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Partindo de hipóteses básicas onde o processo 

s~~de-doen;a no perfodo perinatal apresenta-se, por um 

lado, como expressio de condiç~es particulare~ ás quais 

famil ias estão submetidas, de maneira diferencial, e~ 

fun;io de sua adscri~io de classe e, por outro, coMo 

e>:pressão da articula,ão de UM conjunto de condiçies 

biológicas e sociais em permanente rela~ão, o presente 

trabalho procura, em uma amostra de parturientes e 

recém-nascidos de hospitais de Sio Luis do Maranhão, 

refletir sobre O C\SSUnto. Conclui pela pertinência do 

emprego do conceito so~iol6gico de classe social ao 

estudo de eventos perinatais que, articulado a esquemas 

teóricos mais elaborados do campo da Perinatologia, 

perMite a111pl iar o nfvel de e:·:plicaç:ão do fen ·oa~eno. 



·This work s e a ;• c h e s f o r eMpirical sustenance 

concerning reflection on basic hypotheses whereiJy the health 

dickness process in the 

which 

perinatal periodo 

faMilies are 

e>:p r~~ sses 

undergoing pa~ticular conditions 

especially as to tneir ins~rtYon in social classes, on one 

hand, and on the other, articulation of 

biological and social conditions in perManent · relation. It 

is based on a saMple of woMen-in-labour and newborn children 

in hospitals in Slo Luis do Maranhio, Brazil. It is 

concluded that Sociological concept of social class ·is 

pertinent whilst studying perinatal events along with More 

elaborate theoretical scheMes in the field of Perinatology. 

i i 



" Não se p ode c. o M p r e e n de r · neM a c e i ta r que e tn u tn p a i s 

c o Mo o nosso cont i'nt.rem Morrendo c r i an~as por f a 1 ta 

de cuidados indispensáveis ~ vida. A oMissão é 

nossa. Há que recuperar o teMpo perdido e agir coM 

eficiência. Não ê possível a Mãe acalentar dentro de 

si por nove Meses coM aMor e sacrifício, o filho que 

setnanas depois e c e i ft~do por i ncur i a da soe i edt~de". 

Dom Lutiano ~endes de AlMeida- 1984 

"L<~ Medicina es una ciencia social Y la politicCI es 

Medicina en gran escala 11
• 

Wirchow - 1849 



1- I NTRODUCÃO 



As mortalidades Materna e infantil como problemas 

de investiga~io no caa~po da sa~de, destacam-se cada vez 

Mais, e teM suas b~ses lan~adas jà na primeira Metade .do 

século c:o111 vasta literatura tanto do ponto de vi .sta clinico-

epidemiológico, quanto estatístico, que vem se aMPliando ate 

os dias atuais. EM nivel internacional sio representativas 

as obras como as de PELLER (1965) , PUFFER & SERRANO (1968). 

E.frl terMOS nacionais os trabalhos de SIQUEIRA (1974), 

SILVEIRA (1984), SOUZA C1982j, ARENO <1984), TANAKA <1984) e 

LAUkENll (1977>, dentre outros, ilustraM essa tendincia. 

Neste ccintexto ganhaM expres~io questões teóricas 

e Metodológicas presentes na análise do ~roblem~ que vio 

progressivaMente delineando UMa nova área de investiga,io, 

1 ntermed 1 ár i. a entre a Obstetrícia e a Pediatria. 

Perinatolog1a que emerge a partir da preocupaçio com a 

de Mortes de crianças, eMPJricaMente observada 

eM Maior proporção nos priMeiros dias de vida e que, a 

pepspectrvCI tra•jiciotúd não conseguia e:-:pl icar. 

ALVARENGA <1984) em sua análise sobre o eMprego do 

conceito de risco na área ae sa~de Materno-Infantil, refaz a 

Perinatologia coMo are<:<. 

i nterme-d i <o.t' i~ espec.ifica no C.CIMPO S Cl ~ d.e 

Coletivii/Publ ica. A principio, centrado nessa categoria 
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particular de Mortal i dade, o conheciMento da área avança ao 

reconhecer a identidade existente entre a Mortalidade fetal 

· e .aquela ocorrida na prrMeira seMana de vida do recéM-

n~scidoi*J. Ao orientar o ·conhecrMento · voltado para o estudo 

ao bin~Mio MorbiMor~~ l idade, esse novo campo de conheciMento 

passa a eleger o conceito de baixo peso ao nascer coMo 

eleMento teórico e Metodológico básico por perMitir 

articular varias . outros conceitos que progressivaMente 

erner.getn e propiciam a sistematizaçio · de um corpo de 

conheciMento especifico da área~ 

Pela expressi6 que adqurre, tanto para os estudos 

· da Mortalidade, quanto de tnorbidade, o eMprego deste 

conceito de baixo peso ao nascer pass~ a ser responsável por 

grande parte da literatura produzida no ca~npo, notadaMente a 

par~ir da década de 50, quando probleMas relativos ao 

cre s cimento fisico e de desenvolviMento da crian~a 

sobretudo o neurológico - podem ser, ~ partir deste, Mais 

aMplaMente investigados COMS, 1961; BUfLER & ALBERMAN, 1963; 

LU8CHENCO et al, 1963; WOISKl , 1965; . YEI\USHALMY et al, 1965; 

GRUE.NWALO, 1966; BATTAGLlA et aL 1967; CHASE, 1969; TANNEf\ 

& lHOMPSOM, 1970; MARCONDE.S , 1971; PU~F~R & SERRANO, 1973; 

SIQUEIRA, 1974; LAURENfl et al, 1975). 

NCJ entt\nto, neM seMpre esse conceito teve a ~esMO\ 

confundindo-se, Mu i tas vezes, COM o de 
\ 

( f) Plri o traialfAto es,ecifico 4ess• •uestio vejã·se tr•~•ltos coao os de CliFFDID 
119&;1, PEllEI !19651, CHASE U9ó71 e SOLLIVAM 119831. 
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preMaturidade. Esse fato, antes de representar UM erro no 

processo de investigaç:ao apresentava, na realidade, 

especificidades próprias do objeto até .entio desconhecidas e 

que progressivaMente foram se revelando com o avan~o do 

conhecimento e~idemi61ógico sobre as causas do fenimeno. 

Segundo RANTAKALLIO (1965) foi de 

classifica~'o sugerida por YLPPb, eM aMplo estudo realizado 

em 1919, que o terMo pre~r~aturidade surgiu coMo indicador de 

iMaturidade fetal, tendo coMo referincia o peso ao nascer de 

ate 2.500g, independentemente da idade gestacional. Segundo· 

este, a 

1935 e 

Academia AMericana de Pediatri~ 

a Organizaç:ao Mundial de Saúde 

a referenc1ou eM 

<OMS>, e111 1948, 

durante a PriMeira AsseMbléia Mundial de Saúde. 

Como neM toda crian~a nascida com esse peso era 

preMatura do ponto de vista da idade gestacional, ·a OMS 

substituiç:âo do termo preMaturo, no que se 

!'€·fere ao rndicador de FJeso ao nascer· i 2.500g, pelo de 

ba1xa peso ao nascer <OMS. 1961>. 

Porem, persistià a questão de crian,as que nasciam 

com imaturtdade neuralogica e ~oMàtica, coMparadas ao:. 

recem-nasctdo& & tirMo. AssiM, a AcadeMia Americana de 

em 1967, 

preM~turidade, onde se inseriam todas as crtan~as nascidas 

antes da trigésiMa oitava semana de gesta,io CARENO, 1984). 
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~st~ denoMina~ão de preM~turid~de foi util izad~ 

ate o ano de 1976~ quando durante · a VigesiM~ Nona AsseMbléia 

. Mundi~l de Saüde, onde se elaborou a Non~ Revisio da 

de Doenças, foi Modificada para -

- toda cri~nç~ que ~~sce ~ntes da trigésiMa sétiMa seMana de 

gesta~ao <OMS, 1980). 

esFJec i c1l i :::ada o pe~. o e<o nascer -o 

prrMeiro peso do feto ou receM-nascido obtido após o 

nasciMento, de FJrefer~ncr~ na prrMeira hora de vida <CLAP, 

1988)- e considerado coMo altaMente Influenciado pelas 

de nutric.ional da 111âe que 

contribuem, tgualMente, para o retardo do cresciMento 

intrauterrnt~(•> preMaturidade. Definido:. COMO 

essencralMente atrelados ao conceito de baixo peso ao nascer 

a ser considerados coMo os Mais iMportantes 

indicadores de risco perinatal, ou seja, do recéM-nascido 

Morrer ou de experiMentar defici~ncias de cre~ciMento e· 

desenvolvimento <OMS, 1980). 

A assoc:ia~;io desses concertos de cresciMento 

rntrauterrno retardado e de preMaturrdade, coM o de baixo 

nascer, perMitiu dí! c.onhec:i111ento 

eerdeMi0}091CO através •Je processos 

1nternos presentes nk ger~;io do evento barxo peso ~o 

nascer, explrcé1do por alguMas definiç:'ões-chave, 

lf) tntende·s~ por retardo· de crescitento intr1uterino, ~uando o rec!1·nascido te1 u1 peso 
abatx~ do percentil lO!JARO, 1'70, p.Slll. 

que sao 
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trabalhadas por BAlAGLlA & LUBCHEHCO <1968). 

gestacional são apresentadas 

três categorias noMeadas coMo pre-ter~o, terMo e pós-termo. 

- f're-tt?rMo: 
seMana •je 
Menos; 

refer~-se a todos os nasciMentos antes da 38• 
gesta~ão, i~to e~ 37 semanas e Mais 6 dias ou 

- lerMo: coMpreende todos os nasciMentos entre a 38• e 42• 
seManas de gestação~ 

~·os-terMo: diz respeito a todos os nasciMentos de 42 ou 
lliêi.IS -aeManas. 

Dentro de cada grupo de idade gestacional, acima 

referido, teM-se tris subgrupos definidos pelo peso ao 

nascet·: 

-Grande para a idade gestacional <GIG), que se refere a 
crian,as coM peso aciMa do percentil 90; 

-Adequado parti a idade .gestacJotHd <AIG>, que se relacione.. 
aqueles coMpreendidos entr~ os percentis 10 e 90; 

- Pequeno para a idade gestational 
nascidos abaixo do percentil 10. 

<PIG>, relativos a 

Ao relacionar peso ao nascer e idade gestacional 

para a aval i ação da Maturidade do recéM-nascido, a proposta 

•H BATAGLIA ~: LUBCHUH.:O (1968) representa um 

IMportante avanço do conheciMento no caMPO da 

Perinatologia por revelar a necessidade de discussio de 

padrões de referincta na investtgaçio do probleMa. O padrio 
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proposto pela OMS (1978), quando define pré-terMo ou 

preMaturo coMo o nasciMento ocorrido antes de coMpletar 37 

s.eM a nas de acabaM por 

ê\SSUM i r, pela sua aMpla ut i 1 i zaç:ão estudos 

internacionais, UMCI \ tradiçio de pesquisa na àrea. 

de Melhot' definir as causas ou 

Indicadores de causas desse conjunto de eventos e processos 

presentes no estudo do baixo peso ao nascer, a literatura 

não se restringru as condições de saúde-doenç:a e 

nutricionais da gestante, anteriorMente assrnaladas, MaS 

Incorporou no trataMento dado ao probleMa as condições 

socia .is e econinticas. 

A posiç:io de LECH1.1G et al (1976) sobre o assunto 

é tipica, quando afirMa que a questão do. risco perinatal 

colocc.. os grupos de baixo peso e de peso deficiente c..o 

nascer<*> coMo sensiveis às condiç:ões sócio-econiMicas, em 

particular aquelas ad~ersc..s, tais coMo a fome, a infecç:io e 

o '' stress" fisico que afetaM, especialMente, as caMadas 

Menos favorecidas Para os autores coMo 

BARVAZIAN & 8EHAR <1979) as condições ~o Meio social atuaM, 

tc.MbéM sobre o feto. na medida em que a gestante sofre 

~ rgualMen~e sua aç:io, quando submetida a precartas condiç:ões 

de v1da e assistênc1c.. pré-natal. 

111 Entenc~·se por peso dtficientt ao nascer, i•uele cot,rrendido entre 2500-2 999g (Puffer l 
Sermo, 1973). 
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Nos trabalhos de BARVAZIAN & BEHAR (1978> e do 

Centro LatinoaMericano de Perinatologia e DesenvolviMento 

HuMano ((;LAP, 1988), o eMpre~o do conce1to de baixo peso ao 

n~scet' Cilega~ rnc1usrve. a gannar novo estatuto, seMelhante 

ao cía MOrta 1 idade i nfant i 1, quando passa a ser considerado 

coMo iMportante indicador~ náo soMente de sa~de, Mas de 

desenvolviMento social. 

identifica~io de uMa Maior incid~ncia/prevalincia de 

crian~;as de bai>:o peso coM retardo do cresciMento 

1ntrauterino, nos paises do terceiro MUndo, contra uMa Maior 

inc 1d~ncra/prevalênc1a de crianças de baixo peso- de pré-

terMo - nos países desenvolvidos. 

~M rela,io a questio vale registrar que, já eM 

1961, o CoMitg de Especialistas eM Higiene Materno-Infantil 

1961) reconhecia a 

iMportància fundaMental da real 1za~io de estudos sobre a 

rela,io existente entre o peso ao nascer tOM certos fatores 

COMO, ü grau de desenvolVIMento social e econóMico~ o 

acelerado processo· de industrial iz.a,io, a pobreza, 

ignor~ncia e as Modifica~~es que ocorreM na vida faMiliar. 

Nesse sentido, eMerge a proposta de se contar coM 

-um conceito de batxo peso, universalMente apl icàvel~ visando 

e~tatisticõts e toMpara~oes internacionais. EM 

1975, a OMS definiu coMo recém-nascido de baixo peso, aquele 

eM que 0 peso õto nascer alcance Menos que 2.5009 ou ate 
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2.499g COMS~ 1977>. Est~ questão é retoMad~ nos trabalhos da 

OMS (1980>, de ALBERMAN <1981) e de DUNN (1985). 

EMbora o peso ~o nascer tenha a sua obten~ão 

rotinetra nas Mater~idad~s, hospitais e outras instituiç~es 

e, ate mesmo em alguns pai~es seja registrado na certidão de 

nascrmento, existe ainda a precariedade ou ausência do 

registro do seu v~lor, 

im~ortantes defasagens 

o que segundo a OMS <1980), 

peso ao na~cer. em termos mundiais. 

cria 

o epidemiológico nesse ·novo campo de 

conhecimento e a tend~ncia da literatura em articular de 

mane1ra estreita determinados tipos de morbimortal idade com 

os conceitos de idade gestacional e peso ao nascer levou a 

OMS, em 1976; a definir o pe~iodo perinatal coMo ''aquele que 

vai desde a idade gestacional, na qual o feto atinge l.OOOg 

(equivalente a 28 semanas de gestaçio), até o final completo 

do séttmo dta C168 horas> de vida extra-uterina''. Nesse 

sen~ido, todos os eventos relativos a processos mórbidos e 

de mortalida~e 

caracterizados em 

ocorridos no periodo passaram a ser 

funçio deste conceito, o que consagrou, 
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por exemplo~ os terMos "Mortal idade Perinatal" e "Morbidade 

perinatal"<*>· 

A articula~ão desses eventos ou processos eM UM 

·, 
esqueMa conceitual bàsico empregado por . \ 

\ 
area foi . · apresentad<~ pelo ' CLAf' (Centro L<~tinoaMericantl de 

Perinatolog1a e Desenvolvimento Humano) e pode, em linhas 

gerais, ser observada na figura abaixo. 

FIGURA 1 - Classifica,ão de ftortalidade 

MORTALIDADE INI='ANTIL 
o 

NEO· 
MORTALIDADE FETAL 

NATAL 
PÓS•NEONATAL 

PRECOCE l'~t;:: I TARDIA 

p 
T R 

[ A, 

c R 
o o 
c I 

' E A 

I PERINATAL I 

I PERINATAL li 
jldade I 

I 
iGestac . : • ·· . 7_z"é_o.as __ 3b ISe""'n~ zo __ zs 4 
I Grama !o"} 500_1000 
JPe!ooao ! 
:._Na~ . l NASCIMENTO I 

~onte: CLAP, 1988, F'· li' 

nâo soMente representa a atividade 

(f) A propis1to di preocup~~~o e1 definir o período perinat1l, tendo e1 vista a especificidade dos 
eventos que lh~ sio Ciricteristicos, vale registrar as tentativis de rELLEl [1965, p, 10051 •uando 

· descrev~: "Hos anos •o SU!eri que esta un1dade lestatistica) fosse ciliada 1ortalidade perinatal e 
repeti est& susestio e1 aináas publica,ies na Inglaterra, tustria e nos Est~dos Unidas da A1eric~ 
do ftorte. O terao foi idotado no inicio dos anos SO. Par~ os estatísticos, o seu uso ficilitou as 
co1paraties interuciouis e, "anto aos cl inicos, co1pruadtru ~ue uaos os tOIPOnentes di 
1ortalidade perlnital (aortalidades fetal e da pri1eira seaana Ge vida do recea-nascidol respondia• 
siail~r•ente aos cuidados pr! e intr~·natars que 1el-orara1 cons1deravrl•ente a partir de 1f3S'. 
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Perinêltologiêl inclusive, sugere 

caracteristica que esse novo ca•po de conhec1111ento 

· <~Presenta. Segundo o CLAP (1988.p.7)~ "coMo ra111o das 
\ 

cien~ias dêt saüde [a PerinatologiaJ ocupa UM aMplo caMpo 

L M u 1 t i d i s t . i p 1 i t:l ~r J que coMpreende o p roc e.s.so 

reprodutivo centraliza•:lo ·no nasciMento, interessando-se pelo 

cresciMento e desenvolviMento [da c~ian~aJ e pelos fêltores 

que os governaM e ModificaM". Continua afirMando que 11 ainda 

que tenna caracteristicêls prõprias~ a P~rinatologia toMa 

eMprestado, engloba e enr i quec 'e conheciMentos de 

tocog1necolog1a, de neonatologi~~ de pediatria e de s~üde . 

publica funaaMentalMente, e de genética, 

eMbriologia, fisiologia, patologia, farMacologia, nutri~io, 

psicologia e soclodeMografia, entt·e outra; disciplinas". 

Nesse contexto pode-se Melhor entender a proposta 

do CLAP, de analisar o risco perinatal a partir de dois 

conjuntos de ·variêlçóes de risco: o 11 risco potencial .. , onde 

f 1 guratt. fatores ,jenoM 1 nados "pre-concepc i ona i S 11
, e que se 

refereM, por exeMplo, à classe . sociêtl, estado c1vil, nivel 

educacionêtl, . paridade, idade Materna; e o .. risco real", que 

coMpreende· fatores relativos ~ gestaçao, ao parto, puerpério 

e ao receM-nato, configura patologias do tipo toxeMia, 

diabete;~ doenç:a heMolitica feto-neonatal, 

aneMia, dentre outras. O pressuposto bisico que norteia esse 

tipo de identific~çio de níveis de risco . é o de se controlar 
, 

"a evolu,ao do processo para ev1tar que o 
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se converta eM real" <CLAf'. 1987, p. 40-41><*>. 

Alguns fator~s referidos nesta publica~io do CLAP 

(198i'> COMO determinantes dos riscos de MortO\ 1 idade 

perinatal e materna\ sao a:bai}:o especificados por ilustrarem 

a forma pela qual o conheciMento da area vai se organi~ando, 

do ponto de vista teórico-metodológico. 

!:.M relaç:ãc• . aos "pré-concepcionais", o documento 

bai:<o nrvel socioecon ·omico, analfabetisMo, mà-

nutrrç:itc:• 111aterna, b<d}:a estatura, ·, obesidade, pequena 

circunfer~ncia craniana, Mie adolescente, idade maternCI 

&vanç:ada, grande Multiparidade, intervalo interpartal curto, 

antecedentes obstétricos ruins, antecedentes genéticos 

ruins, patologia anterior. 

EM relàç:âo ao "risco real" destacam-se, 

primeiramente, aqueles relativos à gravidez, CUJCI presenç:a 

tem lugar no curso da mesma. Sit~ eles: anemia, controle pré-

natal r·nsuficiente, pequeno ganho de peso, excessivo ganho 

de peso, hábito de fUMàr, alcoolismo, htpertensio tnduzida 

pela 9t'eo.videz, gravidez m~ltrpla, hemorragias, retardo de 

cresci mente• rntrauterrno, rotura ~recoce de Melllbt'ànas, 

tnfecç:~o ovular, incompatibilidade sangurnea feto-Materna. 

ll) A resperta 1H abordatu dos niveis de risco retnivos 1 grniGez, ~ue sio pressupostos por esse 
mum, vewse, por maplo, tra~llbo Ge ALVAIU6A (19W 4Uin4D analisa a fom trpiu do 
eaprego do conceito de ilto risco gravidico na irei taterno·infantil. 
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Relacionadas ao trabalho de parto ten~-se: a 

indu~~o do parto, aMeaça de parto preMaturo, apresenta~ão 

.vrciosa (pélvica)~ trabalho de parto prolongado, 

insufici~ncr& tardio respiratória, histórias da contra~~o. 

procid~ncia de cordão, sofriMento 

fetal, MCICt'OSSOMiCI fetéd, \ parto C:it'Ut'9iCO. 

Para o recéM nascido destacaM-se os fatores: 

depressâo neonatal, pequeno para a idade gestacional, pré-

tern~6; n~as-forn~açies, rnfecçies. 

No pós-parto sáo especificados coMo fatores de 

risco: heMorragias, inversão uterina, infec~io puerperal. 

investigt~r 

pode ~er aMplaMente constatada quando se analisa a produção 

crentifica do ocorridé1 eM diferentes esferas. 

NotadaMente, a partir da segunda Metade do século, Muitos 

trabalhos de especialistas colocaM-se coMo exeMplos tipicos 

destCI .tendenc i a, tanto i nternac i ona 1, quanto nacionalMente 

CALVAREZ LAJdNCHERE, 19/6; LECHTIG et al, 1976; VAN DEN 

BERG, 1977; SILVA, 1984; PLANT, 1984; LEVIN & MACKIDES, 

1985; f{AHBAF\, 198~,; ALE.XANDEk et al, 198~; WlSE:. et al ., 198~; 

BARRISON et al, 1985; DAVID, 1986; SHINONb et al, 1986; 

lANAKA, 1986; SIQUEIRA, 1981; LAURE.Nll et al, 1985). 

Por outro lado, vale destaca~ investigações 
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Multicêntricas levadas a cabo por organismos internacionais 

como as Organiza~ões Mundial da Saude, PanaMericana de 

Saude, assrm como o CLAP, ond~, nesse nivel, o 111odelo se 
\ 

difunde e se consolida do ponto de vista metodológico. 

Com base em KUHN (1975) pode-se dizer que esse 

Modelo, ao ser tao aMplamente compartilhado <teót•ica, 

metodologrc:a e tecnrcamente) pela comunidade crentifica do 

Perrnatologia, passa a se firmar como verdadeiro 

investigação. Considerado como~ padrâo ae 

cientificraaae para investrgaçies prescreve. para a area, 

regras Meto•::1o 1 ó g i c as convencionC~rs que justificam e 

legittMam o conheciMento nela gerado. 

AlguMas caracteristicas básicas permitem 

identifrcar aspectos estruturais dessa proposta, nâo só pelo 

eMprego do conjunto de variáveis citadas pelo CLAP <1984), 

alem de outras, Mas sobretudo pela forma como a questâo da 

causcd i•:lade passCI a ser entendida no rnterror do modelo. 

Superanojo forMa mais tradrcional de anC!lrsar 

epidemlologicamente probleMas de sauoje' dentro de uma 

perspectrva de multrcausal idade, esse esquema eMprega uma 

nov2 concepçâo, de 11 CCIUSC!l idade M U 1 t i p 1 ti '' ( ;<; ) > 

(!) O t~r1o "piradi,la• e eapre,ado por esse autor liHUK, 19751 P4ra designar ua aodo tipico de dada 
munidade mntilm coapartilhar ~ recon~mr ea seu mpo de conbeciaento uu fom tipica 
iteirrca, aetoaoli!ica e tecnical de investigir dado proble1a. To1aGo co1o padrio de 
crentifrcidade o paradrg1a apresenta-se, nesse nrvel, coao a constela,ão de coaprotissos de grupo. 

(I) A remi to da fom coao em conteHiD de causal idade tültiph atua no interior desse todelo de 
estudo eprde1ioligico veja-se, por exeaplo, trabalhos de PLAUT, 194~ e ALVARENGA, (198~1. Para u1 
aprolundmnto tecnico di •mtio de toda I idades de msal idade vm·se o trabalho de IUNSE, 1961. 

onde o 
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conjunto de variáveis utilizado nâo se coloca, a exeMplo do 

priMeiro, no MesMo plano, Mas pode ser hierarquizado eM 

fun~io do que se conceba coMo grau de deterMina;io de danos. 

lsso equival'e a d.izer que no interior desse MOdelo 

de estudo epideMiológico, ~Ma perspectiva da rela~io direta 

ou indireta de deterMinadas "causas" coM deterMinados 

isso deterMinadas "•janos" pressuposi;ão bàsica. Por 

"causas" ou indicadores de "causas" de MorbiMortalidade 

perinatcd ou, de processos a ela relacionados, tais co~o, 

preMaturidade, baixo peso ao nascer, podeM ser apresentados 

nessas tnvestiga~ões, . coMo representando diferentes niveis 

de •jeterMinaç:io ou "caus<~l idade", desses danos. 

A despeit~ da tentativa eM . avan;ar, e outras vezes 

01té privi legi .ar 

tr·at.aMento dos 

eptsteMológtcas 

incorporaç:lo de variáveis . soci<~is no 

probleMas perinatais, 

básicas presentes 

uMa das 

nos 

questõe·:; 

estudos 

epideMiológicos clássicos persiste. ·Trata-se da forMa coMo o 

soe 1 éd eMpregado e reduzido a UMa concepç:ão que o 

biolog1za e o descaracteriza, enquanto tal. 

Oesse Modo, pode-se entender coMo na proposta do 

CLAP, ~- dtmensao social relativa a probleMas perinatais 

inscreve-se né1 categoria de "risco potencial" que inclui, de 

indiferenciada, desde os conceitos de nível 

educ~c:ion<d. baixo r.ivel sóc: i o-econÔMico, aos de estado 
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civil1 paridade e idade Materna. 

Isso si .gnificCI que eMborêl êl questão dél causéllidade 

M~ltiPlél se coloque coMo Cllternativa que perMite avançar a 

a n à l i se de deter m f1n a dos pro b 1 eM as da à r e a • C\ que s ti\ o 

Metodológica bàsica de t~atar inadequadaMente diferentes 

nive1s de deterMina~io no interior do modelo epidemiológico 

a1n•:l<1 persiste. Isso porque~ no caso das chaMadas "vat•iàveis 

soe 1 a 1·::." seu eMprego se reduz Cl UMC\ Mereo. nohleaç:Êio do soe i al, 

na Medida em que o MesMo pass~ a ser aescaracterizado pelêt 

forma coMo é reduzido êlo esquemêl ti~icêlmente biológico de 

interpretar o processo sa~de-doenç:a.<BREILH~ 1981; LAURELL, 

1983; BURALLL 1986; OLIVEIRA. 1989). 

Em funç:io disso nio se considera uMa das questies 

fundêtMentêlis, ou seJa. a de que êl histor1cidade do social 

seja capaz de explicar a din~Mica do processo sa~de-doenç:a 

eM terMos da rela,~o natureza biológicêl- nêlturezél social do 

objeto. Por outro lado. a reduç:io do social a UMa conexâo 

c&usêtl do Mesmo tipo que se supõe existrr pêlrêl as Vêlriàveis 

,je natureza biológica o descaracteriza enquanto tal. 

FinalMente. o Modelo. ao incorporar lndiscriminadt~Mente 

"vi~r1ave1s sociais". longe de avan,ar na . expl ica,io dos 

probleMC\~. de st~úde 

especificidades proprias 

cl inico-ep icleMrCJlóglca 

pode, inc.lusive. di storcet' 

,jo obJeta eM terMos da aná 1 i se 

que, neSSCI 

especificidade, requer algo aleM da correlaç:~o estatistica e 
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simples ~eferincia a variáveis sociais. 

~M rela~ão a esse tipo de questão Metodológica 

apresentada por esse ~adrio de ihvestiga~io coloca-se UMa 

categoria de . trabalhos\ caracteristica de propostas 

siMPlificadas de estuaos que n~a só fragMentaM o objeto do 

própr i o ponto de ~ista biológico Mas reduzeM o Modelo a 

fragMentos de ~ragMentos. 

Nesse particular · ~ncontram-se aqueles trabalhos 

que procuraM centrar a analise eM associa,oes siMples1 entre 

duas ou tris variáveis, trabalhadas de Maneira 

descontextualizada do ponto de vista teórico. São exeMplos 

ti~icos os t~abalhos que trataM da relaçio fumo-baixo peso, 

idade Materna-Mortalidade perinatal, paridade-baixo peso, 

estado nutr i cional da Mie-bai x o peso, nuMa rela~io causal 

supostaMente direta que conduz a uMa descaracterlza,ão do 

próprio ~ressuposto da c.ausal idade M~ltipla presente coMo 

elemento metodológico central no interior do paradigMa. Sio 

exeMplos desse tipo de estudo publ ica~oes coMo as de: VAN 

DEN BERG (1981>; BROSS <1982>; STARFIELD et al <1982); GROSS 

(1<;'33); f'LAN1 (1<;'84); SHOWS1ACK et al (1984); SHOHAM;_ 

YAKUBOVICH & BARELL (1988). 

Dentro da perspect i va de avan~o do processo de 

conhectmento no caMpo da sa~de, alguns trab~lhos MereceM 

destaque por se traduzireM eM tentativas que buscaM discutir 
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os limites do MO•je 1 o de investi~a~io tradicionalmente 

empregado nos estudos e~ideMiológicos no caMpo da . sa~de. 

Preocupados sobretudo coM a questio da redu~io do 

soci&l a uma forMa ' biológica de interpreta~io do proces~o 
; I 

\ 
s&~de-doença esses trabalhos, ao assinalarem os limites 

Metodológicos do padrio de investiga~io vigente no caMpo,· 

procuram colocar coMo alternativa de ~nàl i se o trataMento do 

probleMa a partir do emprego do conceito histórico e 

a1al~tico de classes sociais, coMo saida para os IMPasses 

presentes nesse t1~o ae conheciMento que nio soMente reduz o 

social ao biolog1co, o fragMenta e o ah1storiciza Mas 

igualMente o descaracteri~a de UMa abordageM esp~cifica de 

natureza sociologica. Sio representativos nova 

tend~ncra trabalhos de BREILH (1983, 1981), LAURELL <1983), 

dentre outros. 

E.ntretanto, busca de esqueMas teórico-

metodológicos que perMitaM abordar o processo sa~de-doen~a, 

eM nivel Mais abrangente das rela~ões huManas, esbarram n& 

coMplexidade e dificuldade eM deliMitar a categoria classe 

social (HUNL 1982; POULANTZAS, 1975 e 1977; WRIGHL 198U 

GUIDDE:NS, 1975) e sua aplicabili•:lade eM investJga~oes 

e~r~p1ric~s no caMPO d~ sa~de, conforMe atestaM os trabalho~ 

de KOirMANN (1979), BEHM (1980), BRE:ILH . (1983, 1986), 

LAUR~LL <1983), dentre outros. 
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Ao abordareM o processo saude-doen~a dentro dessa 

perspectiva os autores consideraM, ao lado do Modo de 

produç:ão eM que este se insere, as condiç:oes históricas eM 

que se realizaM os fen~Menos sociais. Essas duas etapas da 

1nvestigaç:io teórica \sio consideradas necessàrias por sere' 

constituintes de particularidades do que poderia ser 

denoMinado "perfil sócio-econÔMico" <•> <LAURE.LL, 1983; 

BR~ILH et col •• 1983, 1986; BEHM, 1980; CUEVAS, 1989). 

Avanc.ando na questão afirMaM que esse perfil 

socio-econ~Mico define-se, por sua vez, pelo nivel de 

Modernlz.aç,io desenvolviMento de pt'odutivas, 

encaradas coMo a capacidade humana de transforMar a natureza 

essas que os hoMens estabeleceM entre si no processo 

produtivo. 

Buscar~t:ío sustentilr t-sse pressuposto êlrtal itic:o BEHM 

C1980) afirMa que muito embora algumas variantes sócio-

econim1cas possuaM um peso acentuado e diferenciado na 

anàltse dos coeficientes de MorbiMortêll idade esta análise 

entretanto, suficiente para explicar as variaç,oes de 

utn da•jo coeficiente de Modo "coerente e si steMàt i co", na 

111edidét eM que o processo saude-doen~a da coletividade está 

influenciado pela forMa como os individuas se insereM no 

(i) Eabor~ esses autores nio utilize• o terao perfil sicio-eclnoaico esta denoaina~io per1ite 
aproxi•ar a proposta de abordattl da rela~io da foraa~io econl1ica e social !F.E.Sl coa o perfil 
patollgico. Este ultiao ter1o, eapregado por LAUlELL !19&31 •se constitut considerando o tipo de 
patologia~ a fre•uéncia ~ue dettrainado grupo apresenta e1 UI dado 1ounto.• 
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Modo de produ~ão. 

idenlificação dos 

AssiM~ a anã 1 i.se dever i a · parti r dCI 

Modos de produç:ão 

det•rmin~da socied~de e dils clC~sses sociCiis que elils gérat~. 

ConforMe avahç:a LAURELL <1983), esse trabalho de 

identlficaç:ão passa invariC~velMente pelrt análise drt fort~Ciç:âo 

histórica das forç:as produtivas e das relaç:~es sociais de 

produç:ão que ocorreM nas a forMa de 

diferentes perfis socio-econ~Micos e, consequenteMente, pela 

criCitio de diferentes perfis patológicos. 

Par<t LAURELL (198J) e · BREILH et al. <1983, 1986) 

esse processo de criC~tão contém no seu MoviMento diversos 

grupos estruturados, relacionando-se entre si, deterMinando 

os varias níveis de acesso e apropriaç:~o de bens e serviços 

influenciaM as condiç:oes de vida e, 

conseqUenteMente, as de sa~de e doenç:a em nrvel do coletivo. 

Visto assiM, o processo sa~de-doenç:a necessita para a sua 

compreensão, de uMa categoria de análise que contenha a 

"ess~ncia e o dinaMisMo dos condicionantes estruturais dos 

processos epi"demiológicos" <BREILH et al., 1983, pág. 23>. 

Esta categoria seria, pois, a de classe soci~l. 

Diferenciadora dos vários grupos huManos que forMaM o Modo 

de produç:âo, e que conteM o processo histórico de condiç:oes 

de trab<dho e de consuMo, deterMinaM a qual id<~de de vida 

dos diferentes grupos sociais; _rsto ·Mediante processos de 
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reprodução soci~l que ~rticul~m processos ger~is ~processos 

particulares caracteriz~dores de perfis patológicos 

especificas (BREILH~ 1983, 1986). 

A tentativa ' de trab~lhar com esses conceitos ~M 
' I 

pesquisas eMpíricas no campo da s~üde não tem ignorado a 

.complexidade que esse empreendimento encerra. Alguns autores 

como BEHM (1980); BRElLH et al (1983, 1986); LAURELL C1983); 

BRONFMAN & TUIRAN (1984> colocam em discussão, por exemplo, 

as dificuldades de se reproduzir metodologicamente a 

categoria classe social, nio eM fun~io do instrumental 

técnico mas sim, de questões epistemológicas presentes na 

relaç-io teoria-prática que exigem defini~ies ainda nio 

resolvidas em nível da própria reflexio sociológica Mais 

acurada. 

Apesar disso, tentativas se 

apresentado como propostas de aproxima~io ao estudo de 

problemas de s~üde e merecem destaque. 

Uma delas refere-se ~o trabalho de BRONFAAN & 

TUIRAN (1984). ~stes autores, a partir de informações da 

Investigação Demográfica Nacional, levada a cabo no México. 

conse~uir~m dados suficientes para a del imitaçio e apl ic.açio 

metodológica desse conceito. Entretanto, dada a complexidade 

de se reter todas as dimensões presentes no interior dessa 

categoria historica, os autores centraram sua an~lise nas 
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rela~ões sociais que se estabeleceM eM nivel econciMico. Por 

outro lado, segundo os autores, uM~ abrangincia Maior deste 

conceitc.,, ou seJa, dos níveis juridico-pol itico e ideológico 
I 

foi iMpossibilitada devido aos objetivos Metodológicos que 

' per Me <1 r a 111 a I n v e s t i g a ç. à o () €!' Mo g r a f i c a Na c i o na 1 • 

Enquanto proposta de opet·acionaliza~ao dessa 

categoria, os autores caracter1~aM dois grupos principais 

coM suas respectivas classes e fra~ões de classes sociais 

assiM definidas: 

Class~ Social e fra~ies de classe nio agrícola 

• Burguesia 

Pequena burguesia tradicional 

• Nova pequena burguesia 

Proletariado 

- Classe Social e frações de classe agrícola 

• 8urguesia 

• Pequena burguesia tradicional 

• Nova pequena burguesia 

• Proletariado 

Ainda dentro da preocupação teórico-Metodológica 

da operacional iza~io do conceito de classe social e sua 

relaçio coM processos de saude-doen~a. BARROS (1983, 1986) 

pro~õe e111 seu estudo uMa orientaçâo Metodológica que v1sa 
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clàssificar os individues eM SUàS · clàsses e fra~ões de 

classe a partir do conheciMento das posiç~es que estes 

otUPàM nàs rela~ies de p~odu,io. 
\ 

Para tanto, \ seg~e a análise proposta por SINGER 

(1981), utilizc.ndo seu esqueMa de clãssificaçio, que teM 

coMo caraçteristlca principal, a inser~ão do · individuo na 

po~ula~io econoMicaMente ativa CPEA>, valendo-se de duc.s 

variavets principais, quais sejaM: posi~~o na ocupa~ão e 

tipo oe ocupação. AleM dessas duas, outras variáveis 

secund~rias sio eMpregadas: nivel de renda e n~Mero de 

"cnefe da faMi 1 ia" <BARROS, 1983; 1986). 

