _ 

(meses) 
68. Utilizas equipamentos de proteção?   
        (1) sim      (2) não     (3) nsa  Equimãe _ 
   
69. Qual a ocupação do pai do RN quando a senhora engravidou?___________________               Ocupai _ _ _ 
70. No trabalho, utilizava produtos considerados tóxicos ou foi exposto a eles?                            Expopai  _ 
(1) sim      (2) não (3) ignorado     (4) nsa  
  
71.Se sim, qual ?______________________  Tempo de exposição?________________     Qualexpp _ _ 
 Tempexpp _ _ _ 

(meses) 
   
72.Utilizava equipamentos de proteção? Equipai _  
(1) sim      (2) não     (3) nsa  (4) ignorado       
     
73.Qual a ocupação dos avós maternos do RN?___________________                                         Ocupvom _ _ _ 
                                                                                                                                                           Ocupvam _ _ _ 
                                   

74    74.No trabalho, utilizavam produtos considerados tóxicos ou estavam expostos a eles?   
  

Expovoma _ 

               (1) sim      (2) não  (3) ignorado    (4) nsa       Expovama _ 
                                                                                                                                                            
75. Se sim, qual ?______________________  Tempo de exposição?________________                Qexpvoma _ _ 
 Qexpvama _ _ 
 Texpvoma_ _ _ 

(meses) 
 Texpvama _ _ _ 

(meses) 
  
76. Utilizavam equipamentos de proteção?        Equivoma _ 
(1) sim      (2) não (3) nsa  (4) ignorado       Equivama _ 
  

 Qual a ocupação dos avós paternos do RN?___________________                                                 Ocupvop _ _ _ 
 Ocupvam _ _ _ 
  

 No trabalho, utilizavam produtos considerados tóxicos ou estavam expostos a eles?   
  

Expovop _ 

(1) sim      (2) não    (3) nsa     (4) ignorado       Expovap _ 
  
77. Se sim, qual ?______________________  Tempo de exposição?________________                   Qexpvop _ _ 
                  Qexpvap _ _ 
 Texpvop_ _ _ (meses) 
 Texpvap _ _ _ (meses) 
  
78. Utilizam equipamentos de proteção?         Equivop _ 
 (1) sim      (2) não     (3) nsa   (4) ignorado        Equivap _ 
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HÁBITOS ALIMENTARES 

 

 79. Costumas comer legumes e verduras?  (1) sim      (2) não                                Legver _ 

   

 Costumas lavar bem os alimentos antes de comer? (1) sim      (2) não    Lavalime _  

  

 Pela proximidade da lagoa, costumas comer peixe da lagoa? (1) sim     (2) não   Compeixe _ 

  

80. Se sim com que freqüência?__________________  Frepeixe _ _ 

 

CONDIÇÕES DE MORADIA 

 

Agora vou te fazer algumas perguntas sobre as tuas condições de moradia: 
  

       81.Quanto ganharam no mês passado, na tua casa? 
 

         
        renda 1: ______________  
        renda 2: ______________  
        renda 3: ______________  

        total: ______________        Renda _ _ _ _ 

82. Quem recebe a maior renda? _                              Chefefam _ 

       (1) o pai do rn          (2) a mãe do rn       (3) outro membro da famìlia do RN           Escchefe _ _ 

 

 Quantas pessoas moram na tua casa?  _ _  pessoas.                                  Pesmor _ _ 

83. Quantas peças tem a tua casa?  _ _  peças.                                          Pecasa _ _ 

  

84. Quantas peças usam para dormir? _ _  peças.                                         Peçdor _ _ 

  

85. Tipo de casa: _          Tipocasa _ 

       (1)tijolos com reboco                 

       (2)tijolos sem reboco  

       (3)madeira  

       (4)mista                    

       (5)edifício  

       (6)barro/lata/palha/papelão  

       (7)outros:_______________________  

  

86. Na maior parte das peças da casa, de que tipo é o piso?  Piso _ 

       (1)madeira (tábua ou parque)               
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       (2)lajota, ladrilho, tijoleta  

       (3)cimento  

       (4)carpete  

       (5)chão batido                                    

       (6)outro:_________________________  

  

87. Tem água encanada em casa? _ Aguaenc _ 

       (1) sim,dentro de casa         (2) sim,no quintal     (3) não            

               

88.  De onde vem a água usada para beber?  Aguabeb _ 

      (1) CORSAN    (2) poço artesiano (3) cacimba  

      (4) riacho/córrego/lagoa   (5) açude/aguada (6) outros:_______                       

   

89. Como é a privada/sanitário/patente da casa? _ Sanitari _ 

      (1) sanitário com descarga               (2) sanitário sem descarga                                         

      (3) casinha/fossa negra                (4) não tem  

    

90. Tem energia elétrica em casa?          (1) sim  (2) não  Enelétric _ 

                               

91. De onde vem a luz usada na tua casa?        (1) CEEE (2) gerador  Luzcasa _ 

  

92. Usa alguma coisa para aquecer a casa ?     (1) sim   (2) não                         Aquecasa _ 

   

93.Se sim:  

O que usas para aquecer a casa? (Marcar todos que usar) _                                 Tipaquec _ 

   (1) estufa elétrica      (2) estufa à gás      (3) lareira/salamandra (4) álcool   

   (5) fogão          (6) ar condicionado     (7) outros_____________________________           (8) NSA  

  

94. Tens fogão em casa?                (1) sim  (2) não  Fogão _ 

                  

95.  Se sim:                 

       Que tipo de fogão tem? _                Fogtip _ 

      (1) à Gás (2) elétrico (3) lenha          (8) NSA   

  

96. Se tem fogão a lenha:  

      O fogão tem chaminé fora de casa? _ Chaminé _ 

     (1) sim             (2) não          (8) NSA (não se aplica)                          
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97. Na tua casa tem?  
              (00)não              (Quantidade)sim              (9) ignorado  
              Rádio _ _           Rad _ _ 
              Geladeira _ _             GEL _ _ 
              Carro _ _           CARRO _ _ 
              Aspirador pó _ _           ASPI _ _ 
              Maq lavar roupa _ _          MAQLAV _ _ 
             Videocassete _ _           VIDEO _ _ 
              Tv a cores _ _          TV COR _ _ 
              Banheiro _ _           BANH _ _ 
              Freezer _ _           FREEZ _ _ 
              Empregada _ _           EMPRE _ _ 

98. Agora eu gostaria que tu ficasses em pé para que eu possa medir a tua altura  Altura _ _ _ , _ 
  altura: _ _ _ , _ cm  
  
Endereço:  
Rua: ___________________________________ nº: _____  
Bairro: ________________________________________  
  
Como chegar lá (ponto de referência, ônibus) 
_________________________________________________________ 

 

                      
_____________________________________________________________________________________
_____________ 

 

  
Casa de parentes ou vizinhos: 
_________________________________________________________________ 

 

  
Como chegar lá: 
_______________________________________________________________________________ 

 

                      
_____________________________________________________________________________________
_____________ 

 

         
Telefone (próprio ou de vizinho): _______________________  
   
Há quanto tempo moras nesse local? (em meses)        _ _ _ meses                                 Temploc _ _ _ 
   
Onde moravas antes? (nome do bairro) ____________________________________  
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Eu, ____________________________________________________declaro que fui esclarecida, de 
maneira simples e clara, sobre a pesquisa da qual estou participando, a qual traz como tema as 
Condições de Nascimento das Crianças do Município de São José do Norte. Estou ciente de que a 
qualquer momento posso deixar de participar do trabalho sem sofrer prejuízo algum, sendo o meu 
anonimato preservado além de ter o direito de receber esclarecimentos acerca de meus 
questionamentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A problemática relacionada ao processo saúde/doença não está vinculada apenas às 

condições sócio-ambientais de existência da população, que poderão produzir ao longo do tempo 

agravos à saúde, mas está também vinculada com a eficiência e eficácia do padrão de assistência 

à saúde que esta recebe. Para que a assistência à saúde esteja de acordo com as reais 

necessidades da população, torna-se necessário compreender as relações estabelecidas entre o 

indivíduo e o meio no qual está inserido. No que se refere à saúde materno-infantil, parece que os 

profissionais de saúde, durante o processo de planejamento de suas ações, têm sua preocupação 

voltada sobretudo para as patologias que podem interferir na gestação, no crescimento e no 

desenvolvimento fetal, esquecendo de identificar outros fatores de risco que contribuem para o 

aparecimento das patologias. A discussão de uma política de assistência à saúde deve considerar 

as características demográficas, sociais, econômicas, ambientais e culturais dos usuários, de modo 
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a ir ao encontro das reais necessidades de existência da população alvo e garantir a eficiência e a 

qualidade dos serviços prestados. 

A assistência de saúde no Brasil vem, ao longo dos anos, apresentando deficiências, tanto 

em termos quantitativos como qualitativos, podendo-se destacar a carência de recursos humanos, 

a multiplicidade de instituições atuando sem integração, a utilização da assistência à saúde com 

fins lucrativos e distorções no estabelecimento de prioridades. 

As observações de Carapinheiro (1993) sobre a organização do sistema de saúde de 

países da Europa Ocidental, a partir dos anos 60, mostram que esta se assemelha, em menor ou 

maior grau, à nossa realidade. Segundo esta autora, as mudanças ocorridas no setor saúde 

objetivavam a substituição do modelo hospitalocêntrico por uma retomada do sanitarismo. O 

sanitarismo trazia consigo a filosofia da promoção à saúde e da prevenção de doenças, com a 

organização das instituições e dos serviços dirigidos para os cuidados primários.  

O sistema de saúde brasileiro tem indícios de ser mais hospitalocêntrico do que o de 

países industrializados, necessitando uma análise mais aprofundada da articulação da rede 

hospitalar com o restante do sistema. A organização de uma rede básica que responda às reais 

necessidades da população, quanto ao acesso e à resolutividade, possibilitaria reverter esta 

tendência de convergência para o hospital, desencadeando um processo gradativo de 

desospitalização. Não cabe aqui negar o valor do hospital enquanto modelo de assistência à 

saúde, mas sim reservar a ele apenas o atendimento de casos mais complexos, que necessitem 

de cuidados intensivos e contínuos que envolvam alta tecnologia. 

Nas últimas décadas, o país passou por transformações econômicas e políticas 

significativas e rápidas. As mudanças econômicas, em especial, culminaram em alterações 

epidemiológicas e demográficas igualmente profundas. Entre 1960 e 1980, observou-se intensa 

migração interna e a proporção da população que vive em áreas urbanas cresceu de um terço para 

dois terços. Esta transição demográfica também indica que a sociedade deverá preocupar-se com 

políticas sociais que atendam às necessidades dessas populações. Indicadores de saúde são 

necessários para o planejamento, o gerenciamento e a avaliação dos serviços de saúde e, 

também, para a caracterização das tendências de mudanças nas políticas de saúde a serem 

adotadas em benefício da população. 

No Brasil, o início da preocupação governamental com a proteção à infância e à saúde da 

mulher, em termos formais, data de 1921, por ocasião da reorganização dos serviços de saúde, 

conhecida como reforma Carlos Chagas, onde o governo assumiu, pela primeira vez, a 

responsabilidade de atuar na área materno-infantil. O programa de Saúde Materno-infantil, de 

1974, teve como prioridade o controle da saúde dos menores de cinco anos de idade e sugeria que 

as ações tivessem por base a puericultura, pois propunha a incorporação do acompanhamento do 
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crescimento e do desenvolvimento de crianças sadias e das ações de caráter educativo, além 

daquelas de medicina preventiva (BRASIL, 1974).  

Este período teve ainda outros movimentos de proteção à criança. A Assembléia Mundial 

de Saúde, de Alma Ata, em 1978, propôs a meta de "Saúde para todos no ano 2.000" e, com isso, 

a problemática da saúde materno-infantil foi novamente objeto de ação. Com a indicação, em 

1979, do "Ano Internacional da Criança", a história da criança no Brasil e de sua repressão, voltou 

à cena. Formaram-se diversas associações que se articularam a outras na defesa dos direitos da 

criança e que acabaram influenciando na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 (BRASIL, 1989). 

Em busca de melhorias para as condições de saúde na área materno-infantil, foi criado, 

em 1983, pelo Ministério da Saúde, o PAISM - Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher - 

que foi resultado das fortes mobilizações dos movimentos feministas do final dos anos 70 e início 

dos anos 80. O PAISM ampliou o elenco de ações de saúde destinadas às mulheres, destacando a 

atenção pré-natal pelo seu impacto sobre os resultados alcançados na saúde materna e perinatal 

(BRASIL, 1989). O PAISM vem a contribuir com ações estratégicas de saúde que podem ser 

desenvolvidas por profissionais de saúde, juntamente com uma equipe multidisciplinar, envolvendo 

questões como o atendimento pré-natal que resulta na melhoria da qualidade de vida para o 

binômio mãe e filho, priorizando o aspecto preventivo em saúde. 

O Ministério da Saúde, em 1989, elabora o projeto "Assistência Integral à Saúde da 

Criança: Ações Básicas", uma das primeiras ações integradas em saúde. As ações básicas 

preconizadas eram: aleitamento materno e suplementação alimentar, imunização, controle das 

infecções respiratórias agudas, acompanhamento do crescimento, desenvolvimento e controle das 

doenças diarréicas. 

No entanto, apesar dessas iniciativas, destaca-se a necessidade de os programas de 

saúde incorporarem a idéia de continuidade, ou fugirem da atenção tangencial e do pronto 

atendimento. O modelo de desenvolvimento econômico dominante no Brasil, nas últimas décadas, 

apresenta, como conseqüência, uma população exaurida, vivendo em situação de desigualdade 

social, num quadro de desemprego e recessão. Nestas circunstâncias, as necessidades em saúde 

costumam aumentar, sem que pessoas disponham de renda suficiente e o Estado, de arrecadação 

necessária para prover serviços sociais cada vez mais caros. O atendimento ou não das 

necessidades tem íntima relação com a qualidade de vida das populações, relacionando-a com os 

direitos elementares do homem, como a educação, a nutrição, a habitação, o lazer, a oportunidade 

de trabalho, o direito à participação, a saúde física e mental. Para tanto, torna-se necessária uma 

política de saúde que abranja os problemas de forma preventiva, desenvolvendo ações que 

resultem na melhoria da qualidade de vida destas populações, atuando desde antes do 

nascimento. 
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Trevisan et al. (2002) afirmam que o período da gestação é influenciado por vários fatores 

como os biológicos, os sociais e os econômicos, além do acesso e da qualidade dos serviços de 

saúde prestados à população. Estes autores, fazendo uma retrospectiva histórica da saúde no 

setor materno-infantil, constataram que os avanços da prática obstétrica resultaram na redução 

significativa da mortalidade materna e perinatal em países desenvolvidos. Enquanto nos países 

subdesenvolvidos, persiste a preocupação com o grande número de mortes de mulheres e 

crianças por complicações na gravidez e no parto, podendo serem estas evitadas por uma 

adequada assistência pré-natal. Além disto, referem que, nesses países, onde a assistência à 

saúde tende a ser precária, a assistência pré-natal torna-se freqüentemente a única oportunidade 

de atendimento para as mulheres. 

Monteiro et al. (2000) referem que a qualidade e disponibilidade dos serviços de saúde 

para o binômio mãe e filho são de extrema importância para as condições de saúde na infância, 

relatando a existência de relações entre falta ou deficiência de assistência pré-natal e o retardo do 

crescimento intra-uterino, a prematuridade e a morbimortalidade infantil. 

Foram observados durante atuação como profissional enfermeira na atenção terciária em 

saúde, no hospital de São José do Norte/RS, alguns fatores socioeconômicos, culturais e 

ambientais que envolvem as questões de saúde daquela população, principalmente na área 

materno-infantil. Este município situa-se na região sul do país, a leste do Estado do Rio Grande do 

Sul. São José do Norte tem aproximadamente 25.000 habitantes, incluindo moradores da zona 

urbana e zona rural (IBGE, 2000). Sua economia é baseada na agricultura, com o cultivo de cebola 

e na pesca do camarão. Atualmente, o município passa por uma grande crise econômica devido à 

escassez do pescado e ao aumento do custo para o cultivo da cebola. Como conseqüência, tem-

se o aumento do êxodo rural e, conseqüentemente, o desemprego, com as pessoas aglomerando-

se em vilas e bairros da periferia em precárias condições de moradia. Segundo dados do IBGE 

(2OOO), a maioria da população apresenta pouca escolaridade e baixa renda. A assistência à 

saúde prestada à população, no município, ainda tem capacidade limitada na resolução de 

problemas, devido a fatores econômicos e políticos institucionais. O modelo de assistência está 

vinculado ao aspecto curativista e individual, embora exista uma pequena iniciativa para o 

desenvolvimento de um modelo preventivo e coletivo em saúde, que ainda é incipiente. Sabe-se 

que muitos dos problemas vivenciados têm início com o retrato da realidade da clientela, e são 

agravados pelo índice aumentado de natalidade.  

Foi observado que a cada ano ocorriam cerca de 280 nascimentos. Além disso, foram 

observados casos de prematuridade, malformações, doença mental, doenças respiratórias, 

doenças parasitárias e gastrintestinais, e até mesmo mortalidade infantil, de forma que não se 

distancia da realidade observada em regiões muito pobres do país. Apesar destas observações, 
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não existem estudos que identifiquem as condições de nascimento e de saúde de São José do 

Norte/RS. 

Destaca-se, então, a necessidade de identificar os fatores que contribuem para as 

condições de nascimento neste município, com a finalidade de responder a questionamentos 

relacionados à situação socioeconômica das famílias, às condições de saúde materna, aos fatores 

ambientais, de modo que venha a contribuir para as ações de enfermagem e saúde e subsidiar as 

políticas públicas de saúde na área materno-infantil neste município. Estes indicadores de saúde 

são necessários para o planejamento, o gerenciamento e a avaliação dos serviços de saúde e 

também, para a caracterização das tendências de mudanças nas políticas de saúde a serem 

adotadas em benefício da população. O planejamento e a implementação das ações de saúde, de 

forma adequada, refletem-se nas condições de saúde, bem como na qualidade de vida das 

famílias. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONDIÇÕES DE NASCIMENTO E SEUS DETERMINANTES 

 

As condições fisiológicas e anatômicas de nascimento são avaliadas no 

pós-parto imediato de modo a verificar parâmetros no recém-nascido que o 

classifiquem dentro da normalidade ou não. Esta avaliação dá-se através de 

exame físico, definição das características antropométricas, como peso, estatura, 

perímetro cefálico, perímetro torácico, do índice de Apgar e da idade gestacional. 

