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RESUMO 

A prematuridade, apesar dos avanços tecnológicos, se sobressai como um dos grandes 
problemas de saúde pública em virtude das altas taxas de morbimortalidade. O baixo peso ao 
nascer é o principal classificador do neonato como recém-nascidos de risco, o que pode 
acarretar problemas no desenvolvimento infantil e possíveis comorbidades na vida adulta. O 
presente estudo tem como objetivo traçar o perfil clínico-epidemiológico dos recém-nascidos 
de muito baixo peso ao nascer admitidos em um Hospital de Referência no Estado do Ceará. 
Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, descritivo com abordagem analítica. 
Realizado no período de agosto a novembro de 2017. A amostra do estudo foram os 
prontuários de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer admitidos na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, entre 1º de janeiro 
de 2015 a 31 de dezembro de 2016. A coleta de dados se deu através de protocolo contendo 
variáveis maternas e neonatais. Para verificar existência de associação entre as variáveis foi 
utilizado os testes de Qui-quadrado ou Exato de Fisher. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará/PROPESQ. Foram incluídos 128 recém-
nascidos divididos em dois grupos: 1) extremo baixo peso ao nascer (n=37) e 2) muito baixo 
peso ao nascer (n=91). As variáveis neonatais que tiveram associação estatisticamente 
significativa com o baixo peso ao nascer foram: sexo feminino (p=0,001); APGAR menor que 
sete no 1º e 5º minutos (ambos com p<0,001); menor idade gestacional (p<0,001); uso de 
surfactante (p<0,001); hemotransfusão (p<0,001); desfecho clínico (p<0,001); comorbidades 
do RN (p=0,005) e dias de internação (p=0,013). As variáveis maternas estatisticamente 
significativas foram número de consultas de pré-natal (p<0,001) e a imunização (p=0,021), 
principalmente antitetânica.   

 
 

Palavras-chave: Recém-nascido de muito baixo peso; Prematuridade; UTI Neonatal. 
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ABSTRACT 

Prematurity, despite technological advances, stands out as one of the great problems of public 
health due to the high rates of morbidity and mortality. Low birth weight is the main classifier 
of the neonate as newborns at risk, which can lead to problems in the development of children 
and possible comorbidities in adult life. The present study aims to trace the clinical-
epidemiological profile of very low birth weight newborns admitted to a Reference Hospital 
in the State of Ceará. METHODS: This is a quantitative, cross-sectional, descriptive study 
with an analytical approach. The study sample was the records of very low birth weight 
newborns admitted to the Neonatal Intensive Care Unit of the Dr. Waldemar de Alcântara 
General Hospital, from January 1, 2015 to December 31, 2015. December 31, 2016. The data 
collection was done through a protocol containing maternal and neonatal variables. To verify 
the existence of association between the variables, the Chi-square or Fisher's Exact tests were 
used. The study was approved by the Ethics and Research Committee of the Federal 
University of Ceará / PROPESQ. 128 newborns were divided into two groups: 1) extreme low 
birth weight (n = 37) and 2) very low birth weight (n = 91). The neonatal variables that had a 
statistically significant association with low birth weight were: female gender (p = 0.001); 
APGAR less than seven in the 1st and 5th minutes (both with p <0.001); lower gestational age 
(p <0.001); surfactant use (p <0.001); blood transfusion (p <0.001); clinical outcome (p 
<0.001); RN comorbidities (p = 0.005) and days of hospitalization (p = 0.013). The 
statistically significant maternal variables were prenatal visits (p <0.001) and immunization (p 
= 0.021), mainly anti-tetanus. 
 
Keywords: Infant, Very low birth weight; Prematurity; Intensive Care Units, Neonatal 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A prematuridade é causa de grande preocupação atualmente, ensejando a 

concretização de estudos e consultorias por diferentes organizações nacionais e internacionais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em publicação de relatório em 2017, estima que em 

2016, aproximadamente, 15 mil crianças morreram por dia antes de concluírem seu quinto 

aniversário. Ainda de acordo com a OMS, 46% dessas crianças, ou sete mil bebês, morreram 

nos primeiros 28 dias de vida (OMS, 2017). 

O relatório supracitado, Levels and Trends in Child Mortality 2017, mostra, também, 

que a proporção de crianças menores de cinco anos que morreram na fase neonatal aumentou 

de 41% para 46% entre os anos de 2000 e 2016 (OMS, 2017). 

 No Brasil, o nascimento de recém-nascidos prematuros apresenta igualmente uma 

tendência de crescimento. A proporção de nascimentos prematuros que era de 5% em 2005, 

passou para 11,9% em 2012 (BRASIL, 2013).  