CoMo frc.ções de clc.sse <BARROS, 1986, p. 271) 

define: 

• Subproletaric.do 

Proletariado propriaMente dito 

• Pequena burguesia 

• Burguesia gerencial 

• Burguesia eMpresc.rial 

Trabalhando mais especificaMente coM o obJeto 

pet'tnatologia e relacionado i~ ctuestio dt~ aplicabilidade do 

conceito de classe social a pesquisas eMpirtcas no caMpo da 

sa~de, apresentaM-se dois trabalhos: os de LOMBARDI et al. 

(1S'8S) VICTORA et a 1 • <1988), referentes a MesMa 

investiga~io, e o de 10RRADO (1986). 
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A partir desta questio te~rico-Metodológica que se 

coloca, LOMBARDI e t a 1 • (1988) utilizc.tt UIIICI versão 

Modificada da classifica~io de classes e fra~aes de classe. 
\ 

propost~ por BRON~MAN & TUIRAN (1984), anteriorMente citada, 

poreM adaptada~ s e g.l:m do o s 
. \ autores~ as caracter i st i ca.s 

\ 
socio-econÔMicas de Pelotas <R S > e aos indicadores 

d1spon1veis no estudo. 

Os autores procuraM trabalhar a rela~io entre a 

situa;io de classe do individuo e a forMa coMo esta 

influencia o processo sa~de-doença tendo co111o objeto o 

processo de nasciMento, cresciMento e desenvolviMento . da 

os eventos a este relacionados, destacando-se eM 

especial a questâo perinatal. 

No processo de investiga;io os autores trabalhaM 

coM as seguintes categorias: 

- Burguesia 

- Novi pequena burguesia 

-Pequena burguesia tradicional 

- Proletariado típico 

- Proletariado não tipico 

- Subproletariado 

Outro trabalho que, aplicado CID estudo de 

probleMas perinatais , perMite visualizar coMo a questio da 

abordageM sociológica~ adequ~daMente empregada, · proporciona 

aMPliar a reflexio eM torno do assunto, e o estudo - de 
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TORRADO <1986) sobre o processo sa~de-doença no priMeiro ano 

de vidCI. 

O pressuposto ' básico da qual parte a autora e o 

que cl saude e a doen~a apareceM coMo eleMentos 

,j i ferenc i ados , COM características beM definidas, 

Integrantes do MesMo processo. 

por UM 

~ste, por sua vez, segundo a autora, apresenta-se 

lado, coMo uM processa que é ao MesMo teMpo social e 

biológico diferenciando-se pelas forMas típicas de 

deterMinaçâo ~e classe e reproduçâa de cada uMa destas eM 

situaç6es concretas. f'or outro, coMo processo coletivo que 

eMbora se Manifeste eM n1vel individual, o faz a partir de 

UMa C<MP]CI de padrões coletivos de ~norbidade e 

Mortal 1dade definidos eM Maior ou Menor grau. Trata-se e111 

outras palavras do que, na terMinologia de LAURELL (1983), 

se conhece coMo perfil patológico. 

A 

i ndepen•jente 

interpretada 

adoção 

na o 

COMO 

da 

deve, 

UM Mero 

social COMO variàvel 

TORRADO (1986), ser 

"fator" que perMite forMar 

estr<ttos diferenciais de "risco" para buscar associação coM 

indicadores de MorbiMortalidade. 

Ao contraria, trata-se de UMa categoria central 

que perMite sintetizar ctS deterMinações gerais das 

real idades de reprodu~ia dos agentes de cada classe, o que 
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conduz a uMa estratégia de anàlise diferente; isto porque, 

eMbora se 

coMpleMentada 

apõie 

por 
I 

nas 

UIIICI 

estatísticas habituais, está 

perspectiva interpretC~tiva, 

•HH\litativa e estrutural. 

Para tanto, Cl autora trabalha coM categorias Mais 

aMplas, relacionadas ao conceito . de classe, onde variáveis 

não sao anàl i sadas isoladaMente ou atraves de siMples 

correlaçies, Mas contextualizadas eM nível de processos 

pt~rtlculares. 

A pt~rtir do conceito de classe - entendido coMo 

das categorias centrais 

<Burguesia e clt~sse trt~ba1hadora), a autora relaciona outras 

c· a t e g o r 1 a s c o M o , condiçoes faMi I i ares •:le vida, que inclui 

diMensões estruturais tais COMO (constituição da unidade 

fi:\111iliar, reprodw;âo, sociabili•jade e apredizagetn, entre 

outras), e perfil de sa~de-doen~a (perinatal e pós-neonatal) 

confor111e ilustra figura 2, a seguir: 

111 Esta posi~io sicio-econlaica e ~ue peraite, Se!undo TORRADO 119861, o estudo de u1a sociedade 
concreta ~ue se caracteriza pela articula,io do tOdo capitalista de produ,io ldoainantel, coa as 
foraas e1 4Uf se apresenta• as rela,ies de produ,io. 



F!GURA EL PROCESO 
PE.RlNAlAL 
VARIABLES. 

DE SALUD-ENFERMEDAD 
E.SQUE.MA GENERAL O~L 

EN EL PERiODO 
SISlE.MA O~ 

rcmte: lORf.:AOú, 1986, f.;. 60 
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Por este esqueMa de análise pode-se visualizar 

gr~fit~Mente a forMa coMo a autora procura sugerir a inter-

rel~~~o existente entre essas categorias e a inser~io da 

posi~áo sócio-econ~mica tendo eM vista o conce'ito de classes 

sociais. 

Por se tratar, não de UMa SIMPles concatenação de 

terMos teóricos, mas SIM de UM esquema conceitual onde cada 

categoria representa concettos carregados de significado 

própria e relacionados á teoria Marxista, esta proposta de 

10RRADO (1986) é\presenta-se C.OIIIO exeMplo típico de 

possibilidade de aplica~ão dessa perspectiva teóricé\ ao 

estudo de probleMas específicos no cé\so, o processo 

sa~de-doen'a no periodo perinatal - o que permite avan~ar na 

refle:dic.o etn torno das formas de expl icaçáo dos feni~enos de 

·~aude publica eM geral, e de saude d~ Mulher e da criança, 

etn particulat'. 

CCJnsiderando a import~ncia de estudos na ~rea da 

Pertnatologia buscarem articular . as relações existentes 

entre as dimensões biológica e social, a partir de esqueMas 

•H~ referência tebrico-metodológtcos apropriados á análise 
t 

diferenc i ada que esses níveis requeretn, o presente trabalho 

se propie a coMbinar e a articular a abordageM clinico-

epidemiológica, por UM lado, com a · abordagem sociológica de 

~o:lasses sociais, por outro, no propósito geral de buscar 

identificar e111 que terMos e lugar do ~iológico e do social 
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se apresentaM na MorbiMortal idade perinatal. 



2- HIPOTESES E 
OBJETIVOS DO 

TRABALHO 
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Tendo eM vista refletir sobre alguMas das diferentes 

ordens de probleMas pr~sentes n~ -an'l is~ da •orbi~ortalidade 

per1natal, este trabalho se propõe a verificar duas HIPóTESES 

BÁSICAS: 

1. (J processo saude-doen~a no periodo perinatal 

de condi~ies particulares a que as fatnilias estio 

subMetidas, de Maneira diferencial, eM fun~io de sua adscri~io de 

classe. 

2 • (J · p r o c. e s s o saude-doen~a no periodo perinatal 

expressio da articula~io de UM conjunto de condi,ies biológicas e 

Para tanto, OBJEflVA: 

( 1 o) - DeterM i nat• as classes sociais ás 

qua1s estio adscritas as faMilias de UMa aMostra de parturientes, 

atendi•jas eM diferente~, categorias de hospitais de Sio Luis do 
r 

Maranhão. 

Analisar as caracter1sticas da parturiente e do 

recem-nascido em terMos de suas condi,ões biológicas e sociais. 
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(3°) - Articular • abordageM clinico-epideMiológic~, ~ 

abordageM sociológica, a partir da identifica~ão de aspectos 

relevantes da assist~ncia pre-natal, ao parto e ao rec~M-nascido, 

que perMita s~ger1r UM aprofundaMento dos niveis de reflexão 

sobre o teMa. 



3- PROCEDIMENTO 
l!'"lETODOLOGICO 
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3.1 POPULACÃO AftOSTRAL 

Do. ponto de vist~ ~Mostr~l, tr~b~lhou-se coM um~ 

população de parturientes~ coM recem-nascidos vivos ou mortos, 
\ 

assist1d~s e111 três tipos de hospital e m~ternidade da cidade de 

Sio Lurs do Maranhio- p~bl ico estadual, ptiblico previdenciario e 

particular - represent~tivos de diferentes categorias de classe, 

pertencentes a essa forma,io social 

concretc1. 

Sem pretender represent~r a estrutura de classes de Sio 

Luis do Maranhão, nem a situaçio de satide perrnatal da região 

COMO UM todo, mas, visando g~r~ntir o tipo de ~nàl ise teórico-

metodológrca Multivariada proposto, o cálculo do n~mero total da 

~mostr~ foi previamente definido. Isso COM base nas 

possibilidades metodológicas de se contar com um n~mero adequado 

<N = 200>, quer em rela~~o às v~riàvei . s const~ntes do formulário, 

t1pos de tratamento, teórico e técnico dos 

dados, relevantes para a análise dos resultados. 

das sub-amostras por . Institui,io foi 

base n~s propor~oes do n~~ero médio de partos 

observaaos, levantadas nos respectivos SAMES, 

prrMeiro semestre de 1989, em Media mensal assrm distribuídas: A 

(304>, B <322> e C <70>. Em rela~ão a essa distribuição e so~a 

for~M calculadas as respectivas ~roporções. loMada coM6 par~Metro 

a reia,ao 696 = 100,0 obteve-se como resultado: A (43,7X), B 

~t~ o r:;~ .... ~ Q ~~ 
VACt.!i.!U.\CE 0!: SJ',OOc fU~; 

\lõ:%\r.:I':Sllt\Ci! ~ r..r.a rt~..I.!U'J 
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<46,3/.) e C <10,0/.), que serviu de par~Metro bal izador para as 

respectivas subaMostras. Considerando as propor~~es existentes 

para cada unidade a aMostra total passou a ser constituida de N = 
2JS sendo~ para a Unidade A <n = 100)~ para a Unidade B <n = 105) 

e para a Unidade C (n k 30). ~M fun~io de perdas decorrente ·de 

probleMas de coer~ncia dos dados e casos de indu~io de abortos 

foraM e 1 i Minados 8 (oito) casos~ ficando a aMostra final 

constituída de N = 227, assiM distribuida eM relaçio ás sub-

aMostras: A (n = 98), B Cn = 99) e C Cn = 30). O desvio MáXiMo 

previsto nas estiMativas das p~oporções foi estiMado coM 95/. de 

probab 11 idade eM 101.. 

A aMostra foi do tipo estratificado, aleatória, coM 

partilha proporcional. Dentro de cada estrato o processo de 

aMostra foi casual siMples. 

Quanto a forMa de obten,io, os dados foraM coletados 

por entrev1stas a parturientes Internadas nos Hospitais conforMe 

forMulário eM anexo. AlguMas das inforMa,ões constantes do 

InstruMento foraM registradas a• partir do prontuário médico. 

3.2 QUADRO DE REFERÊNCIA TEóRICO 

O presente trabalho procurou desenvolver-se a partir de 

uMa concep,io ontológica segundo a qual o processo sa~de-doen~a 

no pertodo perinatal possui especificidades e concretiza-se numa 

rela,io estreita entre as diMensões biologica e social eMbora, 
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Muit~s vezes, este ~ltiMo se apresente de a~aneira Mediad~. 

Partindo, igual'Mente, de uMa concepç:ão do social que o 

destC<ta em terMos e>:plicativos, o presente estudo procurou 

explicitá-lo através do conceito de classe social inspirado e111 i.IM 

referencial teórico-Metodológico pró:< iMo aos trabalhos 

desenvol .vidos na ltnha da chaMada "EpideMiologia Social". A fim 

de operacionalizar o conceito de classe social utiliza-se o 

esqueMa proposto por LOMBARDI et al (1988), cujas categorias e 

caracteristicas básicas siD desc~itas a seguir: 

BURGUESIA: classe/fraç:io de classe social· que detéM 

Meios de produ,io e eMprega cinco ou Mais pessoas, apresentando 

renda individual superior a quin2e C15> salários miniMos~ 

NOVA PEQUENA BURGUESIA: engloba assalariados coM 

fun~~es próprias do capital cargos de chefia, direç:ao e 

vigil~ncia do processo de trabalho- e/ou coM fun~ões que- nâo 

sendo ~e direç:io - exigem formaç:io superior; compreende, tambéM, 

assalariados que exercem funções de dire,io dentro do setor 

publico; por ültinto. e COMPOSta taMbéM, por individuas que, 

portadores de práticas especializadas, nio precisam vender sua 

·"força de tr·abalho" coMo Médicos, professores e 

deMais, que trabalhaM por conta própria), etc.; 

PEQUENA BURGUESIA TRADICIONAL: composta por Indivíduos 

seM forMa,io universitária, mas que disp~em de meios de produçio 
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próprios, eMpregando até quatro pessoas e com renda individual 

Inferior a quinze C15) salários míniMos~ 

PROLETARIADO: dividido eM "típico" e "não típico", 

ambos cotn a' característica co'mum oje, não possuírem meios .de 

produ~io e de trabalho nem timpouco forma~io de n1vel superior 

ou outra qual ifica~io, sendo obrigados a vender a for~a de 

trabalho cujo produto tem UMa propor~âo apropriada pelo 

empregador; diferenciam-se pelo fato de o primeiro exercer 

atividade diretamente VInculada à produ~io e transporte de 

mercadorias, enquanto que o segundo e~<erce atividades 

relacionadas indiretamente à produ~ão (bancários, funcionários de 

escritorio, funcionários püblicos, etc); 

SUBPROLETARIADO: formado pelos agentes sociais que 

o:lesempenham atividade predominantemente não assalariada, 

geralmente instável, com remunera~ao normalMente inferior ao 

custo mínimo de reprodu~ão de for~a de trabalho. 

As questões referentes á apreensao dos elementos 

bas1cos necessários à classifica~ão dessas fra;~es de classe 

constaM do formulário eM anexo CANlXO, itens 11, 12 e lJ)(I), que 

p oojeM ser visual1zados cl partir dos três esquemas 

ltl As qu~sties referentes aos itens 11,12 e 13, tendo e• vista apreender os ele1entos b&sícos 
para a classílica,io de lra,ies de classe, fora• adapt&d&s da•uelas constantes no Projeta de 
tes•uisa de Si•ueira et ai sobre • ftorbidade e ftorhlidade ftaterm, Qualidade di Assist!ncia e 
Estrutura Social: Estudo da legíio Sul do ftueicipio de Sio Paulo", 1949 l1i1eol. 

de 



operacional iza~;~o propostos por LOMBARDl et cd 

descritos, a seguir, nas Figuras de n~Meros 3, 4 e 5. 

lfl) Vale le1brar que os referidos fsque•as representa• u1a adapta~ão para as condi~ies sicio
econl•im de Pelohs da praposh origi11almte eh•mda por Bronlm l Tuiran !19a4l. 

38 

(1988)(H;) 
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Fig. 3- Esqueaa de operacionaliza,io de nova pequena burguesiap 

pequena burguesia tradicional. proletariado típico e 

subproletariado. 

NA COKSTIUtÃO CIVIL PIOLETAUADO 
TiPICO 

COft FDRRACÃD umusmm NOVA mum 
BURGUESIA 

NOS DEftAIS SETO-
· RES DA PIODUtiO 

DE IEKS ftATERJAIS 
CDft PEUUEMA BURGUESIA 
ESTABELECiftUTO TIADICIOIAL 

com SEft FORftAtiO UNIVERSITÃIIA 
PRóPII COft COMHECiftENTO PEDUEHA IUIGUESIA 

DO OFiCIO TRADICIONAL 

SER 
ESTABELECI«ENTO 

SEft CONHECiftENTO SUB PROlETARIADO 

COft FOiftAÇiO. UHIVERSITâiiA NOVA PEDUUA 
BURGUESIA 

NO comCIO 
SERVI tOS COft PEOUENA BURGUESIA 

ESTABELECiftENTO TRAD ICIOIAL 

SEft FORftACÃD UHIVERSITiiiA 

COft CONHECiftEHTO PEOUEHA IUIGUESIA 
DE OFiCIO TIADICIDIAL 

SEft 
ESTABELECiftUTO 

SEft CONHECiftENTO SUB PROLETARIADO 
DE OfíCIO 

FOKTE: l0ft8ARDI et ai 119&8, p, 256) 
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Fig. ~-EsqueMa de operacionaliza~ão de nova pequena burguesia. 

proletariado nio tipico. proletariado trptco·e 

subproletariado 

IA 
CONSUUÇÃO 
CIVIL 

mmo DilETA 
COft A PRODUCiO 

NA PIODUCi NOS DEftAIS 
DE tENS SETORES· DA 
ftATERIAIS PlODUCiO 

BENS 
ftATEIIAIS 

ASSALAIIADOS 

RELACiO INDIRETA 
COft A PROOUCiO 

Eft SERVItOS 
DOftESTICOS 

NO COftUCIO 
E SERVIÇOS 
!EXCETO OS 
DOfttSTICOSl 

FONTE: LOftBAROI et ai 11933, p.2S6l 

COft FOiftAÇiO 
UKIVEISIT iRIA 
e/ou POSTOS 
DIIETIVOS 

SEft FOiftAÇiO 
UKIVERSITÃIIA 
E POSTOS 
DIRETIVOS 

COft FDRftACiO 
UNIVERSITÁRIA 
e/ou POSTOS 
DllETIYOS 

SER FORftACiO 
UNIVERSIT ÃRIA 
E POSTOS 
DIRETIVOS 

COft FORftACiO 
UNIVERSITÃIIA 
e/ou POSTOS 
DIRETIVOS 

SEft FORftACiO 
UNIVERSITÁRIA 
E POSTOS 
DIRETIVOS 

COft FOiftAtiO 
UHIVERSITÃRIA 
e/ou POSTOS 
DIRETIVOS 

SEft FOiftAtÃO 
UNIVEISIT ÁRIA 
e/ou POSTOS 
DIRETIVOS 

COft COHHECiftENTO 
DO OFiCIO 

SEft CONHECJftENTO 
DO OFíCIO 

NOVA 

NOVA 
mum 
BURGUESIA 

PROLETAIIADO 
TíPICO 

SUIPROLE
TAIIADO 

mum 
IURGUESIA 

PROLETARIADO 
TíPICO 

MOVA 
PEGUEIA 
IURGUESIA 

PROLETA
IIADO 
NiO 
Ti PICO 
SUIPIOLE
TARIADO 

NOVA 
PUUEIA 
JUIQUESU 

PROLETA
RIADO 
MiO 
TíPICO 
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Fig. 5- Esque•a de operacionaliza~ão da burguesia~ nova pequena 

burguesia e pequena burguesia tradicional. 

EftP REGADORES 

COft 5 OU ftAIS EftPREGADOS E 

REHDA IGUAL OU SUPERIOR A 15 SR 

ATÊ ; EftPREGADOS e/ou 

RENDA INFERIOR A 15 SR 

FOHTE: LOftBARDI et il. !19~t, p, 257! 

COft FORftACÃO UHIVERSITÃRIA 

SEft FORftACÃO UHIVERSITiRIA 

MOVA PEQUENA 

BURGUESIA 

PEQUENA BURGUESIA 

TRADICIONAL 



Ao lado dessa categoria social mais ampla outras foraM 

igualmente definidas visando inscrever as variáveis selecionadas 

e111 conJuntos coerenteMente articulados eM fun;âo da natureza e 

niveis •je análise permitidos: 

A - CARACTERiSTICAS SóCIO-ECONôftiCO-DEftOGRÁFICAS DA POPULACÃO 
AftOSTRAL 

ArticL<ladas pelt~ de classe socit~l 

anteriormente especificada inscreveram-se, nestét 

particular, a estrutura e composi,~o ft~Mi 1 iar, o estado civil, 

tipo e tempo ~e uniio conjugal, a cor, a renda familiar. MeMbros 

da farni1i~t economicamente ativos, trabalho do Menor. n~mero de 

dependentes e escolaridade <ANEXO. p. 1-3). 

EM relação a renda, as categorias de anã 1 i se foram 

definidas~ em termos de salários Minimos por pessoa da ft~Milia, a 

distribuição empirJca dos dados amostrais. conforme se 

observa no capitulo 4. D-~t forma pode-·se observ~. l~ as 

moda 1 idades de coMbina;ies possiveis esperadas em t'ela;ão às 

variáveis estado civil, tipo e tempo de uniâo, tendo essa ~ltima 

suas fai:<as empiricamente deterMinadas. A categoriza;âo da 

variá~~~ cor foi a partir da metodologia empregada pelo IBGE nos 

levantamentos' censitários e descrita nos seguintes termos: 

. branca, preta, parda e amarela. 

A Vêl.t' i àve 1 esc61aridade foi classificada e~ 16 
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categorias de anos de esc.olaridade forMal coMpletos, coM exceção 

dt~s duas primeiras, coM base no sisteMa educacional vigente no 

pa1s que diferencia . séries e valoriza graus de conclusão, quais 

2.,, 3"', 4.,, 5 ... 6 11 , 7*', 

e ... serles •lO priMeiro 

superior InCOMpleto (do 2a ao 6~ ano, dependendo do curso) e 

superior coMpleto. 

Quanto 'estrutura faMiliar as categorias e respectivas 

definiçies foram baseadas eM proposta de SIQUEIRA et ~~~~) 

descrita a seguir: 

• FAM±LlA NUCL~AR liPICA, fOrMada SOMente pelo nucleo familiar 

COMPOSto por p a i • "'â e e f i 1 h o s " i n oj e p e n de tl t e"' e n t e d o n.u 111 e r o d a 

prole; 

FAMíLIA NUCLEAR Al±PICA, seMelhante á anterior Mas apresentando 

au;enc1a do pai e/ou Mãe; 

~AM:tLlA !:.XlE.NSA lif'ICA, coMposta pela faMil ia nuclear Mais 

parentes nio nucleares de gera~ões diferentes; 

• ~AM±LIA !:.XTE.NSA ATiPICA, coMposta por dois grupos nucleares 

aparentados, 111~s seM diferen~a de gerações; 

FAM±LlA NUCLEAR COMPOSlA TíPICA, forMada pelo nucleo familiar e 

parentes do chefe;. 

!Ú A prmnte proposh consh do Projeto de Pesquisa de Siqueira et ai sobre • ftorbidade e 
ftortalidade" ftiternis, luilidade di Assistencia e Estruturi Social: Estudo di Regiio Sul do 
ftunicipio de Sio Paulo •, 1939 l1i1eol. 
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. FAMi~IA HUCL~AR COMPOSlA AliPICA, seMelhante~ nuclear atipica 

MaS Incluindo pessoas nio aparentadas ao chefe; 

• FAMíLIA ~XlENSA COMPOSlA liPICA, seMelhante~ faMil ia extensa 

tiprca abrigando pessoas de outras gera,ies nâo aparentadas ao 

chefe; 

FAMíLIA EXlENSA COMPOSlA AliPICA, abrigando grupos nucleares da 

MesMa geraçâo Mas incluindo pessoas nio aparentadas aos 

~espectivos chefes. 

AléM dessas categorias foraM previstas as seguintes 

situa~oes: 

~ EMPREGAOA DOM~SllCA vivendo no eMprego; 

SEM fAMíLIA DEfiNIDA, parturiente vi~endo eM casa de parentes 

próxiMos, seM se fixar nuMa residincia; 

• SEM FAMíLIA, parturiente Morando só; 

• SEM/COM FAMiLlA, MORANDO EM INSTilUlCõES VARIAS. 



45 

cri~n~~. ~ssa decisao Metodológica apoiou-se eM estudos que vêM 

deMonstrando que cerca de 90% da ·Mortalidade perinatal ocorre 

nesse per1odo, o que perMite toM~-lo coMo indicador próxiMo ao 

real coef1c1ente de Mortalidade perinatal esperado. 

clássicos s~o o tra6alho de BUlLER & SONHAM (1963), TANAKA (1986) 

er1tre outros, sendo ~ue este ~ltiMo, nuMa investiga~io do tipo 

qualitativa, eM UM MUnicipio da regi~o da Grande S~o Paulo obteM 

a total ida•je da Mortal i•jade perinatal de su~. aMostra no per iodo 

intra-uterino e no priMeiro dia de vida do recéM-nascido. 

Por outro lado, vale destacar que, por probleMas 

operacionais e decorrentes do custo elevado, tornava-se inviável 

o acoMpanhaMento doMiciliar dos recéM-nascidos, até o sétiMo dia 

de v1da. 

· 3.3 TRATAMENTO ESTATíSTICO 

Dada a natureza e coMportaMento do·s dados aMostrais, 

assiM coMo os obJetivos do presente trabalho, optou-se de Modo 

geral, pelo teste X2 <chi-quadrado) <SlEGEL, 1977), tendo eM 

v1sta deterMinar as diferen,as de alguMas das distribui~i~s 

presentes no corpo de trabalho, quando relevantes para a an~lise 

do probleMa. 



4- APRESENTAC~O E 
ANALISE DOS 

RESULTADOS 
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4.1. CARACTERIZAÇÃO SóCIO-ECDHôftiCO-DEftOGRÁFICA DA POPULACÃO 
AftOSTRAL. 

Segundo GOLDENBERG ' (1988) a unidade familiar se 

mostra extreMaMente ~til para o conhecimento em sa~de 

públ ic<t/coletiv<~ princip<tlmente quando se procura 

desenvolver a análise a partir de um referencial teórico 

coMo o adot<tdo nb presente estudo. 

Pat'a a autot'a isso se deve ao fato de que "cada · 

forMa~ito social deve garantir as condiçies de vida material 

de sua popula~io, ou seja, a continuidade do Modo de 

produçio vigente, o que pressupie reproduzir os integ~<~ntes 

desta popula~io do ponto de vista biológico e social; sob 

e:.se delineaMento, produ~io e reprodu~io constitueM-se eM 

processos intrinsecaMente relacionados fundaMentando a 

t~ssertivt~ de que cada modo de p~odu~io teM suas leis 

próprias de po~ulaçio; neste sentido a faMilia, Mesmo no 

capitalisll'lo Mais avançado, teM deseMpenhado .um papel 

central, ainda que sob formas continuamente modificadas em 

funç:io da própria evoluç:io das forças produtivas e das 

condiç~es históricas especificas de sua instalat;io €· 

desenvc•lVIMentc•" (GOLDENBERG, 198S, f'· 61). 

Considerando que a variada estrutura familiar 
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~presentad~ pela CIMOStra] significa diferentes 

estratégias de sobrevivência face ás necessidades de 

reprodução d~ acredita-se que referida 

estrutura corresponderia ás condições 

ess~s relacionadas 

clétsse. 

A desct' i ç:âü deSSétS situações 

acordo c 011'1 as diferentes classe·:; e 

de vida do grupo 

a su.:, situaç:âo de 

f<tMiliares 

fraç:ões de 

de 

classe 

encontr·adas na populaç:âo aMostrai - perMitiria, portanto, 

Maior das reais condições de vida dessa 

no que 

doença. 

diz respeito ao coMponente social do processo sa~de-

De:- acordo COM os dados Tabela 1 , pode-se 

ob·servar que na populaç:âo a~t~ostral a família nuclear típica 

constitui-se coMo a predoMinante entre as parturientes, dado 

correspon•ler 2. 73,2í.: dos casos. E dentre esses verifica-se 

que a Maiür parte dele~ corresponde a classe social definida 

COMO proletariado não típico 

pro1etat'rado tipicc, <18,9/.). 

Esses dados, 

fra.;ões de 

à priMeira 

que essa-s classe, nCI 

seguida pelo 

vista, poderiaM indicar 

situaç:ão não 

apre·sentar iaM MéiÍ ores dificuld<tdes de 

estudada, 

integração 

soe i edaoje, ojado que apresentariam estrutura faMiliat' 



TABELA 1 - NuftERO E PRDPDRtiO DD TIPD DE FAftíLIA DA PARTURIENTE SEGUNDO A FRACiO DE ClASSE SOCIAL DE AftOSTIA 
HOSPITALAR Eft SiO LUIS-ftA, 1990. 

------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------
\FRACÃD DE SUBPRDLETARIADO PIDLETARIADD PROLETARIADO mom NOVA SEft TOTAL 

TIPO DE \CLASSE TiPICO . HÃO TiPICO BURGUESIA mum IHFORftACÃD 
fAftiliA \fAftiLIAR TRADICIONAL BURGUESIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIVE Só 

NUCLEAR TíPICA 

HUCLEAR 
ATíPICA 

EXTENSA 
TíPICA 

EXTENSA 
ATiPICA 

NUCLEAR 
COftPOSTA 
TíPICA 

NUCLEAR 
. COftPDSiA 

AHPICA 

EXTEHSA 
COftPOSTA 
TíPICA 

EXTENSA 
COftPOSTA 
ATíPICA 

E~PREGADA DO· 
ftESTICA mEMDC 
ND EftPREGO 

TOTAL 

2 
66.7 
5.~ 

22 
13.~ 

59.5 

7 
i1.2 
18.9 

~ 

17.~ 

lU 

1 
100.0 

2.7 

1 
100.0 

2.7 

37 
16.5 

100.0 

31 
13.9 
79 .s 

1 
5.9 
2.6 

5 
21.7 
12.8 

1 
12.5 

2.6 

1 
20.0 
2.6 

39 
17.4 

71 
43.3 
79.3 

6 
35.3 

6.7 

5 
21.7 
5.6 

~ 

50.0 
~.5 

2 
40.0 
2.2 

1 
100.0 

1.1 

!9 
39.7 

25 
15.2 
6~.1 

3 
17.6 

7.7 

7 
30.~ 
17.9 

2 
25.0 

5.1 

1 
20.0 
2.6 

1 
100.0 

2.6 

39 
17.~ 

{!) MA PRESEHTE AftOSTRA A flAtÃO DE CLASSE "BURGUESI~" HÃO TEVE OCORRÊNCIA. 
lil FO~Aft OftiTIOOS 3 CASOS. 

1 
33.3 
11.1 

ó 
3.7 

66.7 

1 
~.3 

11.1 

1 
20.0 
11.1 

4.0 

9 
5.~ 

81.~ 

1 
~.3 

9.1 

1 
12.5 

9.1 

11 
s.o 

3 
1.3 

16~ 

73.2 

17 
7 .ó 

23 
10.3 

3.6 

s 
2.2 

1 
.4 

1 
.~ 

1 
.~ 

1 
.4 

22~(1) 

100.0 

49. 
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tradicionalMente entendida coMo "Modelo burguês de fatnilia" 

prbprio de sociedades urbanizadas·e contetnporineas. 

No entanto, quando se observa a ocorrência de 

outros tipos de situa~ão faMiliar, Mais prõ:dmos ao padrão 

de organl::!aç:ãD social tradicional, verifica-se que esses 

casos ocorreM, eM sua Maioria, junto aos estratos inferiores 

di<. populc:,ç:ão atnostral. Assi111, na categot•ia "nuclear atípico" 

verifica-se a predotninincia do subproletariado (41,2/.) 

seguido pelo proletariado tipico (35,3/.) e a n~o ocorrência 

deste caso na categoria social Mais alta do grupo atnostral, 

c1 "nova pequenc1 burguesia". 

Nc• que diz respeito cl "faMilieo. e:·:tensil típica" 

encontrél-·,;e uMa ocorrência Ma i Ot' entre a "pequena burguesia 

t r Cl d i c i o n "' 1 " < 3 O, 4·1.) o que t•eforç:a a ideict de fa111ilia coMo 

estratégia de sobrevivência. 

A partit' do trabalho de HARNECKER <1976) tetn-se 

que cada forMaç:ão social concreta apresenta resquícios de 

Modos de produç:ãD anteriores C\ ela. Esse fato poderia 

explicar a predoMinincia da fatnilia extensa tipica entre 

de origeM soci<:d definida COMC• pequenél 

burguesia tradicionéll devido ao fato de que, eM terMOS 

econo'trliCC•S, eSSe! 

de eMpt·e:·sas de ca.t•àter fan'li 1 i ar. 





TABELA 2 - lüftERO E PIOPORtiD DO TIPO DE FAftiLIA DA PARTURIENTE, SE6UHDO O NúftEIO DE PESSOAS DA AftOSTIA 
HOSPITALAR Eft SiO LUIS-IA, 1990. 

\ HúftERO DE 
TIPO DE\ PESSOAS 
miLIA \ 

PARTUTIEHTE 
UIVE Só 

NUCLEAR 
TíPICA 

NUClEAR 
ATíPICA · 

EXTEHSA 
TiPICA 

EXTENSA 
ATíPICA 

NUCLEAR 
COftPDSTA 
TíPICA 

NUCLEAR 
COftPDSTA 
ATíPICA 

EXTEMSA 
CDftPOSTA 
TiP ICA 

EXTENSA 
COftPOSTA 
ATtPICA 

EftPRE&ADA 
DDfttSTICA 
VIVENDO ~O 
EftPREGO 

2 

3 100.0 
75.0 

&2 ~9.7 

9~.3 

5 27.t 
5.7 

100.0 -
25.0 

3 

49 29.7 H 8.5 
71.7 U.3 

7 3t.9 5 27.8 
11.1 17.3 

5 2G.3 3 12.5 
a.o 10.3 

3 37.5 
10.3 

2 ~0.0 1 60.0 
3.2 10.3 

1 100.0 
3.5 

5-6 10e+ TOTAL 

3 100.0 
1.3 

10 6.0 9 s.s 1 O.ó 165 100.0 
~5.5 47 .~ ll.4 72.6 

5.5 18 100.0 
u 7.9 

s 20.8 9 37.5 2 3.4 24 100.0 
22.8 47.~ 66.6 lC.S 

4 50.0 1 12.5 a 100.0 
18.2 5.2 3.5 

5 100.0 
2.2 

1 100.0 1 100.0 
4.5 0.5 

1 100.0 100.0 
4.5 0.5 

100.0 
o.s 

100.0 
o.s 

TBTAl 4 1.3 87 38.3 63 27.7 29 12.8 22 9.7 19 3.~ 3 1.3 227 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

52 
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reprodutiva; eM ~egundo lugcir, no Brasil ê grande o n~Mero 

de mulheres que dão ã luz nos li~ites Mais baixos dessa 

f a i :·:<• etária (15 a 19 anos>. Ambos os fatos apontados 
I 

indicariaM que ainda não a oportunidade de 

c o n S·t i tu i ~ ~o de outros·. t i p os de f a 111 i 1 i a e I ou de f a M i 1 i as · 

tnaiores. 

Por outro lado, o fato de já se enquadrar eM 

situa.;âo de "faMilia nuclear típica" indicaria que essa 

popula~ão aMostral apresentaria padrles Mais MOdernos de 

forMas de reprodu;âo e de estratégias de sobrevivincia. 

Vcd e 1 e111brar, ainda, que a reduçio do n~Mero de 

filhos se revela uma decor~~ncia do capitalismo 

indllstri<~l que 11 acarretou . uMa separa~ão radical entre a 

produ.;io de bens e a reprodução dos homens. Os gt'upos 

doMésticos sc•c. i edade . pré-capital ist•• constituíaM 

fre~uentementE·~ UMa unidade de produç:io não havendo 

se~at'CIC:io entre a produc:ão de bens MC!teriais e a reprodução 

. do s h o M e n s '' < G O L D E N 8 E R G • 1 9 8 8 • p • 6 1 > • 

Depois dessa separaç:ão, quando o "trabalho 

reMunet'ado e o sustento da casa passaM ~ constituir fun;io 

do cnefe de fc1Mil • • 11 
I a ••• viável a reduç,ão do 

n~Mero de filhos. 

No caso brasileiro, diante 11 da crescente 
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deteriora~âo das condições de vida destacaM-se~ a partir de 

1965, as evidências de UMa ·progressiva redu~ão de 

fecundidade, particularMente nos estratos de baixa renda". 

(GOLDEMBERG, 1988, p~. 60). 

Buscando aprofundar aspectos da caracteriza~ão 

social da popu1a,io amostrai a partir da situa~io familiar, 

a Tabela 3 apresenta dados referentes ~ situaçio de classe e 

tipo de uniâo conjugal. 