O desenvolvimento e o crescimento são processos integrados, que não ocorrem 

ao acaso, desorganizadamente. Nenhum marco de desenvolvimento surge 

repentinamente sem que uma estrutura física e funcional já exista. Podem ser 

influenciados por fatores intrínsecos, como a herança genética e o sistema 

neuroendócrino; e por fatores extrínsecos, como dieta, estimulação 

biopsicossocial e ambiental (MANTOVANI, 2003).  

O exame físico do recém-nascido, segundo Whaley e Wong (1999), é a 

inspeção completa de modo a identificar características normais e anormalidades, 

estabelecendo uma linha de base para modificações futuras. Os mesmos autores 
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referem que o índice de Apgar, definido por Virgínia Apgar em 1952, é um dos 

métodos mais utilizados para avaliar a adaptação imediata do recém-nascido à 

vida extra-uterina, através da freqüência cardíaca, esforço respiratório, tônus 

muscular, irritabilidade reflexa e cor. Para cada item é estimado um valor de zero, 

um ou dois pontos. Os cinco itens são avaliados no primeiro e no quinto minutos 

de vida extra-uterina. O somatório desses itens indicará as condições fisiológicas 

do recém-nascido. Pontuações de 0 a 3 indicam dificuldade severa, de 4 a 6 

dificuldade moderada e de 7 a 10 ausência de dificuldade. 

Para Marcondes (1994), o cálculo da idade gestacional deve ser feito nas 

primeiras 24 horas de vida, em ambiente tranqüilo. Este autor cita o método de 

Capurro como o mais adequado dos testes existentes para avaliação da idade 

gestacional. Através deste método, a idade gestacional resulta do somatório de 

pontos atribuídos para cada característica do recém-nascido, como textura da 

pele, formato da orelha, glândula mamária, pregas plantares, sinal do xale, 

posição da cabeça e formato do mamilo. São considerados, por este autor: recém-

nascidos “pré-termos”, com idade gestacional menor que 37 semanas; recém-

nascidos “a termo”, com idade gestacional de 37 a 41 semanas e seis dias de 

gestação; e “pós-termo”, com idade gestacional igual ou maior que 42 semanas. 

Este autor destaca ainda alguns fatores importantes de serem investigados na 

história materna e que predispõem ao parto prematuro como: mulheres de cor 

branca; idade acima de 40 anos e abaixo de 17 anos; estado de desnutrição 

materna; pacientes com menor nível socioeconômico; tabagismo e álcool durante 

a gestação; história de partos prematuros prévios ou de abortos no segundo 

trimestre da gestação; ausência ou início tardio do pré-natal após segundo 

trimestre da gestação; e patologias obstétricas. 

Quanto às características antropométricas, várias são as medições 

consideradas importantes para avaliar as condições de nascimento. Para Whaley 

e Wong (1999), os recém-nascidos a termo apresentam perímetro cefálico médio 

de 33 e 35,5 centímetros, e perímetro torácico médio de 30,5 a 33 centímetros, e 

uma diferença entre ambos de 2 a 3 centímetros. A estatura média é de 48 a 53 

centímetros e o peso corporal médio de 3400 gramas. Segundo estes autores e 
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para Marcondes (1994), os neonatos que apresentam peso abaixo de 2500 

gramas ao nascimento são considerados recém-nascidos de baixo peso. 

Com relação ao baixo peso ao nascer, Nascimento (2003) refere que este 

desfecho pode relacionar-se a menor tempo de duração da gestação, retardo do 

crescimento intrauterino, tabagismo, baixo nível educacional materno, estado 

marital, baixo peso gestacional, paridade, baixa periodicidade pré-natal, outros 

filhos com baixo peso ao nascer, doenças como hipertensão arterial e infecção do 

trato urinário durante a gestação e gravidez na adolescência. Pardo et al. (2003) 

também relatam uma prevalência de baixo peso ao nascer em filhos de mães 

adolescentes, sendo este considerado um fator de risco na gestação.  

O baixo peso ao nascer é um fator predisponente para mortalidade 

neonatal, contribuindo também para morbidade infantil relacionado a retardo do 

desenvolvimento e paralisia cerebral. Tem sido mostrada a associação positiva 

entre o parto natural e o baixo peso ao nascer, bem como a relação do tempo de 

gestação inferior a 37 semanas e recém-nascido de baixo peso. Devido à 

complexidade dos fatores que envolvem o baixo peso ao nascer, Nascimento e 

Gotlieb (p.118, 2001) afirmam que “pode-se concluir que o baixo peso ao nascer é 

uma entidade complexa que tem vários fatores potencialmente de risco para seu 

aparecimento”. Miura et al. (1997), ao analisar a mortalidade perinatal e neonatal 

no Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS, relatam que, apesar dos avanços da 

tecnologia e do investimento na capacitação dos profissionais de saúde, não 

houve redução na taxa de mortalidade neonatal no período de 1988 a 1990. Os 

recém-nascidos de baixo peso representam 11,2% dos nascimentos naquela 

instituição, sendo responsáveis por 80% dos óbitos. Estando a prematuridade 

fortemente associada às causas básicas de mortalidade neonatal, como infecções 

intra-uterinas e doença da membrana hialina. Para os autores, isto é 

conseqüência de uma assistência pré-natal inadequada. 

Outro aspecto importante avaliado ao nascimento de uma criança é a 

presença de malformações. Os defeitos congênitos muitas vezes podem 

comprometer a saúde do recém-nascido, determinando seqüelas importantes no 
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seu crescimento e desenvolvimento. Leite e Faccini (2001), ao pesquisarem 

defeitos congênitos em uma região de mineração de carvão, referem que as 

malformações congênitas acometem cerca de 3% dos nascidos vivos, sendo 60% 

dos casos de causa desconhecida. As causas mais conhecidas são as de etiologia 

genética, abrangendo as cromossômicas e as de herança mendeliana. Aquelas de 

etiologia influenciadas por fatores ambientais são as mais numerosas e mais 

difíceis de serem estudadas devido aos inúmeros fatores ambientais. 

 Brizot et al. (2000), ao estudarem malformação fetal como condição de 

nascimento em gestação múltipla, relatam a influência da corionicidade na 

presença de malformações, sendo que a maioria dos defeitos congênitos ocorreu 

em gestações monocoriônicas. Referem que defeitos do tubo neural, hidrocefalia, 

malformações cardíacas, malformações do trato urinário e genital, anormalidades 

cromossômicas e artéria umbilical única são mais freqüentes em gêmeos.  

Aguiar et al. (2003), ao estudarem defeitos do fechamento do tubo neural 

(DFTN) e fatores associados, afirmam ser maior a freqüência deste desfecho em 

recém-nascidos mortos devido à prevalência aumentada de malformações 

congênitas em natimortos enquanto comparadas com nascidos vivos. Entre os 

nascidos vivos, os DFTN foram mais freqüentes naqueles de baixo peso e menos 

freqüentes entre filhos de multíparas (mais de três gestações). 

Pardo et al. (2003), ao estudarem a prevalência de malformações 

congênitas e baixo peso ao nascer nos filhos de mães adolescentes, mostraram 

resultados similares quanto à presença de malformação entre mães jovens ou 

com idade superior a 20 anos. Neste estudo foram mais freqüentes as 

malformações craniofaciais em mães adolescentes e malformações múltiplas em 

maiores de 20 anos.  

 A determinação de todos esses aspectos proporciona informações válidas 

sobre as condições de nascimento das crianças. Inúmeros são os fatores que 

contribuem para este desfecho, como condições socioeconômicas, condições de 

saúde materna durante a gestação, envolvendo hábitos pessoais e alimentares, 

história reprodutiva prévia, realização de consultas pré-natais, bem como a 
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precocidade e periodicidade destas consultas, fatores ambientais aos quais os 

pais foram expostos, entre outros. 

 

2.1.1 Condições socioeconômicas 

 

Dentre os fatores que contribuem direta ou indiretamente para as condições de saúde 

de uma população, a condição socioeconômica muitas vezes reflete-se na saúde e qualidade 

de vida de muitas famílias. Como fatores socioeconômicos pode-se citar renda familiar, nível de 

escolaridade dos pais, estado civil, entre outros. A avaliação constante desses fatores ajuda a 

analisar as condições de saúde da população atendida e a qualidade da assistência prestada. 

Para Trevisan et al. (2002), a saúde sofre a influência de inúmeros fatores, entre os quais os 

investimentos governamentais na esfera social e na educação. O processo saúde/doença não 

está associado apenas ao acesso aos serviços de saúde, mas, sobretudo às reais 

necessidades socioeconômicas da população, que influenciam direta ou indiretamente sobre a 

capacidade de autocuidado. 

 Tanaka (1986), ao pesquisar a relação da renda familiar com as condições de saúde 

perinatal, identificou o aumento da taxa de mortalidade infantil entre as famílias com renda per 

capita menor que um salário mínimo. 

Relacionar as condições de nascimento com as condições socioeconômicas das 

famílias repercute muitas vezes na associação desses fatores aos dados da assistência pré-

natal e ao parto, na avaliação de desfechos gestacionais desfavoráveis como prematuridade, 

baixo peso ao nascer e morte neonatal. Muitos estudos trazem a influência das condições 

socioeconômicas dos pais sobre estes aspectos. 

Monteiro et al. (2000), ao analisarem a evolução da assistência pré-natal na cidade de 

São Paulo entre 1984/1996, referem uma discreta melhoria dessa assistência nos extratos da 

população de maior renda, caracterizada por um aumento da precocidade e periodicidade das 

consultas (de 84,5% em 1984 para 85,2% em1996). No entanto, eles observaram um declínio 

de 59,4% para 54,1% no terço mais pobre da população. Halpern et al. (1998), ao avaliarem a 

atenção pré-natal na cidade de Pelotas/RS, referem que mulheres com baixa renda familiar, 

adolescentes ou com idade acima de 40 anos, não realizaram o número mínimo de consultas 

pré-natais, diminuindo a cobertura pré-natal, aumentando a prevalência de gestações não 

planejadas, de baixo peso ao nascer, bem como o coeficiente de mortalidade perinatal. 

Em relação ao tipo de parto, Monteiro et al. (2000) referem o aumento do número de 

cesarianas nas populações de baixa e média renda, reduzindo este número nos extratos 
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superiores de renda. Em controvérsia, Haidar; Nascimento (2001) referem que mães com maior 

grau de instrução apresentam uma chance seis vezes maior de terem seus filhos por parto 

cesáreo, sendo uma opção tanto materna quanto médica, uma vez que mães com maior 

escolaridade dispõem de maiores recursos socioeconômicos, podendo optar por esta conduta, 

pois a cesariana costuma ter custo financeiro mais alto ao ser comparada com o parto natural.  

Em relação à escolaridade materna, Nascimento e Gotlieb (2001) afirmam que a baixa 

instrução da mãe está fortemente relacionada ao baixo peso no nascimento, sendo um fator de 

proteção para este desfecho as mães apresentarem nível de escolaridade maior que oito anos. 

No mesmo sentido, Haidar et al. (2001) observaram que mães com nível de escolaridade 

inferior a oito anos apresentam um maior risco de terem recém-nascidos com baixo peso. 

Segundo esses autores, esta variável pode estar relacionada ao padrão socioeconômico das 

mães, pois as mesmas apresentam menor ganho de peso na gestação e menor precocidade e 

periodicidade das consultas pré-natais. Esses autores referem ainda que a perimortalidade, a 

neomortalidade, assim como o aumento do número de filhos estão associados ao baixo nível de 

escolaridade das mães. 

Kilsztajn et al. (2002), ao analisarem a assistência pré-natal no Estado de São Paulo, 

também relatam que as gestantes solteiras e com baixo nível de escolaridade deveriam receber 

acompanhamento especial durante o período pré-natal, afirmando que estes fatores associados 

à realização de sete ou mais consultas no pré-natal reduzem as possibilidades de transformá-

las em gestantes com risco gestacional aumentado e, conseqüentemente, diminui o risco de 

prematuridade e baixo peso ao nascer. Em contradição, Monteiro (2000), em estudo realizado 

sobre cobertura pré-natal na cidade de São Paulo, refere que o risco para baixo peso ao nascer 

está relacionado ao número de consultas realizadas no pré-natal, independente do grau de 

escolaridade e da renda familiar materna. 

Segundo os dados da Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), tanto a 

assistência pré-natal, ao parto como a taxa de mortalidade infantil estão relacionadas com a 

escolaridade materna. Os dados revelam que mães sem escolaridade tiveram 53% dos filhos 

sem assistência pré-natal e 54% sem atendimento médico, resultando em 14% dos recém-

nascidos com baixo peso ao nascer e aumento de óbitos neonatais para a proporção de 

33/1000. Enquanto mães com doze anos ou mais de escolaridade tiveram 100% dos filhos com 

assistência pré-natal e 98% sob assistência médica no momento do parto, reduzindo o risco 

para baixo peso ao nascer para 6% e o número de óbitos neonatais para a proporção de 9/1000 

(BENFAM, 1997: 95-113). Os resultados de Trevisan et al. (2002), em estudo realizado sobre a 

assistência pré-natal na cidade de Caxias do Sul/RS, vão ao encontro aos dos demais autores 

acima citados, referindo que a maior cobertura e precocidade das consultas no pré-natal estão 

associadas a maior grau de escolaridade da mãe e de seu companheiro. No mesmo sentido, 
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Haidar et al. (2001), ao estudar a escolaridade materna relacionada a indicadores obstétricos na 

região de Guaratinguetá/SP, mostrou que as mães com maior grau de instrução apresentaram 

o dobro de chances de efetuarem mais de seis consultas no pré-natal, e terem iniciado estas 

consultas com maior precocidade. 

Especificamente em relação ao estado civil, Rouquayrol et al. (1996) referem que este 

apresenta grande influência no desfecho da gravidez e do nascimento, já que o índice de 

mortalidade perinatal diminui entre mulheres casadas em relação às não casadas, sendo este 

último considerado um fator de risco para natimortalidade.  

Quanto às condições de moradia, Drachler et al. (2003) referem que a estatura ao 

nascer está relacionada com a qualidade do domicilio, diminuindo a média da estatura em 

crianças cujas mães residiam em áreas mal providas de infra-estrutura habitacional. Eickmann 

et al. (2002), ao compararem as condições de nascimento, observaram que 55% das crianças 

com baixo peso ao nascimento habitavam em residências sem sanitário ou com sanitário sem 

descarga. 

 

2.1.2 Fatores ambientais 

 

Os avanços tecnológicos em geral têm provocado transformações tanto 

em aspectos biológicos como sociológicos, e têm influenciado diretamente na 

saúde e nos estilos de vida. Esse desenvolvimento desenfreado tem levado à 

exploração e à deterioração do ambiente, expondo as pessoas a meio 

ambientes contaminados e ao aparecimento de enfermidades como produto 

desta contaminação por agentes químicos, físicos e biológicos. Nos grandes 

centros urbanos e industriais tornam-se freqüentes os dias em que à poluição 

atinge níveis críticos (RESOLUÇÃO CONAMA, 1990). O contato com 

poluentes, como agrotóxicos e resíduos de escapamentos de veículos 

automotores, juntamente com os demais poluentes de ordem ambiental, pode 

ser responsável pelas condições de saúde da população exposta. Segundo a 

FUNASA (2002), os escapamentos dos veículos automotores emitem gases 

como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, o 

dióxido de enxofre e os hidrocarbonetos. Além disso, as indústrias de várias 

origens, refinarias, siderurgias e outras atividades humanas, lançam no ar 
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atmosférico e nas águas as mais variadas substâncias, proporcionando a 

geração de situações de risco para a saúde. As localizações de parques 

industriais em zonas urbanas das grandes cidades são responsáveis pela 

liberação de substâncias que contaminam o meio ambiente, envolvendo água, 

terra e ar. 

A influência de fatores ambientais sobre a saúde da população tem-se apresentado, em 

todo mundo, como um fator relevante para aqueles que se preocupam com as questões que 

envolvem a saúde pública. Para Soares et al. (2004), “uma das maneiras de melhor identificar 

as necessidades e atender às demandas de uma população é compreendendo as relações que 

estas estabelecem com o ecossistema na qual estão inseridos. As interações homem-

ecossistema devem ser avaliadas constantemente afim de que possa ser identificado e 

quantificado o impacto de um sobre o outro”. 

A influência dos fatores ambientais sobre a saúde materno-infantil pode determinar 

alterações internas ou externas ao corpo humano, agir sobre a fertilidade feminina e masculina, ser 

causa de abortos espontâneos, comprometer o crescimento e desenvolvimento fetal. Os agravos à 

saúde causados pela poluição variam em função do período em que eles acontecem. Quanto mais 

precoce a exposição do indivíduo à poluição, maiores os riscos para o seu crescimento e 

desenvolvimento (BAIRD, 2002). 

Borja-Aburto et al. (1999), ao analisarem a exposição ambiental como fator de risco para 

defeitos do tubo neural, referem que tanto a exposição ambiental do pai quanto da mãe podem 

produzir dano genético, ou mutagênese antes ou depois da concepção pela ação direta sobre o 

embrião ou no complexo fetoplacentário. Desta forma torna-se necessário o conhecimento das 

causas não hereditárias dos defeitos congênitos, bem como suas interações com os fatores 

genéticos e suas ações sobre o crescimento e desenvolvimento. 

Para Soares et al. (2004), a exposição materna durante o processo gestacional a 

poluentes ambientais pode estar associada a alterações fetais e pós-natais, como prematuridade, 

baixo peso ao nascer, anormalidades congênitas como as cardíacas e do trato urinário e aumento 

da prevalência de afecções respiratórias e de câncer após o nascimento. As mesmas autoras 

referem que poluentes ambientais também são responsáveis por disfunções neurológicas múltiplas 

em crianças, como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, retardo mental, problemas de 

aprendizado e comportamentais como hiperatividade, déficits de atenção, redução do coeficiente 

de inteligência. Salientam também que maior prevalência de autismo tem sido atribuída à 

exposição a poluentes ambientais.  
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Para Leite e Faccini (2001), as causas de malformações congênitas 

provenientes de fatores ambientais são numerosas e difíceis de estudar, 

considerando o número elevado de poluentes ambientais aos quais estamos 

expostos diariamente, sendo que apenas 40 são comprovadamente 

teratogênicos para o homem. Os mesmos autores, ao pesquisar a freqüência 

de defeitos congênitos em uma região de mineração através dos nascimentos 

ocorridos em hospital no município de São Jerônimo/RS, fizeram uma análise 

da distribuição de malformados por município de residência materna, 

concluindo que a maioria dos recém-nascidos portadores de deficiências 

congênitas são filhos de mães residentes na cidade de Butiá/RS, onde ocorre 

exploração ativa de carvão com minas a céu aberto. No mesmo estudo, o 

município de Charqueadas/RS o qual também está localizado em região com 

minas de carvão a céu aberto, apresenta uma proporção relativamente menor 

de malformados. 