No Ceará, nasceram 124.929 bebês em 2013. Desse total, 14.514 nasceram antes da 

37a semana de gestação, segundo dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

(SINASC). Portanto, ocorrem em média 39 partos prematuros por dia no Estado, indicando 

uma taxa de prematuridade de 11,61%. Comparando a 2012, com 126.868 nascimentos, dos 

quais 14.699 foram de bebês prematuros, o Estado se manteve estável, com o percentual de 

11,58% nos últimos anos (DATASUS, 2014). 

Em Fortaleza, o quadro é semelhante. Em 2012, nasceram 4.233 bebês prematuros de 

um total de 37.577 nascimentos. Já em 2013, foram 4.180 partos prematuros do universo de 

36.830 registros de nascidos vivos. Os percentuais de prematuridade nos dois anos são de 

11,6% e 11,34%, respectivamente (CEARÁ, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde define pré-termo todo recém-nascido (RN) vivo 

proveniente de gestação inferior a 37 semanas (ou 259 dias) (OMS, 2000). Para Ceccon 

(2007) o parto prematuro e o retardo do crescimento intrauterino são os fatores principais que, 

isolados ou associados, cooperam para o nascimento de crianças com muito baixo peso 

(CECCON, 2007). Tal premissa constitui uma apreensão em saúde pública à medida que se 

pode verificar um crescente risco de morbimortalidade, a curto e longo prazo, quanto menor 

for o peso de nascimento (PICOLLI et al 2012).  
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A OMS classifica como recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) aqueles com 

peso ao nascer menor que 1.500 g (até 1.499g) abrangendo os de extremo baixo peso 

(RNEBP), nascidos com peso inferior a 1.000g. (OMS, 2000).  

Os RNBP constituem fator muito importante na sobrevivência infantil, uma vez que o 

risco de morte nesse grupo aumenta à medida que diminui o peso de nascimento.  Pode-se 

exemplificar como fatores relacionados ao baixo peso ao nascer (BPN): o tabagismo, baixa 

escolaridade, idade materna mais jovem, estado civil, pequeno ganho de peso durante a 

gravidez, hipertensão arterial, infecção do trato geniturinário na gestação, paridade e menor 

número de consultas no pré-natal. Como resultado, o BPN pode ser associado com um maior 

risco de infecções, maior hospitalização e maior disposição a déficit neuropsicológico pós-

natal (SILVESTRIN, et al., 2013). 

Na atualidade, a principal causa de óbitos em crianças menores de um ano são as 

afecções perinatais relacionadas às condições da criança no nascimento e à qualidade da 

assistência à gravidez, ao parto e ao recém-nascido (VICTORA et al., 2011).  

Com o aumento da sobrevida de RNMBP, algumas patologias pouco descritas 

anteriormente têm sido objeto de interesse crescente. Entre as complicações associadas ao 

baixo peso e extremo baixo peso destacam-se as infecções neonatais, a síndrome do 

desconforto respiratório (SDR), a retinopatia da prematuridade (ROP), a anóxia perinatal, a 

hemorragia peri-intraventricular (HPIV), a leucomalácia periventricular (LPV), os distúrbios 

metabólicos, a enterocolite necrosante (ECN), a persistência do canal arterial (PCA) e, a 

longo prazo, o desenvolvimento de displasia broncopulmonar (DBP), uma das complicações 

crônicas mais importantes em prematuros sobreviventes (ARAÚJO; PEREIRA; KAC, 2007). 

Em um estudo realizado por Alves (2009) em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) de Fortaleza-Ceará, evidenciou-se que nos recém-nascidos de muito baixo peso ao 

nascer há maior necessidade de reanimação, ventilação mecânica invasiva e maior frequência 

de óbitos. Correia et al (2014) complementam esses dados com uma pesquisa de base 

populacional feita no Estado do Ceará, onde demonstraram que o peso ao nascer, notadamente 

o muito baixo peso ao nascer, aparece como fator de risco mais relevante para a desnutrição 

na primeira infância. 

A determinação dos processos de prematuridade e baixo peso ao nascer está, muitas 

vezes, associada a fatores de risco biológicos maternos e socioeconômicos; já a sobrevida 

dessas crianças está relacionada à assistência e prevenção de complicações. A melhoria nos 

cuidados com os avanços científicos e tecnológicos das últimas décadas, associada às 
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mudanças na assistência obstétrica e neonatal propiciadas às gestantes e aos recém-nascidos 

(RN) expostos aos fatores de risco, reduziu a mortalidade de bebês prematuros em 

praticamente todas as regiões do mundo, aumentando a sobrevida até mesmo daqueles com 

idade gestacional muitas vezes no limite da viabilidade (NICOLAU, 2006). 