D<~ anâl i se dét. t<~bel<~ dignó de nota é , â priMeira 

vist&~ a predominincia na amostra estudad<~ de mulheres 

casada ~. com união leg<d <41.11.). No entanto , quando se 

observa o comportamento dos dados em re1a~io às categorias 

inscrit<~s no conte:·:to da "uniio conjug<~l 1 ivre" pode-se 

constat<~r que 37,9% encontram-se entre as solteiras e 

CC\Séldas(:.;) COM essa Modalidade de união conjug<d. Para a 

c<~tegoria conhecida, em termos de 1 inguagem ordinária, co111o 

"Mies solteiras típicas", os dados revelam UM valor de 

15,6i~. E interessante observar que dentre estas é a fraçâo 

de c1 .asse subproletariado a que concentra a ~oda coM 37,11. , 

em contraposiçâo à nova pequena burguesia com 5,7/.. 

Com relaç~o à uma melhor e>:plicitaç:io dt~ adoç:io, 

ou nao, de padrões Mais conservadores adotado ·:; na 

constituiç:iío de Modalidades de família, v<tle destacat· que, 

(i) Vale anohr ~ue i utuorii .•ciUdil coa uniio 1 ivre• refere-se i toda aulber cmda 
legilaente lilS sepilridil e ea uniio livre coa outro Pilrceiro ou coapilnheiro. 



55 

TUELA 3 - DISTIIIUICÃD DD ESTADO CIVIL DAS PAUUIIENTES SEGUNDO FUtõES DE CLASSES SOCIAIS FAftlLIAI. 
SÃO LUIS, 1990. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
\ ESTADO SOLTEllA SOLTEIRA CASADA CASADA CASADA VIúVA omur- SEft TOTAL 
\ CIVIl SEft COft COft COft SEft SEft TADA IH F. 

CUS SE \ um o um o UNIÃO um o COIJUGAl um o SEft 
FAftiLIAR \ CONJUGAl COKJUGAL LEGAl LIVIE CONJUGAL um o 

\ LIVRE CONJUGAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 10 7 ~ 2 1 37 
SUB-PROLETARIADO 35.1 27.0 19. o lU 5.~ 2.7 100 .o 

37.1 19.2 7.6 12.2 24.6 100.0 16.5 

~ u · 15 3 39 
PROLETARIADO 10.3 24.2 34.5 20.5 2.ô 10G.O 

TíPICO u.; 21.2 16.3 2~.2 33.3 17 .i 

a 24 42 11 2 1 · n 
PlOLETAliADO 9.0 27.0 47.2 12.~ 2.2 1.1 1.1 100.0 
m TiPICO 22.3 46.2 45.7 33.3 24.6 100.0 33.3 39.7 

mum 7 5 20 5 2 39 
IUA6UESIA lU 12.8 51.3 12.3 5.1 100.0 
TUOICIOHAL 20.0 9.6 21.7 15.2 28.6 17.4 

NOVA 2 1 6 9 
mum 22.2 11.1 66.6 100.0 
SURSUESIA t ~ 

Jo/ 1.9 6.5 4.0 

m 1 1 2 5 1 1 11 
IHFOlftAtÃO 9.1 9.1 18.2 45.5 9.1 9.1 100.0 
ClASSIFICAtiiO 2.9 1.9 1.2 15.2 H.3 33.3 4.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 52 92 33 7 1 1 3 22H 
TOTAL 15.6 23.2 41.1 14.7 3.1 0.4 o. ~ 1.2 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .o 100.0 100.0 

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

t FORAft EXCLUiDOS 3 CASOS 
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para·o caso de união legal o coMportaMento das fra~les de 

classe observado foi o seguinte, 

decrescentes: pequ~na burguesia 

proletariado nao tipico (47,2/.) 

eM ordeM de valores 

tradicional (51,3/.), 

e proletariado típico 

(38,5i~). EM rela~ão á união livre COMO COMportaMento típico 

de classe cabe destacar, igualMente eM ordeM decrescente, os 

valores obtidos para o proletariéldo·tipico (48,7/.), pélra o 

proletariado nao típico (39,4/.), para o subproletariado 

tradicional (25,6/.). Digno de destaque ê o coMportaMento da 

nova pequena burguesia COM apenas 11,1/.. 

O Gráfico 1 perMite a v1sual iza~ão desse processo. 

Buscbndo relacionar o estado civil e tipo de uniio 

conjugc..l por teMpo de uniio, s~gundo frél~les de clélsse, a 

Tabela 4 perMite identificar o fato de que para o teMPO de 

partir das categorias "6 10 anos" e "11 anos e 

Mais'', o coMportaMento de classe se diferencia de Maneira 

característica sugerindo para C• subproletaric..do 

proletariado UM padrâo reprodutivo Mais tradicional, OLI 

seja, enquanto para essas categorias de clélsse a aMostrél 

estudada indica· a presença de Mulheres dando a luz, o MesMo 

nio c..contece para a classe pequena burguesia. 

Muito embora ero terMos de outros aspectos a 

questão do COMPortaMento reprodutivo de classe eM rela~io ao 

teMPO de uniio nio Mere~a destaques na presente aMostra, o 
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Graf.l Distribuicao proporcional das parturientes ro~ estado civil e tipo de un1a0 
70 segundo f~acoes de classes sociais faMi ia~~ Sao Luis 1 1990. 
Vi 66,6 

69 

51,3 5Q 
5 4717 

4 718 

2 

1 

Suhpt•o l, Prol~Tip, Pr-o! tt Ti P P, Bull: Tr=a N.P.Bufi. 
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e Uni ao legal 

11 SeM .uni ao 
conjttgal 



TABELA ; - HúftERO E PROPORÇÃO DAS PARTUIIEWTES DE ACORDO COft O ESTADO CIVIL E SEGUNDO O TIPO DE UNIÃO, MAS 
. . . FRAtõES DE CLASSE SOCIAIS Eft ABOSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS, 1990. 

rRACõES DE ESTADO TEftPO DE UNIÃO 
CLASSE SOCIAL CIUIL POR TOTAL 

FAmiAR TIPO DE UW!ÃO < 1 ANO HAKOS 3-5 ANOS 6-10 AHOS 11 ANOS E + SEft Ilf, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------. \ \ 

SOLTEIRA COft 1 10.0 3 30.0 \ ' ~0.0 10.0 1 10.0 10 100.0 
UHIÃO CONJUGAL 50.0 50.0 30.0 16.7 33.3 ,7.6 
LIVRE 

SUBPROLET A- CASADA COft H.3 1\.3 ; 57.1 H.3 7 100.0 
KIAOG 16.7 20.0 66.6 100.0 33.3 

umo LEGAL 

CASADA COft 25.0 2 50.0 25.0 ' 100. o 
uma LIVRE so.o 33.3 16.7 - 19.0 

SUB-TOTAL 9.5 6 23.6 5 23.8 6 2&.6 ~.a 1 u 21100.0 
. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SOLTEIRA COft 9.1 6 5;,5 3 27.3 1 9.1 11 100.0 
UmD COWJUGAL 50.0 U.9 25.0 100.0 32.; 
LIVRE 

PROLETARIADO · 
TiP ICO CASADA COft 5 33.3 6 ;o.o 3 20.0 6.7 15 100.0 

umo LEGAL 35.7 50.0 75.0 100.0 H.1 

CASADA COft 12.5 3 37.5 3 37.5 12.5 s 100.0 
UHI~D LIVRE 50.0 21.; 25.0 25.0 23.5 

SUB-TOTAl . 5.9 H H.2 12 35.3 ' ll.t 2.9 2. 9 H 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOLTEIRA m 5 20 .t 9 37.5 33.3 t2 
UNIAO CONJUGAL 50.0 29.0 ;o.o 10.0 
LIVRE 

PROLETARIADO 
. H~O CASADA CDft u 18 ;2. 9 11 26.2 6 H.3 

TiPICC UNIÃO LEGAL 20.0 St.O ss.o 60.0 

CASADA COft 27.3 ; 36.3 27.3 
umo LIVRE 30.0 13.0 30.0 

SUB-TOTAL · 10 13.0 31 ,0.3 19 2U 10 13.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 

5 11.9 
a3.; 

9.1 
16.6 

u 
100 .o 

~.2 24 100.0 
33.3 31.2 

u 100.0 
5~.5 

11 100.0 
H.3 

1.3 77 100.0 
100.0 100.0 
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TABElA ~ - NúftERD E PRDPORtiD DAS PAITUliEITES DE ACORDO tOft O ESTADO CIYil E SEGUNDO O TIPO E TEftPO DE UNIÃO 
POR TEftPO DE UNiiD NAS FRAtõES DE CLASSES SOCIAIS FAftiLIAR Eft AftDSTRA HOSPITAlAR Eft SAD LUIS-ftA, 1990. 
<contínui,ial 

FRAÇõES DE ESTADO TEftPO DE UNiiiO 
CLASSE SOCIAL CIVIL POR TOTAL 

FAftiLIAR TIPO DE UNIÃO < 1 ANOS 1-2ANDS 3-5 ANOS 6-10 AROS 11 ANOS E + SEft IIF. 

SDL TEIRA COft 
UNIÃO CONJUGAL 
liYIE 

PEUUENA 
BURGUESIA CASADA COR 
TRADICIONAL UHiiD LEGAl 

CASADA toft 
UHIÃO LIYRE 

SUB-TOTAL 

SOLTEIRA COft 
UIIAD COIIJU&At 
LIVRE 

lO VA 
mum CASADA COft 
BURGUESIA umo LE&AL 

CASADA COft 
UNIÃO LIVRE 

SUB-TOTAL 

SOlTEIRA COft 
umo CDKJU6AL 
mu 

CASADA CDft 
UNIÃO LE&AL 

SEft 
r mm m CASADA COR 

UNIÃO LIYRE 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

2 ~0.0 - 2 40.0 
25.0 33.3 

3 15.0 4 20.0 11 55.0 2 10.0 
100.0 50.0 91.4 33.3 

2 40.0 1 20.0 2 40.0 
25.0 &.3 33.3 

J 10.0 a 26.7 12 40.o 6 2o.o 
100.0 100.0 100.0 100.0 

1 100.0 
50.0 

2 33.3 16.7 3 50.0 
100.0 50.0 100.0 

2 2&.6 2 2&.6 3 42.3 
100.0 100.0 100.0 

1 100.0 - -
20.0 

50.0 - -
20.0 

3 60.0 
60.0 

5 U.l - -
100.0 

1 20.0 
100.0 

1 -
100.0 

17 9.7 ó6 37.7 so 23.6 30 17.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 

20.0 s 100.0 
33.3 16.6 

- 20 100.0 
66.6 

s 100.0 
16.6 

3.3 30 100.0 

50.0 
so.o 

20.0 
50.0 

100.0 
14.3 

6 100.0 
as.7 

7 100.0 
100.0 

100.0 
12.5 

50.0 
25.0 

5 100.0 
62.5 

t 100.0 
100.0 

t 4.6 4 2.3 t77(f) 

100.0 100.0 
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o de que it "opç:lfto" por ter filhos ãPÕS 11 

anos de união encontra parece encontrar lugar de Maneira 

tipicit entre os cãsais COM utiião legal. o 

coMportamento pode ser observado eM rela,io á faixa de 6 a 

10 ano:. onde c.. predominância da Moda encontra-se para cada 

fraç:ão de classe categoria "casada eM união legal" 

<subproletariado, 66~6/.; proletariado típico, 

proletariet~::lo não e nova pequena 

pequena burguesia tradicional que 

apresenta uM valor de 33,3/.. 

Os dados da 1abelõt :. refereM-se à relaç:~o entre 

fra~oes de classe social f aM i 1 i ar e estratos de renda por 

pessoa dCI faMil ia na aMostra estudada. 

A primeira infor~naç:io a ser destacada destes dados 

diz respeito à grande ocorrência de casos de renda "per 

capita" até meio salário Mínimo nas categorias amostrais 

Mais subproletariC~do, proletariadc• típico e 

proletariado não ti pico que, pelit ordeM, apresentaM as 

seguintes proporç:ões: 35,1i~~ e 23,6/. de rendi., 

compreendida entre 0~25 e 0,5 salário Minimo. 

Aindà eM terMos da populãç:~o ãMOstral verifica-se 

UM<> tendénc í ê<. á elvvaç:io na situaç:io de pequena burguesia 

tradicional, onde se verifici a Maior concentraç:io, nCI faix& 

0.5 a 1 salário MinaMo de renda por pessoa da faMil ia. UMa 



TABELA 5 - Nü~EIO E PIDPDRtiO DE PARTURIENTES NAS flAtõES DE. CLASSES SOCIAIS FAftlLIAR, SEGUIDO OS 
ESTIATOS DE REHDA POR PESSOA DA FAftiLIA Eft AftOSTlA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1990. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
\ RENDA POR SEft 
\ PESSOA DA CLASS. 

FRAtõES \ FAftiLIA 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3·5 S E + POR TOTAL 
DE CLASSE \ Eft SALiRIO DADOS 
SOCIAL \ ftiKlftO INCOft-
FAftiLIAR \ PLETOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

7 13 3 2 12 37 
SUB PROLETARIADO U.9 35.1 3.1 . 5.4 32.5 100.0 

24.1 2~.5 3.3 7.2 22.6 16.5 

7 11 6 6 2 1 39 
PROLETARIADO 17.9 28.2 15.4 15.4 5.1 2.6 15.4 100.0 
TiPICO 24.1 20.7 16.7 21.4 20 H.J 11.3 17.4 

PROLET AR lADO 9 21 17 10 6 5 2 19 39 
NÃO 10.1 23.6 19 11.2 6.7 5.6 2.3 21.4 100.0 
TiPICO 31.1 39.2 47.2 35.7 60 62.5 23.6 35.9 39.8 

mum 4 6 a 6 1 2 12 39 
BURGUESIA 10.2 15.4 20.5 15.4 2.6 5.2 30.7 100.0 
TRADICIOHAL 13.8 11.4 22.2 21.4 10 25 22.6 17.4 

HOYA 3 1 1 4 9 
PEQUENA 33.3 11.1 11.1 ~4.5 100.0 

. IURGUESIA 10.7 10 12.5 57.1 4 

SEft CLASSIFICACiD 2 2 2 1 4 11 
POR DADOS 13.2 13.2 13.2 9 36.~ 100.0 
IHCOftPLETOS ~.9 3.8 5.6 3.6 7.6 4.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

29 53 36 2t 10 8 7 53 2241 
TOTAL 12.9 23.6 16.1 12.5 4.5 3.6 3.2 23.6 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
f FORAft EXCLUiDOS 3 CASOS 
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elevação iMportante só se verifica, poréM, na situação de 

riova pequena burguesia, eM que cerca da Metade dos casos se 

srtua na faixa de 5 e Mais salários MíniMos de renda por 

pessoa da f'aM i l·i C\ e, onde não se ver i f i c a casos de renda por 

r.oessoCI da faMi 1 ia inferior a, dois salários Mini Mos. 

Desses dados pode-se inferir uMa distribui~ao de 

renda extreMaMente 

toda a 1 i teratura 

desigual, fato esse coMprovado eM quase 

científica sobre o assunto, para a 

realidade brasileira coMo uM todo. 

l"ll.1ito eMbora, á priMeira vista, possa se pensar 

nUMCI adequação Metodológica do instruMental eMpregados para 

a op~rCicional iza~ão do conceito de classes sociais, pela 

coerência entre as i.nforMe,ções obtidas para a renda faMiliar 

pot' pessoa da faMília e categorias de classe "proletariado" 

e "burguesiCI", esse pressuposto nio pode coM base no 

proprio conceito de classe ser considerado COMO 

necessário, coMo Muitas vezes é sugerido por diversos 

estudos, principalMente no caMpo da sa~de. Esse conceito, 

sociológica aMplaMente discutido pela 1 i teratura 

especializada encontra nos trabalhos de GUIDDENS 

<1981) e HUNT POULANTZAS (1975, 1977), WRIGHT 

(1975), 

(1982) 

indica,âo clara de que nas pesquisas eMpíricas sobre o teMa 

o rnvestigador se encontra diante de assunto bastante 

coMplexo e controvertido. 
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Nesse sentido, eMbora ~s relações buscadas entre 

fra~ies de classe e renda representeM iMportante subsidio à 

coMpreensáo das condi~iei obJetivas de existincia, que 

estio submetidas determinadas fra~ies de classe - sobretudo 

a do subproletariado e\ proletariado tipico enio tipico- a 

considera~io de outros fatores que interfereM nesse processo 

devem ser considerados para fins de análise, ou ~eja, ganha 

•jestaque nesse• tipo de rela~io as diferen~as regionas em 

trabalho, caracteristica de 

situa~ies oc~pacionais especificas, que perMiteM explicar 

distribuições diferenciais como, por exemplo, a observada na 

presente. aMostra quando comparada com a obtida por VICTORA 

(1988, p. 

utilizado 

152) que aplicando C• Mesmo instruMental aqui 

<LOMBARDI et a L 1988) constataM ."u111a forte 

associa,~o estatistica entre classe e renda". 

Em rela~ao ao comportaMento da popula~io amostrai 

no tocante ao n~Mero de pessoas ocupadas e ao n~mero de 

dependentes por fra~io de classe <Tabela 6) estas questies 

pet'MtteM set' 

envolvidos. 

colocadas, em funçio da nature~a dos probleMas 

inforMaçio digna de nota tetn-se que, 

exceçio da categoria tnais alta - nova pequena burguesia-

todas as deMais categorias apresentaM frequincia maior de 

empt•egada"; ass1111, a partir de subproletar1ado 

burguesia tradicional teM-se, respectiva~ente, 



TABELA 6 - FIACiO DE CLASSE FAftiLIAR DA PARTURIENTE SEGUNDO O MúftERO DE PESSOAS OCUPADAS, HüftERO DE 
DEPENDENTES Eft AftOSlAA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS - ftA, 1990, 

FAACõES DE 
. CLASSE 

FAftiLIAR 

HúftHO DE 
PESSOAS 
OCUPADAS 

SUBPROLETARIADO 2 

3Et 

SUB- TOTAL 

<= 1 

s 
17.3 
71.4 

2 
23.6 
2&.6 

7 
13.9 

100.0 

NúftERD DE DEPENDENTES 

2 - 3 ~ - 5 

16 
55.1 
9;.1 

1 
H.J 
5.9 

17 
15.9 
100.0 

5 
17.3 
62.5 

2 
23.6 
25.0 

1 
100.0 

12.5 

3 
13.9 

100.0 

6 - 7 

3 
10.3 
60.0 

2 
23.6 
;o.o 

5 
13.5 

100.0 

TOTAL 

29 
100.0 
n.; 

7 
100.0 
13.9 

1 
100.0 

2.7 

37 
100.0 
100.0 

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

PROLETARIADO 
TíPICO 2 

3E+ 

SUB-TOTAL 

PROLETARIADO 
HED TiPICO 2 

3Et 

SUB-TOTAL 

2 
20.0 

100.0 

2 
5.1 

100.0 

1.8 
7.2 

13 
H.8 
92.8 

14 
15.7 

100.0 

20 
74.0 
7U 

6 
60 
22.2 

1 
50.0 

3.8 

27 
69.2 

100.0 

H 
83.9 
79.6 

12 
H.J 
20.4 

59 
66.2 

100.0 

4 
H.8 
8o.o 

1 
10 
20 

5 
12.t 

100.0 

5 
a. 9 
~1.7 

3 
10.3 
25.0 

4 
100.0 

33.3 

12 
13.2 

100.0 

3 
11.1 
60.0 

1 
10 
20 

1 
50.0 
20.0 

5 
12.8 

100.0 

3 
5.4 

75 

1 
3.4 

25 

4 
t5 

100.0 

27 
100.0 

69.2 

10 
100.0 
25.6 

2 
100.0 

5.2 

39 
100.0 
100.0 

5b 
100.0 

62.9 

29 
100.0 
32.6 

4 
100.0 

t5 

39 
100.0 
100.0 
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TABELA h - FlAtiO DE CLASSE FAftiUAR DA .PARTURIENTE SEGUNDO O lúftEID DE PESSOAS OCUPADAS, MúiElD DE 
· DEPENDENTES Eft AftOSTRA HOSPITALAR Eft SiO LUIS - ftA, 1990, tcontieui,iol 

FRAÇõES DE \ MúftElO DE 
. CLASSE . \ PESSOAS 

FAftJLIAR \ OCUPADAS 

PEQUENA 
BURGUESIA 
TRADICIONAL 

JE+ 

SUB-TOTAL 

<= 1 

1 
~.2 

20 

4\ 
33.3 
30.0 

5 
lU 

100.0 

.. 

.NúftElO DE DEPENDEITES 

2 - 3 ~ - s 

20 
33.3 
H.1 

5 ' 
;1~7 
14.5 

2 
66.7 

7.4 

27 
69.2 

100.0 

3 
12.5 
60.0 

2 
16.7 

. 40~0 

lU 
100.0 

6 - 7 

1 
a.3 

so.o 

1 
33.3 
so.o 

2 
5.2 

100.0 

TOTAL 

2~ 

100.0 
61.5 

12 
100.0 
3o.3 

3 
100.0 

7.7 

39 
100.0 
100.0 

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

NOVA 

PEQUENA 

1 
33.3 
20.0 

3 
BURGUESIA 2 60.0 

SEft 
IHFORftACÃO 

60.0 

1 
3E+ 100.0 

20.0 . 

5 
SUB-TOTAL 55.5 

100.0 

1 
2 50.0 

100.0 

3E+ 

1 
SUB-TOTAL 9.1 

TOTAL 

100.0 

. H 
15.2 

100.0 

1 FORAft OftiTIDOS 3 CASOS DE AftOSTRA 

2 
66.7 

. so.o 

2 
40.0 
50.0 

~ 
H.S 
100.0 

a 
a a. 9 
aa.9 

I 
50.0 
11.1 

9 
31.9 

100.0 

H3 
63.8 

100.0 

11.1 
100.0 

1 
9.1 

100,0 

31 
13.8 

100.0 

-

16 
7.2 

100.0 

3 
100.0 

33.3 

5 
100.0 
. 55.6 

1 
100.0 

11.1 

9 
100.0 
100.0 

. 9 

100.0 
u.a 

2 
100.0 
18.2 

11 
100.0 
100.0 

2241 
100.0 
100.0 
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os seguintes valores: 78~47., 69~27., 62~97., 61~5/. de famílias 

n~ &itua,ao descrita. 

Vale lembrar aindct que nessas faMílias, 

frequ~ncta de até 3 dependentes tambéM é Maioria. Seguindo-

se a ordeM ~nterior os valores quanto ao núMero de 

dependentes até tr~s sio: 55,1. 747.. 83,9Z, respectivamente. 

Quanto á pequena burguesia tradicional, apesar de 

esta apresentar Maior frequ~ncia de casos eM que 2 (66.7/.) 

pessoas trabalhaM, a Maior· frequincia quanto ao número de 

dependentes i •je "até 

categorias. 

tr~s <3>". <66,77.). coMo nas outras 

aMostra], 

lsses dados pareceM indicar que, para a popula~ão 

a possibilidade de ascensio social passa pelo 

ingresso de 

de trabalho. 

maior nuMero de eleMentc•s da faMília no MercadCJ 

Por outro lado, o fato de a Maioria das faMílias 

nao CIPresentar esse coMportaMento pode sugerir a falta de 

oportunidades de emprego para esses segmentos sociais 

lMulneres de baixa renda). 

Quanto á questio da inser~io da Mulher na força de 

trabalho é iMportante destacar alguns dados da Tabela 7 que 

apresenta a relaçio entre fraçio de classe da parturiente -



TABElA 7 - NüftEKO E PROPORÇÃO DE PARTUIIEITES DISTRIIUIDAS, SESUHDD fRAtÃO DE CLASSE SOCIAl FAftiliAR E 
A SUA PRóPRIA, Eft AIOSTIA HOSPITALAI Eft SÃO LUIS - ftA, 1990, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ FRACÃD DE NÃD SUB PRO- PROLETA- PROLETA- PUUENA IDVA 
\ CLASSE DA TRABALHA lETARIADO RIAD O RIADO m BURGUESIA PEQUENA TOTAL 

FRACÃO DE \ PARTURIENTE TíPICO TiPICC TRADICIOHAL BURGUESIA 
CLASSE \ 
SOCIAL \ 
FAftiLIAR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 16 1 37 
SUIPRCLET A RIA DO 34.1 43.2 2.7 16.5 

13.Y S5.2 2.7 

PROLETARIADO 30 3 2 ~ 39 
TiPICO 74.9 7.7 5.1 10.3 17.4 

2U 10.3 100.0 10.~ 

PROLETARIADO sa s 21 ~ 1 89 
HÃO TíPICO 65.2 5.6 23.6 4.5 1.1 39.7 

40.3 17.2 56.& 66.7 14.7 

PEUUEHA 24 3 10 2 39 
BURGUESIA 61.5 7.7 25.ó 5.1 17.4 
TRADICIONAl 16.7 10.3 27.0 33.3 

IOUA 2 2 s 9 
PEQUENA 22.2 22.2 55.6 4.0 
BUR6UESIA 1.4 &.9 &3.3 

SEft ClASSIFICAtÃO 10 11 
POR DADOS 90.9 9.1 
lHCOftPLETOS 6.9 2.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

w 29 2 37 6 6 224f 
TOTAL 64.3 12.9 9 16.5 2.7 2.7 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

f fORAft EXCLUíDOS 3 CASOS DA AftOSTRA 
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quando inserrda no Mercado de trabalho - e fraçâo de classe 

do responsavel pela fuliliét. 

Pelos dados desta tabela, pode-se observar que 

existe, eM terMos Modars, UM~· tendincia á concordincia entre 
. . r 

a situa~io de classe da parturiente e a do responsivel pela 

faMili.:,, quando analisados isoladaMente, coM e>:ce~ao da 

categoria pequena burguesia tradiciónal; ress<~lta-se, no 

entanto. que nesse caso, a Maior frequencia se localiza né1 

pr·o 1 e ta r i ado nao tipico, situé,ç:ão essa, por 

defini,io, proxiMa à situaç:io do Marido. 

~sses dados podeM sugerrr que a populaçao aMostrai 

estarra situada nuMa sociedade Mais tradicronal no sentido 

ae que favoreceria·o casaMento entre iguais. 

Situação característica, no entanto, e o caso do 

responsável pela faMilia tratélr-se dél pr~ópriél parturiente. 

Nestes terMos, o tipo de distribuiçao apresentado ~or essa 

parcela da população aMostrai difere daquela élpresentada 

pela distribuiçio geral, indicando peculiar idades dessa 

situaç:io faMiliar~ de classe dCI MUlher <Tabelél 8). Isso na 

Medrda eM que dos 21 casos (9,4% do total da aMostra), 71,4% 

inscreve-se na condiç:io de subproletariado, perfazendo, coM 

as ,jeMéds fraç:ões desta classe (proletariado típico e 

proletariado nio típico), cerca de 85,7% contrél 14,3% das 

fraç~es da burguesia presentes na aMostra. 



TABELA S - HúftERD E PIOPORCiiO DA FR~CríO DE CLASSE DA PARTURIENTE, SEGUNDO A FiACÃD DE CLASSE DO 
RESPOHSÃVEL PELA FAftiLIA, Eft AftOSTRA HOSPITALAR Eft SilO LUIS - ftA, 1990. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
\ FRACÃD DE m sumo- PRDLETA- PROLETA· mum MOVA 
\ CLASSE DA TRABALHA lETARIADO RIAD O RIADO HiiO BURGUESIA .mum TOTAL 

FRACiiD DE \ PARTURIENTE Ti PICO mm TRADICIONAL BURGUESIA 
CLASSE \ 
DO RESP. \ 
PELA FAftiliA \ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------· 
PARTURIENTE t A PRôPRIA 15 1 2 2 1 21 
RESPOHSÃVEL PELA 71.~ 4.3 9.5 9.5 ~.t 9.; 
FAftiLIA 51.7 50.0 5.4 33.3 16.7 

20 1 1 22 
SUBPROLETARIADO 90.9 ;,5 ~.5 9.3 

13.9 3.4 2.7 

P ROLET ARIADD 30 3 1 ~ 38 
TiPICD 7&.9 7.9 2.6 10.5 16.8 

20.3 10.3 50.0 10.8 

PROLETARIADO 53 5 19 4 1 89 
KaO TiPICO 66.7 5.7 21.3 ~.6 1.1 33.6 

40.3 17.2 51.4 66.7 16.7 

mum 24 3 10 37 
BURGUESIA 64.9 8.1 27.0 16.5 
TRADICIONAL 16.7 10.3 27.0 

HOVA 2 3 1 9 
PEQUENA 25.0 25.3 50.0 ;.o 
BURGUESIA 1.4 6.9 66.7 

SEft CLASSIFICACiiD 10 1 11 
POR DADOS 90.9 9.0 u 
momms 6.9 2.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

·IH 30 2 37 6 6 22Sl 
TOlAl 6~.0 13.3 0.9 16.~ 2.7 2.7 100 .o 

100.0 100.0 100.0 100.0 100. o 100.0 100.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 FORAR flClUiDOS 2 CASOS DA AftDSTIA 
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Pelo critério utll izado vale destacar ainda, em 

terMos dos dados oferecidos pela tabela 7~ o fato de que 

grande porcentagem das mulheres pertencentes às diferentes 

fra~ies de classe, notadamente as do proletariado típico 

(76~9%), proletariado ~'o típico (65,2%), pequena burguesia 
' \ 

\ 
tradicional (61,5%), não se encontram inseridas na for'a de 

trabalho. Vale lembrar que os menores valores verificados 

referem-se às f~a,~es de classe pertencentes às posi,ões 

extremas, quais seJam, 34,1% para o subproletariado e 22,2% 

para a nova pequena burguesia. 

~sse ~ipo de comportamento dos dados parece mais 

uMa vez sugerir que a popula,io aMostrai de parturientes sob 

anàlise se inscreve, de maneira característica, em um padrão 

tradicional de família onde a mulher desempenha papéis mais 

relacionados às tarefas domésticas e de cuidad6s com a 

prole~ ~ndependente das fra,ões de classe a que perten,am, a 

de~peito dos valores diferenciados observados para os grupos 

extremos. 
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~.2. CARACTERIZACÃO CLíNICO-OBSTÉTRICA E EPIDEftiOLóGICA DA 
POPULACIO AftOSTRAL - O PAPEL DA IDADE E DA PARIDADE 

EM terMos · de anal i se do processo de reprodu~ão 

b i ológica e vasta ét 1 iteratura, nos caMpos da Medicina e da 

saúde pübl ica, que buscaM associar alguns indicadores de 
\ 

risco ,je MorbiMortalidade perinatal COM deterMinadas 

variáveis deMográfica s relativas á Mulher eM seu periodo 

reprodutivo. Esses vio desde trabalhos clássicos coMo os de 

BUTLER & SONHAM (1963) is publ ica,ies oficiais COMO a da 

OMS, de 1978 e do CLAP, de 1987 • . Fato a observar e o de que 

ao sereM definidas co111o "Caracteristicas Maternas" . essé<.s 

variáveis assuMeM no interior do modelo classicaMente 

eMpregado nesses estudos, o caráter de atributo capaz de 

indicar , e MesMo determinar MUitas vezes de forMe' 

essencial, ocorrência de riscos futuros de Morbi-

Mortal i•jade ao concepto. <ALVARENGA, 1984). 

Longe de querer descari<.cterizar a iMport~ncia do 

eMprego dessé<.s variáveis eM estudos dessa natureza, a 

quest~o que se coloca e a da forMa coMo as MesMas, ao sereM 

tncorporadas a u~ esqueMa de expli~a,io biológicaE, se 

reduzeM a essa dia~ens~o e perdeM as próprias características 

de variáveis deMográficas ou sociais. 

Esse fato é relevante na Medida eM ~ue passaM a 

1 Pira u1 aprofunda1ento itfrta da critica di incorpora~io de variiveis sociais e de•otrificas 
no interior oo •odeio de explica~io ~ioligica do processo saüde·doen~a veja-se, por exe1plo, 
os tra~al~os de OLIVEIRA 1861 e IURALLI 1891. 



7.1 

~ssuMir, coM base eM siMples correla~ões · est&tisticas, UM 

"poder explicativo" que na realidade não possueM. Isto por 

se encontr~reM fora de um conte:d.o teórico-Me.todológico que 

permita resgatar as várias dimens~es que apresentam. No 

di zet' de ALVARENGA < 1 '9 7 8 ) • ' t r a t a M -se d e v a r i il v e i s que 

representc..M UMa "área de . 1ntersecç:ao" entre o biológico e o 

social e enquanto tal deveM ser consideradas par~ uMa 

adeqdada análise de sua participaç:io nesse contexto. 

Nessa linha de UM~ retoMada dos 

indicadores de .r1scos de MorbiMortal idade perinatal ( €• 

do <tpresentados pela publ ica~~o de 1987, 

CLAP (já descritos na Introduç:io deste trabalho) iluitram, 

de Maneira 

interior 

típica, esse fato, ou seja: a forMa coMo no 

desse paradigMa de investigaç:ão clinico-

epi•Jetniológica <no caso reduzido investiga~ão 

puramente estatística), questies relativas á idade da Mulher 

na fase reprodutivt~, assiM co111o á pat·idade ' e ao intervalo 

interpartal, assuMeM conotaç:ijes que extrapolaM a diMensão 

biológica do esqueMa, a partir do qual s~o consideradas. 

Nessa pub 1 i c a.; ao pode-se observar. pot' e>:eMplo, 

coMe• na céltegoria de fatot•es "pré-concepcionais" de risco de 

(aléM de Maternk) a ida,je dCI Mulher 

"idade Mkternk passt~ significar "111~e C~do1escente" e 

avar.ç:aoja". enquanto que a paridade, a "gt•an•je Multipara". 

(CLAP, 1987. p. 40-41). 
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Na aMostra sob estudo neste trabalho pode-se 

observar o seguinte coMportaMento dos dados, com rela~âo a 

alguMas dessas variáveis. 

se conte:· 

Pela Tabela 9\, pode-se constatar que muito eMbora 
\ 

\ 
coM cerca de 23,71. das parturientes aMostradas nas 

faixas . de· 14 a 16 (6,7%> e 17 a 19 (17,0/.) anos, os Maiores 

valores concentram-s~ nas faixas de 20 a 24 (37,4%) e 25 a 

29 (23,7/.) anos, representando parte significativa dessa 

popula,·ao pesquisada, ou seja, 64,4%. CoM esse comportaMento 

dos dados n~o s~Mente a Moda (36,2/.) Mas taMbéM a Media de 

idade dét. (23 anos) passaM a ser 

representadas pela faixa de 20 a 24 anos (37,4%), 

considerada, do ponto de vista obstétrico, UM dos periodos 

"ideai;.." para o. processo reprodutivo. 

.considerando a questão dos riscos atribuidos á 

gesta~~o eM idade avan~ada vale destacar que soMente 4,9X da 

população amostrai localizaM-se nas duas ~ltiMas faixas de 

idade, ou seja, a partir de 35 anos. 

CoM rela(;ão a paridade, a própria análise do 

nuMero de pessoas na faMilia, quando da caracteriza~io 

socio-econ~Mico-deMogrãfica da popula,io aMostrai, eM iteM 

anterior, pode revelar - a partir, quer da Media encontrada 

(3,43 pessoas por familia), quer da Moda centrada eM duas 

pessoas (as faM i 1 i as com ate tres pessoas total i :zar-aM cerca 
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TABELA 9 - NúMERO E PROPORC~O - DAS PARTURIENTES, SEdUNDO A FAIXA 
ETÃRIA <EM ANOS), DE AMOSTRA SÃO LUIS-MA, 1990. 

IDADE DA PARTURIENTE 

14 16 15 6.7 

17 -- 19 38 17.0 

20 24 85 . 37.4 

25 29 53 23.7 

30 34 25 11.2 

35 40 8 3.6 

41 E + 3 1.3 

TOTAL 227 100.0 
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de 68,0/.) - que não se observaria UM grande contigente de 

Mulheres Multiparas. 

Eate coMportaMento esperado é o que se pode 

' 
observar pela anal i se da Tabela 10. 

Muito eMbora os dados desta tabela n~o se refiraM 

á paridade, Mas siM ao n~Mero de gesta~ies - o que poderia 

levar a UMa suposi~~o superestiMada do nuMero real de 

crian~as realMente nascidas- o que se observa e que cerca 

de 74,0/: das Mulheres encontraM-se na condição de 

priMigestas e secundigestas, sendo a Moda, representada ,pela 

priMeira categoria, coM UM valor de 41,41.. A partir desses 

dados, o calculo da Média de filhos tidos seria, ainda que 

estiMado coM base no n~Mero de gesta~les anteriores, soMente 

cerca de 1,2, o que revela ser uM valor relativaMente baixo 

eM rela~ão ã Media da região nordeste que apresentou, 

segundo dados da PNADI, 1984, UMa taxa de fecundidade de 

3,03/. par<~ a zona L~rbana. Quanto ~s Multi gestas, 

consideradas Jà a partir da quarta gesta~io, apresentaraM uM 

vedar de 10,6/.. 