Estudo realizado por Siniarska et al. (1992) sobre a exposição ambiental relacionada ao 

local de moradia mostram que famílias moradoras de zona urbana apresentam um menor número 

de crianças na família e maiores taxas de aborto natural e mortalidade infantil, quando comparadas 

com as famílias de uma população rural. É observado também, neste estudo comparativo de 

populações, que o peso, ao nascer, das crianças da população rural mostrou-se mais adequado do 

que o dos habitantes da área urbana. Nazer et al. (2001), ao estudar malformações maiores nas 

maternidades chilenas, obtiveram resultado preocupante, sugerindo que os defeitos do fechamento 

do tubo neural são mais freqüentes em recém-nascidos provenientes de mães residentes da zona 

rural, podendo ser influenciados por fatores ambientais como uso de pesticidas. Além disso, 

Borges e Fabbro (2004) referem que resíduos de agrotóxicos organoclorados são encontrados no 

leite materno. 

O trabalho, como fator ocupacional do homem e modo de sustentação, pode gerar riscos e 

benefícios para a saúde do mesmo e de seus descendentes. Segundo Goelzer (2004), o trabalho é 

indispensável para o desenvolvimento do homem e da sociedade, porém as atividades realizadas 

estão freqüentemente associadas com a ocorrência de agentes ou fatores que podem oferecer 

riscos para a vida e a saúde da população exposta. 

Para Borja-Aburto et al. (1999), a justificativa para uma possível relação 

entre a exposição do pai durante processos de trabalho e o subseqüente 

desenvolvimento de uma malformação congênita em seus descendentes, 
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baseia-se no fato de que as exposições a riscos potenciais podem afetar as 

células germinativas antes da concepção, ou as células somáticas embrionárias 

depois da concepção. Ambos os mecanismos podem operar através da 

exposição masculina ou feminina e em diferentes momentos, em relação à 

concepção e à gestação. As exposições paternas podem produzir, diretamente, 

mutação das células germinais, a qual se expressaria em malformação em 

gerações subseqüentes. Além disso, a presença de toxinas nos fluidos 

seminais e a contaminação da roupa de trabalho, que é levada para casa, pode 

causar exposição secundária da mãe. O maior risco de teratogenicidade por 

exposição da mãe relaciona-se, geralmente, com exposições durante a fase de 

organogênese. Muitas substâncias químicas podem atravessar a placenta e 

chegar ao embrião durante os períodos de maior diferenciação. Por outro lado, 

as exposições maternas em períodos prévios à gestação podem acumular-se 

nos tecidos corporais e serem liberadas para a corrente sangüínea durante a 

gestação, produzindo um dano retardado da exposição. Desta forma, é 

importante salientar que o sistema nervoso central, na fase mais inicial da 

gestação, já apresenta uma sensibilidade máxima à exposição de poluentes. 

Após a Segunda Guerra Mundial, uma das práticas mais difundidas é a utilização de 

agrotóxicos no controle de pragas e doenças na agricultura. Agentes perigosos, como o uso de 

agrotóxicos na agricultura, preservação de madeiras e armazenamento de grãos, podem sair do 

local de trabalho atingindo pessoas fora dele e danificando o meio ambiente. Segundo Alves Filho 

(2000), conforme dados da Organização Mundial de Saúde, a cada ano, pelo menos um milhão de 

pessoas são intoxicadas por pesticidas e, destas, de três a vinte mil são levadas à morte. Segundo 

esses autores, a metade destas intoxicações e 75% das mortes ocorrem em populações de 

agricultores, em países pouco desenvolvidos, com nível educacional baixo, e onde os cuidados e 

utilização de métodos de proteção são poucos. Para Soares et al. (2004): 

a exposição intrauterina a pesticidas e herbicidas, sobretudo no primeiro 
trimestre da gestação, pode estar associado a um risco aumentado de 
malformações ao nascimento. As fontes de exposição materna a 
pesticidas incluem o trabalho e/ou somente a residência materna em 
zonas rurais, assim como a exposição durante a utilização destes produtos 
em atividades como jardinagem (p.469).  

No entanto, Borges e Fabbro (2004), em estudo realizado sobre a percepção dos riscos 

socioambientais advindos do uso de agrotóxico, afirmam que os produtos são em geral utilizados 

pelo sexo masculino em faixa etária entre dezessete e sessenta anos. Essa população justifica que 
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“aplicar veneno é coisa de homem”. Ainda segundo esses autores, os fatores de risco para a 

toxidade durante o uso de agrotóxico aumentam com o contato freqüente com os produtos, 

utilização da prática manual de pulverização e equipamento de proteção individual precário. De 

acordo com Bull e Hathaway (1986), a intoxicação crônica pode não apresentar sintomas 

perceptíveis. Porém, as propriedades teratogênicas e mutagênicas e as ações cancerígenas, que a 

maioria desses produtos possui, podem ser responsáveis por graves danos à saúde.  

 

2.1.3 Características e hábitos maternos 

 

As características maternas, como a idade da mãe, podem representar algum tipo de 

risco em relação à qualidade de vida e às chances de sobrevivência da criança. Nascimento e 

Gotlieb (2001) mostraram um risco elevado de nascerem crianças com baixo peso, quando as 

mães apresentavam 35 anos ou mais de idade. Resultado semelhante foi observado por 

Backes (2004), ao estudar o baixo peso ao nascer em um estudo de casos e controles no 

município de Rio Grande/RS. Além disso, De Lorenzi et al. (2001), ao estudarem a idade 

materna, identificaram um coeficiente de natimortalidade menor entre mães mais jovens, 

ocorrendo um aumento progressivo de perdas fetais após os 35 anos. A idade materna também 

tem sido foco de muitos estudos associados a patologias fetais. Segundo Leite e Faccini (2001), 

a relação positiva da síndrome de Down com a idade materna já está estabelecida desde o 

século passado.  

Ainda com relação às características maternas, Hernandez-Diaz et al. (1999) referem que 

mulheres de baixa estatura têm maior risco de terem filhos com baixo peso ao nascer.  

O hábito de fumar, mesmo que de forma passiva por inalação da fumaça do cigarro, 

aumentam o risco de desfechos desfavoráveis na gestação. Horta (1995), em estudo realizado 

em cinco maternidades da cidade de Pelotas/RS, constatou associação entre baixo peso ao 

nascer e o fumo materno durante a gestação. Resultado semelhante foi observado por 

Nascimento (2003) em Guaratinguetá/SP. Browne (2000) também mostra associação entre 

fumo materno e baixo peso no nascimento, com aumento de incidência de complicações na 

gravidez, surgimento de patologias fetais e da placenta e subseqüentes problemas à saúde na 

infância, aumentando o risco da síndrome de morte súbita da criança. Segundo este autor, o 

tabagismo materno pode aumentar a resistência periférica das crianças, aumentando a pressão 

sistólica. 

Ainda em relação ao uso de fumo durante a gestação, Kallén (2000) observou que o 

fato de a mãe ter fumado durante a gestação aumenta o risco de a criança ter um baixo 

perímetro cefálico para a idade gestacional quando comparada com crianças de mães não 



 

 

132

fumantes, assim como aquela criança apresenta maiores chances de nascer prematura e com 

baixo peso. 

Finalmente, Soares et al. (2004) afirmam que o tabagismo como hábito pessoal 

materno durante a gestação, é considerado duplamente nocivo, pois além de seus próprios 

efeitos, potencializa os efeitos deletérios de outros poluentes existentes no ambiente. 

 

2.1.4 História reprodutiva prévia 

 

Com relação à história reprodutiva da mãe, pesquisa da BEMFAM (1997), buscando 

identificar fatores que podem contribuir para a mortalidade materno- infantil, traz como 

agravantes para o processo gestatório o intervalo de nascimento dos filhos, bem como a ordem 

de nascimentos, o que talvez poderia ser reduzido pela melhoria da qualidade da assistência 

pré-natal. Da mesma forma, Haidar et al. (2001) também consideram o intervalo interpartal 

como fator determinante para saúde de mães e filhos.  

Estudos como os de Nascimento e Gotlieb (2001) relatam a relação positiva entre a 

paridade materna e os recém-nascidos de baixo peso, pois observaram que nulíparas, ou 

mulheres que tiveram três filhos ou mais, apresentavam maior probabilidade de terem filhos 

com baixo peso do que aquelas que tinham um ou dois filhos. 

Nascimento (2003) afirma que a existência de outros filhos nascidos com baixo peso 

também aumenta as chances de nascimentos posteriores obterem baixo peso. O mesmo autor 

refere que a associação entre o ganho de peso materno durante a gestação, inferior a 10% do 

peso materno anterior a ela, também é positiva com aumento de 60% de chances para baixo peso 

ao nascer. Além disso, Nascimento e Gotlieb (2001) referem que mulheres que nunca tiveram 

aborto ou natimorto têm maiores chances de terem filhos com peso normal. 

 

2.1.5 Condições de saúde relacionadas à gestação 

 

Trevisan et al. (2002) relatam que a gravidez é um processo fisiológico, o qual produz 

alterações no organismo materno, exigindo adequada assistência à saúde da mãe, de modo 

que o processo gestacional não se transforme em situação de risco para esta e o feto. 

Segundo Schwarcz et al. (1996): 
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controle pré-natal (assistência pré-natal, acompanhamento pré-natal, 

cuidado pré-natal, consulta pré-natal) é a série de contatos, entrevistas ou 

visitas programadas da gestante com integrantes da equipe de saúde, com 

o objetivo de vigiar a evolução da gravidez e conseguir uma preparação 

adequada para o parto e para o cuidado da criança (p. 19).  

O Ministério da Saúde recomenda o início da assistência pré-natal no primeiro trimestre 

da gestação e um número mínimo de cinco consultas durante a gestação (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000). 

Os objetivos específicos do controle pré-natal são: melhorar a qualidade de vida da 

gestante e do recém-nascido; detectar riscos na gravidez; conhecer informações relevantes da 

gravidez para poder planejar uma assistência de enfermagem adequada e de qualidade; definir 

um cronograma que permita planejar as atividades de controle pré-natal; avaliar o estado 

nutricional materno procurando corrigi-lo quando necessário; prevenir o tétano neonatal e 

puerperal; pesquisar incompatibilidade sangüínea materno-fetal; detectar tabagismo e outras 

dependências; avaliar o estado clínico geral, sua adaptação à gestação e a possível presença 

de patologias em desenvolvimento; confirmar a existência de vida fetal; antecipar o diagnóstico 

e a prevenção do parto prematuro;  detectar precocemente patologias ginecológicas; detectar 

precocemente e tratar doenças de transmissão sexual e do trato genital; detectar, prevenir e 

tratar precocemente a anemia materna; descartar alterações do crescimento fetal; detectar 

precocemente a gestação múltipla para prevenir suas complicações; pesquisar as 

apresentações fetais anômalas; detectar possíveis distocias pélvicas para definir o nível de 

atenção do parto (SCHWARCZ et al., 1996). 

Halpern et al. (1998) afirmam que a freqüência das consultas pré-natais durante a 

gestação diminuem os riscos de desenvolvimento de patologias maternas, influenciam em melhor 

crescimento intrauterino e menor índice de mortalidade perinatal. Assim, o número de consultas 

pré-natais realizadas está diretamente associado às condições de saúde do binômio mãe-filho. No 

entanto, De Lorenzi (1999), ao traçar o perfil epidemiológico de natimortalidade no município de 

Caxias do Sul/RS, afirma que a importância da atenção pré-natal não deve ser avaliada apenas em 

termos de periodicidade das consultas, mas também na resolutividade destas, contribuindo para a 

melhoria da qualidade da assistência de saúde. 

Nascimento e Gotlieb (2001) verificaram que o menor número de consultas no pré-natal 

apresenta uma associação estatisticamente positiva com o baixo peso ao nascer, mostrando, 

portanto, que a realização de mais de seis consultas no pré-natal é um fator protetor para baixo 

peso no nascimento. 
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De Lorenzi (1999) destacou a influência do número de consultas pré-natais na redução 

do risco gestacional, demonstrando que mães que fizeram sete ou mais consultas 

apresentaram claramente uma menor mortalidade perinatal. Conclusão semelhante foi 

observada no estudo de Trevisan et al. (2002), quando afirmam que a ausência de consultas 

pré-natais está diretamente associada às causas de morte perinatal, devidas às condições de 

saúde materna durante o período gestacional.  

No que se refere à associação do pré-natal à mortalidade fetal, Rouquayrol et al. 

(1996), ao investigarem os fatores de risco associados à natimortalidade na cidade de 

Fortaleza, através de um estudo do tipo caso-controle, identificaram a ausência ou pouca 

freqüência ao pré-natal como o fator mais fortemente associado à morte do feto. Além disso, 

Nascimento (2003) relata que a hipertensão arterial está relacionada ao baixo peso ao nascer e 

poderia ser melhor controlada e tratada através de uma adequada assistência pré-natal. Por 

outro lado, Kramer (1987) afirma a existência de pouca relação entre infecções do trato urinário 

materno durante a gestação e o nascimento de crianças com baixo peso e que esta patologia 

materna costuma estar relacionada ao nascimento prematuro. 

Trevisan et al. (2002) relatam que, em países desenvolvidos as causas de morte 

perinatal são aquelas de difícil controle, como as malformações congênitas, o descolamento 

prematuro de placenta e os acidentes com o cordão umbilical, enquanto no Brasil predominam 

óbitos, cujas causas poderiam ser evitadas através das consultas pré-natais, como doenças 

hipertensivas, sífilis e infecções do trato urinário. Miura et al. (1997), ao estudarem a 

mortalidade perinatal e neonatal no Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS, apontam, em 

segundo lugar das causas de morte perinatal, as infecções intrauterinas associadas a infecções 

maternas não tratadas.  

 

2.1.6 A atuação da enfermagem frente à saúde materno-infantil 

 

Frente aos diversos agravos de saúde que acometem a população nos dias de hoje, a 

enfermagem como partícipe de equipes multi e interdisciplinares de saúde deve planejar suas 

ações acerca do cuidado da população, utilizando estratégias que contemplem a realidade de 

cada população. Para o planejamento e a implementação dessas ações acerca do processo 

saúde/doença, é preciso ter o conhecimento das características socioeconômicas, 

demográficas e culturais da população alvo. As condições políticas, econômicas, sociais e 

ambientais, a que a maioria das mulheres estão expostas, determinam ou agravam suas 

condições biológicas e psicológicas, colocando em risco a sua saúde e de seus descendentes. 

Portanto, os indicadores de saúde são recursos disponíveis para diagnóstico em saúde, de 
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modo a subsidiar estratégias para promoção e prevenção da saúde, com o intuito de melhoria 

da qualidade de vida dessas pessoas. 

Smelttzer e Bare (2000) trazem a pesquisa em enfermagem como fator fundamental para o 

subsídio de novas práticas em saúde. Além disso, conforme as diretrizes curriculares para o curso 

de Enfermagem, o profissional enfermeiro deve ter formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva. Deve ainda ser capaz de conhecer o perfil epidemiológico nacional e, sobretudo, de sua 

região, identificando as dimensões biopsicosociais dos seus determinantes, para que possa intervir 

sobre os problemas/situações de saúde-doença. Ainda, segundo essas diretrizes, o enfermeiro 

deve estar capacitado para promover a saúde integral do ser humano, mostrando senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, 2001). 

Leininger (2000) relata que cuidados populares e cuidados profissionais 

são importantes tanto para a equipe de enfermagem como para a 

população alvo. No entanto, se ambos se aproximarem e se integrarem, 

evita-se incongruências entre os valores que permeiam os indivíduos e 

tem-se mais chances de sucesso na escolha de estratégias para 

promoção da saúde.  

A falta de conhecimento dos aspectos universais e individuais acerca da saúde materno-

infantil gera uma série de dificuldades. Cabe, portanto, ao enfermeiro e aos demais profissionais da 

área da saúde construírem e utilizarem referenciais para guiar o cuidado, aliando o preparo técnico 

à intuição e a sensibilidade, tornando-o realmente diversificado.  

Portanto a participação do enfermeiro em pesquisas que procurem identificar esses aspectos 

torna-se imperativo para o planejamento e o desenvolvimento integral de suas ações, seja no campo 

da saúde materno-infantil, ou em qualquer outro setor da saúde. Além disso, o enfermeiro, enquanto 

educador em saúde, deve se posicionar eticamente frente às ações do meio e seus efeitos sobre a 

saúde da população. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

  

• Identificar os fatores que influenciam nas condições de nascimento de crianças no 

município de São José do Norte/RS. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• identificar as condições socioeconômicas das famílias do município; 

 

• identificar as condições biológicas, demográficas e de gestação das mulheres do 

município; 

 

• identificar os principais fatores de exposição ocupacional das famílias do município; 

 

• subsidiar o planejamento, a implantação e a implementação de ações de 

enfermagem direcionadas para a melhoria das condições de nascimento das crianças 

desse município; 

 

• contribuir para subsidiar as políticas públicas de saúde no município de São José do 

Norte/RS. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

A pesquisa constituiu-se em um estudo transversal de base populacional, sendo avaliados 

todos os nascimentos de São José do Norte/RS entre janeiro e setembro de 2004. 

 

4.1.1 Justificativa para a escolha do delineamento 

 

Este estudo tem embasamento em experiência prévia, durante atuação como Enfermeira 

assistencial no Hospital e Maternidade São Francisco, quanto à percepção de desfechos 

desfavoráveis relacionados às condições de nascimento das crianças no município de São José do 

Norte/RS. A média aproximada é de 280 nascimentos/ano. Por esta razão foram analisados todos 

os nascimentos, no período determinado, de modo a traçar o perfil das condições de nascimento 

das crianças deste município. 

O estudo transversal permite ao pesquisador examinar todas as unidades de observação 

de uma população em determinado tempo e local. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado com recém nascidos do município de São José do 

Norte/RS. 

