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Introdução: Garantir a vacinação antitetânica para todas as gestantes é uma das metas de 
saúde definida pela Organização Mundial de Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a 
Infância a fim de erradicar o tétano neonatal, e a perda de oportunidades de aplicar essa 
vacina pode ser caracterizada como uma oportunidade perdida de vacinação. Objetivo: 
Estimar as oportunidades perdidas de vacinação antitetânica e avaliar a cobertura vacinal 
em gestantes na ocasião do parto. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, com 
mulheres admitidas para o parto no Hospital de Base de São José do Rio Preto-SP. A fonte 
de coleta de dados foram os Cartões da Gestante (CG) e entrevista estruturada, no período 
de outubro de 2010 a abril de 2011. Resultados: Das 120 entrevistadas, 60% eram brancas, 
72,5% tinham idade superior a 20 anos e mantinham-se em união estável (88). A 
imunização antitetânica tinha sido realizada em 78 gestantes (65%) e 95% das vacinações 
foram realizadas no estabelecimento onde foi realizado o Pré Natal. O conhecimento sobre 
como se adquire o tétano não era conhecido por 52% das mulheres e 63% delas 
desconheciam o tétano neonatal, mesmo quando se expunha o nome popular da doença 
“mal de sete dias”. Foram observados problemas com a comunicação escrita, em 31% dos 
CG não constavam informações sobre a imunização antitetânica. Conclusão: A pesquisa 
aponta que as gestantes não sabem como se adquire o tétano, bem como a importância da 
vacinação durante o pré-natal para a prevenção do tétano neonatal. O Cartão da Gestante é 
um instrumento importante para avaliar informações sobre intercorrências presentes na 
gravidez e situação vacinal, destacando-se a vacina dupla tipo adulto que protege contra o 
tétano. Essas informações são úteis para garantir a proteção à saúde materna e do recém-
nascido e promoção do nascimento saudável. 