No entanto, o trataMento dessas variãveis, assiM 

oje Mane Í r a independente, Marcou ao que parece uMa rela~io 

bãsica que é pressuposta quando se analisa o probleMa do 

risco reprodutivo dentro de uMa perspectiva clinico-

1 fonte: IIGE, C!nsos De1D5ráficos e aecursos Preli1inares da PNAD-a~, 
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TABELA 10 - NúMERO t PROPORC~O DAS PARTURIENTES, SEGUNDO O NúMERO 
DE GESTAÇÕES ~NTERIOR~S, DE AMOSTRA S~O L~IS-MA, 1990 

CON~IÇiO DA. PARTURIENTE 
SEGUNDO O NúMERO DE 
GESTACõES ANTERIORES 

PRIMIGESTA 

SECUNDIGESTA 

TERCIGESTA 

MULTIGESTA 

TOTAL 

\ . 

NQ 

94 41.4 

74 32.6 

35 15.4 

24 10.6 

227 100.0 
------------------------------------------------------------
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obstétrica e epideMiológica. Trata-se de u111a questao 

presente no interior do priprio pensaMento biológico. 

A priMeira questao relacionada refere-se 

inadequaç;ao de se tratar a questao da idade. 

a 

da 

gravidez em adolescentes, desvinculada de UMa análise Mais 

relaç;ao existente entre a idade da e 

idade da priMeira gestação. Isso porque, o que e relevante 

do ponto de vista clinico-obstétrico e epideMiológico. par<~ 

a 1 i teratura especializada, que veM se aprofundando nessa 

área de investigação, não e a idade cronológica da Mulher, 

Mas SIM sua idade ginecológica <MOTTA, 1989). Nesse sentido, 

ter, ou não, menos de 16 ou de 19 anos não e o essencial 

par~ a •jeterM i nar a possível forç;é1 e:<pl-icativa dessa variável 

rdade co111o indicador de risco no processo reprodutivo. O que 

conta e o fato de a priMeira gravidez guardar UM intervalo 

de no MíniMo dois anos coM <~ idade da Menarca, período esse 

coloca,jo, ao lado do de quatro anos <considerando a Melhor 

epoca;, coMo valores:. polares de UMél defini dorct de 

critério de níveis de risco na priMeira gestação. 

EM terMos da presente aMostra, CUMPre indic<~r que 

uMa identificação da parcela de adolescentes coM baixa idade 

gestac1onal poder à ser 

apresentaç;io dos 

e>: i stente entre 

anteriores. 

dados dét. 

idade da 

Melhor· apreciada partir da 

Tabela 11, que indicaM a relaç;ão 

parturiente e n~Mero de gestaçies 



TABELA 11 - lüiEID E PIDPOitiO DE PAITUIIEITES SEGUIIDD A FAIXA ETiRIA fEft AIDS! E O lüftEIO DE SESTAtôES 
AITERIDRES, Eft AftDSTIA ROSPITALAI DE SiD LOIS-ftA, 1990. 

\ •uftERD DE GESTAtiES o z--3 4 e t TOTAL 
IDADE\ AITERIOIES 

H--16 H 93.3 6.7 15 100.0 
14.9 1.~ 6.6 

17--19 27 71.1 10 26.3 1 2.ó 33 uo.o 
21.7 13.5 2.9 16.7 

20-24 JO 3S.3 37 43.5 16 ta.a 2 2.4 as 100.0 
31.9 50.0 45.7 a.J 37.4 

25--29 H 26.4 17 32.1 13 24.5 9 17.0 53 100.0 
H.9 23.0 37.1 37.5 23.4 

30--~ 7 28.0 t 32.0 4 16.0 6 2U 25 100.0 
7.4 lU 11.~ 25.0 11.0 

35-40 12.5 12.5 1 12.5 s 62.5 a 100.0 
1.1 1.4 2.8 2U l.S 

40 e t 33.3 2 66.7 3 100.0 
1.1 8.3 1.3 

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

TOTAL Y4 41.~ H 32.6 35 15.4 24 10.6 227 108.0 

------- -----------------------------
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A partir da ·referida tabela uMa questão relevante 

a t~atar seri a da rela,~o existente entre idade da Mulher e 

p a r i" da de o que • p o r
1 

h i p ó tese , 1 i ., i ta r i a o e 111 prego das 111 e s 111 as 

de maneira dissociada. No presente estudo . a questio seri 

analisadt~, conforMe o a nu n c i a d o , a partir da rela~ão. 

apresentada entre n~111ero total de gestaçies anteriores e 

idade da parturiente. 

Nesta, observa-se que das Mulheres pertencentes ã 

categoria adolescente <14 a 19 anos), 43,6% sio priMigestas 

o que poderia, eM fun~io da idade ginecológica cbnstituir-se 

nuM risco reprodutivo. Nessa perspectiva nenhuMa inferencia 

poderia ser feita, coM rela,(o ao risco na gravidez, tio 

soMente a partir do critério, ser adolescente grivida. 

No entanto, procurando reter esse aspecto 

procedeu-se a UM trataMento especifico dos dadoi brutos 

disponíveis que indict~raM, que das 15 gestantes pertencentes 

á faixa de 14 a 16~ 6 delas, ou seja, 40% poderiaM ser 

consideradas gestantes de risco, não por sereM adolescentes 

Mas, por possuíreM UMa idade ginécológica menor que 2 anos. 

Para a faixa posterior, de 17 a 19 anos, identificou-se 5 

casos, cerca de 13,2%. Desse Modo, do total de adolescentes 

pertencentes a aMostrt~, 20,8% estarit~M, ·a partir desse 

critério, na condi~io de gestantes de risco. 

Por outro lado, 14,9/. das t~dolescentes priMigestas 
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pertencentes á faix.:c de 14 a 19 anos, assim como 2,9/. de 

secundigestas e tercigestas, 

já não seri<tm, 

por 

pela 

se encontrareM nessas 

literatura corrente. 

consideradas gestantes de risco. SoMente a inclusao de outro 

critério, a variável "pequeno intervalo interpartal" poderia 

sugerir outro 

categorias. 

tipo de interpreta~io no caso destas ~ltimas 

CoM rela~ão ás priMigestas idosas outra ordem de 

questão se coloca. Consideradas coMo gestantes de risco, as 

Mulheres coM priMeira gestação aciMa dos 29 anos, a presente 

aMostra apresentaria. 

nessa condição. 

por hipótese, 9,6/. de parturientes 

lendo vista o pressuposto básico de que 

variáveis ,jefllogràf i cas, tais CO filO idade e paridade, 

representam UIIICI área de intersec•ão entre o biológico e o 

social, UMa anãl ise que relacione n~Mero de gestações 

anteriores por de idilde dct PCirturiente, segundo 

c 1 a s s e s s o c i a, i s faMiliares perMite a MP 1 i a r a fraçoes de 

ref'le:dt:o em torno do assunto. Essa é a proposta presente na 

Tabela 12, apresentada a seguir. 

EM 1 inhas 

coMportaMento desses 

gerais, o 

dados é o 

que se 

fato 

pode apreender do 

de nova pequena 

burguesia ser a ~nica fração de classe de fato diferenciada 

das deMais, eM terMos de coMportaMento reprodutivo. 



TAIELA 12- NúftEIO E PKDPDRÇiD DAS PAUUIIEITES POI FIAUD DE CLASSE fARILIAI, SEGUNDO O NúiEIO DE &ESTAÇiES 
mEUDRES E fAIXA ETÁRIA (EI AIOS) El UOSTIA HOSPITAUI Eft SÃO LUIS, 1990. 

FAAÇõES DE 
CLASSE SOCIAL 

fAftiUAR 

SUBPROLEIA-
RIAD O 

ltiftERI DE 
&ESTAÇõES 
mmom 

PRiftiGESTA 

SECUKDISESTA 

TERCI6ESTA 

QUADRIGESTA 

IDADE DA PAITDIIEITE 
TOTAL 

1~ - 16 17 - 19 20 - 2; 25. - 29 Jo - 3; 35 - ~o 41 E + 

; 25.0 9 56.3 2 12.5 1 6.3 16 100.( 
100.0 75.0 18.2 16.7 ;3,2 

I 
I 

2 . lt.2 5\ 45.5 2 1&.2 1 9.1 1 9.1 11 100.( 
1&.7 145.5 . 33.3 50.0 50.0 29.7 

16.7 ~ 66.7 1 16.7 6 100.( 
8.1 36.4 16.7 16.2 

2 50.0 1 25.0 1 25.0 ~ 100.( 
33.3 50,0 50.0 10.8 

-------------~------------------------------------------------------------------------------------------------· 
SUB-TOTAL 

PRJfti6ESTA 

rmmmoo 
TíPICO SECUHDIGESTA 

TERCIGESTA 

OUADRIGESTA 

SUB-TOTAL 

PIIftiGESTA 

PROLETARIADO 
NÃO SECUHDI6ESTA 
TíPICO ' 

THCI6ESTA 

OUADIISESTA 

SUB-TOTAL 

; 10.3 12 32.4 11 29.7 
100.0 100.0 100.0 

6.7 ~ 26.7 7 46.7 
5o.o ao.o 3&.9 

7.1 7.1 7 50.0 
50.0 20.0 31.9 

4 ao.o 
22.2 

6 

5 

3 

16.2 2 5.~ 2 
100.0 100.0 

6.7 2 13.3 -
10.0 U.7 

35.7 
50.0 

20.0 
10.0 

5.4 
100.0 

37 100.0 
10M 

!16.5) 

15 100.0 
38.5 

14 100.0 
35.9 

5 100.0 
. 12.8 

60.0 20.0 - - 1 20.0 5 100.0 
30.0 33.3 100.0 12.8 

2 5.1 s 12.3 1& 46.2 10 25.6 3 7.7 - - 1 2.6 39 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

117.41 

2 6.1 10 30.3 11 33.3 & 24.2 2 &.1 - - 33 100.0 
100.0 &2.5 34.; 32.4 1&.2 37.1 

ó 13.& 16 50.0 5 15.6 s 15.6 - - 32 6.0 
37.5 ·5o.o 22.7 ~5.5 35.9 

~ 40.0 s 50.0 10.0 - - 10 100.0 
12.5 22.7 20.0 11.3 

7.1 ; 2&.6 4 2&.6 4 28.6 1 7.1 H 100.0 
3.1 1&.2 36.3 &0.0 100.0 15.7 

2 2.3 16 17.9 32 24.3 22 2U 11 1M 5 5.6 1 1.1 &9 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

m.7l 
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Digno de not~ é o f~to de &Presentar por UM lado, 

o Menor valor e• porcentageM do núMero de gestaç:ões por 

p~rturiente estudada na ~Mostr~ (4,1/.) contra, por exemplo, 

o Maior valor apresentado pelo proletariado nâo típico 

<39,7/.). Por Clutro, por· não apresentar, juntaMente coM a 

pequena burguesia tradicional, nenhuM valor na categori~ 

Multigesta, diferenteMente das demais. 

Especi~l referencia Merece o fato desta apresentar 

66,7/. dos casos de gesta,ão centrado na categoria priMigesta 

coM 50,01. das Mulheres iniciando seu processo reprodutivo 

nu111a faixa de idade considerada "ideal", do ponto de vista 

clinico-obstétrico, e "Moderno", segundo 

COMPOrtaMento apresent~do pelas sociedades 

conteMporâneas qu~ndo se observ~ que 

apresentou-se nas faixas ~nteriores. 

Muito eMbora esse MesMo tipo de 

padrâo 

urban~s 

de 

e 

nenhuM valor 

coMportamento 

repr'odut i vo se Clpresente no caso do subproletariado, 

interpretação dos dados, ou Melhor dizendo, do fato, difere 

substancialMente. Isso porque, a Maior concentra~ão (43,2/.) 

oje parturientes na categoria priMigesta se dá nas baixas 

idades, isto é, no período da adolescencia. ConforMe se pode 

ot>servar, a Mooja de idade, coM 56,3%. se encontra na faixa 

dos 1? aos 19 anos que, soMados aos 25% da faixa dos 14 aos 

16 anos, 

p~rtiCIPCI 

perfaz u111 total de 81,3%. Para explicar esse fato 

não soMente questão da fraca 1nser,ão do 



subproletariado no processo produtivo de u•a sociedade 

urb~no-industri~l do tipo br~sile~ro Mas, sbbretudo, a for•a 

COMO habJtus de classe se cristalizaM eM forMas de 

coM~ortaMentos típicos a partir de condiçies objetivas de 

existência da classe trabalhadora <BOLTANSKI, 1969; 

BOLIRDIEU, 1969). 

Se no caso do proletariado esse tipo de expl icaç~o 

parece clara, o MesMo não ocorre coM a pequena burguesia 

tradicional, cujo coMportaMento reprodutivo se aproxiMa ora 

da nova pequena burguesia (caso da ausência de parturientes 

na categoria Multigesta), ora do proletariado eM geral, coM 

UMa presença, por exeMplo, de cerca de 53,9/. de priMigestas 

dando á luz no periodo da adolescincia. 

Para explicar esse fato concorre, no caso, as 

especificidades apresentadas por essa categoria histôrica 

que representa UMa fração de classe á qual corresponde 

situações especificas, quer sejt~ eM relaç~o ao Modo de 

produçio eM que se inscreve (do tipo artesanal e de empresas 

de caráter f~Mi1iar>, quer eM rel~çao CIO habitus de classe 

Mais tradicional, característico da assunção, por exeMplo, 

da gravidez eM idade precoce. 

O que ê fundaMental reter, eM terMos explicativos, 

é o fato de que ao se trabalhar coM o conceito de classes 

sociais, diferenteMente do de estratificaç~o social, n~o se 
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pode querer esperar, eM terMos do coMportaMento dos dados, 

Ufllé\ tendência ascendente ou descendente. IHI ter111os 

estatísticos. Isso porque o conceito de classes refere-se 

fundaMentalMente, à categorias históricas <STAVENHAGEN, 

1966) Cétpaze·~ de traduzir especificidades vividas por cada 

classe eM geral e, por cada fração, eM particular. 



4.3. PRÉ-NATAL:· CARACTERfSTICAS DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO 
ArtOSTRAL 

O atendiMento durante o Pré-natal tem sido 
\ 

descrito C: OMO Utl\ dos Meios iMportantes para o 

desenvolviMento de sa~de do bi~5mio máe-filho, no sentido de 
' 

p r e v e n' a o €' c o n t r o 1 e de fato r 'e s de r i s c o ·~, p r i n c i p a 1M ente, 

quando o objetivo de análise se localiz<~ no periodo 

perinatal CCHASE, 1973; SIQUEIRA, 1975; LAURENTI, 1972). 

TAUSSIG, eM 1937, eM seu trabalho clássico de 

resgate histórico dos MOViMentos para assist~ncia prê-n<ttal, 

já salientC! é1 necessidade de r e v i ta 1 i 2. á- 1 a. dadil ti 

iMport~nci~ a ela atribuida coMo eleMento fundaMental para o 

controle do processo gestacional. 

N e s t e s e l'l t i d c , segundo SCHWARCZ et al (1987), o 

controle pré-natal consiste eM "uM conjunto de atividades 

que se e xerceM sobre a gestante coM a final idade de obter o 

Melhor grtiu de Sti~de dest.:1 e de seu filho". Parél eles, a 

efici~nciti do controle pré-natal depende de 4 requisitos 

básicos: a precocidade de atendiMento, a periodicidade ou 

cont i nt.l i ojade" ;,~ integral idade das a~;ões e , por últiMo, o 

caráter extensivo, a cobertura. 

Para este estudo especifico, elegeraM-se alguns 

desses criterios, quais, aspectos do pré-natal 

foram .:~nal isados, sendo relatados em seguida. 
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Das aiulheres constantes da popula~ão aMostral que 

fizeraM o pre-nat41 e~ sobre as quais se dispunha de 

inforMa~ies a respeito (224>~ constata-se que a Maioria 

delas (86~6/.), se subMeteu ao pré-natal~ preenchendo, por 

conseguinte, UM dos critérios deliMitados pelos autores 

ac i Mel apontados 

·, 
\ 

em relac;ão 
I . 

á \ eficiência 
I 
I 

do controle pré-

natal. EM contrapartida soMente 30 parturientes <13,4/.) nao 

foram inclui das nessct categori~ por nio preencherem o 

conceito aqu i adotado de pré-natctl * . A coberturct elevctdct veM 

CIO encontro de resultados de estudos populctcionais C\Mplos 

<PNAD, 1981), bem COMO de outras investigC~ç:Ões , MUito 

embora, alguns destes nio apresentem proporç:~es tio elevadas 

(IBGE, 1984; SOUZA, 1978; BATISTA, 1983; TANAKA, 1986; 

VICTORA, 1988). 

Ao se distribuir as mulheres do estudo eM relaç:ao 

ut i 1 i zadio ou não de ass i stênc i t~ pre-natal pelas 

de classe social familiar <Tabela 13), 

pode-se observar que há uma tendência crescente de 

ut i 1 izaç:c1o conforme se passa do subproletariado á noVC\ 

pequena burguesia e, inversaMente, uma Maior proporç:io de 

Mulheres que não se sub111etera~1 ac• pré-natC\1, local izadc1 no 

priMeiro (subproletariado), decrescendo a Medida que passa 

para as outras fraç:ões de classes. 

f O conce1to de "hm pre-n.tal" ê aqui entendido a partir di OftS coao referido a toda aulhr 
que realiza~ consultls ou aa1s durante o periodo gestacional. 

H5 



.TABELA 13. HüftERO E PROPOltiO DE PAITURIEHTES Eft RELACÃO Á ASSISTÊHCIA Plt-HATAL E A FRACÃD DE CLASSE SOCIAL 
FAftiLIAR, Eft AftOSTRA HOSPITALAR DE .SiO LUIS-RA, 1990. 

\ FRAtõES DE Sub- Prohhriido Prolehriido h•uena lan su 
\ CLASSE Prolehriida Ti pico m Tipico iurtuesia Pe~uena infam,io TOTAL 
\ SOCIAL Tridicionil lurtuesii 

ASSISTÊHCIA\ FAft. 
PRt-HATAL . \ M• I H• M• . H• I H• z H• I R• • • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co• 24 12.4 35 13.0 77 39.7 33 19.6 9 ;.o 11. 5.7 m 100.0 
64-t &9.1 16.5 97.4 . 100.0 100.0 16.6 

Su 13 U.3 ~ 13.3 12 40.0 3.3 30 100.0 
35.1 10.3 13.5 2.6 13.4 

TOTAL 37 16.5 39 · t7.4 t9 J9.7 39 17.4 9 . ;.o 11 4.9 m 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Obs: Fora• excluidos 3 Cisos. 

00 



As MUlheres 'da fra~ão de classe subproletária 

fizeraM o controle pré-natal na propor~io de 64,9~ enquanto 

que as da nova pequena burguesia todas o fizeraM. 

Quanto á distribui~io da util izaçio do pré-natal 

nos diferentes estratos de renda <Tabela 14), observa-se.que 

nas f a 1 :·:as Menores de 0,5 salário MiniMo coMo renda 

individual familiar Mensal, o grupo de Mulheres coM 

inforMaçâo e que nio utilizaraM os serviços de pré-natal 

representa cerca de 2/3. Em contrapartida no grupo de 

mulheres com pré-natal esta proporçio encontra-se acima de 

0,5 salário mínimo. Esses resultados parecem sugerir que a 

influincia da renda deve ser vista nio de .forMa isolada, 

diretc., Mas inserida nuM dado contexto de classe <tc.bela 

13), em que vive a populaçio de Mais baixa renda porqu• a 

considera~ao da questão do "acesso" c.o pré-natal responde 

por dada cultura de classe CBOLTANSXI, 1969~ BOURDIEU, 1969; 

ALVARENGA, 1978> que cristaliza formas típicas de 

coMportamento preventivo frente aos riscos da gestaçâo 

<CIARI Jr. & SIQUEIRA, 1976; ALVARENGA, 1984). 

Em suma, as mulheres das fraçies subproletariado e 

proletariado (típico e não tipico) foram as que menos se 

utilizaram do atendimento do pré-natal e, este comportamento 

encontrado é corroborado por vários trabalhos da área 

(~EEDER, 1961; SOUZA, 1978; BOELL, 1980; IBGE, 1981; TANAKA, 

1986; VICTORA, 1988). 



TAIELA 11 DISTIIIUitiD DAS ftULHEIES DA AftOSTRA ESTUDADA, SE&UMDO REALIZAtãO OU H3G DO rRt·MATAL E fAIXAS DE 
RENDA fAIILIAI POl PESSOA DA fAftiLIA 

\ RENDA 0--0.25 0.25--0.S . 0.5··1 1--2 2·-3 3--5 5 e + m TOTAL 
rRE·HATAL\ IS.ft.l \ ínlomtio 
----------------------------·--------------------------------------------~-----------------------

Co1 .Pré·Hitil 23 

Sea Pr!-Hihl 

TOTAL 

H.~ 

93.3 

2 
6.7 

30 
100.0 

12 
21.7 
79.3 

11 
20.7 

53 
100.0 

f Obs.: Forll excluídos 3 Cisos. 

32 
1&.5 
&~.2 

6 
15.8 

27 10 8 7 
13.9 5.2 ~.1 3.6 
96.4 100.0 100.0 100.0 

1 
3.6 

Ja 2a 10 a 7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

40 
20.6 
ao.o 

10 
20.0 

50 
100.0 

194 
100.0 

30 
100.0 

224 I 

100.0 
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A Téibela 15' apresentada seguir, perMite 

relacionar as variáveis cor e n~Mero de consultas de pré-

natal na aMostra estudada. 

Ten •JO e1r1 vista que na 1 iteraturt~ especializada a 

questão da cor coloca-se, sooretudo nos estudos americanos 
I 

<RUSH et al., 19727 ALEXANDER et al. 1985; DAVID, 1986; CDC, 

1989) :• COMO indicador de risco perinatal o tipo de rela~io 

buscada partiria, por hipótese, do pressuposto de que a 

aus~ncia de pré-natal relacionada a etnia negra, colocaria a 

população sob estudo ao n ive 1 de risco Mélior. No entanto, 

pelos dados da tabela 15 não se observa UMa diferença de 

COMPOrtaMento digno de destaque entre tis diferentes 

catego1nias presentes na aMostra, tendo todas UMa boa 

perforMance quanto à procura e reali:zaç:io do pré-natal. 

No entanto, vale destacat', a questão apresentada 

sob esse<. ótica revela probleMas e é passivel de discussão. 

Em priMeiro lugar porque a variãvel cor entra nesses estudos 

coMo Mt~scarando as condiç:ies sociais de classe is quais são 

adscritas a etnia negra em terMos gerais. (FERNANDES, 1978; 

PASSOS, 1978; OLIVEIRA et al., 1985; IANNI, 1987; HASENBALG, 

1979; HASENDALG, 1988; MOURA, 1988). Por outro , os estudos 

sobre sa~de deveM considerar a questão de cor principalMente 

eM pais soMo o Brasil, eM função de contexto histórico~ 

estruturais regionais que evidenciaM ao lado das · condiç:ies 

de cl a sse a coMposi,âo étnic~ d~ popula,io. Nesse sentido, a 



TABELA 15 -HúftEIO E PROPOIÇiO DAS PARTUIIEHTES SE&UNDO A COR E O lúftERO DE COISULTAS NO m
IATAL, Eft AftOSJIA BDSPITALAI EB SiO LUIS-ftA, 1990, 

\ lúftEID BE 
\ CONSULTAS MO 

COR f\ m-HATAl 

lrillti 

Preh 

Pirda 

Nio Clmificid6 

o 

a 
12.3 
26.7 

2 
11.2 
6.7 

ta 
12.3 
60.0 

2 
40.0 
6.7 

1--4 

7 
lo.A 
20.6 

1 
9.1 
2.9 

26 
17 .a 
76.S 

1 
20.0 
2.9 

9 e + TOTAL 

27 23 '5 
·H.5 35.4 2&.6 
29.3 3~.3 

4 4 11 
36.4 3ó.4 u 
4.3 a.s 

61 41 146 
41.3 2!.1 64.3 
ó6.3 61.2 

2 5 
40.0 2.2 
2.t 

-----------------------------------------------------------------------------------------
30 34 92 67 221 

TOTAl 13.2 H.9 40.5 29.5 100.0 
100.0 

-----------------------------------------------------------------------------------------
I li6E - 1933. v. 1, t. 4, n. 7. 
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despeito das dificuldades Metodol6gicas de classifica~io 

dessa Vé1r i àve 1, eM diferentes estudos (COSTA, 1974; ARAUJO, 

1987; BERQUó, 1988). vale considerar que, eM terMOS 

proporcionais, a presente aMostra guarda rela~io coM os 

dados nacionais do censo ·deMográfico, IBGE, 1983, para o 

-Estado do Maranhio. 

AssiM, a baixa proporçlo da cor preta (4,8/.), 

encontrada entre as parturientes da amostra em contraposiçio 

à cor parda C64,3%), sustentaM a idéia de que a distribuiçio 

encontrada nâo se refere a probleMas amostrai*, Mas a uma 

caracteristic~ populacional, ou seja, pelos dados do IBGE 

(1983),, as duas 

distribuiçies seria a seguinte: para o 'censo deMográfico: 

7,8 (preta), 69,6 (parda) e para a aMostra 

28,6 (branca>, 4,8 (preta> e 64,3 (parda). 

Ao se diferenciar a popula~io de mulheres que 

fizeraM o pre-natal das que não o fizeraM, eM funçlo da cor 

e fra~~o de classe social familiar <Tabelas 16 e 17 e 

Gráfico 2), fato a destacar é a presen~a de UM coMportaMento 

seMelhante par<:~ toda cl popula~io aMostra], independente da 

cor, ou seja: observa-se uMa tend~ncia ao auMento da 

pa~tic1paçio no pre-natal conforMe a 1nscriçâo na categoria 

subproletariado, proletariado tipico e proletariado nio 

f Nesse sentido Vile leabrar ~ue a ausêncii de aulberes da classe burguesa na aaostra foi 
~eviai, por hJpàteses, i inaugura~ão de UI novo hospital privado, no periodo do levantaaento 
•1~ di dos. 



TABELA 16 - NuftERO E PIOPOICÃO DE PAITURIENTES UUE fiZElAft PRt-NATAL INSCRITA NA FIACÃO DE CLASSE 
SOCIAL fAftlliAl, SEGUNDO A COR Eft AftOSTIA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1990. 

\ COI DA lriftCi Preh hrd• 5!1 TOTAL 
FRAtõES DE CALSSE\ PAITUII-
SOCIAL FAftiLIAR \ ENTE 

3 20 1 2~ 

12.5 83.3 4.2 100.0 
SubProlehri&do 5.3 15.9 33.3 12.4 

Prolehriado 9 3 23 35 
Típico 25.7 &.5 65.7 100.0 

16.1 33.3 1&.3 18.0 

Prolehriido 25 5 46 1 7i 
. Mio 32.4 6.4 59.7 1.2 100.0 

Tip ica · 44.6 55.5 36.5 33.3 39.7 

Pequena lur!uesi& 10 1 26 1 38 
T r&d i c i m I 26.3 2.6 6&.4 2.6 100.0 

17.9 11.1 20.7 33.3 19.6 

Nova hqum 4 s 9 
Burguesil H.4 . 55.6 . 100.0 

7.2 3.9 4.6 

S!l 5 6 . 11 
infomdo 45.4 54.6 100.0 

3.9 4.7 . 5.7 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

56 9 . 126 3 m f 

TBTAL 2U 4.6 64.9 1.5 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
(J) Fom e·xcluidos 3 mos. 

•:n. 
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TABELA 17 - HüftERO E PIOPORCiO DE PARTURIEITES SEft PRt-IATAL, SEGUNDO A COR E INSCRICÃD POR FRACÃD DE CLASSE 
FAftiLIAR Eft AftDSTIA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS·ftA, 1990. 

\ 
\ CLASSE 

COR \ 
\ 

Branca 

Preh 

Parda 

5!1 

infomtio 

Subproletariido Proletiriado 
Tip i co 

I I 

~ 50.0 
30.& 

2 100.0 
15.4 

3&.9 4 22.2 
53.8 100.0 

Proletariado fe•ueni Novi 
nio Tipico Burguesia Pe~uena 

Tridicional 8urguesii 
M• Z H• Z M• I 

4 50.0 
33.3 

6 33.3 1 5.6 
50.0 100.0 

2 100.0 
16.7 

TOTAL 

t 100.0 
26.7 

2 100.0 
6.7 

la 100.0 
&0.0 

2 100.0 
6.7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
43.3 4 13.3 12 40.0 1 5.3 30 100.0 

TOTAL 13 teu 100.0 100.0 100.0 100.0 



tipico, respettivaMente. Por outro lado UMa tendência 

decrescente para as categorias pequena burguesia tradicional 

e novet pequena burguesia, o que coloca o proletariado não 

t1pico coMo a moda 'para todas as categorias de cor - 25 

(branc<:d, 5 (prett~) e 46 (parda). UMcl e:·:plicaç:ic• dessC\ 

~l~iMt~ ~end~ncia requer, no entanto, UM aprofundaMento do 

probleMa eM terMos de futuras investigt~ç:Wes. 

Quanto ao outro critério de ef1ciincia de controle 

do pré-natal, o da precocidade de consulta (tt~bela 1 8) , 

perMite observar que, aproximadaMente 2/3 das parturientes 

que fizeraM o pré-natal o iniciaraM no priMeiro triMestre de 

gravidez, enquanto que cerca de 28/. no segundo, e, o 

restante, no terceiro triMestre, revelando, portanto que, 

eMbora haja UMa proporç:io elevada coM adequada entrada ao 

controle de pré-natal, eM relaç:io á idade gestacional, Mais 

de 30~ desta populaç:&o necessitaria ser estudada eM relaç:io 

eo. esse c1specto. 

Ao se coMparar estes resultados coM os obtidos eM 

01.1tra-::. investigaç:Bes pode-se observar, por e:·:eMp 1 o, 

relaç:ão eo. clientela dto. Maternidade Escolto. de Vila Nova 

Cachoeirinha, zona norte do Municipio de Sio Paulo, que eM 

pesquis~~ realizadCI a partir de 9.397 partos entre os 

perioaos de noveMbro de 1980 a dezeMbro de 1982, apenas 201. 

dt~s Mulhere·:: pesquisadas fizer~M no priMeiro triMestre da 

gravidez. seguida de 58,7% no segundo. e 21,3% no terceiro 



TABELA lt - lüftEID E PROPOR,ÃO DE PARTURIENTES, SEGUNDO O IHíCID DO PRt-KATAL E O HüftERO DE CONSULTAS 
REALIZADAS, Eft AftOSTIA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ft~, 1990: 

\ NüftERO DE 
ftÊS DE \CONSULTAS 
INiCIO DO \NO Plt-KATAL 
P.N. \ 
fTRiftESTIALl \ 

Pri1eiro 

Trimtre 

Segunda 

lrimtre 

Tem ira 

Trimtre 

TOTAL 

1--~ 

11 
a.s 

JO.S 

14 
25.9 
31.& 

11 
100.0 
30.5 

36 
u.s 

100.0 

s--a 

57 
H.2 
U,3 

36 

"·' 34.7 

93 
47.9 

100.0 

9--

59 
45.7 
93.6 

4 
M 
6.4 

63 
32.4 

100.0 

2 
1.5 

100.0 

2 
1.0 

100.0 

TOTAL 

129 
100.0 
u.s 

s~ 
ltU 
27.3 

11 
100.0 

5.6 

m 
100.0 
100.0 

96 



(!ANDRADE, 1984>. 

ALMEIDA (1980), eM sua disserta~ão de ~estrado, 

i t1t i t .u 1 adCI "Estudo 1 da ·:; caracteristicas da popula~io de 

gestantes do serviço ,d~ pré-natal do Centro de Sa~de 

· Get•a 1 do de 

\ 
\ 

Paul c\ Souza·, 
\ 

da \ Faculdade de Sa~de P~blica-USP 

no periodo de janeiro de 1964 a dezeMbro de 1979", encontrou 

que a idade gestacional, por ocasiâo da priMeira ccinsulta de 

pré-natal, concentrou-se no 4.Q. Mês de gestação, até 1973, 

havendo nos anos subseq~entes, UM auMento da propor~io de 

ges~antes que procurou o servrço, nos três priMeiros Meses, 

nâo atingindo, poréM, Mais do que a Metade de sua populaçio. 

BATISTA (1983), estudando o coMportaMento da 

clientela de serviços de pré-natal em Maceió, Alagoas, eM 

1983, encontrou apenas 28% de gestantes no teMPO adequado de 

consulta de pré-natal (1Q triMestre), sendo a Maior 

prevalência no 2.Q. triMestre <41%). 

Em sintese, pelos dados encontrados na aMostra, é 

de . se supor teoricaMente, que 2/3 da populaçio estudadCI 

esteja sendo adequadaMente atendida, na Medida em que o 

priMeiro triMestre de gestação representa o Melhor periodo 

para 2. o controle de probleMas do processo 

gestCic 1 ona 1. 



Outro critério de eficiêncict, estabelecido por 

SCHWARCZ et a 1 • (1987)~ ánteriorMente apontados, e a 

categorict "nuMero de consultas" de pré-natal. Neste 

trabalho. verificaM-s~ os achados contidos na Tabela 19: 

TABELA 19-NúMERO E PROPORÇÃO DE PARTURIENTES 
NúMERO DE CONSULTAS NO PRt-NATAL, 
HOSPITALAR DE SÃO LUIS-MA, 1990. 

NQ de 
CONSULTAS l 

···-.... - 4 

5 I --: o 
I u 

'.> = 9 

TOTAL 

NQ 

62 

99 

63 

., ,. 

27,7 

' . ., 
<t"to"-

28. 1 

100,0 

* 3 casos seM registro 

O n~Mero Médio de consultas é de 6,8, 

SEGUNDO O 
EM AMOSTRA 

o que pode 

ser considerado alto. segundo VICTORA (1988), que encontrou 

uM rest.1ltado seMelhante (6,6). Entretanto, segundo a 

d-". Saude <OMS>. que consi~jert~, COMO 

critério de aval ia~io do atendi~ento de pré-natal, as 

MUlheres que preencheraM Mais de 5 consultas. a cobertura 

elevada de 86.6~. Mencionada antes~ que incluia. taMbéM, 

aquelas que tinhaM de uMa a quatro consultt~s, passa a 72,3X 



'.99, 

De ~ualquer maneira~ mesMo depurando os critérios 

inicrais~ 

populaç:ão, 

pore enta.geM de 

continua elevada~ 

encontrada nesta 

:principalMente se se 

considerareM os resultados obtidos pela PNAD (1981>~ que nâo 

levou em conta o n~Mero ~inimo de consultas na determinaç:ão 

da e:-:·istêncra de atendiMento\ do pré-natal~ coMo pode ser 

observado a seguir: Região Norte (80,8/.), Nordeste (52,9/.), 

su.jeste (81,.97.), Sul 

o Brasil 

<IBGE,. l.983). 

Considerando 

Nordeste, na qu;,~ 1 se 

(79,1/.), Sul (79~17.), Centro-Oeste 

COMO UM todo foi observado 70,9/.. 

o valor observado para a região 

inscreve o Estado do Maranhio, vale 

destacar que os resultados obtidos na aMostra estudada 

supera o valor encontrado para a referida região, embora 

coloque-se próxiMa aos demais valores verificados para as 

deMais e Brasil coMo UM todo. 

Restt~ t~gort~, delinear o perfil das Mulhere·:; da 

éf.tl\ostrc:t estudada, segundo alguMas caracteristicas, 

rel<tcionadas coM o atendimento de pré-natal, tais COMO 

idade, posiç:âo de classe social familiar, renda, seguro 

social e locais de realizaç:ão do pré-nat~d. 

Ob·:;ervando a Tabela 20, o que se destaca é o fato 

que parturientes pertencentes ao subproletariado 

apresentaraM o Maior contingente que não -realizou o pré-



TABELA 20 • MüftERO E PIOPDltiB DAS PAITUIIEITES, SEGUNDO A FRAÇãO DE CLASSE SOCIAL fAftiLIAR IEALIZAUO DE Plt
MATAL, E IDADE, DE AIOSTIA HOSPITALAI.- E.R SiO LUIS-IA, 1990. 