A assistência à saúde neste município era constituída por um hospital de pequeno porte e 

duas unidades básicas de saúde. Como referência para casos de maior complexidade há o 

Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. no município de Rio Grande/RS, para o 

atendimento a pacientes portadores do vírus da AIDS, gravidez de alto risco e neonatologia. 

Quando a gestação apresenta riscos para o binômio mãe-filho, as gestantes são transferidas para 

este hospital. 

 

4.3 IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO 

 

Foram analisados todos os nascimentos do município de São José do Norte/RS, no 

período de janeiro a setembro de 2004. 

  

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Todas as crianças do município de São José do Norte/RS, nascidas vivas, com peso 

superior a 500 gramas e aquelas com idade gestacional igual ou superior a 28 semanas de 

gestação, no período de janeiro a setembro de 2004, na Associação do Hospital e Maternidade 

São Francisco, neste município, ou no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. no 

município de Rio Grande, mas procedentes de São José do Norte, cujas mães aceitaram integrar a 

amostra. 

 

4.3.2 Perdas e recusas 

 

Foram considerados como perda os recém-nascidos cujas mães não foram encontradas. 

Foi considerado recusa, quando, após duas tentativas, a mãe negou-se a participar da 

pesquisa. 
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4.4 COLETA DE DADOS 

 

Os dados referentes aos recém-nascidos (condições do parto, características 

antropométricas, idade gestacional e Apgar) foram levantados a partir dos registros coletados na 

maternidade de cada hospital. Os demais foram coletados através de um questionário (Apêndice 

A), aplicado às mães no pós-parto imediato durante a internação hospitalar. Este questionário visa 

identificar os fatores de risco, que podem interferir nas condições de nascimento do recém-nascido. 

 

4.5 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS A SEREM ESTUDADAS 

 

Foram colhidas informações sobre as seguintes variáveis: 

 

4.5.1 Condições socioeconômicas e demográficas maternas 

1. Renda familiar: somatório do valor, em salários mínimos, recebida pelas pessoas 

residentes naquele domicilio no mês anterior ao da entrevista. 

2. Escolaridade dos pais ou chefe da família: número de anos completos de escola, com 

aprovação. 

3. Estado marital: considerando o fato de a mãe ter ou não ter companheiro, 

independente do aspecto legal da união. 

4. Idade materna: anos completos de vida da mãe, quando do nascimento da criança. 

5. Cor da pele: característica materna, observada pelo entrevistador e anotada no 

questionário. 

6. Condições de moradia: tipo de casa, água encanada, tipo de sanitário e energia 

elétrica. 

 

4.5.2 Condições biológicas maternas 

7. Variáveis antropométricas maternas: o peso materno pré-gestacional foi baseado no 

relato da mãe; a altura verificada nos registros da carteira da gestante fornecida durante o pré-

natal; o índice de massa corporal (IMC) calculado pela formula peso em kg sobre a altura em 

metros ao quadrado. 
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4.5.3 História reprodutiva e familiar 

8. Intervalo interpartal: tempo decorrido entre o nascimento da criança em estudo e do 

irmão que nasceu por último. 

9. Intervalo intergestacional: tempo decorrido entre o nascimento do último filho e o inicio 

da gravidez em estudo. 

10. Números de abortos prévios: gravidezes interrompidas antes das 20 semanas de 

gestação. 

11. Números de natimortos prévios: recém-nascidos mortos com 28 semanas ou mais de 

gestação. 

12. Números de recém-nascidos com baixo peso prévios: recém-nascidos pesando menos 

de 2.500g. 

13. Números de prematuros prévios: recém-nascidos entre a 20ª e a 37ª semanas de 

gestação. 

14. Números de recém-nascidos prévios com malformação, doença mental ou neurológica. 

15. Pais consangüíneos: a existência de parentesco entre os pais da criança. 

 

4.5.4 Fatores ambientais 

16. Local da residência: zona urbana ou rural. 

17. Ocupação dos pais: foram interrogadas as atividades profissionais realizadas pelo pai 

e pela mãe, se existe a exposição a produtos tóxicos durante a realização destas atividades e 

quais equipamentos de proteção utilizados. 

18. Ocupação dos avós maternos e paternos: foram interrogadas as atividades 

profissionais realizadas atuais ou anteriores à aposentadoria, se fosse o caso, se existe ou existiu 

a exposição a produtos tóxicos durante a realização destas atividades e quais equipamentos de 

proteção utilizados. 

 

4.5.5 Condições gestacionais 

19. Tabagismo: foi considerada fumante a mãe que fumava diariamente, investigando o 

número de cigarros fumados por dia. 

20. Tabagismo passivo: a mãe foi interrogada a respeito da exposição à fumaça de cigarro 

do marido, de outras pessoas que moram na mesma casa, ou no ambiente de trabalho. 
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21. Ganho de peso: foi calculado o ganho de peso no decorrer da gestação atual. 

22. Consumo de bebidas alcoólicas e drogas: as mães foram interrogadas quanto ao uso 

de bebidas alcoólicas e drogas e em qual trimestre da gestação. 

23. Morbidade materna durante a gestação: as mães foram interrogadas quanto ao 

diagnóstico, confirmado por médico, de hipertensão arterial, diabetes, anemia, infecção urinária, 

ameaça de aborto e ganho de peso no decorrer da gestação atual. 

 

4.5.6 Assistência pré-natal e parto 

24. Pré-natal: foi analisado o número de consultas pré-natais realizadas. 

25.  Tipo de parto: foi verificado se o parto foi natural, natural com fórceps, ou cesárea; no 

caso de cesarianas se foi indicação ou eletiva. 

26. Complicações durante o parto: foi investigada a existência de complicações 

consideradas distócias. 

27. Parto induzido: foi verificado se ocorreu ou não a indução do parto com o uso de 

ocitócitos e a dose utilizada. 

 

4.5.7 Condições de nascimento 

28. Peso ao nascer: foram consideradas com peso normal aquelas crianças com peso 

igual ou superior a 2500 gramas; os recém-nascidos com peso inferior a 2500 gramas foram 

considerados com baixo peso ao nascer.  

29. Idade gestacional: foram consideradas a termo as crianças com idade gestacional 

entre 37 e 41 semanas e seis dias; foram considerados como pré-termo os recém-nascidos com 

menos de 37 semanas de gestação; e aquelas com idade gestacional superior a 41 semanas e 

seis dias, como recém-nascidos pós-termo. 

30. Características antropométricas: os dados antropométricos dos recém-nascidos, como 

estatura, perímetro cefálico e perímetro torácico, foram levantados nos registros da criança na 

maternidade. 

31.Índice de Apgar: os índices de Apgar dos recém-nascidos no primeiro e quinto minuto 

de vida foram coletados junto aos registros na maternidade. 

 

4.6 LOGÍSTICA E PESSOAL 
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Preliminarmente o presente estudo teve início com leituras prévias acerca do assunto a ser 

dissertado. Logo após foi-se construindo o referencial teórico juntamente com a construção do 

instrumento de coleta de dados. Foi realizada visita aos hospitais que participaram como local de 

estudo de modo a esclarecer a direção destas instituições sobre a pesquisa a ser realizada e 

solicitar-lhes permissão para o desenvolvimento da mesma nas maternidades. Após o 

consentimento para a realização da pesquisa, foi prestado esclarecimento a médicos, enfermeiros 

e auxiliares de enfermagem sobre o propósito do estudo e solicitada a colaboração dos mesmos 

quanto à precisão do registro dos dados dos recém-nascidos e à importância destes para o 

resultado do trabalho. Foi verificado junto aos profissionais de saúde que prestam assistência às 

mães no puerpério imediato quanto ao tempo de internação das mesmas nos hospitais de forma a 

organizar o tempo para as entrevistas. 

 

4.7 ESTUDO PILOTO 

 

Foi realizado estudo piloto, com cinco mães, no pós-parto imediato, internadas na 

Associação do Hospital e Maternidade São Francisco em São José do Norte/RS. Este possibilitou 

tanto o teste do instrumento a ser utilizado na pesquisa, quanto a detecção e correção de 

problemas referente à aplicação, podendo, assim, serem solucionados antes do início da pesquisa. 

 

4.8 TREINAMENTO 

 

Foi realizado o treinamento de dois enfermeiros colaboradores, que fizeram parte do 

estudo, de modo a instrumentalizá-los para a realização das entrevistas. Foi esclarecido o objetivo 

do estudo e a importância da precisão e da validade dos dados coletados. Após a explicação do 

instrumento, o treinamento constituiu-se inicialmente na observação, pelos colaboradores, da 

aplicação do questionário pela mestranda. Na segunda parte do treinamento, a mestranda 

acompanhou a aplicação dos primeiros instrumentos pelos colaboradores, retirando as suas 

dúvidas. 

 

4.9 TRABALHO DE CAMPO 
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Foram realizadas visitas diárias à maternidade da Associação do Hospital e Maternidade 

São Francisco (AHMSF) em São José do Norte, de modo a identificar a existência de puérperas na 

unidade de internação obstétrica. Também foi realizada busca diária nos prontuários das pacientes 

na unidade de internação obstétrica do Hospital Universitário (HU) em Rio Grande/RS, de modo a 

verificar a existência de puérperas provindas do município de São José do Norte/RS. Após a 

identificação de recém-nascidos em ambos os hospitais, foram coletados os dados referente às 

condições de nascimento no prontuário de registros das instituições e em seguida foi feito a 

aplicação do questionários às mães, ainda durante a internação hospitalar. 

 

4.10 ASPECTOS ÉTICOS 

 

No Brasil, os aspectos éticos das atividades de pesquisas que envolvam seres humanos 

estão regulados pelas Diretrizes e Normas de Pesquisa em Seres Humanos, através da Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, estabelecida em outubro de 1996. 

Antes de dar inicio às atividades de campo, foi solicitada autorização para a realização das 

mesmas, aos dirigentes das instituições que participaram da pesquisa, por meio de oficio entregue 

pessoalmente. Também foi solicitado o consentimento livre e esclarecido às mães, antes da 

aplicação do questionário, explicando-lhes verbalmente o objetivo do estudo e sua finalidade, 

esclarecendo-lhes que poderiam desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, garantindo 

o anonimato e o sigilo às que responderem a entrevista, bem como o acesso aos resultados. 

(Apêndice B). O projeto do estudo foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa na Área da 

Saúde da Fundação Universidade Federal do Rio Grande e aprovado pela mesma. (Parecer 

CEPAS/FURG nº 03/04 – processo 23116.6634/4.14) 

 

4.11 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados, estes foram codificados e digitados sobre uma estrutura 

previamente programada, através do programa Epiinfo 6.04d. A codificação de todos os 

questionários foi realizada pela mestranda. Todas as variáveis foram digitadas duas vezes, por 

pessoas diferentes. Posteriormente foi realizada limpeza dos dados, corrigindo erros de amplitude 

e de consistência. 

A seguir, estes dados foram transportados para o programa de estatística SPSS 8, onde 

foram analisados. Inicialmente foi feita análise descritiva dos dados, sendo que, para as variáveis 
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quantitativas, foi feito o cálculo da amplitude e do desvio padrão. Para as variáveis qualitativas, foi 

feito o cálculo de proporções. Para calcular a significância estatística das associações, foi utilizado 

o teste Qui-quadrado (X²). 

 

5 RESULTADOS 

 

Os resultados serão apresentados primeiramente através da caracterização do perfil da 

população estudada, mostrando a importância dos diversos fatores que interferem nas 

condições de nascimento no município de São José do Norte/RS. Tendo em vista a elevada 

porcentagem de famílias que vivem com menos de um salário mínimo mensal, à medida que os 

resultados encontrados nas diferentes variáveis forem apresentados, mostrar-se-á também as 

associações existentes com a renda dessas mães. 

Nesta pesquisa, foram realizadas entrevistas com puérperas em maternidades dos hospitais em 

estudo, totalizando 188 nascimentos. Deste total, 93,1% ocorreram no Hospital e Maternidade 

São Francisco, de São José do Norte/RS e 6,9% no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet 

Corrêa Jr., de Rio Grande/RS, ao qual as gestantes de risco são encaminhadas para terem 

seus filhos. Do total de mães entrevistadas, 84,6% foram atendidas pelo Sistema Ùnico de 

Saúde (SUS); as demais (15,4%) foram assistidas por planos de saúde ou convênios e 

particulares. Entre as entrevistadas, 71,3% das mulheres eram provenientes da zona urbana e 

28,7% da zona rural. 

Os dados coletados são referentes ao período de janeiro a setembro do ano de 2004 e 

representam 98,42% dos nascimentos do município no período, conforme os critérios de 

inclusão do estudo, ou seja, recém nascidos do município de São José do Norte, com peso 

superior a 500 gramas, e idade gestacional superior a 28 semanas de gestação. Do total de 

nascimentos (191), 03 casos não participaram da amostra entrevistada, pois houve duas perdas 

e uma recusa. As perdas aconteceram devido a alta hospitalar precoce das mães. 

 

5.1 CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS MATERNAS 

Os resultados referentes às condições socioeconômicas e demográficas maternas são 

apresentados na Tabela 1 (p.43). A renda total das famílias em estudo tem média mensal de 

R$405,15 ± 308,47. Considerando a totalidade da amostra, 50,5% das famílias têm renda entre 
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um e dois salários mínimos. No entanto, destacamos ainda que 28,2% das famílias 

apresentaram renda mensal inferior a um salário mínimo. 

Quanto à escolaridade, a maioria das mães (64,9%) estudou cinco anos ou mais, com 

aprovação escolar.  O analfabetismo, neste grupo, representa 6,4% da amostra.  

A avaliação da escolaridade paterna mostrou que 47,7% dos pais tinham de um a quatro anos 

de estudo. Entre os companheiros, a porcentagem de analfabetismo foi um pouco menor (6,3%) 

do que entre as mulheres.  

Em relação ao estado marital, a maioria das mulheres (85,6%) vive com companheiro em união 

estável. 

A média de idade cronológica das mães do estudo é de 25 ± 6,83 anos. Uma maior 

porcentagem das entrevistadas (43,1%) tinham entre 20 e 29 anos de idade. No entanto, 

merece destaque a porcentagem de mães adolescentes (idade igual ou inferior a 19 anos de 

idade) da amostra (31,4%). 

Quanto à cor da pele das entrevistadas, a maioria das mulheres são de cor branca, 

representando 75,5% da amostra. 

Quando analisada a associação da renda mensal das famílias com as demais variáveis que 

constituem este bloco, foi verificada uma associação significativa com a escolaridade materna, 

sendo o valor de p=0,000 (associação linear). Entre as famílias que recebem menos de um 

salário mínimo, a porcentagem de analfabetismo materno é de 7,5%. Essa porcentagem cai 

para 4,8% entre aquelas com mais de três salários. Por outro lado, entre as entrevistadas com 

oito ou mais anos de estudo, 1,9% das famílias recebem menos de um salário mínimo, 

enquanto entre as de maior renda essa porcentagem é de 71,4%. A escolaridade paterna 

também associa-se significativamente (p=0,000, associação linear) com a renda. A 

porcentagem de analfabetismo dos pais nas famílias com menor renda (< 1SM) é de 8,2%, 

contra 4,8% entre aqueles de renda igual ou superior a três salários. Quando analisado o grupo 

de pais com oito ou mais anos de estudo, nenhuma das famílias recebeu menos de um salário 

mínimo e as que recebem a maior renda (3 ou mais salários) com a mesma escolaridade 

equivalem a 28,6% da amostra.A renda não mostrou associação significativa com o estado 

marital, idade e cor da mãe. 

Tabela 1 – Condições socioeconômicas e demográficas maternas da população estudada. 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 
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Renda (RDM)  188 

< 1 SM 28,2  

1-2 SM 50,5  

2-3 SM 10,1  

> 3 SM 11,2  

Escolaridade materna  188 

S/ escolaridade 6,4  

1-4 anos 28,7  

≥ 5 anos 64,9  

Escolaridade paterna  174 

S/ escolaridade 6,3  

1-4 anos 47,7  

≥ 5 anos 46,0  

Estado civil  188 

C/ companheiro
  

85,6  

S/ companheiro
  

14,4  

Idade materna  188 

≤ 19 anos 31,4  

20-29 anos 43,1  

≥ 30 anos 25,5  

Cor da mãe  188 

Branca 75,5  

Preta 9,0  

Mista 15,0  

RDM – Renda mensal domiciliar ; SM – Salários mínimos de referência nacional (R$260,00) 

 

 

 

5.2 CONDIÇÕES DE MORADIA E UTILIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS 

As condições de moradia foram avaliadas quanto ao tipo de casa, ou seja, o material utilizado 

na construção da casa, a existência ou não de água encanada dentro ou fora de casa, a 

existência de energia elétrica no domicilio e a existência ou não de sanitário com ou sem 
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descarga. Estes dados, assim como aqueles relacionados com a utilização de bens materiais 

podem ser visualizados na Tabela 2 (p.46). 

Quanto ao tipo de casa, a maioria das entrevistadas, representando 53,2% da amostra, relata 

dispor de domicílio de tijolo, com ou sem reboco. A maioria das mulheres afirma que a casa 

onde residem apresenta cinco (29,3%), ou quatro peças (25,5%).Destas famílias 38,8% utilizam 

apenas uma peça da casa para dormir. 

Entre as entrevistadas, 88,8% referiu ter água encanada dentro de casa, 75,5% possui sanitário 

com descarga e 92,6% da amostra refere dispor de eletricidade no domicílio. 

Quanto à utilização de bens materiais domésticos, 92% das mulheres referem utilizar o 

fogão a gás. As demais (8%) ainda utilizam somente o fogão a lenha. Das puérperas 

entrevistadas, a maioria referiu dispor no domicilio de, no mínimo, um rádio (87,8%), uma 

geladeira (74,5%) e um televisor colorido (69,7%). Em relação a outros bens materiais, como 

carro, máquina de lavar roupa, vídeo cassete e freezer, a maioria das participantes referiu não 

possuir estes recursos (87,8%, 98,9% e 76,1%, respectivamente). 