Com os avanços tecnológicos e científicos, associados às tecnologias de cuidado ao 

RN de risco, observa-se um aumento na sobrevida de RNs prematuros e de baixo peso, 

resultando em uma mudança e diminuição do perfil de mortalidade neonatal (KLOCK e 

ERDMANN, 2012). Sabe-se que os coeficientes de mortalidade neonatal são considerados um 

dos principais indicadores para a avaliação das condições de saúde e atendimento da 

população, sobre tudo na assistência as pessoas desde o planejamento familiar a puericultura. 

Importante destacar que o baixo peso ao nascer (menor que 2.500g) é o coeficiente de 

risco isolado mais relevante para a mortalidade infantil. É maior nos extremos de idades da 

mãe e está em torno de 8% no País: 7,9%. Crianças de muito baixo peso ao nascer (menor que 

1.500g) representam de 0,9% (no Norte) a 1,4% (no Sudeste) dos nascidos vivos. Apesar 

dessa prevalência não ser alta, 26,2% (região Norte) e 39% (região Sul) dos óbitos infantis 

ocorrem nesse grupo de bebês, o que reforça a importância da organização do sistema de 

assistência de saúde à gestante e ao RN de risco (LANSKY  et al., 2009). 

Estudos, como da pesquisa Nascer no Brasil, apontam que a prematuridade está 

relacionada às taxas crescentes de cesarianas. Segundo esse estudo, há uma alta prevalência 

de cesarianas antes do trabalho de parto sugerindo um grande número de cesáreas eletivas 

sendo realizadas antes de 39 semanas de idade gestacional em hospitais privados. Essa é uma 

situação preocupante, pois cesarianas eletivas antes de 39 semanas aumentam o risco de 

morbidade neonatal e de desfechos negativos de longo prazo (TORRES, et al., 2014) 

O atendimento perinatal tem sido foco prioritário do Ministério da Saúde, já que no 

componente neonatal reside o maior desafio para a redução da mortalidade infantil nas 

diferentes regiões brasileiras (BRASIL, 2011). 

Desta forma, nos últimos anos a atenção ao nascimento do recém-nascido pré-termo e 

de baixo peso vem passando por profundas mudanças no cenário mundial, decorrentes da 

implantação de tecnologias do cuidar, que apesar de apresentarem baixo custo, possuem alto 

impacto nos resultados desta assistência, tendo como determinantes o desenvolvimento 

socioeconômico, político e cultural e como resultados a melhora orgânica e o aumento da 

sobrevida destes neonatos (LOPES; SANTOS; CARVALHO, 2010). 
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De acordo com o Ministério da Saúde (2013), o acesso a um pré-natal adequado 

(componente neonatal), com o diagnóstico e a intervenção precoce das situações de risco, bem 

como um sistema eficiente de referência hospitalar, regulação dos leitos obstétricos, 

vinculação da gestante à maternidade, além da qualificação da assistência ao parto, são os 

maiores determinantes dos indicadores de saúde relacionados à mãe e ao neonato que têm o 

potencial de diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal. 

Diante dessa problemática, em 24 de junho de 2011, por meio da Portaria Ministerial 

nº 1.459, foi instituida a Rede Cegonha na esfera do Sistema Único de Saúde (SUS), 

considerando que: (a) os indicadores de mortalidade materna e infantil no Brasil ainda são 

altos, especialmente em relação aos países mais desenvolvidos; (b) o acordo internacional 

adotado pelo Brasil de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, em 

especial a meta quatro (reduzir a mortalidade infantil) e meta cinco (melhorar a saúde das 

gestantes); e (c) a necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, 

da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério 

e da assistência à criança (BRASIL, 2011). 

O controle pré-natal adequado poderia ser um fator determinante na redução do 

nascimento de prematuros e de baixo peso nascer, contribuindo diretamente para a redução da 

mortalidade neonatal (JUÁREZ, 2012). 

A assistência perinatal no Brasil é heterogênea. Almeida e Szwarcwald (2012) ao 

pesquisarem mortalidade infantil e acesso geográfico ao parto dos municípios brasileiros 

observaram grande desigualdade no número de leitos obstétricos por 1000 nascidos vivos, 

com concentração nas regiões Sul e Sudeste. As regiões Centro-Oeste e Nordeste 

apresentaram maior quantidade de estabelecimentos com internação para parto, porém, 

poucos deles possuíam UTIN. Os achados refletem diferenças na oferta de serviços de 

atenção ao parto entre as regiões e estados da Federação, com distribuição espacial alternando 

padrões de escassez em algumas áreas e de excesso em outras. Há maior padrão de 

desigualdade quando se considera o atendimento de maior complexidade. 