\ PRt·MATAL 
FRAtõES DE \ 
CLASSE SOCIAL\ 14-16 17-19 20·2~ 25-29 30-34 lHO U e+ TBTAL 
FARILIAR \ 

9 6 ' 2 1 2~ 
Coa 37.5 25.0 2S.O 3.3 ~.2 100.0 

SubprolP· 75.0 5~.s 100.0 100.0 50.0 64.9 
hrhdo 

Sea 4 3 5 1 13 
30.& 23.1 3&.5 7.7 100.0 

100.0 2,5.0 45.5 50.0 35.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 12 11 6 2 2 37 
Subtohl 10.& 32.4 29.7 U.2 5.4 5.4 uo.o 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

2 4 16 9 3 1 35 
Cai 5.7 11.5 45.7 25.7 6.3 2.& 100.0 

Proletariado 100.0 ao.o &8.9 90.0 100.0 100.0 &9.& 

Ti pico Sea 1 2 1 4 
25.0 50.0 25.0 100.0 
20.0 11.1 10.0 10.3 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 5 ta 10 3 1 39 

Subtohl 5.1 12.t 46.2 25.6 7.7 2.6 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12 2& 21 10 5 77 

Prolehriado Coa 1.3 15.6 U.4 27.3 12.9 6.5 100.0 
50.0 75.0 90.3 35.4 90.9 100.0 &6.5 

li o 
Ti pico Sea 1 4 3 1 1 2 12 

a.3 33.3 25.0 a.J 1.3 . 16.6 100.0 
50.0 2S.O 9.7 ~.5 9.1 100.0 13.5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 16 31 22 11 5 2 39 

Suhtohl 2.2 1&.0 34.8 24.7 12.4 5.ó 2.2 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

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

lUU 



TABELA 20 - NúftERO E PROPOICiO DAS PARTURIENTES, SE6UNDO A FRACiO DE CLASSE SOCIAL FAftiLIAI REALIZAÇÃO DE Plt
UTAL, E IDADE, DE AIOSTIA HOSPITALAR, EB SiD LUIS-ftê, mo. lcontinUldol 

\ PRt-NATAL 
FIAÇõES DE. \ 
CLASSE SOCIAL\ 
FAftiLIAR \ 

Pe•uena 
lurguesia 
Tradicional 

Subiohl 

lon 
Pnuena 
lurguesh 

Subtohl 

Su 
Intom~io 

Sub total 

Co• 

Su 

CDI 

Su 

Co• 

Se• 

14-16 17-19 

5 3 
13.2 1.9 

100.0 100.0 

s 3 
12.8 7.7 

100.0 100.0 

2 2 
18.2 18.2 

100.0 100.0 

2 2 
1&.2 1&.2 

100.0 100.0 

ld1de di 1ie 

20·2~ 25-29 Jo-J~ 35-40 41 e+ TOTAL 

15 9 6 
39.5 23.7 15.& 
23.& 100.0 

1 
100.0 

16 9 6 . 
u.o 23.1 15.4 

100.0 100.0 100.0 

5 2 1 
55.6 22.2 11.1 

108.0 100.0 100.0 

s 2 1 
55.6 22.2 11.1 

100.0 100.0 100.0 

s 1 1 
45.4 9.1 9.1 

100.0 100.0 100.0 

5 1 1 
45.4 9.1 9.1 

100.0 100.0 100.0 

1 
11.1 

100.0 

J& 
100.0 

97.4 

1 
100.0 

2.6 

39 
100.0 
100.0 

9 
100.0 
100.0 

1 9 
11.1 100.0 

100.0 100.0 

11 
100.0 
100.0 

11 
100.0 
100.0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 J& 81 53 25 a 3 22411) 

TOTAL 6.7 17.1 36.3 23.7 11.2 3.6 1.4 100.0 
100.0 108.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(f) Fora• excluídos l casos 



101 

hatal (35,1/.). CoMportaMento oposto foi o verificado para a 

classe burguesa, onde a fraçio pequena burguesia tradicional 

registrou soMente 2,61. de Mul~eres que n~o fizeraM pré-natal 
\ 

e a . nova pequena burguesia nenhum valor foi apresentado. 

Evidenciando a coergnc·ia dos dados até agora analisados eM 

tabelas anteriores, e as e0id~ncias da relação . existente 

entre condiçies de classe e assistênc i a ~ré-natal vale 

destacar, etol relação ao comportamento das adolescentes 

pertencentes it fraç:io subproletariado e b~rguesia <novt~ e 

tradicionétl) que, enquanto Mais da metade das gestantes da 

de classe (53,9%) trata-se de adolescentes 

puêrperas que não fizeram o pré-natal, nenhuM valor 

apresentou-se para essa categoria na pequena burguesia 

tradicional e nenhuMa adolescente deu á luz na fraç:ão nova 

pequena burguesia. Aprofundando esse tipo de <~ná1 ise a 

Tr:tbela 21 ,. permite evidenciar que é no subproletariado com 

zero consultas. de pre-natal 1 o c a 1 i zaM-se de 

parturientes. Em contra partida nenhum valor foi observado 

nC\ fraç:io nova pequena burguesia. O Gráfico .3 ilustra essa 

tend~ncia. 

A distribuiç:iío das Mulheres d<~ aMostra , segundo o 

nuMerCl de consultas de pré-natal e faixas de renda 

individuill faMiliilr e apresentada n~ TabelC\ 22. P<~ra Melhor 

visual iZétdio do coMportamento do s dados apresenta-se o 

Grãfico 4, que estio <~grupadas as faixas de renda 

faMiliar menor e maior que meio salàrio minimo por pessoa da 



TAIELU1 - MuftERO E PIOPDRtiD DE PARTUIIEITES, SEGUNDO A rtAtiO DE CLASSE SOCIAL FAftiLIAR DE 
AftDSTRA 'HOSPITALAR Eft SÃO LUIS·ftA, 1990, 

-------------------------------------------------------------------------'. 
Fra,ies de classe Númo de Consulhs TOTAL 
socid hailhr o 1--~ s--t 9 e t 

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

Subtrolehr ia do 

Prolehriado 
Ti pico 

Prolehriado 
Hio Típico 

fe•ueni lurguesia 
Tradicional 

Hova PHuena 
iurgmi• 

13 
35.2 
n.~ 

4 
10.3 
13.3 

12 
13.5 
40.0 . 

1 
2.6 
3.3 

30 
14.1 

100.0 

3 
8.1 

10.0 

6 
15.4 
20.0 

12 
13.5 
40.0 

8 
20.5 
20.7 . 

1 
11.1 
3.3 

30 
H.l 

100.0 

11 
29.7 
11.3 

24 
61.5 
24.7 

40 
44.9 
41.3 

20 
51.3 
20.6 

2 
22.2 

2.1 

97 
~5.5 

100.0 

10 
27.0 
17.9 

5 
12.! 
8.9 

25 
2!.1 
H.6 

10 
25.6 
17.9 

6 
6&.7 
10.i 

56 
26.3 

100.0 

1 n•s.: for11 excluídos 11 casos por i1possibilidade de classificatão. 

37 
17.~ 

100.0 

39 
tt.J 

100.0 

39 
41.8 

100.0 

39 
U.3 

100.0 

9 

1oo;o 

2131 
100.0 
100.0 

wz·· 
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Gfaf.3 DistriLuicao das paptuPitntas segundo o nuMefo de consultas e ffacoes de classes 
sociais faMiliaP; Sao Luis, 1991. 
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69 
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29 
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9--~.J..,;i;,Ool~~ 

Q 1 - 4 5 - 8 
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9 e + 
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~ Pl'O I. H I Ti p I 

11 Pq. Bul'g. IPad 

• H. Pq~ Bul'g I 
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TABELA 22 - NuftERO E PROPORtiO DE PARTURIENTES POI NuftERO DE CONSULTAS E fAIXAS DE RENDA fAftiliAR, DE AftOSTRA 
HOSPITAlAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1990. 

i RENDA 
Humo DE\ 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-~ 5 e+ se• TOTAL 
CONSUlTAS \ infom~io 
-·--------------------·-------------------------------------------------------------------

1 - - 4 13.7 7 21.t 4 12.5 4 12.5 11 34.4 32 100.0 
21.5 16.6 12.5 14.8 27.5 16.5 

5 - - 6 H 14.1 24 2U ta 18.1 1J 13.1 7 7.0 4 4.0 3 3.0 16 16.1 99 100.0 
so.o 57.2 56.2 48.1 70.0 50.0 42.9 40.0 51.0 

9 e + 12.7 11 17.4 10 15.8 1 o 15.3 3 4.7 4 6.4 4 6.4 13 20.6 63 100.0 
28.5 26.2 31.2 37.0 30.0 50.0 57.1 32.5 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2! 14.4 42 21. 7 32 16.5 27 13.9 10 5.2 3 U 7 3.6 40 20.6 194 100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 Db>.: Foril excluidos 33 risos 

IU4 



Gfaf.4 Dist~ihuicao yroporcional das parturientes segundo nuMero de consultas de pre
natal e faixas de ~enda po~ pessoa da faMilia, Sao Luis, 1999. 
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' faMil i~, sendo excluid~s ~s Mulheres que nio receberaM 

nenhuM atendi.Mento de pré-natal. 

Pelé1 anàl i se o gráfico 4 revela a exist~ncia de 

rela~âo InversaMente p~oporcional entre renda e n~Mero de 

consultas de pré-natal. Enqu~nto que para as Mulheres coM 

renda inferior a Meio salário MíniMo por pessoa da faMília 

observa-se 61,9X, valor próxiMo - 62,0X - apresenta-se para 

as parturientes que possueM renda Maior que Meio salário 

MíniMO e 9 consultas e Mais. 

Nestes terMos, os dados sugereM que a variável 

renda est~ associada coM o n~Mero de consultas de pré-natal 

das Mulheres desta popula,ão eM estudo. 

Ao verificar a distribuiçio das Mulheres, segundo 

ou não, de alguM tipo de seguro social (Tabela 

23) ,, nota··se que, no conjunto da aMostra, 170 Mulheres 

(75,9%) contavaM coM alguM tipo de seguro, para 54 (24,1%) 

que estavaM totalMente descobertas. CoMparando o grupo ~ue 

se subMeteu ao pre-natal (194) coM o que não teve nenhuMa 

assist~ncia (30), verifica-se que, no priMeiro, 15~ Mulheres 

<B0,4í~) esté1VaM cobertas por alguM tipo de seguro social, 

(19,6%), totalMente desprovidas, enquanto que entre 

aquelt~s que não realizaraM o pré-natal. é1 proporç:lo foi de 

14 (46.7/.) coM alguM tipo de seguro, para 16 (53,6/.) setn 

nenhuM seguro social sendo o x~ significante. 



TABELA 23 - NüftERO E PROPOitiD DE PARTURIENTES, SEGUNDO ~ ASSISTÊNCIA OU NiO DE Plt-NAIAL DE 
PARTURIENTES DE AftDSTRA HOSPITAlAR DE SiO lUIS-ftA, 1990. 

\ SE&URO 
ASSISTÊICIA\ SOCIAL Co• Su TOTAL 
PRt-WATAL \ •• I •• I N• I 

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

Coa 15ó 10.4 

Su H 4ó.7 

TOTAl (I) 170 75.9 

(f) foril excluidos 3 CiSOs. 
X2o= H.4 
Pe = l.h 

Jt 19.6 194 100.0 

16 SJ.J lO 100.0 

54 24.1 m 100.0 
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Ao t ·entar identificar os locais de realização do 

pré-nC~tC!l, distinguindo-se os serviços de saude eM públ ices, 

privados e outros e excluindo os dados "seM inf'or111ação" 

CTC!bel<~ 24) constC~tou-se que 95 C69,3%)mulheres, dentre as 

137 que fizeram o pré-natal, o fizerC!m em serviços publicas, 

contr<~ 17,5/. <24) em s~rviç~s privados e 13,1/. ( 18) eM 

outros. Dentre os serviços publ icos o maior valor obtido em 

volume de atendimento (62,0/.) refere-se a UM dos 

hospitais pesquisados, o do tipo previdenciário <serviço B>. 

N~ mesma categoria, o serviço publico E, da Secretari<~ de 

Estado da Saude, cobrindo 12,6/., também compõe a presente 

Clti\OStré\(;.;), 

Ao se estudar Cl distribuição das Mulheres da 

amostra que fizeram o pré-natal, segundo o tipo de serviço e 

nuMero de consultC!s re<~l iz<,das, constatC~-se que, no que se 

refere aos seryiços publ icos, o Hospitêll 8 foi o locêll eM 

que se concentrou C\ MC\ior proporç~o de mulheres que 

receberam Mais de 5 consultas de pré-natal (53,7i:), seguido 

bem distante dos hospitrtis A e E, respectivaMente com 13,7/. 

e 12,6/. <excluindo-se, em terMos de cilculo, os casos sem 

inforMaç~o). E~se resultrtdo perMite dizer que o presente 
t 

estudo ocorreu eM locais que têm grande relevância na 

r e<~ 1 idade de Siío Luiz do Maranhio, n<~ Medida em que cobrem 

cerca de 51,8% de todo o atendimento das mulheres da amostra 

estudadc1. 

(I) O outro mvi'o íHospihl Cl coaponent! d~ mstri refere-se i Hospihl do tipo privido. 



TABELA 2~ - HüftEIO E PROPORÇÃO DAS PARTURIENTES POR LOCAL DE RESIDÊNCIA DE PRt-NATAL, SEGUNDO 
O HüftERO DE CONSULTAS, Eft AftDSTIA HOSPITALAR DE SiO LUIS-ftA, 1990. 

\ KliftEIO DE 
LOCAL DE \ CONSULTAS 
PRHATAL \ 

A_ 

I f_ 

Servi,os c_ 

. Públicos D. 

[f_ 

Sub-Total 

1-~ 

2 15.~ 

13.3 

3 30.0 

50.0 

2 16.6 

16 1&.5 

s--a 

a 61.5 

JO 50.0 

5 50.0 

1 50.0 

& 66.7 

52 53.6 

9 e + su TOTAL 

3 23.1 13 6.7 

21 35.0 1.7 60 30.9 

1 10.0 10.0 10 5.1 

2 1.0 

2 1ó.6 12 ó.2 

27 27 .& . ~ 2.1 97 50.0 • ---------------------------------------------------------------------------------
F i lintrip i- 1 100.0 
co 

Clin. 4.3 9 39.1 12 52.2 
Servi tos Partic. 

·Privados Conmiado 1 50.0 

Sub-Total 3.8 10 38.5 13 50.0 

Outros ~ 22.2 ·4 22.2 10 55.5 

m inforutio 13 2~.5 28 52.8 12 22.6 

f locais de Realiza,io da pesquisa. 
Obs.: Foraa excluídos 3 casas. 

1 0.5 

~.3 23 11.3 

50.0 2 1.3 

7.7 26 13.~ 

18 9.3 

53 27 .J 
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Dentre os Servi~os Privados, o Mais utilizado foi 

· a Cl inic~ Particul~r, onde 22, dentre as 24 ~ulheres (91,6/.) 

realizaram o Pré-Nat~l, encontrando-se a proporçâo de 87,5% 

daquelas que tiveraM ~ais de ·cinco consultas; assiM o 

serv i ço ·conveniado e o filantrópico foraM responsáveis pelo 

pre-natal de apena:. 8,4;~ das Mulheres da amostra. 

Por outro lado, soMente 13,11. recorreram a outro 

tipo de servi~o, distinto dos anteriores. 

Ao se relacionar o tipo de seguro social das 

Mulheres que fizeram o pré-natal e o local eM que o mesmo 

foi realizado <Tabela 25). verifica-se que 48~41. eram 

filiadas ao INPS, tendo sido atendidas, eM sua maioria 

(61,7/.), eM serviços p~blicos de sa~de, com concentraçâo de 

50/. no Hospital B (uM dos locais da pesquisa do presente 

trab<tlho) e, os demais 501., distribuídos por outros 

hospitctis p~blicos, além de 5 , 31. pelos servi~os privados e 

10,6Z por outros tipos de serviços. Outra moda 1 idade das 

Mais encontradas foi o convinio-empresa, eM 9,8% da · amostra, 

se'guida do IPEM (de funcionários püblicos) <6,21.>, convênio 

particular (4,6/.), além de 10,31. eM que foram agrupadas v 

Mulheres corn outros tipos de moda 1 idades e O, 51. de 

parturientes com direito ao INPS e IPEM. 

Do total das mulheres atendidas nos serviços de 

saüde, 19,61. nio contavam com cobertur a de nenhum tipo de 
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TAIELA 25 - küftERO E PROPOltiO DE PARTURIENTES PELO TIPO LOCAL DE REALIZACiD DO PRt-NATAL, Eft AftOSTRA HOSPITALAR DE SiO 
LOIS·A, 1991. 

\NATUREZA ' \ 
TIPO DO .\ DO UPS · IPEft PATADWAL . CONVÊNIO · CONVÊNIO OUTROS SEft COftiiNACÃO MiO TOTAL 
LOCAL DE \ SERVItO PARTICULAR EftPIESA SEGURO IMPS+lPEft lE6. 
m-MAUL \ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A S 3t.S 1 7.7 7 S3.8 13 6.7 

47 n.3 1 1.ó 3 s.o A 13.3 1.6 60 30.9 
SERVICDS 
PúBLICOS c 3 30.0 2 20.0 1 10.0 4U 10 5.1 

o 1 so.o 1 so.o 2 1.3 

[f 2 15.~ 1 7.7 3 21.1 .ó 46.1 1 7.7 13 ó.7 

SUB-TOTAL 5$ 59.1 3 3.1 1 1.0 9 9.2 25 25.5 1 1.0 1 1.0 n 5o.s 

FILAIT. 1 100.0 o.s 
SERVltGS 
PRIVADOS · C.PART. 1 17.~ 1 4.3 3 13.0 11 4.3 2 &.7 A.7 23 11.& 

so.o 2 1.3 

SUl-TOTAL S 19.2 13.& 3 11.5 12 46.1 2 7.6 1 3.3 2 7.6 2& 13.4 

OUTROS 10 50.0 1 S.O 1 s.o 1 s.o ó 30.0 1 s.o 20 10.3 

SER INF. 21 42.0 & ló.O 7 2.0 & 1&.0 6 12.0 50 25.7 

TBTAL 94 4&.4 •12 6.2 1 o.s 9 4.6 19 9.& 20 10.1 33 19.6 1 o.s ' 2.1 m 1oo.o 

i LOCAIS DE IEALIZAtiO DA PESQUISA 



seguro sociê!l~ chaMando atençio o fato de a Maioria delas 

(65,~/.) ter feito o pré-natal· nos hospitais p~blicos, coM 

Maior concentra;io no Hospital B (32%), seguido do A <28/.) e 

do E <24i~H 

Filc1ntropico e 

serviço·:.. 

outras 

Mulher foi 

6 (15,8/.), 

assistida no Hospital 

em outros tipos de 

Ao contr~rio das previdenciárias e das que nSo tiM 

nenhuM seguro, as quais, eM sua Maioria, foraM assistidas eM 

ser·viços pub1 ic:o·::. de saude, as Mulheres enquadradas nas 

tnod;.,l id?.des "patronal" ~~ "convênio-eMpr·esa" (10,3/.), fot•atn 

atendidas na Cl inica Pt~rticult~r e eM Hospital conveniado, 

expressando-se, eM terMos da popula~io aMostrai, buscas 

distintas de tipos de 

vinculaç~o, ou nio, ás 

socicd. 

serviços de saüde, conforMe a 

diferentes Modalidades de seguro 

A partir da caracterizaç~o da assistincit~ pré-

nat.<.t.l a que se subMeteraM as Mulheres da aMostra estudada, 

poder-se-ia esperar 

anteriorMente para 

que, segundo alguns critérios apontados 

aval i ar a eficiência do controle 

gestC<.cion<tl, o grupo de 194 Mulheres,, ?Ua McliOt'ia, 

estaria eM condiç:~es favoráveis para o parto, ou seja, com 

alta probabilidade de ter a sua s<t~de e a do concepto. pelo 

Menos controlada. Entretanto. <•. anà 1 i se isolada do pré-

eM conta os i nd i c ... dores~ de cobertur<t, 

concentração. precocidade no atendiMento, pode n~io estar 
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significando UM controle efetivo dos fatores de risco, se 

nio associada a UM& avaliaçio da· qualidade da assistincia 

prestada, que n'o se pode garantir apenas a partir dos 

critérios antes mencionados. Acreditando que essa qual idade 

pode estar sendo Melhor observada na etapa subseqUente do 

processo de an~l i se, que engloba as condiçies do recém-

nascido e as 1 igadas à assistªncia, a hi~ótese presente a 

considerar é a do pré-natal como um dos eleMentos que podem 

estar interferindo na situaç~o perinatal, juntamente coM 

outros, relacionado ao parto e ao recém-nascido. SoMente 

nesta medida pode-se aval i ar com maior ~ropriedade a questio 

perinatal, 'relacionando cada um dos elementos para dada 

identificar em que terMos a 

classe social contribuiu para a expl icaçâo do proce~so 

sa~de-doen'a no periodo perinatal. 



T.J..4 

4.4. CONDICõES DE PARTO E TIPO DE ASSISTÊNCIA 

AcoMpanhando-se a situação das Mulheres da aMostra 

estudada eM relaçio às 

assist~ncia, apresentaM-se 

condiç~es de parto e tipo de 

al 'guns aspectos relevantes que 

foraM destacados para efeitos de análise: tipo de parto a 

que se subMeteraM; tipo de parto segundo locCiis eM que 

ocorrer~ <tM1 tipo de parto segundo Modalidades de seguro 

social das Mulheres; categorias profissionais responsáveis 

pelo atendrMento, segundo tipos 

partut' i entes, 

inset"t;ao nas 

fCIM i 1 i C~res, 

obstétricos. 

Ao 

diferentes 

segundo tipos de 

se , distribuireM CIS 

· de parto; Cll9UMaS 

relacionadas coM sua 

de ClCISSeS sociais 

parto e 

mulheres da 

estudada, sobre as quais se dispõe de inforMação a respeito 

<223 Mulheres>. segundo tipo de parto C\ que foraM subMetidas 

<Tabela 26>. constata-se que 170 delas (76,2~) tiveraM parto 

er.quanto 53 ( 23 "8/.) foraM cesariadCis. Este 

resultado, quando coMparado coM os dCidos nC~cionCiis eM torno 

de 28X CPNAD, 1983) eMborCI Clbaixo da Média, segundo a OMS 

(AYUB, 1989), "1Ü1C• há JUstificativa pC\ra qu<:dquer" região do 

globo ter tc1~:as Ma i ores do que 10 c.. 15/.", pelos riscos que 

oferece ~ sa~de da M~e e da criança. 



TABELA 26- HuftERD E PROPORÇÃO DE PARTURIENTES PELO TIPO DE PARTO, SEGUNDO O TIPO DE HOSPITAL, DE 
AftOSTRAl S~3 LUIS-I~. 1991. 

\ TIPO DE 
TIPO \ HOSPITAL 
DE \ 
PARTO \ 

Nonil 

tesiru 

Su Ruistro 

TOTal 

A 

3S 50.0 
86.7 

10 u.& 
10.2 

03 75.0 
3.1 

98 .U.2 
100.0 

t. fORAft OftiTIDOS 3 CASOS 

ao 47.0 
au 

1t 34.0 
1&.2 

01 25.0 
1.0 

99 43.6 
100.0 

c TOTAL 

05 3.0 170 100.0 
16.7 74.9 

25 ~7.2 53 100.0 
83.3 23.3 

04 100.0 
t.a 

30 13.2 
100.0 227s 100.0 
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Tentando apro:<i111ações Maiores co111 a real idade, no 

sentido de se apreender a distribuiçao das mulheres da 

amostra, segundo tipo d~ parto e111 cada UM dos tr~s tipos de 

hospit~d em que O ME-SMO foi realizado, teM-se pela Tabela 

26, diferenças de coMportaMento, de acordo coM o tipo de 

hospital, inclulndo-se a1 o \Conjunto da &Mostra onde os 

casos se111 registro perfaz UM total de 1,8%. 

Nesse sentido, verifica-se que a Maior propor,ao 

de Mulheres cesariadas - 25, correspondendo a 47,2X do total 

das cesariadas da aMostra - està concentrada no Hospital C, 

onde apenas 16,77. de todos os partos foraM norMais , para 

83,37. de partos por cesâria. Este coMportaMento foi distinto 

nos Hospitais A e B, nos quais, a proporç:~o foi de 10,27. de 

MUlheres cesariadas para 86,77. de Mulheres com parto norMal 

e 18,2;~ de cesariadas para 80,87. daquelas com parto norMal, 

respectivamente. A hipótese de que a distribuiçio desigual 

observada pode estar revelando atendiMentos a fraç:ies de 

cl~~sse social distintas, igualmente uma 

institucional diferencia da, respalda-se na 

1 iter<~turr.o. especii<.l izada. 

A esse respeito, BRAGA (1988), apoiado pelo CLAP, 

declc.ra: 

11 f i ca claro que a incidincia de cesariana 

COM c. melhori.:~ d<:~ condi~ao sócio-econ~mica da 
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assistida. Nas indigentes existe a menor freqUincia. Seguem-

se as previdenciárias e as mais altas taxas são alcan~adas 

pela~ pacientes da ~1 inica privada •. Esse feniMeno é Mundial, 

' ' Enquanto Maternidades ~nive~sitárias, embora concentrando a 
'· 
\ 

grande massa das gestantes de alto risco, que fazem subir o 

numero de indicaç:·óes de cesariana, têm cifras de 15 a 20/., 

as particulares chegam a apresentar índices superiores a 

. A Pesquisa Nacional por AmostrageM Domiciliar do 

IBGE < PNAD) ,. etl) 19tH,. mostrot~ que, incidência 

nacional de cesarianas de 28,9X. 16,7/. das pacientes que 

UM salário mínimo foraro .cesariadas, enquanto 

receberEtM e<.c i Ma de 10 salários mínimos o foram em 

57,6X, patenteando, no dizer de BRAGA · (1988), · que "as 

indicaç:ies de parto cirurg .ico n'o se pautam exclusivamente 

por cond1ç:ies médicas da ~ie ou do feto, já que no grupo de 

maior risco <os carentes, desnutridos, desassistidos quanto 

a incidência é cinco vezes menor do que a do grupo 

privilegiado". 

A abordagem oferecida por BRAGA (1988) e PNAD 

indicar que essa mesma tendência pode ser 

observada na populaç:~o aMostra} sob estudo quando se analisa 

as rela,~es entre tipo . de parto e fra,io de classe social, 
J 
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que ~ode ser observada na Tabela 27 e Grafico 5<*>. 

Nestes, os dados revelaM presenç:a de Ufll 

co~nport,atl'lento de classe diferenciado quando se coMpara 

sobr·et1..1do a. fraç:io subproletariado 

priMeira, a 

cesariana-s e de 10,81.: contra 55,6/. 

e a 

' 
nO V C\ pequena 

proporç:;ito de partos 

para a segundo, o que 

Mf.dhor visual izado no Gráfico 6. Vale ainda notar 

que observaaja, Muitas das variáveis 

de um coMportaMento próximo entre 

5tAbpro1 etar i aajo pequenct burguesia tradiconêt.l 

ainda se que sugere u111a coerêr1c i ê! eM funç:âo das 

próprias características que as defineM COMO frações de 

classe. Vale destacar ainda, a elevadê! proporç:âo de cesàrias 

a fraç:ao de c 1 ass.::· proletariado nio típico 

(29:t2;~):c MeSMO para do proletariado típico, que 

apresentêt UM valor pró:·: iMO ( 2 1 , 1 I. ) ao 1 i 111 i te 

tradicionalMente aceito pela coMunidade c1entifica da área, 

ou seja. o de 20%. 

EM relaç:ao á hipótese da existência de uMa prática 

instrt.ucionêti diferenciada no caso ajos tres hospitais 

pertencenctes a aMostra eM estudo, a Tabela 28 apresentê! 

ou seja: perMite ide11tificar que o 

HospJtcd C, aleM de ê!Presentar ê! Maior proporç:ao de partos 

(83,3/.) responderta por UMê! dada concep,âo de 

(i) Mo reterido grifico os casos se• registro 14! fora• excluídos. 



TABELA 27 - MúftERO E PROPORtÃD DE PARTURIENTES PELO TIPO DE PARTO, SEGUNDO A FRAtiO DE CLASSE SOCIAL 
FAftiLIAl, DE AftDSTIA SÃO lUIS-ftA, 1991. 

\ FIAtiO DE CLASSE 
TIPO \ SOCIAL FAft!LIAR SUIPIDLE- PIOLETA- PROLETA- mum NOVA SER TOTAL 
DE \ TAUADO IIADO RIADO MÃO IUIGUESIA PEDUEIA t•FDRftACiG 
PARTO \ TíPICO TiPICO TlADICIONAL BURGUESIA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11om! 33 19.5 30 17.3 62 36.7 34 20.1 4 2.4 6 3.6 169 100.0 
19.2 76.9 69.7 17.2 44.4 54.5 75.4 

te sim 4 7.& a 15.7 26 51.0 ~ 7.8 5 9.& 4 7.& 51 100.0 
10.1 20.5 29.2 10.3 55.6 ~.4 22.& 

Se• bgistro 15.0 25.0 25.0 25.0 
2.6 2.6 9.1 4 100.0 

1.8 

TOTAL 37 39 19 39 9 11 - 224f -
u.s 17.4 39.7 17.4 4.0 4.9 

i FOIAft EXCLUiDOS 3 CASOS 
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Graf.5 Distrihuicao PI'OPOI'cional das pal'turientes seg_undo o ti_po de parto e fracoes de 
classes sociais faMilia~, Sao Luis, 199~. 
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GRAFICO 6 - TIPO DE PARTO SEGUNDO AS FRAÇÕES DE CLASSE DO SUBPROLETARlADO 
E DA NOVA PEQUENA BURGUESIA NA AMOSTRA ESTUDADA. 
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AAOSTIA HDSPIJAUI El SiO LUIS·U, lf91. 

\ FUtiO DE SUl· fiDlE· PIOlE· mum IDVA SEft 
TIPO DE \ CLASSE PIDLE· TAIIAOO lAliADO 1Ul6UESIA mum INfOl- TOTAL 
PAlTO/ \ SOCIAL TAl lADO TiPICO lliO TIADI· IGIGUESIA lAti O 
HOSPilAl \ TíPICO CIO•AL 

I ----------------------------------------------------------------------------
17 17 31 16 ' 85 

HOlftAL 21.1 21.1 36.~ 18.3 
'· 7 

111.1 

89 ·' 
89., 86.1 a,,2 · U.J 86.7 

2 1 4 2 I u 
A cmm 21.1 11.1 H.l 21.t 11.1 111.1 

lt.S 5.3 11.1 11.5 21.f 11.2 

1 1 I 3 
5/lNFOlft. 33.3 53.3 33.3 Uf.f 

S.3 2.7 5.3 3.1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

19 19 36 19 5 9! 
SUB-TOTAL 19 .~ 19.4 36.7 19,, 5.1 llf.f 

111.1 llt.i ~·1.1 lU.I llf.f 111.1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUAL 

8 ClSiREA 

S/JWFDRft, 

SUB-TOTAL 

HORML 

.. 
c CESAlEA 

S/INFORft. 

SUB· TOTAL 

TOTAL 

16 
21.1 
89.9 

2 
11.1 
11.1 

lt 
1S.2 

111.1 

.. , 
~. 

16.3 
lil.f 

11 
13.! 
3~.6 

11.1 
15.~ 

13 
13.1 

IU.I 

2 
U.t 
28.6 

5 
21.1 
71.; 

23.3 
1U.i 

39 
17.2 

ltl.f 

31 ,. 
'" 

37.5 22.5 
t5.7 91.1 

5 2 
27 .a 11.1 
H.3 U.l 

35 21 
35.4 21.2 

IU.J IU.f 

1 
21.1 
5.6 

17 
68.1 
9;,4 

a 
61.1 

111.1 

89 jy 

39.2 17.2 
UIJ 111.1 

2 3 
2.5 3.8 

51.1 33.3 

2 5 
11.1 27.8 
51.1 55.6 

1 
111.1 
11.1 

; 9 
4.1 9.1 

ltt.l UJ,f 

2 
41.1 
41.1 

3 
12.1 
6t.t 

5 
16.7 

ltl.f 

88 
Ul.f 
u.a 

lt 
IJI.t 

13.2 

111.1 
1.1 

99 
111.1 
111.1 

uu 
16.7 

25 
UJ.f 

33.3 

li 
111.1 
Ut.i 

9 H 221 
u 6.7 lll.f 

llt.f 11t.f llf.f 
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prática institucional, aMplaMente generalizada no pais, que 

prescreve a cesariana coMo conduta indiferenciada, quer eM 

terMos de risco para gravidez, quer eM terMos da condiçio .de 

cletsse. E.sst~ conduta e>:pl icaric.., por UM lado, .:1 e 1 evada 

propor~âo observada par~ a nova pequena burguesia (60,0%) e, 

por outro, CIS constatadas igJalMente para o proletariado n'o 

típico, coM 94,4% e o proletariado t.ipico coM 71,4%. Essa 

diferenciaç'o ct~racterizadora da hipótese dt~ existência de 

uMa pr~itticc:•. 

relaç~\o aos 

institucional diferenciada deste hospital, 

deMais da aMostra estudada. encontra respaldo 

quando se observa sobretudo os resultados ecohtrados para as 

fraç6es proletariado tipico e n'o tipico nos Hospitais B e 

A. 

EM relaç'o ao priMeiro (8), a despeito da Moda, eM 

cesària, encontra-se na fraçio proletariado nâo 

tiprco, a proporçio desse tipo de parto eM relaçi\o CIO 

norMal, encontrEI-se dentro dos 1 iMites Clceitáveis <14,3%), o 

MeSMO observando-se fraçio proletariado tipico 

(15,4%). No entanto, fato a destacar é o de que a Menor taxa 

de cesárit~ foi a encontrada no Hospital A que t~presenta UM 

valor et1'1 torno de 10,0% para todas as. fraç'ões de classe 

atendidas. COM e:·:ce c:ão do proletariado típico, cuja 

proporc:io adquire valor beM baixo (5,3%). 

Ainda corroborando a referida hipótese de que 

pràtrcas Institucionais eM relaçâo a indicac:io ao parto 



ces~ri~ não se circunscrevia aos 1 iMites d~ coerência d~ 

co11duta. cl inica~ tendo eM vista a gravidez de alto risco 

para a Mulher e/ou recéM-nascido, .Mas a outro nivel de 

que se encontr~M fora desses limites, 

encontra-se o fato de: (12) o subproletariado apresentar, ao 

pequena burguesi~ tradicion~l tax~s seMelhantes <em 

torno de 10,5/.), tanto no Hospital A, quanto no B, e neste 

~ltimo inclusive inferior ás fraç~es do proletariado Ctipico 

e não típico); (22) o Mesmo, junt~mente com a nova pequena 

burguesia tradicional não apresent~rem ~tendimento no 

Hospit~~l C. 

Reforça-se, ainda, idéia de atendimentos 

diferenciais de acordo com o tipo de hospit~l, os dados da 

Tabela 29 qut:: apr·esenta a distribui~ão das mulheres da 

aMostra, segundo tipo de parto~ realizado por diferentes 

profissionais em distintos tipos de hospital. Nesta, o fato 

a destacar é o Hospital A ser o ~nico que apresenta, de 

ManeirC! característica, incorporaç:ão da categoria 

"au:-:iliar· de enfermagem", além de outros profissionais come• 

igualmente respons~veis, ao lado do médico, pelo atendimento 

ao p<.~rto normal. 

Assim, considerando que o padrão de assist~ncia ao 

parto por profissional médico, se apresenta, na sociedade 

brasilr:.>Jra, cotrto valor a ser alcanç:ado pela população em 

geral, ao se verificar a e>: i stênc i a desse tipo de 



TABELA 29- HüftERO E PROPDRtiO DE PARTURIENTES PELO TIPO DE HOSPITAL, SEGUNDO O TIPO DE PARTO E O PROFISSIONAl 
QUE O REALIZOU DE AftOSTRA HOSPITALAR DE SQD lUIS-ftA, 1991. 

Tipo de 
bospihl 

Tipo de Profissionil !UP realizou o parto 
Pirto ft!dico Auxiliir de Outros se• TOTAl 

A 

c 

Norlil 

Cesiri• 

sea 
registro 

SubTohl 

•oml 

Cesiri• 

S!l 

regisiro 

Sublotii 

ilor1ai 

Cesâria 

S!l 
registro 

Sublohl 

Enferlit!l Registro 

12 49., 20 23.5 
ao.a 100.0 

10 100.0 
19.2 

52 53.1 20 20.4 
100.0 100.0 

77 96.3 
&0.2 

13 100.0 
1&.8 

100.0 
1.0 

96 97 .o 
100.0 

.. 100.0 J 

16.7 

25 100.0 
&3.3 

30 100.0 
100.0 

8 9.4 
100.0 

t &.2 
100.0 

2 2.ó 
66.6 

2 2.0 
100.0 

15 17.6 as 10U 
8l.J &6.7 

10 100.0 
10.2 

l 100.0 3 100.0 
16.6 3.0 

18 1&.3 Yt 100.0 
100.0 43.2 

1 1.3 ao 100.0 
100.0 ao.& 

13 100.0 
1&.2 

100.0 

1.0 99 100.0 
100.0 43.6 

s 100.0 
16.7 

25 100.0 
&3.3 

30 10U 
13.2 

TOTAl m 74.4 20 U 10 ,,1 19 &.3 227 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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atendimento realizado por outro profissional, que não o 

Médico, pode-se supor a presença de forMas diferenciadas de 

atenção e<. 

segMentos 

saude voltadas. de Maneira característica, 

sociais deterMinados. Trata-se, eM SUMa, da 

ma n i f e s t .:~ ç ii' o c o n c reta 'do a c,e s s o d i f e r e n c i Ci 1 à as s i s tê n c i a Ci . 

saude cl que estio subMetidas fraçies de classe inscritas no 

interior de dada re<~lidc:tde social. 