As variáveis tipo de casa (p=0,031), água encanada (p=0,024), saneamento básico 

(p=0,005) e energia elétrica (p=0,04) associaram-se significativamente, de forma linear, com a 

renda. A porcentagem de famílias que vivem em casa de tijolo com ou sem reboco, é maior 

(76,2%) entre aquelas com maior renda, quando comparadas às de menor renda (43,4%). Por 

outro lado, a porcentagem de famílias que residem em casas de madeira ou mistas é maior 

(56,6%) entre as de menor renda, pois as que recebem três ou mais salários representam 

23,8% da amostra. Quanto à presença de água encanada, entre as famílias com menor renda 

18,9% não possuem água encanada dentro de casa, contra 4,8% entre as de maior renda. Com 

relação ao saneamento básico, à medida que aumenta a renda, aumenta a porcentagem de 

famílias que possuem sanitário com descarga na residência, ou seja, 64,2% das famílias com 

renda menor que um salário possuem esse tipo de sanitário, contra 90,5% daquelas com maior 

renda. A disponibilidade de energia elétrica no domicilio também aumenta proporcionalmente 

com a renda, sendo que das famílias que recebem menos de um salário mínimo, 87,7% são 

abastecidas com energia elétrica. Entre as famílias que possuem renda superior a dois salários 

mínimos, essa porcentagem é de 100%. 

 

5.3 HISTÓRIA OCUPACIONAL FAMILIAR 

5.3.1 – História ocupacional materna 
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Os dados referentes à história ocupacional materna serão apresentados na Tabela 3 

(p.47). Entre as entrevistadas, 24,5% relataram exercer atividade remunerada. Das 46 

puérperas que possuíam trabalho remunerado, 65% destas exerciam suas atividades na zona 

urbana e 34,6% na zona rural. Dentre as ocupações remuneradas referidas durante a pesquisa, 

a que mais se destacou foi a prática da agricultura, com o cultivo da cebola. 

No estudo, procuramos avaliar a situação das mulheres que exerciam atividades 

ligadas à agricultura e à extração de resina do pínus (atividade extrativista atualmente bastante 

desenvolvida no município). Entre as entrevistadas, 17% foram consideradas expostas a 

contaminantes ambientais. Destas, 93,8% pelo uso de agrotóxicos e 6,3% durante a extração 

da resina do pínus. Entre aquelas consideradas expostas a produtos tóxicos, apenas 28,1% 

utilizavam algum tipo de equipamento de proteção individual. 

 

 

 

 

Tabela 2 – Condições de moradia da população estudada. 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Tipo de casa  188 

Tijolo c/ reboco 42,6  

Tijolo s/ reboco 10,6  

Madeira 34,6  

Mista 12,2  

Nº de peças no domicílio  188 

1 – 2 peças 12,8  

3 peças 14,4  

4 peças 25,5  

5 peças 29,3  

6 ou + peças 18,1  

Nº de peças utilizadas para 
dormir 

 188 

1 peça 38,8  

2 peças 51,1  

3 ou + peças 10,1  
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Água encanada  188 

Dentro de casa 88,8  

Fora de casa 6,4  

Não tem 4,8  

Saneamento   

Sanitário c/ descarga 75,5 188 

Sanitário s/ descarga 1,6  

Casinha 18,1  

Não tem 4,8  

Energia elétrica  188 

Sim 92,6  

Não 7,4  

Bens materiais  188 

Rádio 87,8  

Geladeira 74,5  

TV colorida 69,7  

 

A análise permitiu ainda verificar que o fato de a mãe estar ou não exposta a produtos 

tóxicos mostrou uma associação linear significativa com a renda (P=0,009) ou seja, a 

porcentagem de mães expostas que recebem menos de um salário (26,4%) era maior que a 

daquelas de maior renda (4,8%). 

Tabela 3 – História ocupacional materna 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Trabalho materno  188 

Remunerado 24,5  

Não remunerado 75,5  

Local de trabalho  188 

Zona urbana 65,4  

Zona rural 34,6  

Exposição ocupacional da mãe  188 

Sim 17,0  

Não 83,0  

Tipo de exposição materna  32 

Agrotóxico 93,8  
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Resina 6,3  

Uso de EPI  32 

Sim 28,1  

Não 71,9  

EPI = Equipamento de proteção individual 

5.3.2 História ocupacional paterna 

 Os resultados referentes à história ocupacional paterna podem ser visualizados na 

Tabela 4 (p.48). Quanto à ocupação paterna, a maioria dos companheiros (95,1%) exercia 

atividades remuneradas. Dentre as principais atividades exercidas, destacam-se a pesca 

(27,2%) e a agricultura 21,7%.  

No que se refere à exposição ocupacional a agentes tóxicos, 37,7% foram 

considerados expostos. Destes, 62,1% estiveram em contato com agrotóxicos e 37,9% com a 

resina do pínus. Do total de expostos, 68,2% não utilizavam equipamentos de proteção 

individual durante a realização do trabalho. 

Embora não de forma linear, o fato de o pai estar exposto a agentes tóxicos também 

esteve associado significativamente com a renda familiar (p=0,04).  

Tabela 4 – História ocupacional paterna 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Ocupação paterna  184 

Agricultor 21,7  

Pescador 27,2  

Outros 51,1  

Exposição ocupacional do pai  175 

Sim 37,7  

Não 62,3  

Tipo de exposição paterna  66 

Agrotóxico 62,1  

Resina 37,9  

Uso de EPI  66 

Sim 31,8  

Não 68,2  

EPI = Equipamento de proteção individual 
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5.3.3 História ocupacional dos avós maternos do recém-nascido 

 A Tabela 5 (p.49) mostra os resultados referentes à história ocupacional dos avós 

maternos do recém-nascido. Neste estudo, foi verificado que as atividades desenvolvidas pelos 

avôs eram preferencialmente aquelas relacionadas à agricultura (31,1%) e à pesca (28,7%). 

Destaca-se ainda que 9,8% deles eram auxiliares florestais. Entre aqueles que trabalharam com 

a agricultura ou como auxiliares florestais, 37% foram considerados pelas puérperas como 

expostos a agentes tóxicos, sobretudo a defensivos agrícolas (93%). Foi relatado ainda, pelas 

entrevistadas, que a maioria deles (94,7%) não tinham o hábito de utilizar equipamentos de 

proteção individual. 

Em contradição, 44,3% das avós maternas não tinham atividade remunerada. Destaca-

se ainda uma porcentagem elevada daquelas que se dedicavam à agricultura (24,3%). Entre 

estas, 26,9% foram consideradas expostas a produtos tóxicos, representados principalmente 

por agrotóxicos (95,7%). 

5.3.4 História ocupacional dos avós paternos do recém-nascido 

 A história ocupacional dos avós paternos do recém-nascido é mostrada na Tabela 6 (p.50). Os 

resultados mostram que as atividades mais desenvolvidas pelos avôs paternos também foram a 

agricultura (31,1%) e a pesca (26,2%). Entre aqueles que trabalhavam no setor agrícola, 41,0% 

foram considerados pelas entrevistadas como expostos a produtos tóxicos. As entrevistadas 

referiram ainda que, entre estes, 93,2% eram expostos a defensivos agrícolas e a maioria deles 

(96,2%) não utilizavam equipamentos de proteção individual. Entre as avós paternas, a maior 

porcentagem (36,9%) eram do lar. Também, nesse caso, a porcentagem de agricultoras é 

elevada (28,1%). Destas, 32,4% foram consideradas expostas a agrotóxicos. 

Tabela 5 – História ocupacional dos avós maternos do recém-nascido 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM N 

Ocupação do avô materno  164 

Agricultor 31,1  

Pescador 28,7  

Outros 40,2  

Ocupação da avó materna  185 

Do lar 44,3  

Agricultora 24,3  
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Pescadora 7,0  

Exposição ocupacional do avô 
materno 

 154 

Sim 37,0  

Não 63,0  

Exposição ocupacional da avó materna  175 

Sim 26,9  

Não 73,1  

Tipo de exposição do avô materno  57 

Agrotóxico 93,0  

Resina 7,0  

Tipo de exposição da avó materna  47 

Agrotóxico 95,7  

Resina 4,3  

 

 

5.4 CONDIÇÕES BIOLÓGICAS MATERNAS 

Os dados referentes às variáveis que analisaram as condições biológicas maternas são 

apresentados na Tabela 7 (p.51). Em relação às condições biológicas maternas, a maior parte 

das mulheres apresentavam peso pré-gestacional maior ou igual a 60K (39,3%), e tinham 

estatura maior ou igual a 1,60m (63,8%). O IMC materno para a maioria da amostra (53,4%) 

ficou entre 20,01 e 24,99. 

 

Tabela 6 – História ocupacional dos avós paternos do recém-nascido 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Ocupação do avô paterno  145 

Agricultor 31,1  

Pescador 26,2  

Outros   

Ocupação da avó paterna  160 

Do lar 36,9  

Agricultora 28,1  

Outros 35,0  
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Exposição ocupacional do avô 
paterno 

 122 

Sim 41,0  

Não 59,0  

Exposição ocupacional da avó 
paterna 

 139 

Sim 32,4  

Não 67,6  

Tipo de exposição do avô paterno  52 

Agrotóxico 92,3  

Resina 7,7  

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Variáveis biológicas maternas 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Peso pré-gestacional  163 

≤ 49 kg 20,9  

50 – 54 kg 18,4  

55 – 59 kg 21,5  

≥ 60 kg 39,3  

Altura materna   185 

≤ 150  cm 4,3  

151 -154 cm 6,5  

155 -159 cm 63,8  

IMC materno  161 

< 18,50 5,6  

18,50 – 20,00 18,6  

20,01 – 24,99 53,4  

≥ 25 22,4  

IMC= Índice de massa corporal (Peso/Altura2) 
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As variáveis biológicas maternas não se associaram significativamente à renda. 

 

5.5 - HISTÓRIA REPRODUTIVA PRÉVIA 

Na Tabela 8 (p.52) serão mostrados os resultados referentes à história reprodutiva 

pregressa das entrevistadas. Quanto ao número de gestações anteriores, a maior parte da 

amostra eram nulíparas (31,9%), ou já tiveram uma gravidez anterior (31,4%). 

Quanto à paridade, 31,9% das entrevistadas têm dois ou mais filhos, sem considerar o 

recém-nascido em estudo. Essa porcentagem é semelhante à das que já tinham somente um 

filho (30,9%). 

No que se refere ao intervalo interpartal, este foi maior que 37 meses para a maioria 

das mulheres (76,6%). Das entrevistadas que referiram gestação anterior, a maior porcentagem 

delas não apresentou previamente abortos (78,9%), natimortos (96,9%), baixo peso ao nascer 

(89,8%) ou pré-termos (93,8%). Entre as entrevistadas, 10,2% referiram filhos anteriores com 

alguma patologia ou malformação congênita.  

Tabela 8 – Variáveis reprodutivas 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Nº de gestações  188 

0 gestação 31,9  

1 gestação 31,4  

2 gestações 16,5  

≥ 3 gestações 20,2  

Paridade  188 

0 filho 37,2  

1 filho 30,9  

≥ 2 filhos 31,9  

Intervalo interpartal  188 

≤  24 meses 17,0  

25 – 36 meses 6,4  

≥ 37 meses 76,6  

Abortos prévios  128 

Não 78,9  

Sim 21,1  
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Natimorto prévio  128 

Não 96,9  

Sim 3,1  

BPN prévio  128 

Não 89,8  

Sim 10,2  

Pré-termo prévio  128 

Não 93,8  

Sim 6,3  

Patologia ou malformação em RNs 
prévios 

 128 

Não 89,8  

Sim 10,2  

BPN= baixo peso ao nascimento. 

A análise do número de gravidezes anteriores mostrou associação linear significativa com a 

renda (p=0,043). Embora não exista diferença na porcentagem de primíparas entre os grupos 

de maior e menor renda, entre as entrevistadas com menor renda, 24,5% tiveram três ou mais 

gestações, contra 4,8% entre aquelas com renda superior a três salários mínimos. Com relação 

à paridade, a porcentagem de entrevistadas com dois ou mais filhos, não considerando o 

recém-nascido em estudo, passa de 39,6% entre as que recebem menos de um salário, para 

4,8% entre aquelas de maior renda, mostrando uma associação linear significativa entre essas 

duas variáveis (p=0,013). As demais variáveis desta tabela não se associaram com a renda. 

 

5.6 HISTÓRIA GESTACIONAL 

5.6.1 Exposição ao tabagismo e outras drogas 

Os dados referentes à exposição materna ao tabagismo e ao uso de álcool podem ser 

observados na Tabela 9 (p.54). O hábito de fumar durante a gestação foi negado pela maioria 

das entrevistadas (81,4%). Dentre as que referiram o uso de tabaco, a maior porcentagem 

(55,3%) fumava de um a dez cigarros por dia.  

A exposição materna ao tabagismo passivo foi avaliada pelo hábito de fumar do companheiro, 

de outras pessoas da casa ou ainda de pessoas no local de trabalho. As entrevistadas referiram 

que a maioria dos companheiros (65,9%) não fumavam. No entanto, entre os que tinham esse 

hábito, havia uma maior porcentagem (68,3%) que fumava mais de dez cigarros por dia. A 



 

 

155

presença de outras pessoas fumantes em casa foi referida por 32,6% das mulheres. Já com 

relação ao local de trabalho, 61,7% delas relataram estar expostas ao fumo passivo às vezes 

ou a maior parte do tempo. 

O fumo materno mostrou associação linear significativa com a renda (p=0,018). Entre as mães 

de menor renda, a porcentagem de fumantes é de 28,3%. Esse valor cai para 4,8% entre 

aquelas que recebem três salários ou mais. O hábito de fumar do companheiro também 

mostrou associação linear significativa com a renda (p=0,013). Entre os pais que recebem 

menos de um salário mínimo, 46,6% fumavam, contra 19% entre aqueles de maior renda. 

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, apenas uma pequena porcentagem da amostra 

referiu o uso de álcool durante a gestação (9,6%). Essa variável não apresentou associação 

com a renda. 

Tabela 9 – Exposição materna ao tabagismo e outras drogas 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Fumo materno  188 

Não 81,4  

Sim 18,6  

Número de cigarros/dia  38 

0 – 10 cigarros 11,2  

≥11 cigarros 88,8  

Companheiro fumante  176 

Não 65,9  

Sim 34,1  

Nº de cigarros/dia (companheiro)  63 

0 – 10 cigarros 10,6  

≥11 cigarros 89,4  

Outros fumantes em casa  89 

Não 67,4  

Sim 32,6  

Exposição ao fumo no ambiente de trabalho  47 

Não 38,3  

> parte do tempo 14,9  

Às vezes 46,8  

Consumo de bebidas alcoólicas  188 

Não 90,4  
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Sim 9,6  

 

5.6.2 Intercorrências na gestação 

Os resultados que identificam as intercorrências durante o período gestacional são 

apresentados na Tabela 10 (p.55). Quanto à freqüência das patologias maternas durante o 

processo gestacional, foi constatado que a maioria das mulheres foram acometidas por anemia 

(79,4%) e que 49,1% da amostra referiu infecção urinária em algum momento da gestação. As 

demais patologias investigadas, como hipertensão e diabetes, foram referidas por 11,4% e 

18,7% das entrevistadas, respectivamente. A ameaça de aborto foi relatada por 16% das 

mulheres. Nenhuma destas variáveis mostrou associação linear significativa com a renda.  

Tabela 10 – Intercorrências na gestação 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Hipertensão arterial  184 

Não 88,6  

Sim 11,4  

Diabetes  176 

Não 98,3  

Sim 1,7  

Anemia  170 

Não 20,6  

Sim 79,4  

Infecção urinária  171 

Não 50,9  

Sim 49,1  

Ameaço de aborto  188 

Não 84,0  

Sim 16,0  

 

5.6.3 Assistência pré-natal e outras características gestacionais 

Os dados referentes à assistência pré-natal e aos demais aspectos relacionados ao período 

gestacional, como tipo de gestação e ganho de peso, são mostrados na Tabela 11 (p.56).  
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Quanto à cobertura do pré-natal, foi observado que 93,6% das mulheres realizaram no 

mínimo 01 consulta. No que se refere à precocidade e à periodicidade, foi verificado que a 

maioria das mulheres iniciaram as consultas até o 3º mês de gestação (53,2%) e que 64,9% 

realizaram 5 ou mais consultas. 

Com relação ao ganho de peso, a maioria das entrevistadas (42,2%) aumentou mais de 

doze quilos durante a gestação. A porcentagem de mães que aumentou menos de oito quilos 

foi de 17,2%. 

Ainda com relação às características da gestação, foi verificado que a maioria das 

mulheres teve gestações únicas (98,9%). 

O número de consultas pré-natais mostrou associação linear significativa com a renda 

(p=0,000). A porcentagem de mulheres com cinco ou mais consultas passa de 49,1% entre as 

de menor renda, para 95,2% entre as que recebem três ou mais salários mínimos. A 

precocidade do pré-natal também esteve associada significativamente com a renda (p=0,000). 

A porcentagem de mulheres que iniciou o pré-natal no primeiro trimestre é de 81% entre as de 

melhor renda, contra 41,5% entre aquelas cujas famílias recebem menos de um salário mínimo. 

As demais variáveis desta tabela não se associaram com a renda.  

Tabela 11 - Assistência pré-natal e outras características gestacionais 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Cobertura pré-natal  188 

Sim 93,6  

Não 6,4  

Nº de consultas pré-natais  188 

0 consulta 6,4  

1 – 4 consultas 8,7  

≥ 5 consultas 64,9  

Precocidade de consultas pré-natais  188 

0 – 3 meses 53,2  

≥ 4 meses 46,8  

Ganho de peso  128 

< 8 kg 17,2  

8 – 12 kg 40,6  

> 12 kg 42,2  

Tipo de gestação  188 
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Única 98,9  

Gemelar 1,1  

 

5.7 HISTÓRIA DO PARTO 

Na Tabela 12 (p.57) são mostrados os dados referentes ao parto das entrevistadas. No 

presente estudo, o índice de cesarianas foi de 30,3%. A maioria das mulheres que fizeram parte 

do estudo (89,9%) relataram não ter apresentado complicações durante o parto. Entre as que 

apresentaram complicação, 26,3% (n=19) foi devido à circular de cordão. 

Dos partos realizados, 39,3% foram induzidos com ocitocitos. Cabe ressaltar que, para 

esta análise, não foram incluídos os dez partos cesáreos considerados eletivos. Quanto ao 

número de ampolas utilizadas, verificou-se que, de todos os partos analisados, em 23,7% dos 

casos foram utilizadas duas ampolas de ocitocina e em 15,3% dos partos, mais de duas 

ampolas deste fármaco. 

O tipo de parto mostrou associação significativa com a renda (p=0,000). A porcentagem 

de cesarianas passa de 20,8% entre as mulheres com menor renda, para 61,9% entre aquelas 

com três ou mais salários. As demais variáveis desta tabela não se associaram com a renda. 

