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 Introdução. O período do pré-natal é de grande importância para resultados positivos no parto e puerpério tanto 
para a mãe como para o bebê.  Há uma associação entre assistência pré-natal e resultados perinatais, como peso do 
recém-nascido e mortalidade materna, perinatal e infantil. No sentido de reduzir as taxas de morbimortalidade e adotar 
medidas de melhoria ao acesso, no ano de 2000, foi criado o Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento 
(PHPN), instituído nas redes públicas de saúde com o intuito de abranger as necessidades básicas das gestantes no 
período de pré e pós-natal, com melhoria do acesso e humanização da assistência. Objetivos. Caracterizar as ges-
tantes usuárias e analisar, segundo o relato das mesmas, o conhecimento sobre o PHPN e as orientações recebidas 
durante assistência pré-natal. Método. Estudo transversal desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 
município de Ribeirão Preto-SP por meio da aplicação de questionário. A coleta dos dados iniciou-se somente após 
autorização da Secretaria Municipal de Saúde e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Barão de Mauá, conforme parecer n° 1.195.813. A coleta foi realizada por meio da aplicação de um instrumento desen-
volvido especificamente para este fim com base no PHPN e com questões específicas para caracterização da amostra. 
Previamente à aplicação, foi realizado um treinamento dos entrevistadores. As informações dos questionários foram 
incluídas no banco de dados Microsoft Excel® e, após dupla digitação, os dados foram confrontados e as divergências 
corrigidas com base nos formulários originais. A análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva com apre-
sentação das médias, frequências e desvio padrão. Resultados. Participaram 117 gestantes que, em sua maioria, 
tinham idade entre 20 e 30 anos (64,95%), idade gestacional entre 20 e 40 semanas (70,94%), eram solteiras (63,24%), 
possuíam escolaridade entre ensino médio completo e incompleto (78,18%) e tinham renda familiar média de 2,77 sa-
lários mínimos (78,18%).  Em relação às diretrizes do PHPN, 79,48% (n=93) das gestantes relataram não conhecê-las. 
Quanto às orientações durante o pré-natal, apenas 46,15% (n=54) relataram ter recebido informações sobre o parto e 
28,20% (n=33) sobre o aleitamento sendo que somente 16,23% (n=19) tinham participado de ações educativas. Con-
clusão. O estudo foi capaz de traçar o perfil das gestantes e identificar um déficit na transmissão das orientações 
referentes ao programa de pré-natal, apontando aos profissionais de saúde aspectos que merecem atenção para pro-
moção de melhorias na assistência pré-natal. 
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