Essa 1 i nh a de raciocínio encontra aindCI 

sustentação quando do exame da Tabela 30, que oferece novas 

evid~ncias empíricas, ao se observar o tipo de 

seguro soe i cd a que se vinculam, ou não, as mulheres da 

amostra estudada, constata-se a exist~ncia de MecanisMos 

indicadores do acesso desigual a tipos de atendiMento à 

sentido, o fato de 54 (24,1/.) mulheres da 

aMostrêl n~o terem cobertura dE· nenhuma Modal i d~~de de seguro 

inferir que, nessa proporção, as Mulheres da 

c..Mostr· ê! são preferencialMente por deterMinados 

tipos de hospitais. No caso, o Hospital A, absorveu 83,3/. 

delas, cabendo 

~~estantes. 

ao HospitC!l B prestar at0ndimento aos 16,6/. 

Observa-se, finalMente, que de modo geral, os 

Hospitais A e 8 se encarregam de prestar atendimento ao 

grupo previdenciário, sendo o B aquele que M&is absorve esse 

grupo (78,1%), al~M das set' V i deras pub .l i c as que estao 

presente ·; eM aMbos, Mesma proporçio. A 



TABELA 30- HuftElO E PROPORtãD OE PARTURIENTES SEGUNDO O SEGURO SOCIAL E O TIPO DE HOSPITêL 
DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SiO LUIS-ftA, 1991. 

Seguro Tipo de Hospihl 
Sociil --------------------------------

A c TOTAl 

IKPS 21 21.3 75 73.1 96 100.0 
21.6 77.3 42.3 

IPEft 6 42.6 t 57.2 H 100.0 
6.2 &.2 6.2 

PATROWAL 1 - 100.0 
1.3 0.5 

Convenio Pirtitulir 3 33.3 6 66.6 9 100.0 
3.1 20.0 4.1 

tonvPnio Etpresi 4.7 20 95.3 21 100.0 
1.0 66.6 9.3 

Outros 20 &3.3 3 12.5 4.2 H 100.0 
20.6 3.1 3.3 10.7 

Hio te• seguro ~5 83.3 9 16.6 - - 5~ 100.0 
46.; 9.3 24.1 

sea inforli~io 20.0 2 40.v 2 40.0 5 100.0 
1.0 2.1 6.6 2.2 

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

TOTAL 97 43.3 97 43.3 30 13.; 224 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 

--------------------------------------------------------------------------
(I) Foril oaitidos 3 tisos. 
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conveniadas particulares e de empresa entre seus ·usuários e 

taMbéM de outras a~odal idades, ea~bora e., nüMero reduzido~ 

sugere que o Hospital A é aberto a .qualquer tipo de usuário. 

O Hospitcd C, eM Cl?ntrapartida, conta, entre os 

~tendimentos, com a pr~sença de mulheres com cobertura de 

seguro patronal, de conv~nio particular, de convênio eMpresa 

(95,3/.) e outro tipo de modalidade, revelando' tratar-se de 

servi~o qu~ atende a uMa clientela ·diferenciada socialMente~ 

excluindo seguradas do INPS, do IPEM e aquelis sem cobertura 

ae seguro soc1al. 

Diante dos dados observados é relevante conclui~ 

que ~. análise da questio da assistincia ao parto, longe de 

circunscrever-se á natureza puraMente biológica do probleMa 

gesti:iCJonal, requer a aMpliaç:ao do nivel •je e:·:pl icaç:ao do 

fato por · sugerir a · relevância da consideraç:~o das condiç:oes 

de classe, a partir da qual se pautam o acesso diferencial a 

formas esp~cificas de assistência, presentes na real idade 

ger.:d e reproduzidas, de forma típica, eM 

n1vel de reCilidades locc1is e mesMo singulares, coMo ê o caso 

de 1.1111 . estu•jo de aMostra, conforMe o que caracteriza o 

presente trabalho. 



U9 

4.5. CONDIÇÕES DE NASCiftENTO E ASSISTÊNCIA AO RECÉft-NASCIDO. 

Tendo em vista ~ naturez~ das hipóteses e 

objetivos do presente trabalho, a análise das rela~ies ~ntre 

condities de nascimento e assist~ncia do recém-nascido 

perMite avançar na compreehsio do objeto de estudo 

morbimortal idade - por permitir, ao lado da identificaçio do 

tipo de comportaMento de variáveis biológicas classicaMente 

empregadas pela epidemiologia no tratamento do problema 

(tais COMO, peso ao nascer, estatura do recém-nascido, tipo 

de parto, etc.), promover a articulaçio das mesmas ás 

condiçoes de classe a que est~o submetidas as parturientes 

da amostra, 

destas. 

enquanto pertencentes a determinadas fraç&es 

Para esse conJunto de análise a presente amostra 

cont~ com uma proporçio de 95,5% de nascidos vivos, 

correspondendo a 214 casos, contra 2,7% de mortes perinatais 

- ôbitos ocorridos em crianças coffi menos de 48 horas e 

nascrdos Mortos- compreendendo 6 casos, conforme Tabela 31. 

A distribui~io dos recém-nascidos, segundo as 

condiç6es de nasiimento, revela que o hospital C não 

apresenta nenhuM "óbito perinatal, dentre os ocorridos para o 

conjunto da amostra, fato que lhe imprime caráter peculiar, 

diferenciando-o dos demais. A maior proporçio observada em 

rela~~o ao total dessas Mortes encontra-se no hospital, coM 



TABELA 31 - ~uftERD E PROPOitÃO DE CONDIÇõES DE MASCiftEMTO DO RECtft·NASCIDO, SEGUNDO TIPB DE HOSPITAL, DE 
AftOSTRA Eft SÃO LUIS-IA, 1990. 

----------------------------------------------------------------
\ TIPD DE 

CONDIÇõES \ HOSPI- A I c TOTAL 
DE KASCiftENTO\ TAL N• z N• I N• z R• I 
------------------------------------------------------------------

93 ~J.S 91 ~2.5 30 H.O 2H 100.0 
hscido Vivo 95.& 93.& 95.5 

2 33.3 ~ 66.6 6 110.0 
ftarh Perin1hl 2.0 4.1 2.7 

2 50.0 2 50.0 ~ 100.0 
m infam,ia 2.0 2.0 1.& 

97 H.3 97 43.3 30 13.4 m 100.0 
TOTAL 100.0 100.0 100,0 (i) 100.0 

(f) Fora• excluidos 3 c1sas 
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66,7~ contra 33,3/. no hospital A. 

A distribuiç:ao d i f e r e.n c i a d a 

perinatal por fraç~es de classe social 

constatada com base na Tabela 7") 
...;..:.,. 

Ul · 

da Morta 1 i da de 

faMiliar pode ser 

Por esta tabela, verifica-se a i ne:·: i stênc i a de 

óbitos na fraç:ao de classe nova pequena burguesia. A 

despeito do pequeno n~Mero de casos observados na amostra é 

possivel que a ausin~ia de mortes nessa fraçao de classe 

podt:· est.;u-· refleti nojo as condi ç:'ões de classe das 

e que lhe confere melhores 

condiçies de assistência, quer eM termos de UM Maior n~Mero 

de consultas, observados no pré-natal, quer pelo seguro 

soe i êd que lhe assegura a 1 ivre escolha de deterMinados 

hospitais e Melhores condiç:ies no parto. Vale lembrar que 

nuMa proporção de 55,6/. seu atendimento ocorreu no Hospital 

E:, conforMe anid i sE· anterior. 

p o t~ outro lC!dO, mortes registradas nesse 

periodo concentraM-se , no que diz às fraç:ies de classe, eM 

sua mC\Ioria ( 83, 21.), no Prolet<~riado como UM todo, e na 

pequena burguesia t.rê1dicion.:d (16,6%), que Mais uMa vez 

<ICOMPat1hCI o comportamento da fraç:~o subproletC!riado, o que 

pass ;:~ sugerir relaç:ies existentes entre Mortalidade 

pet•inat.al e condiç:ies de clC!sse das parturientes estudadas 

ni:<. amostra. 



TABELA 32- MúftERO E PROPOitiO DE NASCJftENTD DO IECÉft-NASCIDO, SEGUIDO A FRAtÃD DE CLASSE SOCIAL FAftiLIAl, DE 
AftOSTRA HDSPITALAI Eft SiD LUJS-ftA, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ FRAÇiO DE 
\ CLASSE 

CONDitõES \ SOCIAL 
DE MASCiftEHTO\ FAftiLIAR 

Nucido Viva 

ftorte Perinhl 

m infomçio 

TOTAL 

Subprolehriido 

H• I 

36 16.8 
97.3 

16.6 
. 2.7 

37 16.5 
110.0 

(f) fora• excluídos 3 tisas. 

Prol!h- Proleh- hqum lon se a TOTAL 
ri ido riido não lurtuesia hqum infor-
típico típico lridicianal lurguesia ndo 

H• z H• I H• z •• I M• z •• I 

37 17.3 &3 3&.3 J& 17.7 9 4.2 11 5.1 214 100.0 
94.& 93.2 97.4 100.0 100.0 96.5 

16.6 3 50.0 16.6 
2.5 3.4 2.5 6 100.0 

2.7 
25.0 3 75.0 4 100.0 
2.5 3.4 1.8 

39 17.4 89 39.7 39 17.4 9 4.0 11 4.9 224 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 (I) 100.0 

. 3.32 
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Avan~ando na an~l i se das condi~ies de nasciMento, 

a considera~ão da distribui~âo do peso do rec~M-nascido 

perMite sugerir iMportantes relaçies. 

Como se observa no Gráf i co 12, o peso ao nascer, 

na popula~io estudada, tem a disiribuiçio próxima de uma 

curva normal , expressando, portanto, que o numéro da amostra 

calculada, sugere tratar-se de um bom i ndicador em termos da 

amostra obtida CWICOX et al, 1983). 

Isto significc.., em outrc.. s palavras, que a amostra 

levantc..da, ao refletir a curva normal, é, do ponto de vista 

estatístico, indicativa de representatividade do universo a 

. que se refere • 

. TABELA 33- NúMERO E PROPORCÃD DO PESO AO NASCER DOS RECEM
NASCIDOS, DE AMOSTRA HOSPITAL, EM SÃO LUIS-MA, 
1990. 

Peso ao Nascer : 

<= 2499g 

2500 1--- : 2999g 

3000 :---: 3499g 

3500 :---: 3999g 

>= 4000g 

Total 

No. 

15 

45 

99 

47 

9 

., ,. 

7,0 

20,9 

46,1 

21,8 

4 ? '-

100/. 

* Foram exclu·idos 12 casos seM informaçio. 
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No presente . estudo~ a incid~ncia de crian~as que 

n~sceraM coM b~ixo peso , ((= 2499g), foi de 7,01.. Na · 

1 iteratura~ encontraM-se refer~ncias eM torno deste valor. 

No e}:ter i or, registra para ~ Sueci~, 3,6% <OMS, 1978 apud 

PUFFER. e SERRANO, 

CCHAMBERLAIM, 1975) 

CSCHWARCZ, 1986). 

·· No Bt·asil, 

1988)' para a Inglaterra~ 

e para a AMérica Latin<~ , 

6~93/. 

11, 6/. 

para Sao Paulo, encontrou-se 6,93/. 

7,4/. CLAURENTI et a 1 , 1985), 9,69/. <BENíCIO . 1983>, 

<MONTEIRO, 1979); eM outras cidades do Estado de Sao Paulo, 

para Ribeirão Preto 6,0/. <TERUEL et al, 

1975) e para Cotia, 11,54/. <TANAKA, 1986). Finalmente, para 

R e c i f e , ~·. propor~ ã o 1 O, O I. (NUNES, 1 9 7 6) , · 8, 51. par a ··o Bras i 1 , 

<NOBREGA, 1985). 

que SIQUEIRA (1981> utiliza o 

índice de i~adequaçio de peso como o conceito de peso 

inadequado C3000g e Menos), neste trabalho, para efeito de 

análise, concoMitanteMente ao baixo peso ao nascer, é 

utilizado o indice de inadequaçao de peso, segundo o qual o 

peso inadequado situa-se até 2999g. 



UMa justificativa para a util iza~ão do conceito de 

peso .· inadequado pode ser encontrada no trabalho de SIQUEIRA 

<1981) quando <tfirata que "existeM evidências de que as 

causa~ que levaM ao nasciMento de crianças de baixo peso 

sejaM as MesMas que influeM no nasciMento de crianças de 

2501 el 3000 graMas" <SIQUEIRA ~ 1981, pag. 24). 

Sendo assiM, na aMostra estudada, foi observada 

UMa incid~ncia de peso inadequado da ordeM de 27,9/.. Na 

1 iteratura encontraM-se valores, na Maioria das vezes, 

s u p e r i· o r e s a o d e s t e t r a b a 1 h o • a exeMplo da Suécia- 15,2/. 

<OMS, 1978 apud PUFFER e SERRANO, 1988). No Brasil, para São 

Paulo, a literatura indica 36,8/. <LAURENTI et al, 1985)' 

para Ribe i r~o Preto 29,4/. <TERUEL et al. 1975) e para Recife 

43/. <NUNES, 1976). 

da qual, 

Prosseguindo, apresenta-se a Tabela 34, a partir 

procura-se analisar a relaçio entre o sexo e a 

estatura do recéM-nascido. 

Por esta tabela, encontraM-se distribuídos. quase 

na MesMa proporçâo, os recéM-nascidos do sexo Masculino 

<49,8/.) e os recéM-nascidos do sexo feMinino <50,2/.). A Moda 

da estatura está entre 48 e 50 centíMetros, coM 55,1/. dos 

recéM-nascidos. da aMostra, sendo esta considerada coMo 

norMaL n;~ vasta literatura a respeito do assunto e próxiMa 

aos valores identificados pelo IBGE (1983) para o Estado do 



TABELA 3~ - NüftERO E PIOPOICÃO DO RECtft-HASClDO, SEGUNDO O SEXO E COftPRJftENTO DE AftOSTlA 
HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1990, 

\ ESTATURA 
\ Eft < '6 ,6---u u---51 51 I! + m TOTAL 

mo \ cn reg i stro 
\ 

ftmulino ~ J.S 12 1o.6 61 53.9 24 21,2 12 10.6 113 100-6 
J6.4 36.4 u.a "·9 s1.1 n.a 

Fe1inino 7 6.1 21 1&.4 6' 56.1 13 11,, 9 7.9 114 100.0 
63.6 63.6 51.2 35.1 ,2,9 50.2 

11 4.t J3 1,,5 125 55.1 37 16.3 21 9.2 227 100.0 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Maranhao. 

Ao analisar-se a distribuiç:ito dos recéM-nascidos 

d;;.. attiostra, segundo peso ao nascer por sexo <Tabela 35> 

pode-se observar a Maior proporç:~o de crianç:as coM baixo 

peso entre aquelas do sexo feminino <9,6/.) contra 3,5/. do 

resultado esse corroborado por outros 

_estudos da àrea, coMo, por e:·:eMP 1 o, os de CROSSE <1968) e 

McCORNICK, <1985). Por outro lado, coMportaMento oposto 

observa-se no e:-:treMo superior ( .,_
·' - 4000g) onde os recém-

nascidos do sexo Masculino apresentaM-se coM uma Maior 

proporç:io de peso, ou seja, 6,2/. contra 1,8%. Nesse tipo de 

relaç:'o o que os dados sugereM, no ger~l. é tratar-se de uma 

diMensao Mais estritaMente biológica do probleMa onde 

questies de classe social poderiaM estar sendo Mediadas de 

Mane i r.:t secundària. Isso porque quando se recorre á 

1 iteraturCI do setor, realizados eM diferentes real idades, os 

resul t.<:1dos indicaM ser o se>:o do recém-nascido UMa 

iMportante dete~Minante eM relação ao peso de nasciMento do 

concepto. 

Na Tabela 36, pode-se notar que os recém-nascidos 

de baixo peso sio aqueles que apresentaM Menor estatura, 

estando maioria deles na faixa de · Menores de 46 

centiroetros - 53,3/. coMo seria o logicaMente esperado. Nesse 

tipo de raciocinio os recéM-nascidos coM estatura Maior que 

51 centiMet.ros estio distribuidos nas faixas de Maior peso, 



TABELA 35 - HúftEIO E PIDPOI,iD DO PESO OD lECtft-MASCIDO, SEGUIDO O SEXO, DE AftOSTlA HOSPITALAR DE SiO 
LUIS-ftA, 1991. 

---------------------------------------------------------------------------\ 

\SEXO DO ftASCULIMO mimo TOTAL 
mo DO \REm-
RECtft-NASCIDO\NASCIDO · · 
---------------------------------------------------------------------------

<=2m J 26.7 11 73.3 15 100.0 
3.5 9.6 &.6 

250o--2m ! 2~ 53.3 21 46.7 4S 100.0 
H.2 l&.\ 19.3 

mo--3m ! 45 ~s.s 54 . 54.5 99 100.0 
39.& ~7.4 43.6 

mo--Jm J 25 53.2 22 46.8 H 100.0 
22.1 19.3 20.7 

>= ;ooo 9 7 77.8 2 22.2 9 100.0 
,,2 1.3 ;.o 

m inforn~io a 66.7 ; 33.3 12 100.0 
7.1 3.5 5.3 

----------------------------------------------------------------------
49 .a 50.2 100.0 

TCTAL m 1H 227 
100.0 100.0 100.0 

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



TAIELA ~ - lliftEIO E PIOPOI~O DO PESO AO liStEI DO RECtHASCIDO, SEGUIDO A ESTUIIIA, DE 
AIOSJIA HISPIJALAl Eft SiO LUIS-IA, 1990. 

------------------------~-----------.-~-----------------------------------------------------
PESO DD \ ESTATURA 
REm- \ DO lECtft-NASCIDO <46 46-48 u--s1 Sl e + Sei TOTAL 
NASCIDO \ EA CR misiro 

\ .. 
------------------------------------------------------------------------------------------

<= 2U9! a 53.3 3 20.0 3 20.0 6.ó 15 100.0 
72.7 9.1 2.4 7.1 6.6 

2500--2999! 1 2.2 
20 "·' 

20 44.4 2 4.4 2 4.4 45 100.0 
9.1 60.6 16.0 4.5 14.2 19.3 

JOOo-3m 1 2 2.0 9 9.1 72 72.ó & &.1 4 &.1 99 100.0 
1&.2" 27.3 57.1 13.2 57.1 43.6 

3500--JHf ! 1 2.1 24 51.1 19 40.4 3 6.4 47 100.0 
J.O 1f.2 43.2 21.4 20.7 

>= 4000 ! 2 22.2 7 77.7 - ' 100.0 
1.6 15.9 3.9 

Sfl 4 33.3 a 66.6 - 12 100.0 
illfarmio 3.2 11.2 5.3 

TOTAL 11 4.8 33 14.5 125 55.1 44 19.4 14 6.2 227 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

:~~ 140 
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ou seja, a partir de 3500 graMas C59,l%l. 

Longe de -se r'estringtr em si esta 

r·elaç:8:o envolve de outras 

SE· ob ser'var· Materno-

sido ObJeto de preocu~a~áo nos estudos sobre a 

_, -
l.,t'!='. t~~or·b 1 tttorti'll t•jao:le pe1··· 1 natal. 

BER.GNER. SUSSEF: (1970), 

C t"· i t I C .:• d ,:., peso ê1ü t"têi.SCef'"· nutt~t;;âo p r e-· 

natal, cone lu ira~ que: 11 tnflu; 

peso ao nascer, ocorre no ~lttmo trtmestre 

" ·, ..:.:. .' o peso ao nascer· sofre influênc.ia do 

setA sent t•:to quanto do ambiente· 

Materno: 3) o peso sofrer inflt.tência de 

fa.tor·e::. gtAe t~M sua ortgern e efeito durante a gravidez. Por 

sua ve=, FRISANCHO et a1 C1977l. MostraraM naver uMa relaç:~o 

ent.t'"'e ét comPosiç:âo corporal da Máe e do feto e que, quanto 

Mo?1hor· o est~1do nutt'icion~~l .j;; •. 111?:e, Mi.tor· o cot~p~-·tME·nto E· o 

peor.o ao n~~scet·' o::Jo conc:epto. Di .:~nt€' c:onclus·ões e 

considerc1ndo i Mport~nc i<·. (e 

represE:·ntai o bai;.;o peso ao t'I<:~Sco?r 

para o auMento da Mortal idade pertnatal, Medidas dE controle 

estabelecidas no per iodo pré-natal. junto ét.S 

gestélnte:., coM o obJetivo de in~erferir positivaMente sobre 

o re:;uit~'ldo ge·::.télc ion;:,j. 
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Neste estudo, a presença de recéM-nascidos COM 

peso inferior 

centiM.etros -

a 2500 graMas e coM estC:\tura Menor que 

da aMostre!, (53,31.: de todos 

46 

os 

recém-nascidos coM Menos de 2500 grC:\Mas e 72.7X daqueles coM 

Menos de 46 centíMetros), que se enquanaraM nessa sJtuC~çto-. 

p O ojer I~\ ser interpretada partir· de dOIS níveis de 

e;.:plicaç~o. O priMeiro deles coMo indicativo de que essas 

P<1rtur 1 entes aMostra teriaM sido SUbMetida·:; UMa 

condi~~o nutricional intra-uterina desfavorável, resultante 

condiç:i)es própt'laS que poderiaM ter si .jo 

certa Medida. no pré-natal. EM outro n1vel, 

dada a barxa taxa de 7X de baixo peso observada na populaç~o 

própria hiPótese de aesnu~rcç~o Materna poderia 

r e 1 evant€·, na Medi dê!. eM que 

outros fatores estariaM definindo dada situaçáo. inclusive o 

•:la pr·ópri<.~ ,jec I sao de se colocar o "ponto de corte" da 

d1str1buiçio em <= 2499 e náo ~= 2500 graMas. 

1\!es·se sent 1 do a questio que se levanta é a de que 

a uMa busca de expl icaçáo estritaMente biológica, decorrente 

nutricioni'IIS ou genéticas d~ parturiente e/ou 

Isso porque MedeiaM outros 

fiiVE-iS oje deterMinaçio, onde a propr1a quest~o nutricional, 

coloca coMo hipbtese, deve se desprender de uMa 

bio'io:lgiC~! porque redu:: e 

prob'JeMa eM ;~rt i cul aç:oes 
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<MARTINS et al, 1987). 

Assi~, a incorporaç:~o de deterMinantes de natureza 
\ 

sóci ·o-econ~Mica e cultural poderiaM aMpl i at· , eM Muito, 

coMpreens~o do prob1eMêl, P Ot~ permitirem resgatar o grau de 

seu sentido 

I 
\ 

' que a diMensio ~iológica e social, entendida eM 

amplo , teriél na e::p 1 i c t~ç ~o dõo. Morb i Mortal i da de 

perina tal, quando Medi ad ;:~ por dadas relaç:'ões observadas 

entr e a distribuiç~o ao baixo peso e variáveis biológicas do 

dentre outras . Nessa direç:io coloc a -se o 

traba lh o de FDRBE S & PICKEKING <1985 ) . 

Ê funojamenté\1 · considerC\r que prôpri.;.. questão 

nutt· i c 1 onc-.1 poder i<~, nesse c.onte::to teórico, ser 

cons i aeraaa de Maneira isoladCI. Isso por representar, nesses 

processos de no caso êt oj O b ê:l i )·(0 f/P.SO COM 

esta tura do recéM-nascido - UMa possivel Mediação da própria 

condiç: ~ o de classe déls faMil ias das partu ri e ntes. SubMetidas 

a con dic: iies ob j et i vc..s de e:·: i stenc i a ,, por· pertencerem 

determlnéldéls frélo;Ões de clélsse, essas condi~ões seriaM 

definidoras das próprias possibilidades de aquisição de bens 

no Mercado, · no caso o próprio C\1 i111ento pat•a 1o1anutenç:ão das 

condiç:"óes de higidez. Por outr ·o lado, o própr•1o c..cesso -

lll<iior ou Menot• - controle Pt'é-nt~têd oje boa qut~l idade 

1nterfir nesse processo passivel de ser 

expl ic~do, igut~lMente, a partir de dada condiç:io de classe. 



'144 

de se buscar levantar esse tipo de 

hipótese . e:·:pl i cativa~ capaz contribuir análise da 

MorbiMorté\l idade per.inatal tt·ad i c i ona 1 mente 

r e a 1 i· :z a d ê1 c-. partit' de enfoque Mais c entra 1 i zado 

concep~âo clàssica da epideM}ologia, encontra respaldo eM 

evid~ncias apresentadas~ 
\ 

p o r , e:-: e 111 p 1 o , na r a b e 1 <1 3 7 , onde se 
I 

reladio fra~;ões de classe - peso ao nascer da 

amostra estudada. 

Tendo coMo esquema de rifer~ncia o quadro teórico 

onde e ·::.se t1po de hipótese e:-:pl ic~. tiva se· inscl''eve, pode-se 

observar· , pela que na ft'c\r;:~o . de classe do 

subpr~leta~iado, o v~lor correspondente ao recéM-nascido com 

peso super· tot' 4000 é nulo, OLI sejé\, se 

f.• t1 C O 1"1 t I~ CH.I COM t!Ste peso nessa fração ,je 

classe. Por outro lado, digno de registro é o fato de n~o se 

encon~rar nenhuM receM-nascido de baixo-peso (abaixo de 2500 

clt~sse nova pequena burguesia. Esse 

coMportaMento inverso nessas frar;:aes de classe, 

pode SE·r ME·lhot' visLHd iz.;11jo no Graficc• S. 

Esse tipo de ocorrêincid. observada, p ooje estar 

MI?Shlü teMpo, n01s duas situar;:ies estudadas, 

condiçies de classe - condições de vi di~ estao 

interferindo no resultado dCis gesta~ies, no caso especifico~ 

representada no peso do recéM-nascido. 



TABELA 37 - NúftERO E PROPORtÃO DO PESO AO NASCER DO RECEft NASCIDO, SEGUNDO AS FRACõES DE 
CLASSE fAftiLIAR DE AftOSTRA HOSPITALAR DE SÃO LUIS-ftA, 1990. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
\ PESO 

FRACõES DE\ DO <=2m 250~-- 300~-- 3500-- )=mo S!l 

CLASSE \ RN --2999 --3m --3999 inforu~io TOTAL 
SOCIAL \ 
fAftiLIAR \ 
------------------------------------------------------------------------------------------

Subproleh- 5 13.5 5 13.5 15 40.5 10 27.0 2 5.~ 37 100.~ 
riado 33.3 11.~ 15.2 22.2 16.7 16.5 

Prolehriado 2.6 7 17.9 21 53.3 7 17.9 2.6 2 5.1 39 100.0 
t ip i co 6.7 15.9 21.2 15.6 11.1 16.7 17.4 

Proletariado 6 6.7 23 25.3 31 34.8 20 22.5 ' ~.5 5 5.6 89 100.0 
nio típico 40.0 52.2 31.2 H.S 44.5 41.6 39.8 

P!quenc 2 5.1 7 17.9 20 51.3 5 12.8 2 5.1 3 7.7 39 100.0 
Bur5ues i a 13.3 15.9 20.2 11.1 22.2 25.0 17 .~ 
Tradicional 

Hm 11.1 5 55.6 22.2 11.1 100.0 
P!quena 2.3 5.1 4.4 11.1 ~.o 

Burguesia 

m clmi- 9.1 9.3 63.6 9.1 9.1 11 100.0 
fimio por 6.7 2.3 7.1 2.2 11.1 ~.9 

dados i nm-
phtos 

------------------------------------------------------------------------------------------
15 6.7 H 19.6 99 44.2 ~5 4.0 9 4.0 12 5.~ 224 100.0 

TOTAl 100.0 100.0 100.0 100.0 100. c 100.0 ! 100.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------
i Fom excluídos 3 mos da mstra. 
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I IA 

GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PESO AO ANSCER EM REC~M-NASCIDOS, SEGUNDO FRAÇÃO DE 

CLASSE Fru~ILIAR, EM SÃO LUIS-MA, 1991. 

BB frCliWI.llp. 

O frQIWI .N .lllp. 

~ N .f q.l3 '-'fg· 
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Complementando a caracteriza~'o do recém-nascido 

na :a m os t I"'' a e s tu da da_ , busca-se cotejar as condi~~es de 

nascimento e a distribui~ão do peso ao nascer com algumas 

vari~veis demográficas tradicionalmente relacionadas ãs 

condi,5es maternas nos. clássicos estudos epidemiológicos da 

àrea. No presente traoa1no a nipótese que se levanta é a de 

que estas variáveis, COMO idade e cor, deveM ser 

morbimortalidade peri11atal 

como representando uma interface entre o biológico e o 

S O C i ;:;l P O I' se i nscreverE~M, em fun~io de sua r1atureza, e111 

contextos distintos, siMultaneamente (ALVARENGA, 1978). 

Tabela 38, que relaciona as condiç~es de 

nascimento do recém-nascido com a idade da parturiente da 

popula~áo amostra], pode-se observar - excluídos os casos 

sem informaç'o- que a faixa et~ria das mulheres com 35"anos 

r.tp r·ese11tou utna proporçâo de mortes no período 

1 óbito Pi'1rn 10 n;:~scidos vivos - superior á 

fa1xa etária da maiori& das dema1s parturientes da amostra. 

O grupo que compreende idades entre 20 e 

considerado do ponto de vista obstétrico como momento mais 

reproduç~o, por representar Menor risco par<.t a 

Mulner e o concepto, apresenta a proporçâo, quando corrigida 

par~ efeitos de COMParat~o, de 1 óbitc• par~1 38 nascidos 

vivo~: .• ~ieíhoi' "deseMpenho obstétr-ico" ser·ia at..t'ibuido, etn 

função ojos resultados observados, f<~ i :·:<ts de·· i d<.tde 

20 anos, UMa vez que a proporç3o verificada foi 



TABELA 3~- HüftEIO E PIOPORtiD.DE COMDitõES DE MASCiftEHTO DO RECtR-HASCIDO, SEGUNDO A IDADE DA PARTURIENTE DE 
AftOSTRA HOSPITALAR, Eft SÃO LUIS-ftA, 1990. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

\ IDADE DA 
CONDICõES \ PARTURIENTE 1Hó 17-19 20-24 2S 29 30-H lHO U E + TOTAl 
DE MASCiftENTO\ 

Nascidos Vivos 

ftorte Perinihl 

Stl 
inloraHio 

TOTAL 

H 37 
6.5 17.2 

93.3 97 ,; 

1 
16.6 
6.7 

1 
20.0 

2.6 

15 3t 
6.6 16.7 

100.0 100.0 

81 50 23 
37.5 23.2 10.6 
96.5 94.3 92.0 

2 1 1 
33.3 16.6 16.6 
2.4 1. 9 4.0 

1 2 1 
20.0 40.0 20.0 

1.2 3.& 4.0 

84 53 25 
37.0 23.3 u.o 

100.0 100.0 100.0 

7 3 
3.2 1.3 

&7 .5 100.0 

1 
16.6 
12.5 

& 3 
3.5 1.3 

100.0 100.0 

216 
100.0 

95.2 

6 
100.0 

2.6 

5 
100.0 

2.2 

2UI 
100.0 
100.0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I FOI EXCLUiDO 1 CASO 
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óbito para 50 nC(scidos vivos. Esse ültiMo resultado 

obtido encerra, ,no entanto, um ponta pal~Mica, uMa vez que, 

eM C\IIIPlêl 1 i teratura espec i C(} i zada . d<'. i<.rea, essC~. f a 1 :-:CI de 
\ 

idade, representanao Mulheres <:1dolescentes, estaria, por 

hipótese exposta, aco Léo.dO déo.S faixas Mais avançadas <acima 
\ 

anos J <:t UM ma i o r· 
\ 

risco na gravidez, quer em relaçâo á 

M~e MCIS, sobretudo, eM relação ao feto. Nesse sentido, c.. 

questâo revel ct a necessidade da c:onsfderaçâo de 

que poderiam estar intervindo nesse MOMento 

do processo reprodutivo <SILBER, 1984). 

Ao ser cotejada .:t idade parturiente COM C\ 

distl~ibt.liçi~c> de peso éo.O nascer na amostra estudada, esta 

et~riét ct das adolescentes apresenta, 

proporcionalmente a fé1 i :-:a 1 nterMed i ár i ii de 20 C\ 34 anos, 

Me<.iot' nü~r~ero percentual de ocorrência de b êl i ;-:o peso ao 

n .:1 s c e r· -· 13,2~ e 4 :• 9% respectivaMente, o que se pode 

ob serv.:1t' t1a Tabela 39. EM contrapartida, no caso das faixas 

a c i M<.•. d0. 35 anos, nenhuM caso de baixo pes~ foi registrado, 

o que revelaria, por hipótese, UM coMportaMento diferenciado 

grupos eM relaçao ctO risco no conte:-:to dessa 

VC!t'lável. 

Ao se cons i det•ar o conceito de "peso Inadequado" 

Siqueira (1979), compreendido -entre 2500 e 2999 graMas, como 

fatot' de risco. o resultado dC!s gestC~~ie s dC!s adolescentes, 

no que se refere ao peso ao nascer, revela - excluindo-se os 



TABELA 39 - lúftEIO E PIOPOIÇil DD PESO AD IASCEI DO IECtft·IASCIDO, SE6UIDO A FAIXA ETiiiA DA PAITUlJEITE DE 
A88STIA HOSPJTALII, Eft SiD lUJS·IA, 1990 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ IDADE DA 

PESO OU \ PARTURIENTE 14-16 17-19 20-24 25-29 30-34 lHO 41 e + TOTAL 
REm-NASCIDO\ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

< 2500 ' 2 13.3 5 33.3 4 26.7 3 20.0 1 6.7 15 100.0 
13.3 13.2 u 5.7 4.0 ó.o 

2500--2n9 s 5 11.1 11 24.4 17 37.& a 17.& 2 4.4 1 2.2 2.2 45 100.0 
33.3 2&.9 20.2 15.1 8.0 12.5 33.3 19.9 

3000--lm s 6 ó.l lO 10.1 37 37.4 26 26.3 14 H.l 4 4.0 1.0 98 100.0 
40.0 26.3 44.0 49.1 56.0 50.0 33.3 43.4 

35oo--m9 s 2.1 10 21.3 16 34.0 10 21.3 6 12.& 3 6.4 2.1 47 100.0 
6.7 2&.3 19.0 18.9 24.0 37.5 33.3 2M 

>=4000 9 5 55.6 3 33.3 1 11.1 9 100.0 
6.0 5.7 4.0 3.9 

Sfl 1 a.3 2 16.7 5 41.7 3 25.0 1 &.3 12 100.0 
inforu,ão 6.7 5.3 6.0 5.7 4.0 5.3 

f 

TOTAL IS 6.6 33 16.7 34 37.4 53 23.3 25 11.0 & 3.5 3 1.3 226 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

i foi excluido 1 caso. 
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casos seM inforMação - que 32,0;~ apresentéiM peso 

inad~quado, enquanto entre os das Mulheres coffl idade entre 

20 e - 17,6/. e entre os recf.u~t-nasc i dos das 

Mt.llhére s com idades aciMa de 35 anos, encontra-se 

nest.<~ ~, i tuar;.ão. Pel<t Clt'!~lise , dessas duas Tabelas (38 e 39), 
o 

\ 
podt.···se :.upor, em linhas ge~ais, a exist~ncia associação 

entt•e idade cronológica das parturientes e resultéldo das 

COMO j~ foi Yisto, na relar;.ão: idade da 

ao nascer, a primeira n~o pode ser encarada 

COMO Sifl1p1es atributo biológico da Mulher, u 111 Co. v e: que, 

confot'me aniii i se .:tnterior, esse tipo pela 

p 1~ ó p r 1 2. 1'1 •~ t. u r e z <.o. biológica-demográfica e social, deve ser 

é\ na 1 i Sé\ da, enquanto tal, eM contexto teórico M é\ i ~· 

tendo vista Melhor cc:~ri.~cter i zar Co. própria reladio 

existente entre esses diferentes niveis. 

A:; Tabelas que se seguem (40 e 41), caracterizam, 

respectivamente, kS condir;.ies de nascimento do concepto e o 

peso r.to nc:~scer, segundo a cor da parturiente. Considerando 

que ess21 relaç:ão encerra, por hipóteie, a dupla diMens~o-

biológicc-. social observada no caso ,ja idade dC! 

pt~rt1.wiente, o coMportaMento dos dados deve, igu~lMente, 

Inscrever-se nuM contexto Mais amplo de análise. 

40 observt~-se é1 não ocorrênciC! de 

óbito dt.· recém-nascido, filho de mulhet' ,je c o r preta, no 

pericdo perinatt~l; j~ as Mulheres de cor branca tiveraM uma 



T~BELA ~O ~ NuftERO E PROPORtÃO DAS CÓJDICõES vE HASCiftENTO DO RECÉft·HASCIOO, SE6UHDO A COR DA 
FARTURIEKTE DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LU!S·ftA, 1991 

\ COR 
COHDICõES \ OA Branca 

DE \ PARTU· 
HASClftENTO \ RIENTE 

Nascido Vivo 

ftorte 
Perinüil 

se a 
inlom~io 

TOTAL 

~2 2&.7 
95.3 

2 33.3 
3.0 

20.0 
1.5 

65 23.6 
100.0 

Preta Parda Nio TOTAl 
Clmilicado 

11 s.1 139 6,,3 ~ t.a 
100.0 95.2 ao.o 

3 50.0 1 16.7 
2.0 20.0 

; ao.o 
2.7 

11 ~.s w &;.3 s 2.2 
100.0 100.0 100.0 

216 100.0 
95.1 

100.0 
2.6 

100.0 
2.2 

227 100.0 
100.0 

~ rsz 



TABELA 41 · NüftERO E PRDFORCÃO DO PESO AO NASCER DO RECÊft·MASCIDO, SE6UNüO A COR DA 
PARTURIENTE DE MOSTRA HOSPITALAR Eft SiiO LUIS·ftA, 1991. 