Ao se analisar o horário dos partos, verificou-se que a maioria deles ocorreu no período 

da manhã, entre sete e doze horas (33%) ou no período da tarde (28,2%). Quando analisado 

concomitantemente o tipo de parto e o horário dos mesmos, foi verificado que nenhuma 

cesariana foi realizada entre zero e seis horas da manhã. 

Tabela 12 – História do parto 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM N 

Tipo de parto  188 

Normal 69,6  

Cesáreo 30,3  

Complicações durante o parto  188 

Sim 10,1  

Não 89,9  

Parto induzido  178 

Sim 39,3  

Não 60,7  

Nº de ampolas de ocitocina  177 
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Zero ampolas 60,5  

1 – 2 ampolas 24,3  

3 – 8 ampolas 15,3  

5.8 CONDIÇÕES DE NASCIMENTO 

 

Os dados referentes às condições de nascimento das crianças que fizeram parte do estudo são 

apresentados na Tabela 13 (p.59). A maioria das entrevistadas tiveram nascidos vivos (98,4%). 

Na amostra houve um predomínio de crianças de sexo feminino (56,4%). Quanto ao peso, a 

maioria das crianças (60,1%) apresentou peso adequado ao nascimento. No entanto, cabe 

ressaltar que 9,6% das crianças tiveram baixo peso ao nascimento (< 2500 g) e 27,1% 

nasceram com peso considerado insuficiente (2500g – 2999g). Com relação à estatura, a 

maioria das crianças (55,9%) mediu 49 cm ou mais. Quanto ao perímetro cefálico, a maior 

porcentagem (77,1%) encontra-se entre 33 e 36 cm. 

Quanto à idade gestacional, do total da amostra, 5,3% são prematuros, ou seja, nasceram com 

idade gestacional inferior a 37 semanas. 

Ao avaliar as condições de nascimento através do índice de Apgar, vê-se que a maioria das 

crianças apresentou boas condições ao nascer, ou seja, Apgar entre 07 e 10 no primeiro minuto 

(89,9%) e entre 07 e 10 no quinto minuto de vida (97,9%). 

Destes recém nascidos, apenas 0,5% da amostra apresentou malformação congênita, sendo 

representada por 01 caso de atresia de esôfago. 

Houve associação significativa do peso ao nascer com a renda familiar (p=0,049). 

Paradoxalmente, uma maior porcentagem de crianças com baixo peso ao nascer  foi observada 

entre as mães que recebem mais de três salários mínimos. As demais variáveis não se 

associaram com a renda. 
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Tabela 13 – Condições de nascimento 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM n 

Estado de nascimento   188 

Vivo 98,4  

Morto durante a gestação 0,5  

Morto durante o parto 1,1  

Sexo  188 

Feminino 56,4  

Masculino 43,6  

Peso ao nascer  188 

500 – 2499g 9,6  

2500-2999g 27,1  

3000 – 3999g 60,1  

≥4000g 3,2  

Estatura ao nascer  188 

≤ 45 cm 7,4  

45,5 – 48,5 cm 36,7  

≥ 49cm 55,9  

Perímetro cefálico  188 

≤ 32,9 cm 17,0  

33 – 36 cm 77,1  

> 36,1 5,9  

Índice de Apgar no 1º minuto  188 

7 – 10 pontos 89,9  

4 – 6 pontos 8,0  

≤ 3 pontos 2,1  

Índice de Apgar no 5º minuto  188 

7 – 10 pontos 97,9  

4 – 6 pontos 0,5  

≤ 3 pontos 1,6  

Idade gestacional  188 

≤ 36,6 semanas 5,3  

37 – 41,6 semanas 90,4  

≥ 42 semanas 4,3  
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5.9 OUTRAS ASSOCIAÇÕES 

 

Quando verificada a associação entre o peso ao nascer e a indução do parto, observa-se que 

33,3% das crianças com baixo peso ao nascer e 43,5% daquelas com peso insuficiente 

nasceram de parto induzido. No entanto, destas, somente uma criança foi considerada 

prematura. 

Ainda com relação à indução do parto, do total de crianças com índice de Apgar menor ou igual 

a seis no primeiro minuto de vida (n=18), 50% delas nasceram após o uso de ocitócitos. 

Desses, cinco partos foram induzidos com cinco ampolas, dois com quatro ampolas e dois 

partos com seis ampolas do fármaco. Do total de partos cesáreos considerados eletivos (n=10), 

50% das crianças apresentaram peso insuficiente, e todas foram consideradas a termo. 

6 DISCUSSÃO 

 

Estudos como os de Nascimento e Gotlieb (2001) atualmente traduzem a realidade de 

algumas regiões quanto às condições de nascimento abordando principalmente características 

como peso ao nascer e prematuridade. Segundo o Ministério da Saúde (2002), é preciso que se 

elaborem diagnósticos de saúde que permitam detectar problemas e que orientem a 

implementação das políticas e dos programas locais de saúde.  

São José do Norte/RS, município localizado ao sul do Rio Grande do Sul, tem sofrido com 

a redução da sua atividade na pesca e na agricultura. Esse fato tem exposto sua população a uma 

crescente redução da qualidade de vida e o  comprometimento da saúde. Especialmente com 

relação à saúde do binômio mãe e filho, não existem estudos que mostrem as conseqüências da 

situação para esta parcela da população do município. 

O presente estudo tem o intuito de identificar os fatores de risco que contribuem para as 

condições de nascimento das crianças do município de São José do Norte/RS, de modo que possa 

contribuir para subsidiar o planejamento de estratégias em saúde nesta cidade. O estudo foi 

elaborado a partir dos dados coletados junto a todas as puérperas internadas no Hospital e 

Maternidade São Francisco em São José do Norte/RS e também entre aquelas que foram 

transferidas para o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr, no município do Rio 

Grande/RS, citado como de referência para estas mulheres. Durante o puerpério imediato, foram 
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aplicados questionários de modo a identificar as condições de nascimento das crianças, 

relacionando-as às condições socioeconômicas, aos aspectos demográficos das mães, às 

condições de moradia, à situação ocupacional familiar e aos aspectos ambientais, bem como a 

história reprodutiva prévia, hábitos alimentares, condições gestacionais e do parto.  

No período entre janeiro e setembro de 2004 houve 191 nascimentos, em ambas as 

instituições, tendo sido aplicados 188 questionários às puérperas de São José do Norte/RS. 

Devido a alta rotatividade das pacientes que ocorre nas internações obstétricas para o de trabalho 

de parto, foi possível avaliar 98% dos nascimentos que aconteceram no período. A obtenção desse 

índice de cobertura e desse reduzido número de perdas, deveu-se à ajuda de dois entrevistadores 

voluntários, que foram treinados para auxiliar na coleta dos dados. No início deste estudo, pensou-

se em identificar os efeitos das diferentes variáveis sobre as principais condições de nascimento, 

ou seja, o peso ao nascer e a prematuridade. Devido ao tempo limitado para a realização da coleta 

dos dados, o número de nascimentos ocorridos no período não permitiu esta forma de análise. No 

entanto foi realizado a caracterização do perfil da população estudada no que se refere aos fatores 

que contribuem para as condições de nascimento neste município, assim como foi verificada, a 

associação entre as diversas variáveis em estudo e a renda familiar. 

Ao analisar os dados, podemos observar que as famílias das entrevistadas receberam, em 

média, R$403,15 no mês que antecedeu a entrevista, o que equivale a 1,55 salários mínimos. 

Para este cálculo, foi utilizado como referência o salário mínimo nacional, vigente no início da 

coleta dos dados, que era de R$260,00. Destaca-se ainda que, neste estudo, verificamos que 

28,8% da amostra recebia menos de um salário mínimo por mês. Com estes dados, 

constatamos que a renda familiar média nesta cidade é mais baixa, quando comparada à 

cidade do Rio Grande/RS município mais próximo da mesma região. Nesta cidade portuária, a 

renda familiar mensal da maioria das famílias é maior que três salários mínimos, segundo o 

estudo de Fernandes (2004), realizado para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor em 

crianças no primeiro ano de vida. De forma semelhante, Backes (2004), em estudo de casos e 

controles que avaliou o baixo peso ao nascer em mulheres residentes no parque industrial do 

mesmo município, verificou uma média de 3,3 salários mínimos entre 547 puérperas 

entrevistadas entre abril e novembro de 2003. Além disso, esta autora também refere que a 

porcentagem de mães que vivem com menos de um salário mínimo é menor (cerca de 16%) 

quando comparada ao encontrado no presente estudo em São José do Norte/RS. 

Uma média salarial tão baixa, observada aqui talvez possa ser justificada pela recente crise 

econômica vivida no país e na região. São José do Norte tinha uma economia historicamente 

baseada na agricultura e na pesca, mas com o alto custo para o cultivo da cebola e a escassez 

do pescado, observa-se atualmente que grande parte das indústrias existentes no município 
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não estão em funcionamento, aumentando o desemprego na região e empobrecendo a 

população. Além disso, o nível socioeconômico mais baixo freqüentemente acompanha-se de 

outros fatores que, por si sós, podem constituir-se em risco para as condições de nascimento. 

Embora não seja exclusividade da população de baixa renda, a gravidez na adolescência é um 

desses fatores. Silva et al. (1992) referem que, entre as classes sociais menos favorecidas, há 

maior índice de gravidez na adolescência.  No mesmo sentido, Santos (1995), em estudo 

desenvolvido em Pelotas/RS, observou que as mães que pertenciam a famílias de menor renda 

eram mais baixas e mais magras antes da gestação. Essa mesma autora refere ainda que entre 

estas havia uma maior proporção de fumantes. 

Uma situação econômica desfavorável tem sido relacionada a diferentes condições de risco 

para a saúde materno-infantil. Alencar e Frota (2003), ao estudar o déficit ponderal em recém-

nascidos em Manaus/AM, referem que fatores como baixa renda familiar influenciam de forma 

negativa para o desfecho. Resultado semelhante foi encontrado por Victoria et al. (1989) na 

cidade de Pelotas/RS, ao verificar que a maior freqüência de baixo peso ao nascer encontrava-

se entre as famílias mais pobres da região.  

Com relação à escolaridade dos pais, o estudo mostrou que a maioria das mulheres da amostra 

estudaram de cinco a oito anos (43,1%). Esses dados não se diferenciam daqueles fornecidos 

pela Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar do Brasil (BEMFAM/1989 e 1990) em regiões do 

Rio de Janeiro, Recife e Curitiba, onde 54%, 35% e 42% das mulheres apresentam primeiro 

grau incompleto. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), realizada em 1996, 

revelou que, no Brasil, 38% das mulheres não completaram o primeiro grau. Quando 

comparado com o município do Rio Grande/RS, verifica-se que resultado semelhante foi 

observado por Backes (2004). Esta autora observou que cerca de 40% das puérperas 

entrevistadas nos dois hospitais do município estudaram até oito anos. 

Com relação à escolaridade paterna, o estudo mostrou que a maioria dos pais estudaram de 

um a quatro anos. No que se refere ao índice de analfabetismo, os dados revelaram que este 

era levemente superior entre os homens. A porcentagem de analfabetismo dos pais encontrada 

no município, é inferior à verificada por Santos (1995) no município de Pelotas. Essa diferença 

se explica possivelmente devido ao fato que a coleta de dados do estudo de Pelotas tenha sido 

realizada em 1992. As diversas campanhas públicas contra o analfabetismo nos últimos anos 

pode ter influenciado na redução da porcentagem de analfabetos, inclusive em São José do 

Norte/RS. 

No presente estudo foi possível observar que a renda familiar associou-se significativamente 

com a escolaridade das puérperas, sendo o grau de instrução destas mulheres proporcional à 
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renda familiar, ou seja, quanto maior a renda maior o nível de escolaridade. Essa mesma 

associação foi observada por outros autores (BACKES, 2004; SANTOS 1995). Quanto às 

repercussões da baixa escolaridade dos pais sobre as condições de nascimento das crianças, 

Alencar e Frota (2003) afirmam que o baixo nível de escolaridade materna ou o analfabetismo 

estão diretamente relacionados com o baixo peso ao nascer. No mesmo sentido, Nascimento e 

Gotlieb (2001) encontraram associação significativa entre o baixo peso ao nascer e mães com 

pouca escolaridade, sendo o nível de escolaridade acima de oito anos considerado fator de 

proteção para esta situação.  

Haidar et al. (2001) também observaram que o nível de escolaridade materna inferior a oito 

anos aumenta a chance da criança nascer com baixo peso, podendo esta variável estar 

relacionada ao padrão socioeconômico das mães, pois estas apresentam menor ganho de peso 

na gestação e menor precocidade e periodicidade das consultas pré-natais.  

Na presente análise, a maioria das gestantes, independente do aspecto legal, viviam com 

companheiro em união estável. A porcentagem de mães que vivia com o companheiro são 

semelhantes à citada por Santos (1995) no município de Pelotas/RS e levemente superior às 

encontradas por Backes (2004) em puérperas do Rio Grande/RS. Para alguns autores, esta 

condição é considerada fator de proteção para melhores condições de nascimento. Segundo a 

PNDS (1996), as mulheres no Brasil casam em torno dos 21 anos de idade com diferenças de 

acordo com a região, ou seja, mulheres que vivem no interior costumam casar-se mais cedo do 

que aquelas da região urbana, o que coincide com a situação do município em estudo.  Além 

disso, os dados da BEMFAM (1996) trazem que a idade do casamento está diretamente 

influenciada pelo nível de escolaridade, isto é, mulheres com menor grau de instrução contraem 

casamento mais jovem do que as que contam com nove ou mais anos de estudo. Por esse motivo, 

Kilsztajn et al. (2002) referem que as gestantes sem companheiro e com pouca escolaridade 

devem receber atendimento especializado durante o período gestacional de modo a evitar 

transformá-las em gestantes de risco. Nesse sentido, Backes (2004) encontrou  associação 

positiva entre a ausência do companheiro durante a gestação e o baixo peso ao nascer. A autora 

acredita que este desfecho ocorra talvez pela instabilidade emocional da mãe, devido à falta de 

apoio do companheiro e pela renda familiar reduzida devido a uma única fonte. 

Kilsztajn et al. (2002) na cidade de São Paulo, referem que mulheres que vivem sem o 

companheiro apresentam maiores chances de terem filhos com baixo peso ao nascer do que 

aquelas que têm o companheiro presente durante a gestação. Controversamente, Nascimento 

(2003), em estudo realizado em Guaratinguetá/SP, não encontrou resultados que possuam 

associação significante entre a presença do companheiro durante a gestação e melhores 
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condições de nascimento. No  presente estudo também não foi observada associação positiva 

entre o estado civil e a renda familiar. 

Quanto à idade das participantes, a maioria das entrevistadas (43,1%) apresentava entre 20 e 

29 anos de idade. É ainda importante destacar que 31,4% das gestantes tinham idade igual ou 

inferior a 19 anos, caracterizando um número elevado de mães adolescentes no município. 

Essa porcentagem é superior à encontrada nos estudos de Backes (2004) e de Fernandes 

(2004), nos quais a idade igual ou inferior a 19 anos encontra-se em torno de 18%. Neste 

estudo, a idade materna não apresentou relação com a baixa renda das famílias. No entanto, 

Silva et al. (1992) referem que uma maior proporção de mães adolescentes são encontradas 

entre as classes sociais menos favorecidas. A idade da mãe e, mais especificamente, os 

extremos de idade materna, têm sido relacionados com desfechos gestacionais desfavoráveis. 

Estudos como os de Silva et al. (1992), Velasco (1998) e Souza e Gotlieb (1993) mostraram 

que a idade materna está diretamente ligada ao baixo peso ao nascer, ou seja, mulheres com 

idade abaixo de 20 anos ou superior a 40 anos apresentam maior risco para este desfecho. 

Neste sentido, estudo realizado por Victoria et al. (1989), na cidade de Pelotas/RS, afirma que 

12,4% dos recém-nascidos com baixo peso eram filhos de mães adolescentes. Já o estudo 

realizado por Santos (1995), na mesma cidade, acerca da idade materna como fator de risco 

para o baixo peso ao nascer, não apresentou resultados significativos para este desfecho. 

Frente a estas divergências nos estudos apresentados, pode-se ressaltar a importância da 

investigação de outros fatores que podem estar por trás da idade materna, por exemplo, as 

patologias associadas à gestação, como anemia, infecção urinária, hipertensão arterial, entre 

outras, as quais   muitas vezes levam à interrupção precoce da gestação.  

Quanto à cor da pele, a maioria das mães eram de cor branca.  Estudos como o de Fang et al. 

(1999), Santos (1995) e Mariotoni e Barros Filho (2000) referem maior incidência de baixo peso 

ao nascer entre os filhos de mães de cor não branca. Além disso, Zambonato et al. (2004) 

afirmam que mulheres da raça negra apresentam maior risco para recém-nascidos pequenos 

para a idade gestacional. 

Como esperado no presente estudo, as condições de moradia têm relação com a situação 

socioeconômica, associando-se significativamente com a renda desta população. Quanto maior 

a renda melhor eram as condições de moradia das famílias. Quando investigado o tipo de casa 

das mães entrevistadas, verifica-se que  46,8% das casas são de madeira ou mistas (madeira e 

tijolo) e quase um quarto da população não dispõe de saneamento básico no local de moradia, 

o que supostamente traz agravos à saúde. A maioria das entrevistadas referiram residir na zona 

urbana, sendo que a porcentagem de moradoras da zona rural é de 28,7% das mulheres. Esta 

realidade das condições de moradia é bastante precária se comparada com os dados obtido por 
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Backes (2004), em Rio Grande/RS, onde 77,4% das puérperas  dispõem de casas de alvenaria 

e 92,1% delas possuem sanitário com descarga. Destaca-se também que um quarto das 

entrevistadas não dispõe de refrigerador no domicílio e cerca de 30%  não tem acesso à 

informação por meio de televisor. 

 As conseqüências de condições de moradia desfavoráveis sobre as condições de nascimento 

e sobre a vida pós-natal têm sido descritas por alguns autores. Eickmann et al. (2002), ao 

estudar o desenvolvimento de crianças no estado de Pernambuco, observaram que 55% das 

crianças com baixo peso no nascimento habitavam em residências sem sanitário ou com 

sanitário sem descarga. No mesmo sentido, Victoria et al. (1989) referem que o tipo de sanitário 

utilizado pelas famílias torna-se significativo como fator de risco para mortalidade infantil por 

infecção respiratória aguda.  