Dessa forma, observa-se que a descentralização dos serviços de saúde, um dos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), apresentou-se como um grave problema de 

saúde pública, visto que os RN admitidos em UTI da maternidade possuem características que 

poderiam ser abordadas em polos regionais de referência do interior do Estado. Além disso, o 

tempo de transporte desses pacientes dos municípios para a capital proporciona menos 

chances de sobrevida em decorrência do tempo gasto com translado sem assistência inicial. 
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Nesse contexto, torna-se necessário o emprego de cuidados especializados durante e 

após o parto, já que esses RNPT são muito vulneráveis a manipulações e ao desenvolvimento 

de patologias. Esse suporte hospitalar é de extrema importância, porém a permanência no 

hospital deve ser reduzida ao máximo visando minimizar os riscos de mortalidade e 

morbidade (FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA; 2004). 

O grupo de prematuros com muito baixo peso ao nascer foi o que mais de beneficiou com 

as modernas técnicas de cuidados intensivos e o melhor conhecimento da fisiopatologia do 

RN. Na atualidade, a sobrevida de prematuros com peso de 1250g a 1500g está ao redor de 

90%. Houve aumento importante da sobrevida do grupo nascido com peso entre 750g e 

1000g, que se encontra em torno de 60%. Os bebês nascidos pesando abaixo de 750g 

expressam baixa sobrevida, cerca de 20% (TRINDADE; LYRA, 2006).  

A alta prevalência de prematuridade tem importantes repercussões sociais e econômicas 

pela demanda crescente de Unidades de Terapia Intensiva neonatal (UTIN) a curto prazo e a 

longo prazo os custos da atenção requerida pelos que sobrevivem com sequelas (SILVEIRA 

et al, 2008). A terapia intensiva neonatal passou por profundos avanços tecnológicos nos 

últimos anos tornando realidade a sobrevivência significativa de recém-nascidos prematuros e 

de baixo peso, especialmente os de extremo baixo peso (BETTIOL, BARBIERI, SILVA, 

2010; CASTRO; RUGOLO; MARGOTO, 2012).  

 

1.1 Justificativa e Relevância 
 

 

A prevenção do nascimento de recém-nascidos de muito baixo peso deverá ser uma 

das prioridades na assistência pré-natal, pois, seguramente, é um dos aspectos mais importante 

na redução da mortalidade infantil. Frente à magnitude do problema, justifica-se o 

direcionamento das ações que visam o aprimoramento da assistência perinatal e neonatal. 

É importante o conhecimento da frequência de recém-nascidos de muito baixo peso, 

bem como a principal causa de óbito e afecções mais frequentes entre essa população. Isso 

permitirá não só reconhecer quais as mortes que poderiam ser evitadas, com mudanças de 

condutas assistenciais e aprimoramento na abordagem preventiva e terapêutica, como também 

irá auxiliar na definição das prioridades na organização da assistência perinatal dessa 

população. 

Perante esse panorama se faz necessária à intervenção precoce para minimizar as 

consequências deletérias no desenvolvimento dessa criança. Contudo, a estratégia mais 

efetiva na tentativa de garantir um desenvolvimento saudável seria a prevenção tanto da 
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prematuridade quanto de suas complicações, excetuando-se situações em que a interrupção 

precoce da gravidez visa preservar a vida do bebê (morte in útero e natimortos) e/ou da mãe 

(evitar morte materna).  

Nesse aspecto, a pesquisa epidemiológica assume notável importância, pois consiste 

em alicerce para avanços nos cuidados da saúde humana, principalmente daqueles que têm a 

vida toda pela frente. Dessa forma, estudos que estabeleçam o perfil de RNPT em diferentes 

ambientes e contextos são relevantes, pois auxiliam na compreensão de suas necessidades 

especiais e particulares, contribuindo para que os cuidados no período neonatal sejam 

diferenciados e específicos e que a prevenção possa tornar-se uma realidade (OLIVEIRA, et 

al. 2015).  

A disponibilidade de informação epidemiológica adequada permite uma mudança no 

perfil de ações, intervindo diretamente junto aos processos assistenciais e atendendo às 

necessidades atuais dos serviços de saúde e, em particular, as unidades de tratamento 

intensivo neonatal, bem como é eficaz para organizar e avaliar os vários níveis que integram a 

UTIN. 

Desse modo, conhecer os fatores de risco que desencadeiam o parto prematuro e/ou 

baixo peso ao nascer é importante para a equipe de enfermagem, já que os cuidados 

desempenhados por esse profissional podem contribuir para na melhoria da qualidade de vida 

das crianças e suas famílias. 

Assim sendo, conhecer as características da clientela admitida na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, pode colaborar para criar estratégias de prevenção à gestação de risco e ao 

parto prematuro. Tais estratégias podem subsidiar o aprimoramento da equipe 

multiprofissional de saúde, melhorar o cuidado prestado e favorecer a melhoria da expectativa 

de vida dos neonatos e de suas mães. 

Nossos esforços devem ser direcionados ao controle do nascimento do recém-nascido 

prematuro e do recém-nascido de baixo peso ao nascer e na qualificação de serviços 

especializados com tecnologia adequada e recursos humanos capacitados para oferecer um 

atendimento qualificado. 