\ COR DA 
PESO DO \ PARTURIENTE 
REctft· \ 
HASCIDO \ 

<=2m 9 

2500--2999 s 

3000--3499 g 

3500--3999 9 

>=mos 

se a 
infom~io 

5 

8 

34 

H 

2 

Bmcl Preta 

33.3 
7.3 

U.2 2 4.5 
12.5 a.2 

34.3 3 3.0 
53.1 27.2 

31.1 4 8.9 
21.9 36.6 

11.1 
1.6 

16.6 2 16.6 
3.1 18.2 

Pardé Nio TOTAL 
Chssific1da 

9 60.0 6.6 15 100.0 
ó.J 20.0 6.7 

33 75.0 2.3 44 100 .o 
23.3 20.0 19.7 

61 61.6 1.0 99 100.0 
42.4 20.0 H.2 

26 57.S 2.2 45 100.0 
18.1 2o.v 20.1 

83.8 9 100.0 
r ' ~.b 4.0 

5t.3 S.3 12 100.0 
4 ~ ,, 20.0 5.4 

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

TOTAL 64 2S.6 11 u 144 o4.3 2.2 m 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

----------------------------------------------------------------------------------------
(i) foril oaitidiD5 3 ClSOS, 
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proporç3o de 3% de óbitos de recéM-nascido e as de cor 

Quando se coteja a distribui~lo de peso ao nascer 

C O til i:~ cor da parturiente <Tabela 41), observa-se que nio 
\ 

ocorreu. especificaMente na questlo do baixo peso ao nascer, 

nennuM nasciMento coM esta caracteristica, entre as Mulheres 

de cor preta da aMostra; sendo a pequena taxa de baixo peso 

observad2t n.:~ aMostre.. ( 7 "o:o distt•ibuida, de 

mane i I~Et equ i 1 i brt.1da entre as parturientes de cor brE1nca 

(7,8%) e de cor parda <6,3%). EM contrapartida, no grupo de 

peso insuficiente a categoria cor branca <tpresentt~ menor 

quando coroparada coM a preta (18,2%) e a 

pardEt (23,3/.). 

Embora C\ propor~~o de Mulheres pretas da <~Mostra 

và ao encontro dos dados do Censo de 1980 <IBGE, 

1983). n~o se pretende deixar de considerar que pelo taManho 

a proporçio de dados seM inforMação (2,2%) pode 

interferi r' na t~ni.d ise dos re::.ultados obtidos .. I·~so porqtH~ a 

. ocorr·enc i a de::· óbitos entre brancas e pardas foi MUito 

seMelhante, talvéz pelo pequeno n~Mero de casos na categoria 

Ass 1M, E~Mbora se considere viável a hipótese de 

que esses resultados encontrados se deraM elO acaso em 

fun~âo do taManho da aMostra- igualMente pertinente é nâo 

se desc~r~ar, pela natureza hipotética de ambas as sugesties 

e:-: p 1. 1 c~·. t. i v a:. , a p os s i b i 1 i da de de q 1.1 e as 11'1 u 1 h e r e s p t' e tas d õt 
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aMOStre! tenhaM apresentado um· Menor risco, quer de 

Mor~tal idade perinataL quer de baixo peso ao nascer. A 

quest;:\co da dados fica, assiM, eM aberto, 

pors. requer UM aprofundamento do problema ct partir de 

estudo especifico que c ons 1 der e· as m~rltip1C~s 
\ 

jogo. quando a questio 
\ 

da cor se inscreve nesse tipo de 

t~nálise. Relacionado a esse aspecto, o trabalho de 8ERQU6 

<1988) e bastante ilustrativo. 

Considerando ct relev~ncia atribuída ao numero de 

consultas no pré-natal, colocado como capaz de interferir no 

processo gestacional e no seu produto, desde que respeitados 

os criter1os de precocidade, continuidade e periodicidade, 

procurou-se comparar o n~mero de consultas no pré-natal com 

as condi~aes de nascimentos e a distribuiçâo do peso ao 

nascer, buscando verificar as relaçffes existente entre essas 

duas variáveis na aMostra estudada. 

Na Tabela 42, de acordo com os dados registrados, 

e considerando-se coMo tendo realizado o controle de pré-

natal as mulheres que fizeram 5 consultas e mais <DMSl, 

observa-se que dentre as Mulheres que "nao fizeram Pré-

Natal" ocorreram 3,0% de mortes no periodo perinatal, 

enquar'ltc• ql.re,, entre aqtH:tlas que fizeraM controle de pré-

natal (5 consultas e mais), ocorreram 2,5% de óbito·: no 

per1odo considerado; por outro lado, segundo esse critério, 

69,0X dos nascidos vrvos registrados, s~o filhos de mulheres 



TABELA ~2 - HüftERO E PROPORÇÃO DE COHDitõÊS DE IASCiftEHTO DO RECtft-HASCIDO E O ~uftERO DE CONSULTAS HO PRt
H~T~L, DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1991. 

\ HúftERD H 
\ COMSULTAS 

CONDICõES OE\UD PRt·NATAl 
NASCiftENiO \ 

Hmido Vivo 

ftorte hrinahl 

m 
infom~io 

30 

o 1--~ 

H.l 33 15.5 
100.0 94.3 

2 33.3 
5.7 

5--8 9-- e+ m 
inlom~io 

36 ~o.~ 61 2a.6 3 1,; 
91.~ 9&.4 100.0 

3 50.0 16.6 
3.2 1.6 

5 100.0 
5.3 

TOTAL 30 13.~ 35 15.6 9-t H.9 62 27.6 3 1.3 
100.0 100.0 100.0 lOD.O 100.0 

(i) Fora• excluídos l casos. 
~ 2 = 0.093 não significativo 

TOTAL 

213 100.0 
5.1 

6 100.0 
2.6 

100.0 
2.2 

2W 100.0 
100.0 

.156 



157 

que fizeraM pré-natal, para 29,6% de nascidos vivos, filhos 

de Mulheres que n~o fi~eraM pré-natal <nenhu~ atendiMento e 

Menos de 4 corrsultas). No entanto, do ponto de vista ·, 

estatístico, essa foi ~-t.Jficiente F--elo teste 

c h i - q LI a d r ét d o • 

Já na Tabela 43, que apresenta a distribuiç~o do 

peso ;.~o nascer, segundo o n~Mero de consultas no pré-natal, 

dentre os casos registrados, encontra-se . uMa aistribuiç~o de 

r (~ c e tl'l · - n a s c i d o s oj e b a i :·: o p e s o é\D n~.scer· \2 peso inadequado, 

propore i c.1 n<t 1 e de ctCOt'dO coM o n~Mero de consult<ts no pré-

Ml.ilheres aMos~ra estudada. AssiM sendo, 

daquelas MUlheres que fizeraM pré-natal ou fizeram 

sor.1ente ate 4 consultas, foram encontrados 11,1% de recem-

nasci dos C011'1 enquanto que, ojentre 

fizeraM mais de 5 consultas, ocorreraM 5,1% de 

recéM-nascidos coM bai:<o peso ao nas c e r. Quando se <:1na 1 i sa 

segundo o critério de p e s o " i n a oj e q u a d o " , e n c o n t r a - s E· 3 9 , 6 I. 

de recéM-nascidos inadequado entre as Mulheres que 

pr·e··natal, ou fizeram soMente até 4 consultas, 

tiS Mulhere~ que fizeram Mai s 5 

consultas. 

Indicando possive·l ctSSOC i <:o.ç:i\o estatística 

e :-: 1 :; t. e n t .:: e n t r e ba1xo peso ao nascer, os dados 

observados revelart~M Significante para CtS 

c: a t e 9 o r i ct s b ;:~ i :-: o peso ao nascer e peso insuficiente. quando 



TABELA H - MERQ E HOPORCÃO DE CONDIÇõES DE HASCiftEH.TO DO RECE:ft-HASCJOO E O HüftElO DE COHSULTAS NO Pat
NAlAL, DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1991. 

\ Humo DE 
\CONSULTAS 

PESO 00 \NO PRt-NATAL 
RECE:ft-HASCIDO\ 

<= 2499 9 

2506--2999 9 

Jooo--Jm 9 

350~--3999 9 

:>=mo 9 

se1 
infom,ão 

o 

~ 26.6 
13.3 

7 15.9 
23.3 

13 13.1 
43.3 

5 11.1 
16.6 

1 4.3 
3.3 

1--~ 

3 20.0 
9.1 

l1 25.0 
33.3 

12 12.1 
36.3 

4 t.t 
12.1 

2 22.2 
ó.1 

1 3.3 
3.0 

5--S 9-- e + m TOTAL 
infomtio 

~ 26.6 4 26.6 15 100.0 
4.3 ó.J 6.7 

12 27.2 13 29.5 1 2.2 H 100.0 
12.9 20.6 20.0 19.7 

41 41.4 29 29.2 ' ;,o 99 100.0 
44.1 4&.0 80.0 H.2 

25 55.5 11 24., ~5 100.0 
26.8 17.~ 20.1 

4 H.4 3 33.3 9 100.0 
;.3 3.2 u 

53.3 3 25.0 12 100.0 
7.5 3.2 S.~ 

--------------------------------------------------------------------------------------------
r 

TDTAl 30 13.4 33 H.7 93 H.5 63 23.1 5 2.2 22i 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

·--------------------------------------------------------------------------------------------

I~J Fora1 excluidos 3 casos. 
F significativo no peso insuficiente 

.:;, 
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considerados eM conjunto, effl rela~~o ás deMais categorias. 

o uso e quant idc:~de de fUMO na gravidez teM sido 

apont'ado coMo associado ao baixo peso ao nascer , ao auMento 

e é\OS riscos de Morte no periodo 

pertnatal (LAURENTI & BUCHALA \ 1985). 

Entretanto, qu<:~ndo se analisa. Tabela 44, 

encontr<:;-se n él aMostra estudada, lOOX das Mortes no período 

p e r· 1 n ;:, t <· 1 d e n t r e c-.s parturientes nâo fuMantes e, segundo a 

Tabela 45, casos, de b a i :-: o p e s c• , s~o filho·;; de 

Mulhere s nio fuMantes, contra apenas 13,3% de casos de baixo 

peso etitre C\5 Mulheres Esse MI?SMO tipo 

Pl~opor~ t1o f o i observado no c~.so do grupo de 

peso insuficiente. 

Por outro le<.do, se se SOMI?nte CIS 

flJMantes <T<~bela 44), observar-se-á que 96,0Z 

delas tiveraM, coMo result<~do das gest<~,~es, n01scidos vivo s , 

para apenas 3,0% de Morte perinatal. 

Quanto distribu1~iio do peso nascer· , na 

popula~âo aMostrai, foraM encontrados e:-: c 1 ui ndo-se os 

caso ·; seM casos de bai:·:o peso 1nformaç~c· -, 

mulheres nt~o fLitl'lantes, para 92,8% distribuídos 

t"aí>~cts. EM rel<:iç:ão CIO 

ocorJ~enc 1 a. deste as mulheres na o 



TABElA H - NuftHO E PiOPORCiO DE CONDICõES OE NASCiftEMTO 00 RECd-HASCIOO, SEGUNDO O USO E 

DUANTIDADE DE FUftD PELA PARTURIENTE, DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SiO .LUIS-ftA, 1990. 

\ USO E UUAWTI-
\ DADE DE FUftO Hio 

CONOitõES \ MA 
DE IASCiftEITO \ GESTAÇÃO 

\ 

Hmido Vivo 

ftarte Perinahl 

sea inloraa~io 

Fuunte 1--10 11 ~ + 

H• z H• R• I 

139 37.5 13 6.0 6 2.7 
96.0 &6.7 100.0 

6 100 .o 
3.0 

2 ~0.0 2 ~0.0 

1.0 ll.J 

Quantidade 
hnmda 

•• 

3 3.7 
&&.3 

2C.C 
11.1 

TOTAL 

H• 

216 100.0 
95.1 

100.0 
2.6 

5 100.0 
2.2 

-------------------------------------------------·--------..; ............................................................ . 
197 36.7 15 6.6 6 2.ó 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 
9 u 

100.0 
227 100.0 

100.0 
-----------------------------------------------------------------------------------------

f60 



TABELA 45 - MúftEKO E PIOPOIÇi8 DO PESO AO NASCEI DO IECÊft·NASCIDO, SEGUNDO O USO E DUAHTIDADE DE FUftO PELA 
PARTUIIENTE DURAITE A &IAVIDEZ, DE AftOSTIA HOSPITALAR Eft SiO LUIS-ftA, 1990. 

,, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ USO DO NÃO FUftANTE SEGUNDO A QUANTIDADE DIÃIIA 

PESO DO \ FUftO FUftAKTE -------------------~--------------------------------- TOTAL 
um-NASCIDO\ 1 - 10 11 ! t UUANTIDADE IGNORADA 

<=2499 9 13 &6.7 6.7 6.7 15 100.0 
6.6 6.7 16.7 6.6 

2500--2999 9 39 &6.7 2 4.4 2.2 3 6.6 45 100.0 
19 .a 13.3 16.7 33.3 19.3 

lOOO--Jm g &2 32.3 9 9.1 4.0 4 4.0 99 100.0 
41.6 60.0 66.67 44.4 43.6 

3500--Jm g 43 91.5 3 6.4 1 • 2.i 47 100.0 
21.3 20.0 11.1 20.7 

>=mo g 3 &1.9 11.1 9 100.0 
4.1 11.1 4.0 

NÃ6 12 100.0 12 100.0 
REGISTRADO 6.1 5.3 

TOTAL 197 &6.& 15. 6.6 6 2.6 9 3.9 227 100.0 
100.0 109.0 100.0 100.0 100.0 
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fufllCintes. Assi111, MUito eMbOrC\ os resultados obtidos nC\ 

pres~nte aMoitra, contrarieM C\ hipbtese básica de que o fuMo 

interfere no peso ~o nC\scer, coM consequênc i é\S PC!r~ a 

tnorbiMorUdidetde perinCt.tCt.l <MEYER & COMSTOCI\, 1972; LAURENTI 

BUCHALF,, 19S5; RUS~, 1988), n~o se pode furtCir á::, 

evid~ncias de que. 
I 

no presente estudo, tal fCito nio ocorreu. 

Nesse ·:.ent i do, considerCindo que outros fatores possaM 

igualMente interferir na questáo do peso ao nascer, conforMe 

<~ propriCI 1 i teraturCI espec i .:11 i Z<tdCI tCt.MbéM o CldMite. A 

desse tipo de resultC!do depende de UM 

C\profundaMento Maior em outro estudo que possa contemplar a 

fUMO eM relaçio a outras v;:..riàveis que 

pe<rt i c i P<1M desses eve .nt.os. 

Quanto a relCiç~o entre peso ao nascer e ingestio 

de alcool. esta n~o foi incluida no presente estudo. por ter 

::.i do encontrC~do ;:~penas 3 casos na aMostra eM que esse fato 

ocorr·eu. 

Considerando a iMport~ncia que Muitos trabalhos da 

àrea de sa~de atribuem à renda como indicador de condiçâo de 

'-lida, por representt~t' condiç6es objetivas de existência 

quanto &o poder de compra de bens e serviços. procurou-se, 

ao lado de outros estudos como os de WISE (1985>; CHALMER 

C1985 ) ; EDOUARD <1985); BARROS et al <1987); VICTORA (1988), 

verificar as rela,Wes existentes entre essa variàvel e as 

condi~Hes de nascimento <Tabela 46), por UM lado, e pseo do 



TAiflA H • lúftEIO E PIOPOitiO DE C8NDIÇõES DE MASCIIEnO DO IEm-IASCIDO, SE6UlDD A IEI&A POl PESSII6 
DA fAftillA, DE AIOSTIA IOSPITALAl Eft SiO LUIS-IA, lt?O. 

\ lEIGA 
\ SAliliO 5Eft 

COMDitõES\ ftiMiftO 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-S SE+ mm. TOTAL 
DE \ 
IASCiftENTD \ 
----------------------------------------------------------------------------------------------

23 51 37 2~ 10 8 1 51 216 
IASCIDD VIVO 13.0 23.6 17.1 11.1 t6 3.7 3.2 23.6 100.0 

93.3 96.2 97 .~ 85.7 100.0 100.0 100.0 92.2 95.2 

2 3 ó 
ftORTE PHINATAL 100.0 

3.3 3.7 10.7 2.6 

srn momm 2 5 
100.0 

3.3 2.6 3.6 3.8 2.2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

30 53 33 28 10 3 7 53 227 
TOTAL 100.0 

13.2 23.3 16.7 12.3 ;,; 3.5 3.1 23.3 100.0 
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recetn-n~scido (Tabela 47), por outro. 

A reladio entre rendê\ por pesso.:<. dê! fa.Milia, 

const;:,nte oja Tabel~ 46 reve lc.. que a tot<~l i da de das Mortes 

perinatais ocorridas 1'\~ ~Mostra 
\ 

concentrareM-se nas faixas 
\ 

Mais baixas de renda, ou sej~. de zero a 2 salàrios MíniMos 

por pesso;:~ da faMília, e:-:clusive. 

EM rela~io ao baixo peso, o tipo de coMportaMento 

dos dados por faixas de renda evidenciou, igut~lrnente, 

resultado relevante, a despeito da elevada percentageh'l de 

ausênc 1 <:1 de esse tipo de variável <23,3%). 

Isto quando se constata que, no grupo de crian~as de baixo 

peso ao n~scer, 60,0% dos casos localizaM-se nas faixas de O 

:-- 0~25 C<. 1 :--2 salários Mln1ÍI1os por pessoc.. de.. faMília, 

c o n t r• a 6 , 7 i~ n a f a i >: a d e 5 e M a i s , e 3 3 • 3 1.: n a c a t e g o r i c! " s e M 

inforMa~~o". Destaque cabe, igualMente ao fato de nenhuM 

recéM-nascido coM Mais de 4000 graM<:1s loct~l izar-se nas 

baixas fai xas de renda da aMostra estudada, isto é, entre O 

:-- 1 :• :-- 0,25 a 0,5 :-- 1 salàrios MíniMos por pessoa da 

fa~il it~. Considerando-se taMbéM o grupo de recéM-nt~scidos 

cofn peso insuficiente (2500 a 2999 graMas) é interessante 

notar coMportaMento inverso, UMa vez que 66,6% dos casos 

concentraM-se nas tres primeiras faixas de renda por pessoa 

dc1 faMili<:•. O:-- 0,25 a 0,5:--1 e 6,6% nas demais fa1xas 

cons1deraaas, encontrando-se, neste grupo, 26,6/. dos casos 

seM inforMa~~o de renda. 



TABELA 47 - HüftERO E PROPORCÃO DO PESO DO IECtft·WASCIDO SE6UKDO A lEHDA INDIVIDUAL fAftiLIAR Eft 
SALàRIOS ftiKiftOS, ~E AftOSTlA HOSPITAlAR Eft SÃC LUIS-KA, 1991 • ._ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
\ RENDA Sei 

PESO 00 \INDIVI- 0··0.25 0.25··0.5 O.S--1 1--2 2--3 3--5 5 e+ infom~io 

RfCtft·HASCIDO\OUAl TOTAL 
.\fAftiLIAR 

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

<=2m s 3 ' 2 l s 15 
20.0 26.i 13.3 6.7 33.3 100.0 
10.3 7.5 7.1 H.3 9.; 6.6 

2500··2999 g 6 H lO 1 . 1 l 12 's 
13.3 31.1 22.2 2.2 2.2 2.2 26.6 100.0 
20.7 26., 2&.3 3,, 10.0 14.3 22.7 19.3 

3000--3m g 15 20 17 13 s 6 2 21 99 
15.2 20.2 17.2 13.1 5.5 6.1 2.0 21.2 100.0 
50.0 37.7 H.7 ,6;' so.o 75.0 23.6 39.6 43.6 

mo--Jm , 3 10 9 3 2 12 47 
6., 21.3 19.1 H.9 6., 2.1 u 25.5 100.0 

lC.3 18.9 23.7 25.0 30.0 12.5 28.6 22.6 20.7 

>= mo 9 3 1 3 9 
33.3 11.1 11.1 11.1 33.3 100.0 
1~.7 10.0 12.5 14.3 5.7 1.0 

su 3 s 2 2 12 
inlom,io 25.0 41.7 16.6 16.6 100.0 

10.3 9.~ S.J 7.1 5.3 

-------------------------------------------------------------------------------------------· 
30 53 33 28 10 t 53 227 

TOTAL 13.2 23.3 16.7 12.3 4.~ 3.5 3.1 23.3 100.0 
100 .o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

-------------------------------------------------------------------------------,.·----------------· 
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0 COMPOrtaMento dos dados de rendC~ individual 

f a t11 i 1 i a r e t11 r e 1 a di o a e ·s s e s t r e s g r u p o s d e p e s os p a r e c e 

indicCir que a faixa de 1 :-- 2 sal~rios MíniMos consistiria 

no ponto critico, onde deterMinadas condiçaes objetivas de 

exrst~ncia seriam inco~pativeis, eM MUitos casos, 
\ 

COM a 

prbpria condiçio de sobreviJ~ncia da criança, conforMe o 

sugerido pela Tabela 46, beM coMo coM a obtençio de recém-

nascidos dentro dos padr~es de norMal idade de peso, de 

a Tabela 47. Isso quando se COMPara os dados 

anal rsaaos, coM o tipo de abordageM desenvolvida por MARTINS 

et al (1987) ao os deterMinantes biológicos e 

sociais di:l aneMia ferropriva. Trabalhando coM a variável 

renda identificou, para 1982, a necessidade de cerca de UM 

salário minimo por pessoa da familia para que o que 

COt1S Í dera UMa "família padr~o"(:o:) alcansasse as condiç~es 

trlinitnas par~a a c;,quisiç~o dos "bens fundêi.Mentais" necessários 

prevenç:io ferropriva. Coras i derando-se 

histbrica .perda do poder aquisitivo da populaç:âo brasileira, 

eM funç:ao da deterioraçao do sal~rio míniMo real, é de se 

esse 1 i 11'1 i te critico que "falt~" de 

sobrevivêncit~ possa ter alcançado atualMente níveis Mais 

Muito eMborCI a quest'o dé\ relaç:~o existente entre 

níveis de renda e fraçies de classe nio se d~. 

(i) Oeline "hailia padrio" co1o a •constituída por ut hom de idade entre 20 e 39 anos, uu 
tultter gestante entre 20 e 39 inos, uu crian~a u idade escolar, entre 7 e 9 anos e outra 
~• idade pré-escolar, entre~ e 6 anos• (ftARTIHS et ai, 1987, p. 32). 



direto , conforMe pode se observar quando da anil i se da 

Tabela 5, é fundaMental considerar que essa variável ocupa 

lugar de destaque no interior das classes, por perMitir 

sugerir as condi;ies objetivas de exist~ncia ãs quais se 

encontra submetida determ~nada parcela da populaçio. que se 
; 

inscreve no interior das frkçies pertencentes sobretudo á 

classe trabalhadora. 

A despeito das dificuldades de se tr~balhar coM 

essa variável pela elevada proporçio de casos seM 

- e Menor pelos probleMas Metodológicos 

<teóricos e técnicosJ presentes no esqueMa de 

operacional izaçáo das classes sociais, COMO no adotado no 

presente trabalho CLOMBARDI et al., 1988), o fato a observar 

e o de que quando se coMpara, na Tabela 5, as fraçies de . 
classe subproletariado e nova pequena burguesia, Mais uMa 

vez a faixa de renda 1 :-- 2 salãrios MiniMos parece 

apresent~r-se coMo eleM~nto diferenciador, qualitativaMente 

relevante para a anil i se de processos saúde-doença, uMa vez 

que par~ a priMeira fraçio, nenhum caso se apresentou aciMa 

dessa faixa de renda e para a segunda é a partir desta que 

os MesMos se concentraM. 

Nesse sentido os resultados obtidos sugereM a 

relev~ncia de se aprofundar no estudo da morbiMortal idade 

perinatal. a partir de instruMental teórico-Metodológico que 

perMita uM Maior aprofundaMento da expl ica~io das relaçies 



· ; ~ ··. 
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existentes entre processos biológicos e processos sociais, 

n~ Medida que nessa interface que as Maiores 

possibilidades de avanço do conheciMento na ãrea se colocaM. 



~.6. CARACTERIZACÃO CLíNICO-EPIDEftiOLóGICA E SOCIAL DE 
RECÉft-NASCIDOS COft EVENTOS NEGATIVOS NA PDPULACÃD 

·AftOSTRAL. 
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Cons i dert~n•jo que a Tt~bela 31 apresentou UM total 

de seis Mortes perinatais (2,6~) e a Tabela 36, quinze casos 

(6,ói: ) de bt~ixo peso ao nascer, UM trataMento ~ais acurado 

dos dados d1sponiveis perMitiu UM &profund&Mento da anbl ise 

t1 partir de UM estudo especifico desses casos inscritos, 

agora, na categori& de eventos negativos. 

No entanto, tendo eM vista Melhor especificar a 

natureza dos eventos contidos nessa categoria, vale destacar 

que os MesMos - a despeito do pequeno núMero -

certa diferença, segundo . t1 distribuiç~o por tipo de 

hospitC~l, o quE! perMitiu indiC<lr,alguM + . ,, I p O 

torno do assunto, com base na Tabela 48. 

Pela distribuiçio desses eventos, observa-se que a 

Maior rroror~ão deles (50/.) ocorreu no Hospital A, seguido 

de• Hospital B (coM percentut~1 de 36,4i~), o que leva<~ supor 

que aMOos possueM características próxiMt~s do ponto de vistt~ 

i nst i t.uc i onC\ 1, quC~ndc• coMpar·Cidos coM o Hospitc1l c, que 

apresen~ou o Menor valor para os eventos negativos, ou seja, 

13,6/.. 



TABELA ~t - NuftERO E PROPOltÃD DE EVENTOS HEGATI~OS SEGUNDO OS HOSPITAIS, DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 
1990. 

\ mUREZA 
\ DOS 

HOSPITAIS\ EVENTOS 

Baixo-Peso PrHmo _obito ..... --------
PI6 Adequido PIG Adequido btimto Ati! m. de vidi TOTAl 

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

A 

c 

TOTAL 

6 
ss.o 
&5.7 

1 
12.S 

7 
31.9 

100-G 

1 
9.0 

100.0 

1 
4.S 

1 
9.0 

100.0 

2 
~0.0 

2 
~0;0 

s 
22.7 

1 
9,0 

100.0 

3 
9.1 

1 
9.0 

100.0 

1 
so.o 

2 
9.1 

100.0 

1 
9.0 

100.0 

3 
75.0 

4 
18.2 

100.0 

11 
50.0 

a 
36.4 

3 
13.6 

22 
100.0 
100.0 
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Entrett\nto, quando · se procurc-. caracterizar 

natureza dos eventos ocor~idos neste ~ltiMo hospital pode-se 

observar que se trataM de eventos ·do tipo preMaturidade e, 

ao que parece. estreitaMente relacionados ao tipo de parto a 

que C\S gestante ·~ foraM \ subMeti das, na Medida eM que todas 

foraM cesariadas. 

EM re1ar;:âo a esse MeSMO tipo de evento presente 

hospitais, a e:-:plicar;:ao difere nc:t Medida eM que, 

no CéiSO do priMeiro (A), nenhuMct dessas parturientes foi 

subMeti d;... i<. cesárea e no segundo (8), apenas uMa delas . coM 

1ndicar;:âo justificada 

placent~. previa. 

por se de sz~ngrat~~ento por 

A bl~SCCI. de e:.:pl i car;:~o par& & tend~ncia observada 

Ú. MaiO!~ cesár·ea:; no Hosp i ta 1 C nâo 

é1 p t' e S e n t. O I~ , e M t1 i V e 1 de r e 9 i S t r O , i t1 d i C él Ç a O q U e j l~ S t i f i C él S S e 

esse tipo de parto nos casos analisados. No entanto. se esse 

fundaMentado do ponto oje viste\ clinico-

obstétrico encontra, pot·' outro lado, respaldo en1 anàl i se de 

BP.AG~1 (1988) - jà citada eM fteM anterior- quando constata 

a.s M i~ i S altas ta >:as de cesàreas no pais estao 

relt~cionCI•jCis c-. pe~cientes. de Melhor condição sócio-econÔ.Mi•:a, 

•:ujos p<:•.rtGs. sao realizados em cl inic<:~ privada. 

Aind~ significativ~ é a sua observaç~o em relaç~o 

Uni vers i t.:~r i os Publ icos. A despe i te; 
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nesses se concentrareM Massa de gestantes 

co~s~deradas coMo de ~dto risco o que. do ponto de vista 

clini .co-obstétrico justificaria, por hipótese. a presença de 

Ulllé! Mé!iOt' ta:·:<.~ de cesàreas esses apresenta~1. na real idade, 

co~portaM~nto inverso aos Hospitais Pt' i vados. Tal foi o 

observaao , igualMente, na aMo\ tra estudada. 

Para C• caso do baixo peso é interessante destacar 

S€!te c as os PIG, present~s na suD-aMostra, ou seJa. 

31,9X desses eventos. ocorreraM no Hospitt~l A e • 

SOt~ent .:::• Ulfi caso. 12,5% no Hospital B. O outro ~nico caso de 

baixo peso adequado, pertence, igualMente, ao Hospital A. 

No que diz respeito aos óbitos perinatcds, cujo 

coeficiente nt~ foi de 26,4%o nasciMentos, 

vt:d e reg i st.rétr seis casos ocorridos (27,3/., 

.r e J a ç: ~ o a o s eventos negativos), nenhL4M teve lugar no 

Hospitr.t"i C,, c• que sugere UM<:~ diferenciaç:âo substantiva do 

ME•SMO eM re1C~ç:B: o aos não · seJ<t possivel 

i:1 n a 1 i s e<. r ;~ Yli.o. ttMOrtalidad•:::· . UM<.~ Vez que é! ocorrencia foi de 

dois casos "( d i s t r i b u i dos pelos dois priMeiros 

tocante ao óbito pós-nasciMento, é digno de 

registro o três <75;~). dos quatro casos, tereM 

ocort" ido no Hospit.;o.l B. Isso porque e<. questiio 

l!'lorbiMot~tt~lidade eM ho!:-Pitais t~cat•a ~Jor sE· ct~racterizat~ coMo 

indicador de qualidade de assistência quer a Mulher, quer ao 

t'eceM-nascido. <TANAKA, 1'1'~·6> 
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Buscc.ndo aprofundar interpretaç:~o clinico-

epldeMiolbgico desses eventos negativos procedeu-se, COMO 

ponto de partida, a UMCI bur.ca de relaç:~o dos MesMos coM as 

varit:~veis deMográficas trC~dicionalMente eMpregadas 

estudo:. ,jessa natureza. Isto tendo eM vista estabelecer UM 

prtMeiro tipo de aproxiMaç:âo á investigaçâo do probleMa, uMa 

vez que· C\ reduç:ão, no caso, do clinico CIO detl\ográf i c c> , 

1 i M i t~1 r.ts poss i b i 1 idades de e:<P 1 i c adia do fenÔMeno. 

Par<~ tC~nto, 49, que relacioné1 ~~ 

cronolbgica aa parturiente a ocorrência de eventos negativos 

e positivos eM recém-nascidos na populaç~o C\Mostr<~l , perM i te 

alguMas constataç:ies. 

Categorizando-as eM terMos de critérios de risco 

idade das parturientes passou a indicar que 

dentre as adolescentes foi maior c\ o c o r r (i n c i é1 d e· eventos 

negativos (15,1%), quando coMparadas COM 8,0/. e S,lí: das 

categorias 20 a 29 anos e 30 e Mais anos, respectivaMente, o 

que poderia sugerir Maior risco presente para as crianças de 

Mães adolescentes. No entanto, ao proceder-se o teste de 

signiftcância estatistica, chi-quadrado, o MesMo revelou os 

:;eguintes valores: = 2.35 e ::. 5.99, o que 

demonstrou nâo naver signific~ncia ao nivel de 5%. 



TAlHA ~9 - NúftEIO E PROPOmO DOS EYEHTOS POSITIVOS E NEGATIVOS Eft mtft-NASCIDOS, SEGUNDO A 
IDADE DA PARTURIENTE, DE A~OSTIA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS-ftA, 1990. 

\ 
\ RN Eft EYEHTOS Eventos Eventos TOTAL 

IDADE \ Positivos Nmtivos 
Eft ms \ 
-------------------------------------------------------------------------------

~5 3~.9 15.1 53 100.0 
< 19 21.9 36.4 23.3 

126 92.0 11 a.o 137 100.0 
20--29 61.5 so.o 60.4 

30 ! + 34 91.9 3 4.1 37 100.0 
16.6 13.6 16.3 

TOTAL 205 90.3 22 9.i 100.0 

P •• = 2,35 

X2 critico= 5,99 sisnilicinte a nivei 'SI 

174 
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Analisando a questáo taMbém através do conceito de 

idade ginecológica pode-se observar que dentre os recém-

nascjdos coM eventos negativos, em p·arturientes adolescentes 

ou n~o , nenhuMa apresentou idade ginecológica inferior a 

dois anos. 

A considera~~o de outras vari,veis deMográficas, 

como o n~Mero de gesta~ies anteriores, revelou igualmente 

pequeno poder explicativo para uma análise mais substantiva 

do prob)ema. conforme mostram os dados da Tabela 50. . . 

Aspecto a destacar-se é o fato de 59,1% dos 

eventos nP.gativos em recém-nascidos ocorrerem dentre as 

priMigestas, coM maior evidência para o caso do baixo peso, 

responsável por 45,4Z nesta categoria, acompanhado pela 

prematuridade com 34X. 

Da quase total idade dos óbitos ocorridos, que 

corresponde a 29,3X do conjunto de eventos negativos, cerca 

de 67% tiveram lugar entre as secundigestas, sendo destes, 

50% de natimortal idade e os outros 50%, relativos a óbitos 

ocorridos antes das 48 horas de vida. Aspecto a ressaltar é 

a ausência de qualquer tipo de evento negativo em recém-

nascidos, entre as tercigestas e quadrigestas, sendo · os 

13,6% de eventos negativos restantes descritos na categoria 

Multi gesta. 



TABELA 50- HüftERO E PROPORCiO DE PARTURIENTES POR·HúftERO DE GESTACõES AHftTERIORES, SEGUNDO A NATUREZA DOS 
EYENTOS NE&ATIVOS DD RECtft·NASCIDOS, DE AftOSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS·ftA, 1990. 

\ NATUREZA 
\ DOS 

GESTACõES\ EVENTOS 
ANTERIORES\ 

Prili!!Sh 

Smnd i !!Sh 

Tmigesh 

ftuliig!sh 

TOTAL 

\ 

hixo·Peso Prê-tmo óbito 

m Adequido Adequido htimh Até m. de vidi TOTAL 

7.0 
100.0 

30.0 2 1~.0 -
ao.o 66.& 

7.0 
25.0 

16.6 
20.0 

16.6 2 33.~ 2 33.~ 
33.4 100.0 so.o 

2 U.6 
2&.6 

7 31.9 1 4.5 5 22.7 3 3.6 2 9.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

33.4 
25.0 

U.2 
100.0 

13 59.1 

6 27.3 

3 13.6 

22 100.0 
100.0 

176 
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Esse resultado encontrado, poderia sugerir que 

coMparativaMente idade, variàvel deMográfica 

apresentar-se-ia co~o 111 a i s s u g e s t i v· a 

estudos eM profundidade. 

Etn relação á véo.riável cor, norMalMente eMpregada 

eM estudos perinatais coMo indicadora de risco de natureza 

biológica, vale observar aus~ncia da participa~ão da tor 

conjunto de eventos negativos. 

v ar i àve i náo foi encontréo.dc• qualquer aspecto que indicasse 

na análise dos eventos negativos encontrados 

Diante da insuficiêncié\ de se lanç:ar tão 

var1àveis COMO anteriorMente desct' i tas, 

desvtnculadC\:. de utn .conte:-:to teórico, o estudo dos eventos 

negativos encontrados sugere que a quest~o deva ser abordada 

de categot' i as quer pertencentes 

esferc.. anC.:.. lise clinico-epidemiológica, quer dé<. 

sociológicê\. Nesse particuléo.r destacaM-se c•s conceitos de 

afec~~es Maternas, etn relação á priMeira, e o de classe 

soci<o.l 

o b se t' v <d' 

IJM<1 aná 1 i se 

.j. . negét . .. IVOS, 

especific<o. 

as Mulheres que 

ét. 

da 

na 

relaç:ã"o patologia e 

Tabela 51 perMite 

patologia:. 

tais COMO, infec~ões 



TABELA 51 - HüftERO E PIDPORCÃO DO REGISTRO DE PATOLOGIAS NO PRONTUÃRIO, SEGUKDD O TIPO DE 
EVEITOS •E6ATIYCS E POSITIVOS NOS IECÉft·NASCIDDS, DE AftDSTlA HOSPITALAR Eft SÃO 
LUIS-ftA, 1990. 