Como fatores que poderiam explicar essa diferença de condições de moradia entre os dois 

municípios tão próximos aqui focados teríamos a disparidade verificada na renda mensal média 

das famílias e, sobretudo, como já citado anteriormente, a maior porcentagem de mulheres 

cujas famílias recebem menos de um salário mínimo no município de São José do Norte. Além 

disso, este estudo mostrou parcela muito maior de puérperas vivendo na zona rural (28,7%), 

quando comparadas a Rio Grande/RS (4,4%). 

A história ocupacional familiar foi avaliada através da coleta dos dados sobre a situação 

ocupacional da mãe, do pai e dos avós maternos e paternos. 

No que se refere à história ocupacional materna, foi verificado que a maioria das pesquisadas 

na amostra relata ser profissionalmente do lar, não exercendo atividade profissional 

remunerada. Os efeitos do trabalho materno sobre as condições de nascimento é um assunto 

que tem gerado controvérsias. Por um lado, alguns autores sustentam que o fato de a mulher 

trabalhar durante a fase gestacional produz uma renda maior para a família e, portanto, 

melhores condições de vida para a própria gestante e a criança. Santos (1995) encontrou um 

risco menor de crianças nascerem com baixo peso, quando a mãe exercia atividade trabalhista 

fora de casa. Por outro lado, Silva et al. (1992), ao relacionar a classe social da mãe com o 

peso ao nascer de suas proles, referem que mulheres pertencentes à classe trabalhadora, 

durante a gestação apresentaram maiores chances de terem filhos com baixo peso ao nascer. 

Esses autores justificam os seus resultados dizendo que as mulheres que necessitam trabalhar 

apresentam menor índice de escolaridade e baixo rendimento, fatores que geram desfechos 

desfavoráveis na gestação. No mesmo sentido, Backes (2004) relata em seu estudo que, 

apesar de não ser significativo, encontrou risco aumentado de baixo peso entre as mulheres 

que trabalham fora de casa.  
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Entre as profissões maternas remuneradas, a que mais se destacou foi a agricultura, com o 

cultivo da cebola. A população de mulheres que relatam trabalhar na agricultura afirmam entrar 

em contato com produtos altamente tóxicos durante o plantio da cebola. Vale a pena esclarecer 

que parte das puérperas da amostra exerceu outra atividade extrativista surgida recentemente 

no município, estando expostas à resina do pínus durante a jornada de trabalho. A maioria 

destas mulheres  não utiliza equipamentos de proteção individual durante o processo de 

trabalho. 

Quanto à situação ocupacional paterna, a maioria são pescadores (27,2%) ou agricultores 

(21,7%). O mesmo foi verificado com relação aos avôs paternos e maternos, ou seja, em sua 

maioria eram agricultores ou pescadores. Das avós, embora a maioria não tivesse atividade 

remunerada, uma parcela importante também se dedicava à agricultura ou à pesca. 

Quanto a esta característica ocupacional dos pais e dos avós, é possível fazer associação com 

o aspecto cultural da região, pois filhos de pescadores geralmente são pescadores e os de 

agricultores, sucessivamente. Este fator pode justificar as condições socioeconômicas destas 

famílias, pois os maiores índices de baixa renda e menor escolaridade foram encontrados entre 

as famílias de agricultores e pescadores. Além disso, observa-se uma associação significativa 

entre o trabalho materno e paterno ligado à agricultura e ao extrativismo do pínus (mais sujeitos 

à exposição a produtos tóxicos) e a renda familiar. Essa constatação mostra que as famílias 

mais pobres são também as mais expostas a condições ambientais desfavoráveis. Peiter e 

Toban (1998) afirmam que em nosso país os efeitos dos poluentes sobre a saúde das pessoas 

são potencializados pelos problemas decorrentes de uma situação socioeconômica inadequada 

que se concretiza por condições de moradia insalubres, problemas de desnutrição e outros 

fatores de risco.    

No mesmo sentido, Moreira et al. (2002) afirmam que novas tecnologias, muitas delas 

baseadas no uso extensivo de agentes químicos, foram disponibilizadas para o controle de 

doenças, o aumento da produtividade e a proteção contra insetos e outras pragas. Este uso 

expõe as comunidades rurais a um conjunto de riscos ainda desconhecidos, originado pelo uso 

extensivo de um grande número de substâncias químicas perigosas e agravado por uma série 

de determinantes de ordem social. Para estes autores, alguns fatores como o nível educacional 

são determinantes para redução do impacto da contaminação humana por agrotóxicos. Devido 

à falta de literatura acerca dos danos à saúde da mulher em idade reprodutiva e dos possíveis 

danos à saúde do concepto, este autor refere que estudos envolvendo os possíveis problemas 

decorrentes da exposição continuada a esta gama de agrotóxicos, particularmente sobre as 

mulheres em idade fértil e as crianças, constituem necessidade urgente e alguns já estão em 

andamento.  
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Alguns estudos já têm mostrado certos efeitos de exposição dos pais sobre a saúde da criança.  

Nazer et al. (2001), ao estudar malformações no Chile, observaram que os defeitos do 

fechamento do tubo neural são mais freqüentes em recém-nascidos provenientes de mães 

residentes na zona rural, podendo isso ser influenciado por fatores ambientais como o uso de 

pesticidas. Além disso, Borges e Fabbro (2004) referem que o recém-nascido torna-se exposto 

indiretamente a resíduos de agrotóxicos organoclorados através do leite materno. 

No que se refere às variáveis biológicas maternas, caracterizadas neste estudo pelas medidas 

antropométricas, observa-se que, na amostra, há uma maior porcentagem de mulheres com 

altura de 1,60m ou mais, e peso pré-gestacional de 60 quilos ou mais. As mães deste estudo 

apresentam melhor estatura quando comparadas com mulheres do município do Rio 

Grande/RS (BACKES 2004). Quanto ao peso pré-gestacional, as mulheres de São José do 

Norte apresentam situação levemente desfavorável, quando comparadas com as rio-grandinas. 

No entanto, a população em estudo apresenta melhores índice de massa corporal, quando 

comparadas com a população de mulheres do município do Rio Grande/RS.  

As condições biológicas maternas têm sido consideradas por alguns autores como fatores que 

interferem nos desfechos da gestação. Fisberg et al. (1997) referem que mulheres com peso 

inferior a 55 quilos são consideradas de risco para o baixo peso ao nascer. No que se refere à 

altura, Zambonato et al. (2004), em estudo desenvolvido em Pelotas/RS, afirmam que a baixa 

estatura materna está associada a recém-nascidos pequenos para idade gestacional. Backes 

(2004) afirma, de forma semelhante, que, quanto maior o peso pré-gestacional, menor o risco 

de baixo peso ao nascer e que a estatura materna mais elevada é um fator de proteção para 

este desfecho. Fatores de proteção relacionados à estatura materna e peso pré-gestacional 

também foram observados por Santos (1995). No presente estudo não foi observada 

associação significativa entre as variáveis biológicas maternas e a renda familiar destas 

mulheres, inversamente ao observado por Backes (2004), em que mulheres mais pobres 

apresentavam menor estatura e baixo peso pré-gestacional. 

Neste estudo, a história reprodutiva prévia da mulher foi investigada a partir dos dados 

coletados sobre a paridade, intervalo interpartal e a história de abortos, natimortos, baixo peso 

ao nascer, prematuros e malformações fetais em gestações anteriores. Das puérperas da 

amostra, 31,9% eram primíparas, não diferindo da porcentagem de primíparas observado 

recentemente por Backes (2004), no município do Rio Grande/RS. O número grande de 

primíparas pode estar associado à elevada porcentagem de mulheres jovens da amostra, já que 

destas, 31,4% eram adolescentes, e aquelas entre 20 e 29 anos somavam 43,1%. Além das 

primíparas, no que se refere ao número de gestações anteriores, sobressaem-se ainda aquelas 
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que relataram uma outra gravidez anterior a que está sendo investigada (31,4%). Para Velasco 

(1998), o número de gestações pode estar ligada ao nível de escolaridade materna, 

principalmente entre grupos de mães adolescentes. 

Quanto à paridade, 31,9% da amostra tem dois ou mais filhos. Estas famílias, portanto, são 

compostas no mínimo por cinco pessoas, quando o companheiro estava presente, já 

caracterizando a condição de família numerosa. Neste estudo, assim como visto por Backes 

(2004), a paridade esteve associada significativamente com a renda familiar, ou seja, as 

mulheres cujas famílias têm menor renda são as que tem mais filhos. Além disso, o número de 

gravidezes anteriores também mostrou associação com a renda. Alencar e Frota (2003) 

afirmam que um núcleo familiar constituído por cinco pessoas é considerado família numerosa. 

Para os autores, esta realidade diminui o poder aquisitivo das famílias, no que se refere à forma 

de sustentação e à provisão das necessidades básicas para cada um de seus membros. 

Resgatando ainda a questão da porcentagem elevada de mães adolescentes do presente 

estudo, Gama et al. (2002) mostram que mulheres com idade entre 20-34 anos e que foram 

gestantes na adolescência apresentam maior percentual de filhos. Camarano (1998), apud 

Gama et al. (2002) afirmam que o aumento da paridade em mulheres, principalmente aquelas 

que se encontram na adolescência, está relacionada com o baixo nível socioeconômico e com 

pouca escolaridade. Este último aspecto é confirmado por Haidar et al. (2001), ao estudar a 

escolaridade materna e a correlação com os indicadores obstétricos. Os autores observaram 

que as mães com menor escolaridade apresentavam mais que três filhos, quando comparadas 

com mães com maior escolaridade.  

Em relação ao número de gestações anteriores, abortos, natimortos, baixo peso e prematuros 

prévios, a situação das mulheres em estudo não difere das mulheres da região, sendo 

semelhante aos resultados encontrados por Backes (2004) em Rio Grande/RS. Estes fatores 

tem sido associados a desfechos desfavoráveis. O baixo peso ao nascer tem sido associado a 

história prévia de natimortos (SANTOS, 1995; NASCIMENTO; GOTLIEB 2001; BACKES 2004),  

prematuridade e baixos pesos prévios (BACKES, 2004). 

Já em relação ao intervalo interpartal, foi encontrado maior intervalo de tempo entre os partos 

das mulheres nortenses em relação às rio-grandinas. Segundo Haidar et al. (2001), o menor 

intervalo interpartal predispõe a mãe e a criança a maiores riscos durante a gestação e afirmam 

que este fator está associado ao grau de instrução materna, ou seja, quanto maior o nível de 

escolaridade, maior o intervalo interpartal.  

A presente pesquisa também permitiu a avaliação da exposição das mulheres ao tabagismo 

ativo e passivo. O fumo materno durante a gestação foi referido por 18,6% das entrevistadas. 
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Essa porcentagem é cerca da metade observada em puérperas de Rio Grande/RS (BACKES 

2004). No entanto, foi verificado que, das mulheres de São José do Norte que fumavam durante 

a gestação, a maioria delas (88,8%) relataram o consumo de mais de 10 cigarros por dia, 

diferentemente do observado por Backes (2004), no município do Rio Grande. Neste caso, não 

poderia ser esquecida a questão dose/resposta do uso do tabaco, o que colocaria as crianças 

nortenses em situação de maior risco. Um maior risco para baixo peso ao nascer tem sido 

relacionado com um consumo maior de cigarros (BACKES, 2004; SILVA, 1992). Associação 

semelhante, mas agora em relação ao nascimento de crianças pequenas para a idade 

gestacional, tem sido apontada por Zambonato et al. (2004). Segundo esses autores, o 

tabagismo materno influencia nesse desfecho, e quanto maior o número de cigarros fumados 

por dia pela gestante, maior o risco de recém nascidos pequenos para a idade gestacional. 

O hábito materno de fumar durante a gestação mostrou uma associação significativa com a 

renda das famílias. Foram encontradas cerca de seis vezes mais fumantes entre as mulheres 

de menor renda (menos de um salário mínimo), quando comparadas com aquelas que recebem 

três ou mais salários por mês. Esta associação com a renda tem sido observada por outros 

autores (ZAMBONATO et al. 2004). O hábito de fumar entre as mulheres de renda mais baixa 

poderia também estar associado a uma menor escolaridade e, portanto, a um menor acesso a 

educação e ao conhecimento sobre os malefícios do cigarro para o feto. No entanto, Leal et al. 

(2004) referem que o hábito de fumar materno está ligado às condições desfavoráveis de 

nascimento, independente do nível de escolaridade materna.  

Quanto ao fumo passivo, os resultados são semelhantes em ambos os estudos, mas vale 

ressaltar que dentre os maridos fumantes de São José do Norte/RS, estes também consomem 

um maior número de cigarros/dia, quando comparados com os companheiros das mulheres do 

município do Rio Grande/RS, sendo portanto maior a exposição materna passiva entre as 

nortenses. Segundo Backes (2004), este fator mostrou uma maior tendência para o risco de 

baixo peso ao nascer. Além disso, Neto (1990) refere que a exposição materna ao fumo do 

companheiro ou no local de trabalho são considerados fatores de risco para o baixo peso ao 

nascer, devido ao aumento do risco para ruptura prematura de membranas, placenta prévia e 

deslocamento prematuro de placenta. Ainda, conforme este autor, essas complicações da 

gestação aumentam os índices de mortalidade fetal. 

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação, a porcentagem encontrada no 

presente estudo foi menor quando comparada ao estudo desenvolvido em Rio Grande/RS 

(BACKES 2004). É importante ressaltar que, segundo Garcias (1999), o consumo de bebidas 

alcoólicas durante a gestação pode causar retardo do crescimento intrauterino, retardo mental, 

aparecimento de malformações e baixo peso ao nascer. 
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Quanto à avaliação das morbidades maternas durante o período gestacional, o estudo 

identificou, como patologias mais prevalentes, a anemia (79,4%) e a infecção urinária, que foi 

referida por cerca da metade das entrevistadas. Além disso, a porcentagem de mães que 

apresentaram hipertensão durante a gestação também não pode ser negligenciada, pois atingiu 

11,4% da amostra. Todas essas patologias têm sido referidas por diversos autores como sendo 

de risco para desfechos gestacionais desfavoráveis. Alencar e Frota (2003) afirmam que 

famílias numerosas e de baixa renda apresentam restrição no poder de compra de alimentos e, 

conseqüentemente, carências nutricionais, o que poderia expor mais essas mães a patologias 

como anemia. No entanto, na presente análise nenhuma das patologias apresentadas 

estiveram associadas à renda familiar. Isto mostra que a atenção às mães com essas 

patologias durante o pré-natal deve ser redobrada, independentemente da situação sócio-

econômica. 

O baixo peso ao nascer, associado à infecção do trato urinário materno, tem sido confirmado 

por alguns autores (SANTOS, 1995; NASCIMENTO, 2003) e não reconhecida por outros 

(KRAMER, 1987). Esse último autor refere que a infecção urinária da mãe está mais 

relacionada com a prematuridade.  

Quanto à hipertensão arterial, esta também tem sido associada a baixo peso ao nascer, 

prematuridade e óbito fetal intra-útero, por diversos autores (SANTOS, 1995; NASCIMENTO, 

2003; MARTINS et al., 2003; BACKES, 2004). Além dos efeitos sobre a criança, Trevisan et al. 

(2002) afirmam que, nos países em desenvolvimento, ainda ocorrem óbitos perinatais por 

hipertensão arterial e infecção urinária. No que se refere à prevalência dessas patologias 

quanto à etnia, Cecatti et al. (2000) encontraram um maior índice de hipertensão durante a 

gestação em mulheres da raça negra, não havendo associação com a idade materna.   

Outro aspecto investigado no presente estudo refere-se à assistência pré-natal recebida pelas 

mães durante a gestação. O Ministério da Saúde, na tentativa de diminuir desfechos 

desfavoráveis na gestação, recomenda o início da assistência pré-natal ainda no primeiro 

trimestre e um número mínimo de cinco consultas durante a gravidez. 

São José do Norte contava, durante o período da pesquisa, com apenas 2 unidades básicas de 

saúde, onde era possível a realização do pré-natal pelas gestantes da zona urbana e da zona 

rural. No presente estudo, 93,6% das puérperas entrevistadas haviam realizado no mínimo uma 

consulta pré-natal, sendo que 64,9% realizaram cinco ou mais consultas e 53,2% iniciaram o 

pré-natal até o terceiro mês de gestação. No que se refere à cobertura e à periodicidade, esses 

dados são discretamente melhores aos encontrados por Backes (2004) no município de Rio 

Grande. No entanto, ainda deixam bastante a desejar, quando se pensa que todas as mulheres 
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devem iniciar a assistência pré-natal no primeiro trimestre e devem realizar no mínimo cinco 

consultas durante a gestação. 

Estes resultados, quanto à precocidade e à periodicidade do pré-natal em São José do Norte, 

podem estar associados às características socioeconômicas e demográficas do mesmo. Já que 

existe uma porcentagem elevada de mães de baixa renda e pouca escolaridade. Além disso, 

muitas das pacientes residem na zona rural, referindo difícil acesso ao serviço de saúde e 

necessitando de maior incentivo e esclarecimento sobre a importância da realização do controle 

pré-natal. 

Segundo dados da BEMFAM (1989-90), as gestantes da zona urbana freqüentam maior 

número de consultas pré-natais que as da zona rural, talvez pela maior oferta de serviço. No 

presente estudo houve uma associação significativa entre a precocidade e a periodicidade das 

consultas pré-natais com a renda das mulheres, pois quanto maior a renda familiar, maior o 

número de consultas realizadas e com início precoce. Monteiro (2000) refere que, entre 

mulheres com maior renda familiar, aumentam os cuidados de saúde durante o pré-natal. 

Haidar et al. (2001) também observaram que mulheres com maior grau de instrução 

apresentavam uma chance duas vezes maior de realizarem mais de seis consultas durante o 

período pré-natal e iniciarem a fazê-las precocemente. Já Trevisan et al. (2002) afirmam que a 

falta de conscientização das mulheres acerca da importância da precocidade e da periodicidade 

do pré-natal está provavelmente influenciada por fatores educacionais, baixa escolaridade das 

pacientes e de seus companheiros. 

No que se refere a uma assistência pré-natal inadequada sobre os desfechos da gestação, 

Fisberg et al. (1997) relatam que mulheres que não realizaram o pré-natal, ou que iniciaram 

tardiamente as consultas, apresentam maior freqüência de recém-nascidos com baixo peso. 

Além disso, Schwarcz et al. (1996) referem que a inclusão do controle pré-natal extensivo nos 

programas materno-infantis pode estar associada com a melhoria dos coeficientes de 

mortalidade perinatal e materna. 