A justificativa pela problemática se relaciona, também, a minha formação (enfermeira 

obstetra) e prática profissional, Saúde Materno-Infantil, sendo um tema que me traz muitas 

inquietações, daí surge o interesse em conhecer os fatores associados à prematuridade no meu 

contexto de trabalho, visto que há carência de estudos, o que poderá subsidiar na tomada de 
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decisões, estratégias e ferramentas de trabalho para gestores e profissionais da saúde. Dessa 

forma, contribuindo no aprimoramento da assistência materna e neonatal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O prematuro de muito baixo peso ao nascer no contexto da saúde pública 

 

Em todo o mundo, nascem anualmente 20 milhões de bebês pré-termo e de baixo peso. 

O nascimento prematuro é um notável problema de saúde perinatal em todo o mundo e a 

maior causa de mortalidade infantil no Brasil, sendo que as condições perinatais, na maioria 

das vezes, associam-se à prematuridade (BECK, et al., 2010). Destes, um terço morre antes de 

completar um ano de vida.  

No Brasil, a primeira causa de mortalidade infantil são as afecções perinatais, que 

compreendem os problemas respiratórios, a asfixia ao nascer e as infecções, mais comuns em 

bebês pré-termo e de baixo peso. Além disso, muitos bebês são acometidos de distúrbios 

metabólicos, dificuldades para se alimentar e para regular a temperatura corporal. Em nosso 

país, hoje, estamos trabalhando com a visão de um novo paradigma, que é o da atenção 

humanizada à criança, seus pais e à família, respeitando-os em suas características e 

individualidades (BRASIL, 2011).  

A humanização do nascimento, por sua vez, compreende ações desde o pré-natal e 

busca evitar condutas intempestivas e agressivas para o bebê. A atenção ao recém-nascido 

deve caracterizar-se pela segurança técnica da atuação profissional e por condições 

hospitalares adequadas, aliadas à suavidade no toque durante a execução de todos os cuidados 

prestados. Especial enfoque deve ser dado ao conhecimento do psiquismo do bebê, seja em 

sua vida intra como extrauterina, da mãe, do pai e de toda a família. Trabalho importante 

também deve ser desenvolvido com a equipe de saúde, oferecendo-lhes mecanismos para uma 

melhor qualidade no trabalho interdisciplinar (BRASIL, 2011). 

Com o objetivo de contribuir para a mudança de postura dos profissionais e visando à 

humanização da assistência ao recém-nascido, o Ministério da Saúde lançou, por meio da 

Portaria nº 693, de 5 de julho de 2000, a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido 

de Baixo Peso (Método Canguru).  

Com essa Norma, atualizada pela Portaria nº 1.683, de 12 de julho de 2007, os 

hospitais têm em mãos as informações necessárias à aplicação do Método Canguru. Nela 

estão especificados: a população-alvo, os recursos necessários para a adoção do Método, as 

normas gerais e as vantagens para a promoção da saúde do bebê. Essa Norma serve para 

apoiar a capacitação da equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, psicólogos, 
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fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos e nutricionistas) 

na implantação do Método nas unidades de saúde do País. Pretende-se que o Método Canguru 

seja implantado em todas as Unidades Hospitalares de Atenção à Gestante de Alto Risco, 

pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011). 

Os avanços tecnológicos para o diagnóstico e a abordagem de recém-nascidos 

enfermos, notadamente os de baixo peso, aumentaram de forma impressionante as chances de 

vida desse grupo etário. Sabe-se, ainda, que o adequado desenvolvimento dessas crianças é 

determinado por um equilíbrio quanto ao suporte das necessidades biológicas, ambientais e 

familiares, portanto, cumpre estabelecer uma contínua adequação tanto da abordagem técnica 

quanto das posturas que impliquem mudanças ambientais e comportamentais com vistas à 

maior humanização do atendimento (BRASIL, 2011). 

O Brasil, acompanhando a tendência mundial, apresentou redução na mortalidade 

infantil, mas uma força de declínio de igual valor não foi percebida na mortalidade neonatal, 

sugerindo falhas na qualidade da assistência obstétrica e neonatal. O componente neonatal da 

mortalidade infantil reflete a qualidade dos serviços ofertados às mães e aos recém-nascidos 

durante o período antenatal, parto e neonatal (OPAS e OMS, 2006).  

Os resultados da pesquisa Nascer no Brasil demostram que no componente pré-natal 

existem obstáculos distintos para a não realização do mesmo ou para seu início precoce, 

demonstrando as desigualdades sociais que continuam no país, com menor acesso das 

mulheres indígenas e pretas, das mulheres com menor escolaridade, daquelas com maior 

número de gestações e das provenientes das regiões Norte e Nordeste (VIELLAS, et al., 

2014). 