\ mos 
PATOLGGIA \ DE 
REGISTRADA \ EVENTOS 

Sea 

COI 

TOTAL 

Eventos 
Positivos 

131 9U 
69.3 

sa 81.7 
30.7 

m 9o.• 

X2 critico = 3,3~ signi(icinte para p > O,OS 

Eventos 
Negitivos 

7 S.1 
35.0 

13 1&.3 
65.0 

20 9.6 

TOTAL 

13S 10B.O 
66.0 

71 100.0 
J•.o 

209 100.0 
100.0 
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(urinàri~s. infest~çies), qu~dro hipertensivos, heMorragi~s. 

M<.d asmático, aMeaç~ de p~rto preMaturo, desde o segundo 

tr thiestre de\ I -gestaçCio, e, inclusive a presença de câncer do 

colo uterino, tiveram \ UM maior nü111ero de crianças com 

probleMas ou seja, 18~6/., sendo esta diferença 

estatisticaMente significante ao nivel de 5/.. 

Procurando avançar n~ análise da relc1ção entre os 

eventos negativos eM recém-nascidos e fraçies de classe 

social faMi1iar, alguMas COM no 

coMportaMento dos dados presentes na Tabela 52, e Gráfico 9, 

teM lugar de destaque na abord~geM sociológica da questão 

perinatal. 

A pritrteira dessas reflexies diz respeito ao 

coMportaMento dos dados eM relaç:~o á nova pequena burguesia, 

que permcte diferenciá-la das demais fraçies de classe de 

t.cma vez. que dos 9,8/. de eventos 

negativos encontrados na amostra, nenhuM deles teve lugar no 

· interior da Mesma. 

Por outro lado, destaca-se o comportamento oposto, 

apresen~ado de maneira sugestiva, pela fraçio de classe 

pro 1 et(f.r i ;:,do n~o típico, COM 31,8% dos valores observados, 

s e g t.l i d a d ~. fraç~o subproletariado, que apresentou 27,3% dos 

casos registrados. 



TABELA 52 - MúftERO E PROPORÇiO OE RECtft·NASCIDO COft EYEMTOS POSITIVOS E HESATI~OS, SEGUNDO A 
ClASSE SOCIAL DE _AftDSTRAL HOSPITALAR, E SiD LUIS·ftA, 1991. 

\TIPOS DE 
CLASSE\ EYEKTDS 
SOCIAL \ 

Subprolfhriido 

Prolehriido 
i ip i co 

frolehrildo 
Uo Típico 

te•um 
Bur5uesii 
Tndiciml 

~m 

Pequm 
lursuesii 

Sfl 
inlomdo 

POSITIVOS 

31 au 
15.3 

J5 89.7 
17.3 

12 92.1 
~0.6 

3~ &7.2 
1&.t 

9 100.0 
~.~ 

11 100.0 
5.4 

.mAmos TOTAL 

16.2 37 100.0 
27.3 16.5 

10.3 . 39 100.0 
18.2 17 .~ 

7.9 89 100.0 
31.8 39.7 

s 12.8 39 100.0 
22.7 17.~ 

9 100.0 
u 

11 100.0 
4.9 

--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (I) 202 90.2 22 9.8 m 100.0 

100.0 100.0 . 100.0 
--------------------------------------------------------------------------------

(I) Faria excluídos 3 tisos. 

· ·iao 



Graf.9 Distribuicao yroporcionaJ de eventos positivos e negativos eM receM-nascidos 
segundo fracoes de classes sociais faMiliar, Sao Luis, 1999. 
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Posição pec:ul iC!r ocupCI, nesse conte:-:to, a pequenCI 

burguesiCI trC!dicional que apresenta UM valor <22~7%> próxiMo 

ao enc:ontrC!do PC!ra o proletariC!do ttpico~ coM 18~2%. 

terMos proporcionais observa-se 1 : 

o subprolett~riado, que apresent~ Mais risco de 

e>:pos i ç:ao esse tipo de seguido da pequena 

burguesia tradicional (1 : 7) e do proletariado tipico (1 

8). Diferenciad'io Maior coube à proporção encontra para o 

proletat'i<:~do não 

da nova 

tipico ( 1 

burguesia 

12), Mais próxiMo, portanto, 

que nao apresentou nenhUMa 

OCOrrencia dessa natureZCI. 

EMbora o teste chi-quadrado nio apresente, pelos 

dados da Tabela 53, diferença estC~tisticaMente significante 

entre proletC~riado e burguesia 

de diferenciaç:âo encontrada nâo pode, evidenteMente, ser 

apoit~da por UM C! <~nà 1 i se que se centre, t~o siMplesMente, 

nuMa siMples busca de tend~ncias ascendente ou descendente, 

eM terMos de coMportaMento dos dados, a exeMplo dos casos de 

estudos estratificação social, onde testes de 

signific~ncia estatfstica apresentaM Maior pertinªncia. Isso 

porque, as classes Sociais nao se apresentaM, a partir de 

UMêl concepc:~·;a 

COI1t i nl.lé.t 

do Materi<~l isMo histórico, coMo uMa variável 

entendida no 

estatrstico do terMo 

freqUentemente · empregadas 

sentido sociológico e · não 

COMO rendét 

em estuojos 

e t:·sc o 1 ar i da de, 

dessa natureza. 



TABELA 53 · HüftERO E PIOPORCÃO DE RECÉft·NASCIDOS Eft EVENTOS POSITIVOS E NEGATIVOS, SEGUIDO A 
CLASSE SOCIAL DA PARTURIENTE DE AftDSTRA HOSPITALAR Eft SÃO LUIS·ftA, 1990. 

\ EVENTOS 
fRACõES \ PERINATAIS 
DE CLASSE \ 

Prolehriido 

Burguesia 

TOTAL 

P.~ •• = 0,008365 

m 

192 

Posittvos 

89.2 
74.1 

&9.~ 

21.9 

39.7 
100.0 

X2 critico= J,a~ nio significitivo 

17 

Hmtivos 

1o.8 
77.3 

10.6 
22.7 

22 10.3 
100.0 

TOTAL 

167 

214 
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Apresent~-se, siM, coMo uMa categoria h1stórica e enquanto 

tcd deve ser considerada na abordagem dos resultados 

empsricos encontrados. 

Nesse sentido, os coMportamentos 

diferenciados das vàrias fraçBes de classe, em relaçao ás 

quest'õ'es de morb i da de e de Morta 1 i da de apresentadas, por 

e:: eM p l o , p e 1 ;:, pequena burguesia tradicional - na amostra 

estude<.da - requer ir aléM da simples aparência, ou seja, da 

siMples constataç~o numér1ca de que a ffiesMa encontra-se 

pró:-:iMa ao proletariado. Nesse particular, n~o SOMentE' OS 

elementos eropiricos 

estao em jogo mas 

constitutivos dessa fraçao de classe 

igualmente, as características do Meio 

socie..l m~.i·:: amplo - no caso, Sio Luis do Maranhao - eM que 

e•st~ se inscreve. Do mesmo Modo coloca-se a forMa tipica de 

como essa fraçio se articula coM o objeto- morbimortalidade 

perina~al -em funç~o da sua natureza biológica e social. 

Apesar de se tratarem de duas amplas categorias, 

distint.clS e polctres, Cl defin1ç:ão, os limites, e<.ssim como c\ 

diferencia~io interna do proletCiriado e da burguesia, eM 

clCISSe CCIPCIZeS de guCirdctr 

resolvida n c.. literatura soctologica 

especi?.li:::e<.di't. coMo Cltestam, os trctoalhos de HUNT (1982), 

POULMHZA:::: ( 1975 e l.977), WRIGHT (:l9~11), GUIDENS (1975); 

dentre c:o~,1tros. 
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Esse tipo de coMple:·:idade evidencia-se, 

eM tentativas de operacional izaçao desse claraMente, 

conceito de classe, quando pesquisas 

eMpíricas. ExeMplo tipico no caMpo da sa~de é o estudo 

apresentado por LOMBARDI et al. (1988), baseado em ampla 

1nvestiga~~o levada a cabo na cidade de Pelotas <R S) , 

versando sobre a questiío de Morb i Mortalidade perinatal e 

infantil, pl.lb1 i cada VICTOR-A et al. (1988). Neste 

trabalho, o que se revela, é a busca de uM esqueMa teórico-

Metodológico de abordageM eMpirica das classes sociais nuMa 

vers~o Modificada do modelo t~presentado por BRDNFMAN &: 

TUIRAN (1984). 

Muito eMbora o esqueMa de BRDNFMAN & TUIRAN 

eMpregado no presente trabalho, em sua versão 

Modificada por LOMBARDI et a 1 • <1988). ti~nhcl Mostrado 

de interesse para estudos no caMpo da 

per1natologia, hà que reconhecer que soMente Mediante uM 

histor1c:o locais, regionais e/ou 

n<•.c 1 ona i~· poder-se-~ avan~ar na reflex~o eM torno do 

verdc:lde i ro PCIPel deseMpenhado por categorias sociológicas 

dessa natureza. Do MesMo Modo há que considerar a relevância 

de se buscar articular essas categorias de classe, a 

categorito.s. c1 inico-epideMiológicas C Obl Maior poder 

;:~ anidise do probleMa - MorbiMortalidade 

perinatal - como foi o caso observado pela relaç~o existente 

entre patologia Materna e eventos ~egativos na presente 
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aMostra. Nesse sentido, o eMprego de uMa categoria do tipo 

afec~oes Maternas, envolvendo conheciMentos especificas 

sobre as diferentes ordens de probleMas M6rbidos relativas 

ao processo reprodutivo, classificados COMO MOléstias 

próprias e associadas á grav1dez, podeM aMpliar, eM Muito, o. 

1nvestiga~oes sbbre o assunto e se colocaM coMo 

conceitos relevantes no desenvolviMento de 

inte1~d1scipl inares. 

investigações 

Isso por se considerar que Muitos dos processo 

Mórb i dcls que incideM sobre a Mulher gestante sâo igualMente 

passivE·is de e>:pl ica~~o, a pC\rtir de uMa abord<~geM 

socio"iilgic~, que considere as condiç:oes de vida ás quais se 

subMeteM deterMinadas fraç:ies de classe social. 

Isso posto, trata-se·, eM suMa, de poder resgat<~r 

t<~l processe•, que articula condiç:ies Maternas e condiç:oes 

pel~inatéliS, 

e:-:pl i cável, 

no 

quer 

sociologicaMente. 

interior de 

clinica e 

UM processo MC\ÍS 

epideMiológicaMente, 

aMplo 

quer 



5- CONCLUSõES 



Cons1..at.ando esF>ec i f i c i o::iades no::.• da 

o .presente trabalho podt:•, COI'T; 

o~se nos dados empir1cos disponivel.s, oferecer ev1d~ncras no 

·::.f!nt l•:ío algun·s pressuposto~:; baSICOS 

aefeno1oos em n1vel d~s hipoteses forMuladas e dos obJetivos 

Processo sauae-aoent~ ri Co P e r I O oj O P'::or·ine<.t<.•.i i.U'l ~'. 1 I S E· do 

ceoncurso de esqueMas teor1cos ma1s elaborados, eM 

n;vel oJeSS?.S· •JUclS ~.t'ea·s oje COnt·,eciMent.o, C:C\pa:;::,e:;. ojt'? pet'fTíif.if"· 

1ntet'd1scipi inat' seM que fenomen•J se.J a 

quer CID blologisMo, quer ao sotlologisMo. 

p.~.ridC~ojt?,, cor·, dentre outras, desvinculadas de 

i .. •:? ór i c o, 

C l I n I C Ct -· e p I O::H:? til i O 1 O 9 i C i:t. ~· •J 2-

reprooJutivo. kequer, o emprego e ar~itulaçio oe 

desenvoi V i ojQS pelo pensamE'nto 

c:l inlo:o-obsL.ett'ICO,, pelo c.onnec1Mento 
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processo reprodutivü deve ser entendido em 

su~ gloo~l 1dade~ representando a assistincia à gestaçio e ao 

funóaMentals t1C\ definiçâo das condi~ies de 

s <' u iJ e · d 2. mulher. Isso , na med1aa em que pela sua natureza, 

es~a ass1strinc1a · passa~ ser med i ada por processos soc1ais 
' 

p;:u'tlcLdares- c l <:~sse que ,j 1 s c t' i m i n a m 

rrlulher·. €~ tH.t CC\SO, o concepto, em terMos ,je 

f ·::l t' lli ê<. ,;. ,::; i ·f e r e n ·c i a 1 ·;; as ·; i stênc i êt de 

cond1ç~es de sa~de, doen~a e morte. 

4"' .I u t?MPt'E90 tJO 

no · p e r 1 o ,j o per··1nata1~ 

apresent2-se c0mo 1mpor~ante ins1.rumental ao aprofunoam~nto 

•j a Ci Li s c ;:.. ,j o v e r ,j C\ d e 1 r o 1 u g a t' o c 1J p a d o p e ·i o s o c i ê<. 1 n o p r o c e s ·; ü 

evento::. neg<tt.lvo ~. etn 

n e s s ~·. ~. t~ .; ~i d o conhecimento. Nc entanto, na medida em que se 

trata de incorporar a refle x áo soc;olog1ca, nio para reduzir 

o o b ,I e t. c· 2 OIMens~o soci~l, ma s tendo ~ ~~~ v;sta enriquec er a 

P t' O p t' I t-, r· ef!e >~ áü b1ológ1ca (.t sotnent.e Uft1 

nat.ure;:i:\ 1nterdisc iplln[~r·,, 

conceitos b1ologicos ~ O C i Ü } Ó 9 I C. O S , · t1 O I t1 t e t' I ü t' 

esque~a t.eórlco-metodologico Mais amplo. permitirá ao 

Pt'OPt'l ·:' .:tMP l i at' 

P O S ·; i i:J i l I ;j é\ tj e ~, ,j e e ;-: p 1 i C: é\ ç: a O d O f e ri .) M e n O • 
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U F M . A u s p 

DEPTO DE .SA~DE P~BLICA DEPTO DE SAóDE MATERNO-INFANTIL 

MORBIMORTALIDADE PERINATAL EM MATERNIDADES DE SÃO LUÍS - M A 

EstaMos realizando UM estudo . ~-obre a morbiMorté;l idade perinatal eM 

Maternidades de Sio Lufs - M A, para melhor conhecerMos as condiçies do 

recém-nascido. no moMento dD parto. Para tanto fareMos uMa série de 

perguntas, que se respondidas seria de fundaMental iMportincia para o 

sucesso de nosso trabalho. O resultado da entrevista ser' reunido e 

analisado globalMente e fornecido ~s Maternidades pesquisadas para que 

seja utilizado pelos a~Ministradores~ 

Para seu conheciMento. garantiMos que esta entrevista é SIGILOSA!! 

SÃO LUÍS - M A 
1989 



U F M A u s p 

DEPTO DE SAúDE PúBLICA D~PTO DE SAúDE MATtRNO-INFANTIL 

ESTUDO DE MORBIMORTALIDADE PERINATAL EM MATERNIDADES DE SÃO LUÍS 

"CONFIDENCIAL" Pag.l 

No de OrdeM: _____ _ 

No do Prontu~rio: _____ _ 

NOME DO HOSPITAL:--------------------------------------------------------

NOME DA MÃE: . · -------------------------------------------------------------
ENDEREÇO: ___________________________________________________________ _____ _ 

1- Idade: ?------------------------- - c·or: --------------------------------

3- Estado Civil: 

Solteira Vi uva ( ) Desqu(tada 

Casada Divorciáda 

4- Tipo de união conjugal: 

( ) Legal ( ) L i vre ( ) SeM undio·conjugal 

5- TeMpo de união=------~----------~----

6- Chefe da faMfl ia: ---------------------------------------·-----·----- ---. 

7 - P r i n c ip a 1 r e s p o n s á v e 1 p e 1 o " s u s t e n t o " d a f a M f 1 i a : 

-~-------------------------------------------------------- -----------~ 



2 

Na de OrdeM: _____ _ 

CASO A ~ARTURIENTE N~O 
FAMÍLIA INDAGAR SE : 

SEJA A PRóPRIA RESPONSÁVEL PELO "S.USTENTO" DA 

8- A parturiente é: 

co-responsável pelCl susten.to d<t faMfl ia 

dependente 

outro (especificar>=--------------------------·-----------------·-· 

não se aplica (part.=resp.) 

9~ COMPOSICÃO DA FAMÍLIA NO MOMENTO DO NASCIMENTO 

:1RESP 

:2PART.l 

13 

4 

5 

6 

7 

lO 
lU 

19 

10 

11 

12 I ' 
I 

NOME 

IDADE 
REL. C/ (Meses/ 

RESPONS. anos 
COMpl.) 

I 
I . 

SEXO :ESCOLARI
:OADE 

l.Masc.: Csêrie 
2.FeM. COMple-

tada) 

C/OCUP. : RENDA 
REMUNERA :(ocupação 
DA - : /outros) 
1. SiM 

2. nãc• 
3. n.a. 

· I 
I 

NCZ$ 

OBS.1 :No caso da parturiente s r a prÓprit~ responsável pelo sustento 
da faMfl ia anotar soMente a P<trtir da 2"' 1 inha 

OBS2 :Observar;·oes adicionais, usar o versCJ 
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No de Ordem: _____ _ 

10- Tipo ~e seguro social da parturiente~ 

I.N.P.S I.P.E.M. 

Convênio Particular Convênio Empresa 

Patronal Outro (especificar) ____________ _ 

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

11- OCUPAÇ~O PRINCIPAL DA PARTURIENTE E DO RESPONSAVEL PELA FAMfLIA NO 
MOMENTO DO PARTO: 

11.1- Descrever detalhadamente a ocupaç~o atual (ou a ~ltima, nos casos 
de desemprego, aposentadoria, 1 icença, afastamento>: 

(a) da parturiente.=----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------·--. . 

------------------~---------------------------------------~------

(b) do responsável pela famfl ia: ---------------------------------

11.2- Para 
tipo 

o desempenho da ocupa,ão foi 
técnico, universitário, de 

exigido algum curso especial do 
especialização,· pós-graduad~o, 

e te ••• ? 

(a) da parturiente: 

( ) sim ( ) não ( ) não se ctPl ica 

Se sim, especificar: -----------------------------------------

(b) do responsável pela fatníl i'~: 

) sim ) não ( ) não se ap1 ica <P=R) ()ignora 

Se sim, especificar: -----------------------------------------



11.3- Qual o noMe do estabeleciMento eM que trabalha, 
(agricultura, pecuária, extra~~o, ind~stria 
coMércio, servi~os, etc ••• ) e o local eM que 
unidade ecônotnica? 

(a) da parturiente: 

4 

N° de OrdeM: _____ _ 

o ramo de atividade 
<o que produz), 

está instalado a 

nome=---------------------------------------------------------

raMo=---------------------------------------------------------

local domicílio? ()siM ) ni"ío 

Se siM, 08 S: -------------------------------------------- ______ _ 

(b) do responsável pela família: 

noMe=---------------------------------------------------------

raMo=---------------------------------------------------------

local- domicílio? SiM ) não 

ni~o se aplica <P=R) 

ignora 

S e s i M , O B S : _____________________________________________________ _ 
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No de Ordem: _____ _ 

11.4- Situa~io de trabalho da parturiente e do respons,vel pela famflia: 

I 

Parturiente Resp. famfl i<• 

------------------------------------------------------------- trabalho por conta própria, 
sem empregado •••••••••••••• 

- trabalho por conta própria, 
com empregado (remunerado). 

- trabalho por conta própria, 
com empregado ( sem remune-
r a~ ~o) .....•..•....••...••. 

-categorias 2 e 3 combinadas 

- sócio ou dono de firma co
mercial, industrial, etc ••• 

-empregado de firma comerci
al, industriaL bancária, 
etc. a ••••••••••••••••••••• 

funcionário do governo, ins
tituto ou outra organiza~io 
p araesta ta 1 •••••••••••••••• 

-outra (especificar) •••••••• 

- ignora ......••.••..•••••••• 

- nio se aplica <nio trabalha) 

- nio se aplica <P=Resp.) •••• 

1 1 

2 2 

3 3 

4 

5 5 

·' 

6 6 

7 7 

8 8 

9 

10 

11 

·----------------------------------------------------------
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N° de OrdeM: _____ _ 

OBSERVACÕES ESPECÍFICAS EM RELACÃO ~S CATEGORIAS DO ÍTEM 11.4 

(1°) Para qualquer das categorias: essa situaç~o de trabalho por conta 
prÓpria ê perManente (estável) ou variável (instável>? 

Eipecificar o teMpo e deMais detalhes rel .evantes: 

(a) parturiente: 

) perManente vc:riiivel nii"o se apl ice; 

TeMpo: _____________ e deMais detalhes relevantes =-------------~ 

(b) responsável pela faMfl ia: 

perManente variável 

não se aplica ignora 

TeMpo=---------~--- e deMais detalhes relevantes . ·--------------

(2°) Para as categorias: 1,2,3,4 e 5: eMprega ou n~o trabalhadores 
faMil lares ou agregados, n~o reMunerados? Especificar o no e deMais 
detalhes relevantes: 

(a) parturiente: 

não se <tpliu· 

no _________________ e deMais detalhes relevantes: ____________ _ 
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No de Ordem: _____ _ 

< b ). ·r e s p o n s á v e 1 p e 1 a f a m r 1 i a : 

) emprega não emp. não e;. <P=R) 

no ________________ i e demais detalhes relevantes: ______________ _ 

. <3°) , Para as categorias 2,3,4 e 5: só administra ou têtmbéM au:.: i 1 i a os 
eMpregados nas tarefas para as quais foram contratados e 
reMunerados? 

(a) da parturiente: 

só administra au:·: i 1 i a na:-. têtrefas. 

( não se aplica 

Por qug?---------------------------~----------------------------

Se auxilia, coMo?-----------------------------------------·----

(b) responsável pelêt faMfl ia: 

só adMinistra au:·: i 1 i a nas tarefas 

não se aplica <P=Resp.) ignora 

Por qui?-------------~------------------------------------------
Se a u :·: i 1 i a , c o Mo? ______________ -· ___________ . _______________ . __ ·_ 

Para 
COMO, 

as categorias 1,2,3,4 e 5: possui ou ~ locador de bens, tais 
local da unidade econimica ( não residincia), máquinas, 

vefculos, etc ••• ? 

(a) parturiente: 

sim não não se aplica <P=R> 
especificar do que é proprietário ou locador=----~--------------
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N° de Ordem: _____ _ 

(b) responsável pela famfl ia: 

sim . ( não 

não se aplica <P=Resp.) ignora 
especificar do que ~ proprietário ou locador: __________________ _ 

(5°) Para as categorias de 2 a 8: existência de outra(s) pessoa(s) 
trabalhando para ou sob suas ordens: 

___________________________________ P._.,ss.._r_,t'"'t""'~ r'-'-i ,..e ..... n,_,t...,e=-----.uR_,.e..,.suP:...s..· '-'-F_,.a'-"rn~f .._1 ..... i"""ª'-
- não........................... O O 
- S M, 1 .•.... ••. •• ••• ••• •• · ... • • 1 1 
- s M , 2 a 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- s m , 6 a 1 O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
- s M, 11 a 20 ..•.•...... ....... 
- s m, 21 a 49 ••••••••••••..•••• 
- s m, 50 a 99 ••••••.••••••••••• 
- s m, 100 ou mais •••••••••••••• 

i gnor~ .....................•.. 
- não se app1 ica (não trabalha). 
-não se aplica <P=Resp.) ••••••• 

') .. 
3 
4 
5 
b 
7 

9 

2 
3 
L; 

5 
6 
7 
B 

1 o 
I I ·---------------------------------------------------------··------· 

OBSERVAC5ES ESPECiFICAS DE (5°) Especificar se essa situação de ter ou 
não, esse n~mero de pessoa trabalhando no momento é: 

(a) parturiente: 

) permanente instável ni~o se aplica 
) 

Precise em ·tempo: ______ . e descreva detalhes que julgar 

importantes=----------------------------------------------------

(b) responsável pela famfl iCI: 

permanente instável não se aplica <P=R> 

ignora 

Precise em tempo:______ e descreva detalhes 

importantes=----~---------------------------------------------·--
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N° de OrdeM: _____ _ 

12- Condiçies de atividade da parturiente e do responsável pela faMil ia 
no MOMento do nasciMento do R.N.: 

Resp. FaMÍlic.. ____ . ______________________________ P~a_,_r_,t~u"'-"-r_,i_,e_,n..._,.t .... e __ ..!.J->o...é.,~--~__..,.!!W_._.L..""-_ 

I 
. I 

-trabalhando................... 1 1 

., 

..... - 1 i c e n ç a < e s p e c • t i p o e 111 ·,,a b s • ) • 2 

afastada(o) - (especificar ••• 
tipo eM obs.)................. 3 3 

- deset~~pregada(o) - (especificar 
tipo eM obs.)................. 4 4 

- subeMpregada(o) -<especificar 
tipo eM obs.) ................ . ~ 

- aposentada(o) senso lato...... 6 6 

- aposentada(o) por doen~a...... 7 7 

o 
u -na cai:·:a ("encostado")........ 8 

-não trabalha (especificar ••••• 
Motivo eM obs.)............... 9 9 

- desocupada(o) - (especificar •• 
eM obs.)...................... 10 10 

- estudante..................... 11 11 

-dona-de-casa.................. 12 12 

-outra <especificar tipo eM 
obs.)......................... 13 1 3 

ignora ......•.......••.••••... 14 

-não se aplica <P=Resp.) ••••••• 15 
I -----------------------------------------------------------·-· 

DBSERVACãES ESPECÍFICAS DA QUESTÃO 12: 

- teMpo da presente condiç~o (parturiente) 

OBS: tipo/Motivo dessa condiç:ão: ________________________ ____ _ 

teMpo da presente condiç:ão CResp. faMÍlia) 

"' OBS: tipo/motivo dess.:t condiç:~o=----------- ------· ------------
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N° de Ordem: _____ _ 

13- NOS CASOS DE: DESEMPREGO/SUBEMPREGO/DESOCUPADO<A>AFASTAMENTO 
REMUNERAÇÃO DA PARTURIENTE OU RESPDNSAVEL PELA FAMÍLIA "SONDAR" 
SOBREVIVE NESSA CONDIÇÃO: 

a parturiente-------------------------------------------------· 

SEM 
COMO 

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------· 

o respons~vel pela famfl a --- .. ·-----··-·-- .. ---·-- ·---- ---------.----------

------------------------------------------------~--------------------

COMO um todo: --------------------------------------------

__________________________________________________________________ :_-

OBSERVAÇÃO: EM RELAC~D AOS DADOS DE RENDA E OCUPAÇÃO 

1- Grau de confiabilidade ("precisão"), das infortrt<lc;Ões: 

2- Outras observações adicionais relevantes: 

-----------------------~-------------------------------------
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Na de OrdeM: _____ _ 

14- HIST6RIA REPRODUTIVA DA PARTURIENTE <GESTAC5ES ANTERIORES> 

. : ORDEM 
DA 

:GESTA
ÇÃO 

I t• I • 

2• 
3• 
4"' 
s· 
6• 
7• 
o• u 

9• 
10 .. 

ORDEM 
DA 

GESTA-
CÃO 

1 .. 
.., .. 
.:.. 

3• 
4• 
s· 
6• 
7• 
o• u 

' I 9"' I 

10"' 

I ' 
I 

DATA DO : DURAÇÃO . DA RESULTADO 
FIM DA GESTAÇÃO 
GESTAÇÃO: (Idade Ges- DA 

· GESTAÇÃO 
MÊS ANO 

LOCAL DO 
PARTO 

*** 

tacional) 

PESO · 
( 9 ) 

SE- VIVO 
<Idade a
tua 1 eM 
Mês/ano) 

I 
. I 

SE FALECIDO 
<coM que 

idade etn 
Mês/ano) 

. OBS: Se necessário, ane xar outra folha igual. 
LEGENDAS: * Resultad~ da Gestaç~o ** Tipo de Parto 

NV= Nascido vivo 
NM= Nascido Morto 
AE= Aborto expontineo 
AP= Aborto provocado 

N=- NorMal 
C= Cesáreo 
F= Forceps 

SEXO 
1- Masc. 
2- FeM. 
3- Não {L 

PRÉ-NATAL 
1- SIM 
2- NÃO 

TIPO 
DE 

PARTO 

OBS. 

*** Local do Parto 

H= Ho~.p i ta 1 
D= Domici"lio 
0=- Outro 
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No de OrdeM: _____ _ 

15- ATIVIDADE SEXUAL <especificar idade) 

Idade da Menarca: ________ Infcio de relaç;o sexual: ________________ _ 

Idade da priMeira gesta~ão: _____________ : 

16- Fiz pré-natal nesta ~ltiMa ge~~a~ão (atu~l)? 

siM (Motivo>: ~---------------~----------------------------------

Local( is>: ----------------------------------------------------------

----------------------~------------------·----------------·-

não (Motivo>=----~---------------------------·-------------------

SE FÊZ PRÉ-NATAL, RESPONDER AS QUESTÕES DE N° 1~ ~ 17 

17- No de consultas por Mis/triMestre: 

1° triMestre 2° triMestre ~o trimestre 

1° Mis _____ _ 2° Mis _____ _ ~o Mis _____ _ 

4° Mis _____ _ 5° Mis _____ _ 6° mis _____ _ 

7o Mis _____ _ 8° Mis _____ _ 9° Mis ___ ~--

18- Ganho de peso durante a gestação (de~crever>: 

19- Intercorrincias durante a gravidez (descr~ver tipo e conduta Médica>: 

Tipo: (1o>----------------------------------------------------------

<2o>-----------------------------~---------------·--------------

(30'-----------------------------------------------------------

,,, 
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No de OrdeM: _____ _ 

CONDUTA: ~1°>----------~-----------------~------------------------------

(20>-----------------------------------------------------------
(30>-----------------------------------------------------------

19ct- Peso pré-gestacionctl =-------------------Estatura: ________________ _ 

20- FuMou durante a últiMa gesta~ão? 

siM Quantos cigarros/dia? __________________________________ _ 

não 

OBS: Descrever casos de variação do uso de fuMo durante a gravidez: 

21- ExisteM fuMantes coM os quais Manteve contato di~rio durante ~ 
gravidez (gestante coMo fuMante passivo)? 

> siM No de pessoas=-------------------------------------------

Quantos cigarros/dia <total): ___________________________ _ 

não 

OBS: (Se necessário): 

22- Nct sua opnião o hábito de fuMar durante a gravidez poderia 
prejudiacar a sua sa~de e a do ~eu filho? 

- da parturiente: 

) SiM Por quê? --------------------------------------------------
-------------------------------------------------·----------

não Por quê? 

-----------------------------------------------------------
ignora 
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N° de OrdeM=----~-

-do r~ceM-nascido: 

) siM Por quê? 

( ) n~o Por quê? -----------------------------------------------

ignora 

23- A Sra. acha que o cigarro chegou a ser preJudicial. dessa vez. para a 
sua saóde e a de seu filho? 

- da parturiente: 

( ) s i tl\ Por quê? 

nio Por quê? ----------------------------------------~-------

ignora 

- do récem-nascido: 

) Sim Por quê? 

não Por quê? _________________________________ .... ______ ... ___ __ _______ _ 

ignora 

24- Ingeriu bebida alco61 ica durante estB gestação? 

) siM não 

25- EM que frequência bebia? 

Diariamente Frequentemente 

Ocasionalmente nao se apl ic:a 

26- A quantidade · que bebia é. na sua opnião: 

) Pequena ) Moderad<~ ) Gt' ande não se aplica 
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N° de OrdeM: _____ _ 

27- Pode especificar a quantidade? <Segundo "padrão") 

> siM: _______________ _ > não 

28- Quais os tipos de bebida que consuMia durante gravidez? 

---------------------------------------------------------------------
29- Na sua opnião a bebida alcoólica durante a gravidez poderia 

prejudicar a sua sa~de e a do seu filho? 

- da ~arturiente: 

> siM Por quê? -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

não Por quê? 

---------~------------------------------------------------

ignora 

-do réceM-nascido: 

( ) SiM Por quê? 
----------------~--------------------------------

( ) não Por quê? 

ignora 

30-- A Sra. acha que 
prejudicial à sua 

a ingestão de bebidt~ alcoólic<• chegou 
sa~de e a do seu filho nesta gravidez? 

ser 

- da parturiente: 

) siM Por quê? 
---------------------------------------~---------

não Por quê? 

ignora 
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No de OrdeM: _____ _ 

do.réceM-nascido: 

( ) 5 Í M Por quê? 

< > nio Por quê? --------------------------------------~----------

()ignora 

31- CoMo foi a sua gravidez? <Tentar obter informa~ies sobre possfveis 
intercorrências~ descrevendo detalhadaMente>: 

32- AFECC5ES MATERNAS REGISTR~DAS NO PRONTU~RIO M~DICO: 

Hipertensio a~terial HeMorragia - lo triMestre 

Pré-eclâMpsia HeMorragia - 2o trimestre 

EcHiMpsia HeMorragia - 3o triMestre 

Cardiopatia (especificar) AneMia 

AMeaça de parto preMaturo 

Diabetes Rotura precoce de MeMbranas 

<cont.) 



(continua~ão da questão 32> 

I·nfec~ão urin~ria 

Mal~ria 

Parasitose intestinal 

s j' f i 1 i s 

Outras infecç:Ões (espec i-

ficar) __________________ _ 

17 

No de OrdeM: _____ _ 

Outras doenças registradas 

NO CASO DE TER HAVIDO DOENÇAS REGISTRADAS NO PRONTUÁRIO MÉDICO, FAZER UM 

SUMÁRIO DA HISTóRIA DA DOENCA E ANOTAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS DE EXAMES 

DE LABORATóRIO. 

33- SuM~rio da hist6ria, segundo o prontu~rio: 
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34- Principais resultados de exaMes coMpleM~ntares: 

--------------------------------~--------------------------·· TIPO DE EXAME DATA RESULTADOS 

I --------------------·---------------
I --------------------·---------------
I ·--------------------·---------------

I 

~--------------------
I ·--------------------
I ·--------------------
I 

~--------------------
I ·--------------------

35- Conduta Médica. de ac8rdo COM os resutados dos exaMes: 

36- INFORMAÇÕES SOBRE O PARTO: 

Pêso (Kg): _______ na adMissão Altura (cM): ____ na admissão 

Pêso habitual (Kg): ________________ P.A.: _________________ _ 

Altura do fundo uterino (C M) . ·------ D.U.M. :_.L-.L-

Idade gestacional <seManas) . ·------- Colo uterino <eM>: ______________ _ 

Foco: _________________ Bolsa: Íntegra Rota (horas>: ________ _ 

Data do Parto: __ L__L__ Hora do Parto: ____ _ 

Se cirúrgico. qual indicação: 

Parto rea 1 i zado por=--------------------------··-------···-·-· 

(cont.) 
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No de OrdeM: _____ _ 

(continua~ão da questão 36) 

Inte~corrincias durante o parto (detalhar>=---------------------~----

----------------------------------~-----------------------------------

~: (se necessário) 

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

37- INFORMAÇÕES SôBRE O RECÉM-NASCIDO: 

RecéM-nascido: < ) NatiMorto ( ) Nascido vivo 

Sexo: ________________________ Estatura (eM): ______________ _ 

Peso (g): __________________ _ 

PerfMetro: cefálico (eM): ______________ lorácico (eM): ____ _ 

Pé (CM): ______________________ _ 

Apgar: 1° Minuto: ________________ 5° Minuto: ______________ _ 

Idade· gestacional: CAPURRO ------------------seManas 

Adequa~ão Peso/Idade gestacional: 

) Adequado ) Pequeno < ) Grande 
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N° de OrdeM: _____ _ 

38- DOENÇAS DO RECÉM-NASCIDO DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

(até o 7° dia de vida>: 

> nenhuMa 

Doen~as segundo o CLAP: 

MeMbrana hialina HeMorragia 

SfndroMe aspirativa Hiperbil irrubineMia 

Outras sfndroMes respirat6rias AnoMalias Congênitas 

Apneas SfndroMes Neurol6gicas 

TrauMa Mecânico Infecções 

Outras (especificar>: _______________________________________________ _ 

39- S~mario de descriçio da(s) doenças do RecéM-nascido enquanto estiver 
no hospital (até o 7o dia): 
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40- Principais exaMes coMpleMentares: 

TIPO DE EXAME DATA RESULTADOS 

I -------------------·--------------

I 

~-------------------

I ·-------------------1 
I 

I --------------· 
41- Conduta Médica: 

42- Condi~ies de alta hospitalar do RecéM-nascido: 

Alta eM boas condições: (especificar) Idade:_ 

Alta eM condi~ões regulares: ( e_s p e c i f i c a r) Idade' 

Alta por óbito: (especificar) Idade do óbito: 

horas 

dias 
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de OrdeM" 

DEMAIS OBSERVAC5ES RELEVANTES EM RELAÇSO AO R.N.· 

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

AVALIAÇÃO DO 

PRONTUÁRIO: 

ENTREVISTADOR SOBRE A QUALIDADE DOS DADOS REGISlRADOS NO 

AVALIAÇÃO DO ENTREVISTADOR SOBRE A ENTREVISTA COM A PARTURIENTE: 

Sio Lufs, _____ de _________ de _________ _ 

ENTREVISTADOR: ______________________________ _ 
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