O ganho de peso durante a gestação também é considerado como fator de importância para o 

resultado da gestação. Em São José do Norte/RS, a maioria de mulheres apresentou ganho de 

peso superior a oito quilos (82,8%). No entanto, 17,2% tiveram ganho de peso inferior a oito 

quilos, sendo este fator considerado de risco para desfechos desfavoráveis na gestação. 

Embora, neste estudo, esta variável não se associou significativamente com a renda familiar, o 

percentual de ganho de peso inadequado poderia ser explicado pela parcela importante de 

mães adolescentes, pois estas geralmente apresentam menor índice de ganho de peso na 

gestação (VELASCO, 1998). Quando comparadas com as gestantes do município do Rio 
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Grande/RS, as gestantes em estudo apresentaram melhor peso gestacional. Um ganho de peso 

inferior a oito quilos durante a gestação tem sido apontado como fator de risco para o baixo 

peso ao nascer (FISBERG et al., 1997; BACKES, 2004). 

Nesta amostra, 40,6% das mães aumentaram mais de 12 quilos durante a gestação. Backes 

(2004) mostrou, em seu estudo, que o aumento de peso superior a doze quilos durante a 

gestação foi um fator de proteção para o baixo peso ao nascer. Por outro lado, aumento 

excessivo de peso pode transformar-se em um fator de risco para a gestação, pois 

freqüentemente associa-se com patologias como a hipertensão arterial e o diabetes mellitus. 

Nussi et al. (2001) relatam que a obesidade materna tem sido mais freqüente entre mulheres 

negras, mais velhas, multíparas e com menor grau de instrução. 

No que se refere ao tipo de parto, a maioria das crianças nasceram por parto vaginal, 

enquanto 30,3% dos partos foram cesáreos. Entre estes, encontram-se as cesarianas particulares 

ou eletivas, cujas mães optaram por ”não sentir dor” e terem seus filhos na data e hora escolhida. 

Também estão nesta categoria os partos a princípio normais que, por alguma complicação, como 

descolamento prematuro de placenta, circular de cordão, eclâmpsia, desproporção cefalopélvica, 

entre outras, necessitaram ser encaminhadas para partos cesáreos (10,1%).  

Velasco (1998) refere que o ideal é o número de partos cesáreos não ultrapassar 15% do 

total dos partos ocorridos em maternidades. Este autor refere que, segundo dados da Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde, em 1996 o número de cesarianas entre todas as mulheres 

brasileiras representou 36,4% dos partos naquele ano, o que se assemelha com a situação do 

município em estudo.  

Haidar et al. (2001) referem que a opção por partos cesáreos também está relacionada 

com o grau de instrução materna, pois mulheres com maior escolaridade apresentam chances seis 

vezes maiores de realizarem parto cesáreo, tanto por opção materna, quanto do médico 

assistente. Resultado semelhante foi observado por Almeida (1995), quando observou uma maior 

proporção de cesarianas entre as mulheres com escolaridade mais elevada. Como este 

procedimento costuma ter custo mais elevado, as mulheres com maior escolaridade costumam 

dispor de melhores condições socioeconômicas, podendo optar por este procedimento. Segundo 

dados da BEMFAM (1989-90), o número de cesarianas está associado positivamente à 

escolaridade materna e ao local do parto em instituições privadas, afirmando a relação de que 

mulheres com maior escolaridade procuram por maternidades particulares por disporem também 

de melhores condições socioeconômicas.  
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Neste estudo, a porcentagem de cesarianas é menor, quando comparado com estudo do 

município do Rio Grande, realizado por Backes (2004). Esse fato poderia justificar-se pela renda 

familiar nesse município ser maior que a renda das famílias de São José do Norte/RS e também 

por Rio Grande dispor do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., que é referência na 

região para gestação de risco.   

A maioria dos partos cesáreos foram realizados durante o turno da manhã, no Hospital São 

Francisco, em São José do Norte/RS, não sendo verificada nenhuma cesariana no período da 

noite. Melo et al. (1992) observaram maior incidência de cesáreas nos períodos diurnos e 

vespertinos, o que leva a suspeitar que as cesarieanas não aconteçam somente em função de 

decisão clínica, mas por opção de médicos e parturientes.  Kramer  (1987) relata que o baixo peso 

ao nascer pode estar associado à prematuridade, ao retardo do crescimento intra-uterino ou à 

combinação destes fatores.  

Em relação aos partos, foi observada a prática de indução de parto com ocitócitos em 

39,3% dos casos. Em 24,3% destes foram utilizadas até duas ampolas de ocitocina, e em 15,3% 

dos partos foram utilizadas de três a oito ampolas de ocitocina. A ocitocina é utilizada para 

aumento da contratilidade da musculatura uterina. Ela deve ser usada em alguns casos para 

indução de partos normais, quando a gestação apresenta-se no limite de pós-datismo, bolsa rota, 

entre outros. Mas sua indicação deve ser criteriosa, devido ao risco de rotura uterina e sofrimento 

fetal (FRIEDMAN et al., 1977). 

Várias são as complicações que podem resultar de uma indução do parto. Inicialmente, 

estas referem-se ao tempo prolongado de duração do parto que uma indução pode acarretar. Um 

trabalho de parto muito demorado pode levar a uma maior prevalência de alterações neurológicas 

no primeiro ano de vida, pois quanto mais prolongada a duração do trabalho de parto, maior a 

agressão sobre o feto (SHWARCZ et al., 1974; FRIEDMAN et al., 1977). Além disso, quando a 

indução é eletiva, existe um risco maior de morte fetal, prematuridade e síndrome de dificuldade 

respiratória (PAGE et al., 1976). 

Finalmente, após a compreensão dos diferentes fatores que contribuem para as condições 

de nascimento das crianças do município de José do Norte, foi possível traçar um perfil desses 

recém-nascidos. A maioria deles nasceu no Hospital São Francisco, em São José do Norte 

(93,1%), onde a maior parte das internações foi custeada pelo Sistema Único de Saúde. Quanto ao 

sexo, houve um discreto predomínio de recém-nascidos do sexo feminino (56,4%). Do total de 

partos investigados em ambas as instituições, 98,4% das crianças nasceram com vida, 0,5% 

morreram durante a gestação, e 1,1% morreram durante o trabalho de parto. Dentre as 

malformações congênitas de diagnóstico comum logo após o parto, foram encontrados um caso de 
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atresia de esôfago. Segundo Whaley e Wong (1999), a atresia de esôfago pode estar associada à 

prematuridade. 

Quanto ao peso ao nascer, que pode ser influenciado por vários fatores, 

como características e hábitos maternos, condições socioeconômicas e fatores 

ambientais entre outros, foi verificado que 9,6% dos recém-nascidos deste 

município apresentaram baixo peso ao nascer. Além disso, a porcentagem de 

peso insuficiente chegou a 27,1%. Neste estudo, o peso ao nascer esteve 

associado à renda familiar de forma paradoxal. A maior porcentagem de baixo 

peso ao nascer foi observada entre as famílias de maior renda. Este fato poderia 

estar relacionado ao índice elevado de cesarianas, e de partos induzidos na 

amostra. Já que o tipo de parto esteve associado à renda familiar e quanto maior a 

renda, maior a porcentagem de partos cesáreos. Também é importante ressaltar 

que, neste estudo, 50% das crianças nascidas de cesarianas eletivas 

apresentaram peso insuficiente. Nossa análise permite verificar que, entre os 

nascimentos avaliados, um terço dos casos de baixo peso ao nascer e 43,5% 

daqueles com peso insuficiente nasceram de parto induzido.  A realização de 

partos induzidos de forma eletiva tem sido apontada como causa de 

prematuridade e conseqüentemente de aumento das porcentagens de baixo peso 

ao nascer e peso insuficiente (FRIEDMAN et al., 1977).  

A elevada porcentagem de mães adolescentes da amostra também 

poderia, em parte, justificar este paradoxo, Velasco (1998), em seu trabalho 

realizado em Niterói/RS, refere que 9,8% dos nascimentos apresentavam baixo 

peso, e 15,1% destes eram filhos de mães adolescentes com idade entre 11 e 17 

anos. Esta idéia é corroborada por Pardo et al. (2003), que relatam uma 

prevalência de baixo peso ao nascer em filhos de mães adolescentes, sendo isto 

considerado um fator de risco na gestação.   

A idade materna também tem sido apresentada como de influência sobre 

outras características do peso ao nascer.  Azevedo et al. (2002) observaram que, 

tanto a macrossomia fetal como recém-nascidos pequenos para idade gestacional 

podem estar relacionados com a idade materna igual ou superior a 35 anos.  
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Além desses fatores, elevados índices de baixo peso ao nascer estão 

relacionados a baixo nível educacional materno, estado marital, baixo peso pré-

gestacional, baixa estatura materna, período intergestacional menor de dois anos, 

multiparidade, maior número de abortos e baixo peso ao nascer prévios, abuso de 

substâncias tóxicas durante a gestação, como álcool, tabaco e outras drogas, 

baixa periodicidade pré-natal, escasso ganho de peso na gestação e a presença 

de patologias, como hipertensão arterial e infecção do trato urinário (SILVA et al., 

1992; SANTOS, 1995; FISBERG et al., 1997; VELASCO, 1998; PARDO et al., 

2003; BACKES, 2004). Esses autores relacionam o baixo peso ao nascer com a 

prematuridade e o retardo do crescimento intrauterino.  

 Segundo Whaley e Wong (1999), o indice de Apgar é o método mais 

utilizado para avaliar a adaptação imediata do recém-nascido à vida extra-uterina. 

A freqüência cardíaca, o esforço respiratório, o tônus muscular, a irritabilidade 

reflexa e a cor, são observados e para cada item é estimado um valor de zero, um 

ou dois pontos. Os cinco itens são avaliados no primeiro e no quinto minuto de 

vida extra-uterina. O somatório destes itens irá indicar as condições fisiológicas do 

recém-nascido. Este método foi utilizado em ambas as instituições e foi verificado 

que a maioria dos recém-nascidos (89,9%) apresentava índice de Apgar 

satisfatório durante o primeiro minuto. Entre os recém-nascidos avaliados, 10,1% 

apresentaram Apgar insuficiente no primeiro minuto de vida, ou seja, dificuldade 

severa de adaptação ao meio. Já no quinto minuto, as condições apresentadas 

por estes recém-nascidos foram melhores, sendo que 97% dos casos 

apresentaram índice de Apgar satisfatório. Estes dados não diferem muito dos 

resultados apresentados por Velasco (1998), em seu estudo com gestantes 

adolescentes de Niterói/RJ, onde em 91% dos recém-nascidos apresentaram 

Apgar, no primeiro minuto de vida entre 7 e 10 pontos e 8,8% nasceram com 

depressão respiratória.  

Esta análise permitiu verificar ainda que, das 18 crianças que nasceram 

com Apgar inferior a 7 no primeiro minuto de vida, 50% delas nasceram de parto 



 

 

177

induzido, sendo que esta indução variou quanto à utilização de ocitócitos, entre 

duas e seis ampolas. 

Quanto à idade gestacional, calculada através do Método de Capurro, no 

presente estudo apenas em 5,3% dos casos foi considerada prematura. Estes 

dados são semelhantes aos verificados por Velasco (1998), quando observou 

que 4,7% dos recém-nascidos não completaram 37 semanas de gestação. Este 

autor encontrou um maior percentual de prematuros no grupo de mães 

adolescentes, sendo considerada então a baixa idade materna um fator de risco 

para prematuridade.  A idade gestacional inferior a 37 semanas pode estar 

relacionada com a presença de patologias maternas durante o período 

gestacional como infecção do trato urinário, patologia ligada diretamente ao 

desencadeamento do trabalho de parto prematuro (GARCIAS, 1999). Para 

Nascimento (2003), ao comparar o pré-natal nos serviços público e privado de 

Guaratinguetá/SP, observou que a maior prevalência de infecção urinária 

ocorre dentre as gestantes atendidas no serviço público, o que é outro dado 

preocupante, dada à importância dessa situação para o nascimento pré-termo e 

baixo peso.  

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que a assistência ao recém-nascido entre aqueles 

que nasceram no Hospital São Francisco, em São José do Norte/RS, torna-se prejudicada no 

que se refere à assistência pediátrica das crianças, pois não existe a presença do pediatra na 

sala de parto nos partos custeados pelo SUS, sendo a avaliação, tanto materna como do 

recém-nascido, realizada pelo obstetra, o que pode interferir na qualidade dos dados fornecidos 

após a avaliação do neonato. Segundo Nascimento (2003), essa ausência pode ser 

determinante para um atendimento de pior qualidade para o recém-nascido frente a uma 

situação de emergência, com possível comprometimento na vida futura. É interessante lembrar 

que o Sistema Único de Saúde remunera a possibilidade de atendimento do pediatra na sala de 

parto. 

Como questão final de discussão, seria interessante trazer os três casos de óbito de crianças, 

verificados durante o parto. Em todos eles houve a presença isolada ou conjugada de patologias 

maternas, como hipertensão arterial, anemia e infecção urinária. Nos três casos, o 

acompanhamento pré-natal foi realizado com menos de cinco consultas e, em dois desses partos, 
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a indução com ocitócitos foi realizada. Essas constatações fazem refletir sobre a necessidade de 

intensificar e melhorar a qualidade. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo retrata as condições de nascimento das crianças do município de São 

José do Norte/RS. Este estudo mostra as características desfavoráveis que interferem nas 

condições de nascimento destas crianças, bem como vários outros fatores que interferem 

nas condições de saúde da população. 

Considerando os resultados obtidos ao término do estudo, destacam-se alguns aspectos e 

far-se-á algumas sugestões que se acredita poder contribuir para o planejamento e a 

implementação das ações em saúde, assim como subsidiar as políticas de saúde no 

município, visando a melhoria das condições de nascimento e da situação de saúde 

materno-infantil. 

De uma maneira geral, os resultados mostram a necessidade de melhorar as condições 

socioeconômicas da população, através de iniciativas públicas ou privadas de geração de 

emprego e renda. 

Devido ao índice elevado de gravidez na adolescência, sugere-se que, durante atividades de ensino nas 

escolas, sejam abordados assunto relacionados à gravidez na adolescência e à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis. É preciso ainda ressaltar a importância de campanhas para a redução ou 

erradicação do fumo, seja ele ativo ou passivo, nos diversos ambientes.  

Ao investigar a situação ocupacional das famílias, a maioria ainda desenvolve atividades relacionadas à 

agricultura e parte da população dedica-se à atividade extrativista recentemente implantada no município. 

Foi verificado também que, durante o processo de trabalho, a maioria das pessoas mantém-se expostas a 

agentes tóxicos, como agrotóxicos e resina de pínus, sem o uso de equipamentos de proteção. Estes fatores 

mostram a necessidade do desenvolvimento de pesquisas para avaliar danos acarretados para a saúde do 

trabalhador e seus descendentes, devido à exposição contínua a estes agentes tóxicos. Desta forma, serão 

encontrados subsídios para o esclarecimento dessas pessoas quanto aos agravos à saúde causados por esses 
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agentes tóxicos, quanto aos cuidados relacionados ao manuseio e às formas de proteção durante a 

exposição ocupacional das famílias. 

Sugere-se que os programas de saúde deste município estejam voltados para o planejamento familiar, 

fornecendo informações sobre os riscos da gravidez nos extremos da idade materna, quanto à paridade e o 

intervalo interpartal.  

Recomenda-se o incentivo ao controle pré-natal, com maior atenção para a camada mais 

pobre da população, por apresentarem menor precocidade e periodicidade nas consultas. Esta 

assistência pré-natal oferecida no município deve envolver questões educacionais para a saúde 

materno-infantil, proporcionando maior esclarecimento acerca dos cuidados em saúde para o 

binômio mãe e filho. Destacando a atenção em especial às gestantes de risco, no que se refere à 

existência de patologias associadas, como hipertensão, anemia, infecção urinária e história 

reprodutiva prévia desfavorável.  

A internação hospitalar para a realização do parto deve tornar-se mais individualizada, 

onde a assistência e a educação para a saúde materno-infantil seja realizada de acordo com as 

características socioeconômicas e demográfica das famílias. 

Quanto ao tipo de parto realizado, apesar de haver maior porcentagem de parto normal, há 

a necessidade do incentivo a essa forma de parto, principalmente nas camadas de maior renda e 

maior escolaridade, onde se encontra aumento da procura pelo parto cesáreo, juntamente com 

aumento de baixo peso ao nascer. 

No que se refere às condições de nascimento propriamente ditas, principalmente entre 

aquelas crianças que nasceram no Hospital São Francisco, em São José do Norte/RS, considera-

se que seja necessária a melhoria da assistência ao parto e ao pós-parto. Destaque-se a 

importância da equipe multidisciplinar durante esse processo, como assistência obstétrica, 

pediátrica e de enfermagem, de forma a garantir melhor qualidade desta assistência, melhor 

precisão das características biológicas e fisiológicas do recém-nascido e incentivo ao alojamento 

conjunto, ao aleitamento materno, aos cuidados com o recém-nascido e aos cuidados de saúde 

materna no pós-parto. Neste aspecto, vale ressaltar a necessidade de aperfeiçoamento 

profissional da equipe de saúde através da educação continuada e do incentivo por parte da 

instituição hospitalar para a melhoria da qualidade da assistência prestada pelos profissionais de 

saúde. 

 É necessário maior supervisão de saúde da população através de visitas domiciliares 

proporcionadas pelo Programa de Saúde da Família (PSF), recentemente implantado no 

município. O PSF dispõe de três equipes dispostas em vilas e bairros da cidade, de modo a 

realizar a busca ativa das pessoas para o acompanhamento pré-natal, para o planejamento 
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familiar, para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dessas crianças, 

incentivando o aleitamento e os demais cuidados de saúde, de acordo com a realidade observada. 

Através destas ações, talvez se possa, trazer melhorias para a qualidade de vida, promovendo a 

saúde na camada social de maior risco.  

No entanto, cabe salientar a importância da interdisciplinaridade e da referência e contra-

referência dentro do sistema de saúde. Desta forma, será garantida a assistência adequada e 

continuada nos diferentes níveis de assistência. Para isso, os profissionais de saúde que atuam 

neste município devem ser estimulados quanto à pesquisa na área de saúde, de modo a subsidiar 

a assistência prestada de acordo com as necessidades da população alvo, levando em conta as 

características demográficas, socioeconômicas e ambientais da região. 
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