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As taxas de fecundidade no país apresentaram significativo declínio nos últimos anos, contudo observa-se que em determinados grupos sociais o número de filhos por mulher encontra-se acima da média, sobretudo nas comunidades de baixa renda. Em Rio Grande constatamos que 11,8% das mulheres têm prole superior a 2,5 filhos enquanto que a média  nacional é de 8,6 % (IBGE,2000). Com base nestes dados buscamos com esta pesquisa caracterizar o perfil de saúde reprodutiva e os principais fatores relacionados a alta paridade em mulheres rio grandinas em idade  reprodutiva. Considera-se alta paridade a condição da mulher que teve quatro ou mais gestações que geraram filhos vivos ou pesando acima de 500g. O estudo parte da hipótese de que as mulheres com alta paridade além do risco da própria multi paridade estão mais expostas a outros fatores de risco como os de ordem socioeconômico e dificuldade de acesso aos serviços de saúde e utilização de métodos anticoncepcionais, além disto, acredita-se que estas mulheres geram prole com condições de nascimento mais desfavoráveis. A metodologia utilizada correspondente a um estudo transversal de base populacional onde os sujeitos são mulheres entre  15 e 49 anos, e a amostra estimada foi de 560 mulheres. Foram selecionados por sorteio 20 setores  censitários onde estão sendo visitados 32 domicílios  em cada setor. O instrumento utilizado foi construído para investigar os fatores relacionados a alta paridade. Após a coleta de dados os mesmos serão codificados e digitados no programa Epinfo 6,04d e a seguir transportados para o programa de  estatística onde serão analisados. Pretende-se com este trabalho contribuir com a construção de práticas e modelos de assistência à saúde da mulher, buscando uma melhor qualidade de vida e saúde no campo da reprodução e sexualidade.