Assim, pode-se inferir que as densas desigualdades nacionais e regionais, o acesso 

limitado aos cuidados necessários, a iniquidade na distribuição de leitos intensivos neonatais e 

a fragilidade dos serviços prestados, contribuem como fatores associados ao risco de morte 

neonatal. 

Há outros fatores explicativos, pelo menos parcialmente, para o paradoxal aumento 

das taxas morte neonatal e de baixo peso ao nascer em grandes centros urbanos: determina-

ções incorretas da idade gestacional, subregistro de nascidos vivos, comportamento 

diferenciado da mulher nas áreas urbanas, tais como a frequência maior do hábito de fumar na 

gestação, o estilo de vida, incluindo o estresse no trabalho (ANDRADE; SZWARCWALD; 

CASTILHO, 2008). 
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O peso ao nascer é descrito por vários autores como um fator de risco para a 

mortalidade neonatal, por outro lado, em países desenvolvidos, tem sido demonstrado que 

cada vez mais sobrevivem prematuros com idades gestacionais e pesos extremamente baixos, 

sendo referidas taxas de sobrevida superiores a 90% para prematuros com pesos entre 1000-

1500 g; 86% para os que pesam entre 751-1000 g; 54-70% para os menores que 750 g 

(PRIGENZI, et al., 2008). 

A implantação das UTI neonatais propicia a sobrevivência de RN cada vez mais 

prematuros e de baixo peso. Porém, parte dessa população, mesmo com cuidados específicos, 

continua a morrer precocemente. 

O nascimento de um neonato prematuro está aliado a complicações maternas e ainda é 

a principal causa de morbidade e mortalidade neonatal, principalmente em idades gestacionais 

precoces. Nesse sentido, essa clientela constitui um grupo de risco, com especificidades 

orgânicas e determinações sociais que necessitam de um cuidado especializado (BENITES, et 

al., 2006). 

A prematuridade pode estar relacionada às causas de óbitos dos recém-nascidos no 

período de estudo, visto que ela encontra-se presente em 57% dos óbitos. Autores descrevem 

que o baixo peso e a prematuridade estão associados ao óbito neonatal e à qualidade da 

assistência pré-natal (NASCIMENTO, et al. 2012). 

A mortalidade nos primeiros dias de vida expressa a complexa conjunção de fatores 

biológicos, socioeconômicos e assistenciais, estando estes fatores relacionados com a atenção 

a gestante e ao RN (SOARES e MENEZES, 2010) Apesar do declínio observado no Brasil, a 

mortalidade infantil permanece como uma grande preocupação em Saúde Pública. Óbitos 

precoces podem ser considerados evitáveis em sua maioria, desde que garantido o acesso em 

tempo oportuno a serviços qualificados de saúde (FERECINI, 2011). 

Assim, a neonatologia sofreu nas últimas décadas várias transformações, o que 

possibilitou melhorar sensivelmente a qualidade da assistência prestada à mãe e ao recém-

nascido. Desse modo, as perspectivas para o futuro são animadoras, uma vez que permitem 

visualizar a adequação dos recursos humanos e materiais, favorecendo a assistência de 

enfermagem neonatal qualificada. 

Percebe-se que o atendimento pré-natal é um dos pontos chaves para o sucesso do 

processo de gestar, nascer e viver/sobreviver e pode ocorrer a partir da prestação de serviços 

qualificados e disponíveis às gestantes e puérperas no contexto da atenção básica de saúde. 
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Já a sobrevida dessas crianças está relacionada à assistência e prevenção de 

complicações. A melhora nos cuidados com os avanços científicos e tecnológicos das últimas 

décadas, associada às mudanças na assistência obstétrica e neonatal propiciadas às gestantes e 

aos recém-nascidos (RN) expostos aos fatores de risco, reduziu a mortalidade de bebês 

prematuros em praticamente todas as regiões do mundo, de forma que aumentou a sobrevida 

até mesmo daqueles com idade gestacional muitas vezes no limite da viabilidade (NICOLAU, 

2006). 

A redução da mortalidade neonatal requer o apoio das políticas públicas com medidas 

mais diretamente relacionadas à qualificação da atenção de saúde. Inicialmente, a efetivação 

da rede regionalizada de atenção perinatal. Segundo, o investimento na implantação das 

práticas baseadas em evidências científicas e qualificação dos processos assistenciais nos 

serviços de pré-natal, e, especialmente, os que assistem ao parto e nascimento. Por um lado a 

rede de atenção perinatal deve garantir à gestante e ao neonato o acesso em tempo adequado 

ao serviço com o nível adequado de complexidade. Por outro, é indispensável assegurar o 

acesso às melhores práticas assistenciais existentes no conhecimento atual e diminuir o grave 

e generalizado distanciamento entre as práticas de atenção ao parto no Brasil e as 

recomendações baseadas em evidências científicas (LANSKY et al., 2014). 

