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Introdução: O elevado número de neonatos de baixo peso ao nascimento (peso inferior a 

2.500 g, sem considerar a idade gestacional) constitui um importante problema de saúde e 

representa um alto percentual na morbimortalidade neonatal. Além disso, tem graves 

consequências médicas e sociais [1]. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 

parto prematuro é a ocorrência do nascimento antes do termo, ou seja, abaixo de 37 semanas 

de gestação, independente do peso ao nascer, podendo ser classificado, de acordo com a idade 

gestacional do recém-nascido, em: prematuro extremo, que se refere àqueles recém-nascidos 

com idade gestacional inferior a 28 semanas; muito prematuro, os nascidos entre 28 a 31 

semanas e 6 dias de idade gestacional; e o prematuro moderado a tardio, aqueles que 

nasceram com idade gestacional de 32 a 36 semanas e 6 dias [2]. A etiologia do nascimento 

pré-termo é complexa e multifatorial, sofrendo interferência de fatores sociais, como baixa 

renda e baixa escolaridade materna; psicológicos, como depressão e ansiedade; 

comportamentais, como o tabagismo; socioeconômico e culturais, incluindo idade materna 

nos extremos do período e relacionados à assistência pré-natal e biológicos, como 

gemelaridade e malformação. Quanto às causas que frequentemente resultam em um parto 

prematuro estão relacionadas a uma lista de fatores que compreendem, entre outros, a idade, 

cor da pele, renda, escolaridade, paridade, reprodução assistida, intercorrências gestacionais 

como, por exemplo, hipertensão, diabetes e ruptura prematura da membrana, saúde e hábitos 

maternos [3]. Objetivos: Identificar as características obstétricas e de nascimento de recém-

nascidos prematuros internados em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa de campo observacional, descritiva, de abordagem quantitativa, 

desenvolvida a partir de dados secundários oriundos de prontuários clínicos. A pesquisa foi 

desenvolvida e uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de uma Maternidade de referência 

na cidade de Belém do Pará. A Unidade é dividida em 04 alas (A1, A2, A3 e A4), cada uma 

contando com 10 leitos, totalizando 40 leitos de internação neonatal. Compuseram a amostra 

73 recém-nascidos prematuros, que foram internados no setor com mais de 24 horas. A coleta 

de dados ocorreu no período de outubro a dezembro de 2018, utilizando um instrumento de 

pesquisa previamente elaborado pelos pesquisadores, com base no objetivo do estudo. A 

análise dos dados foi feita por meio de estatística descritiva, na qual as informações coletadas 

foram inseridas em uma planilha eletrônica no software Microsoft Office Excel, versão 2010, 

e posteriormente compiladas e analisadas com auxílio do software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 22.0, para se mensurar as frequências. O estudo foi embasado 

na Resolução n° 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Para sua realização foi submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital, sendo aprovado sob o parecer nº 

2.775.35. Assinou-se o Termo de Compromisso para Utilização de Dados de Prontuários 
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Médicos (TCUD) para possível manipulação dos prontuários dos recém-nascidos prematuros, 

e o sigilo foi mantido utilizando-se o código RN seguido do número de ordem de análise do 

prontuário (RN1, RN2,... RN73). Resultados e Discussão: Dos 73 recém-nascidos 

pesquisados, 25 (34%) foram classificados como muito prematuros, 28 (38%) como 

prematuros moderados a tardios e 20 (27%) como prematuros extremos, sendo que 37 (51%) 

eram do sexo feminino e 36 (49%) do sexo masculino. 39 (53%) nasceram de parto cesáreo e 

34 (47%) de parto normal. 53 (73%) apresentaram algum tipo de intercorrência durante o 

parto e sua genitora foi diagnosticada com algum tipo de patologia durante a gestação, mas 62 

(85%) nasceram sem patologia congênita e/ou malformações fetais. Destaca-se, assim, o 

maior número de prematuros nascidos de parto cesáreo, 39 (53%). No Brasil, diretriz recente 

considera que a taxa de cesariana de referência, ajustada para a população brasileira, seria de 

25% a 30%. Contudo, o Brasil está distante de alcançá-la: entre 2001 e 2014, as cesarianas 

cresceram 67% no país, tornando-se o método de nascimento prevalente, representando 57% 

dos nascimentos em 2014 [4]. Mas ressalta-se que cesáreas realizadas de forma adequada e 

seguindo uma indicação médica precisa são procedimentos potencialmente salvadores de 

vidas. Também chama a atenção que 53 (73%) de prematuros nasceram de mães que 

apresentaram algum tipo patologia durante a gestação, principalmente a Infecção do Trato 

Urinário (ITU) que foi identificada em 29 (55%) dessas gestações. Estudo transversal que 

utilizou dados de entrevistas e de prontuários de 928 puérperas residentes no município de 

Maringá (PR), cujos partos foram financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 

convênios e particulares (não SUS), demonstrou que 815 (87,8%) relataram pelo menos uma 

intercorrência na gestação, sendo que a ITU foi uma das intercorrências mais frequentes 

(31,5%) [5], achado que coincidiu com essa pesquisa. Nesse contexto, o pré-natal é 

considerado um procedimento primordial para evitar complicações na gravidez e deve ser 

ofertado a todas as mulheres, persistindo no decorrer de toda a gestação. 

Conclusão/Considerações Finais: Concluiu-se que estes resultados revelam as 

características obstétricas e de nascimento dos recém-nascidos desta Unidade, podendo 

contribuir no direcionamento de ações voltadas à prevenção de agravos e a promoção da 

saúde materna e neonatal a nível regional e nacional. Evidenciou-se que os resultados dessa 

pesquisa convergem com os achados de outras pesquisas realizadas e que as características 

apontadas assemelham-se a perfis encontrados nas Unidades Neonatais já estudadas por todo 

país. Espera-se que a partir do conhecimento das características deste público, a tomada de 

decisões estratégicas e a resolução de dificuldades ainda existentes possam ser melhor 

visualizadas, encaradas e minimizadas pelos profissionais da saúde atuantes e gestores, 

principalmente no que diz respeito a Atenção Pré-natal, para que as gestantes possam ser 

assistidas de maneira qualificada, permitindo que diagnósticos de risco sejam identificados 

precocemente e que a rede de atenção cubra adequadamente essas mulheres, contribuindo, 

dessa forma, para o combate do nascimento prematuro. 

 

Descritores: Recém-nascido prematuro, Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, Perfil de 

saúde. 
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