 

2.2 Fatores de risco materno associados à necessidade de unidade de terapia intensiva 

neonatal 
 

As expectativas familiares quanto a uma gestação tranquila e a chegada de um bebê 

saudável muitas vezes não se concretizam perante a necessidade de parto prematuro. A 

chegada de um recém-nascido pré-termo (RNPT), como é denominado aquele que nasce com 

idade gestacional igual ou inferior a 37 semanas (SALGE, et al., 2009), geralmente é 

associada a aflições oriundas das complicações que culminaram na antecipação do parto. 

A prematuridade está diretamente relacionada a causas gestacionais maternas e 

condições socioeconômicas desfavoráveis, uma vez que a falta de informação sobre os 

cuidados adequados durante a gestação, as condições precárias de assistência à saúde e o 

acompanhamento pré-natal insatisfatório são potencialmente prejudiciais ao desenvolvimento 

embrionário (RAMOS e CUMAN, 2009). 
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Ressalta-se que essas estatísticas, além de refletirem as insatisfatórias condições 

socioeconômicas e de saúde da mãe e do bebê, demonstram a inadequada assistência pré-

natal, ao parto e ao recém-nascido a essa clientela. 

Vários fatores, tradicionalmente conhecidos, podem determinar o risco de óbitos no 

período neonatal, como a prematuridade, o baixo peso ao nascer e a asfixia grave ao nascer. 

Estes RNs necessitam de uma assistência mais especializada e podem apresentar a maior 

probabilidade de admissão na UTIN. A determinação desses processos abrange um conjunto 

comum de fatores, dentre os quais destacam-se a situação socioeconômica, a idade materna, o 

baixo peso materno no início da gravidez, o tabagismo, a instabilidade emocional durante a 

gestação e a deficiência na assistência pré-natal (SOUZA, et al., 2002). Alguns fatores 

relacionados às mães também podem contribuir direta ou indiretamente para essas indicações 

como alta paridade, baixa renda familiar e a idade materna avançada. 

A baixa escolaridade da mãe é outro fato que pode influenciar na assistência à gestante 

é, pois é considerado pelo MS como fator de risco obstétrico. A menor escolaridade materna é 

apresentada como perigo para a mãe e para o RN, pois influencia diretamente na realização do 

pré-natal, no acompanhamento perinatal e neonatal aumentando a morbimortalidade nessa 

faixa etária entre aqueles com condições socioeconômicas desfavorecidas (SILVA, et al., 

2013). 

Em relação às patologias durante a gravidez, houve destaque para as infecções, a 

síndrome hipertensiva específica da gravidez (SHEG) e a amniorrexe prematura. Essas 

afecções estão associadas a desfechos gestacionais desfavoráveis, como nascimento 

prematuro, baixo peso ao nascer, ruptura prematura de membranas e infecção puerperal, 

sendo as infecções geniturinárias consideradas as mais significativas (OLIVEIRA e CRUZ, 

2010). 

Enfim, condições gestacionais desfavoráveis podem propiciar a prematuridade e a 

necessidade de tratamento em UTI. Entretanto, o atendimento de qualidade no período 

neonatal pode ser diferencial, contribuindo para diminuir os índices de complicações. 

O aumento no número de cesáreas tornou-se um problema de saúde pública e esses 

índices concederam uma maior morbimortalidade materna e perinatal, quando esse 

procedimento cirúrgico é indicado sem indicação precisa. No Brasil, os motivos que levam a 

realização desse procedimento estão associados a uma inadequada assistência médica e a 

precária educação das gestantes (CARDOSO; ALBERTI; PETROIANU; 2010). 
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As taxas crescentes de cesarianas programadas, com interrupção indevida da gravidez, 

têm como consequência a prematuridade iatrogênica e o aumento da mortalidade infantil e 

perinatal, mesmo entre RN prematuros tardios com peso adequado (BRASIL, 2009). 

Descreve-se também que a prematuridade é um potencial motivo de internações em UTIN. 

Assim, não sendo indicado o parto cesariano, a realização deste pode trazer um maior 

risco de um nascimento prematuro e podem ocorrer eventos indesejáveis, como problemas 

respiratórios, infecção puerperal, morbimortalidade materna e neonatal. Isso aumenta os 

custos para o sistema de saúde, porque o neonato necessitará de uma assistência mais 

especializada (MARAN e UCHIMURA, 2008). 

Melhorias no atendimento à gestante e ao recém-nascido podem levar à redução da 

incidência dessa complicação, pois, apesar dos avanços significativos nos cuidados perinatais, 

a mesma continua sendo uma das causas mais frequentes de morbidade entre os neonatos com 

peso igual ou inferior a 1.500g 19,22 (MALVEIRA, et al., 2006). 

A atenção integral as gestantes durante as consultas de pré-natal e ações preventivas 

para os fatores de riscos maternos são estratégias que devem ser incluídas pelos profissionais 

de saúde e gestores dos serviços de saúde nos cenários que atendem o pré-natal, com a 

finalidade de diminuir as intercorrências no parto. 

Importante ressaltar que tanto a intervenção no período gestacional quanto as 

condições das consultas pré-natais adequadas podem minimizar ou até mesmo retardar o parto 

prematuro, evitando o nascimento antecipado desses pré-termos tão suscetíveis a 

complicações. Ainda, os cuidados despendidos nos casos de internação em UTI podem ser 

determinantes de um desfecho positivo para a qualidade de vida de RNPT (OLIVEIRA, et al., 

2015). 

A mortalidade neonatal está intimamente ligada ao número de consultas de pré-natal 

realizadas pela mãe (MOREIRA; GAÍVA; BITTENCOURT; 2012). Gestantes que realizam 

menos de seis consultas, número preconizado pelo Ministério da Saúde, tornam-se mais 

suscetíveis a fatores que contribuem para complicações e óbito neonatal (MOREIRA; 

GAÍVA; BITTENCOURT; 2012). Destaca-se que um adequado acompanhamento pode-se 

prevenir agravos à saúde do recém-nascido. 

O pré-natal é uma importante garantia de acesso à prevenção de complicações no 

período perinatal. Vários estudos demonstram a importância da atenção de qualidade do pré-

natal para a redução de morbimortalidades neonatais (PADILHA, 2013) Esses resultados 
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evidenciam a necessidade da qualificação da assistência no pré-natal e também às condições 

de assistência ao parto e dos cuidados imediatos após o nascimento. 

Recomenda-se qualificação no atendimento de pré-natal, em vista à minimização dos 

riscos relacionados ao parto e ao nascimento que ocasionam internações em terapia intensiva 

neonatal e danos, por vezes, irreparáveis e que, demandam necessidades especiais de saúde 

permanentes.  

No entanto, infere-se que o modo como o pré-natal é realizado não tem a 

resolutividade esperada, visto que o número de internações por prematuridade ainda se 

encontra elevado, fator que está relacionado à existência de fragilidades na assistência pré-

natal, a citar, problemas no acesso, início tardio, número inadequado de consultas e realização 

incompleta dos procedimentos estabelecidos, comprometendo sua qualidade e efetividade e 

acarretando riscos adicionais à saúde da parturiente e do recém-nato (VIELLAS, et al., 2014). 

           Dessa maneira, iniciar o pré-natal precocemente, já no primeiro trimestre de gestação, 

é importante para que a mulher seja sensibilizada para comparecer às consultas e realizar os 

exames complementares. Além disso, o seguimento de orientações dos profissionais de saúde 

e o tratamento precoce de intercorrências podem contribuir para a prevenção de patologias 

graves durante o ciclo gravídico-puerperal. 

Portanto, a assistência pré-natal deve se dar por meio da inclusão de práticas 

acolhedoras; da ampliação de ações educativas e preventivas; do diagnóstico precoce de 

patologias e de situações de risco gestacional; de estabelecimento de vínculo entre o pré-natal 

e o local do parto; e do fácil acesso a serviços de saúde de qualidade, desde o atendimento 

ambulatorial básico ao atendimento hospitalar de alto risco (VIELLAS, et al., 2014). 

 

2.3 O nascimento prematuro e a internação em unidade de terapia intensiva neonatal 

 

A assistência em neonatologia inicia-se desde o planejamento familiar, quando o casal 

prepara-se para a gravidez. A gestação acontecerá de forma saudável desde que seja 

acompanhada através de um pré-natal de qualidade e humanizado, de fácil acesso aos serviços 

de saúde e com um mínimo de seis consultas durante toda a gestação. Com uma assistência de 

qualidade durante a gravidez, é possível detectar intercorrências que possam antecipar ou 

prolongar o nascimento da criança (BRASIL, 2012). 

O Apgar do 1° e 5° minutos é importante para avaliar as condições fisiológicas e 

identificar o RN que precise de reanimação ou cuidados diferenciados. O Apgar no 1° minuto 
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analisa a necessidade de ressuscitação imediata, enquanto o Apgar no 5° minuto está 

fortemente associado à qualidade do cuidado e indica a realização de uma reanimação bem-

sucedida. Quando os procedimentos realizados são ineficazes, aumenta as possibilidades de 

internações na UTI. Assim, o Apgar no 1° e 5° minuto, a duração da gestação e o peso de 

nascimento são fatores que influenciam, fortemente, o óbito no período neonatal (MARAN e 

UCHIMURA, 2008). 

Nesse sentido, o recém-nascido (RN) deve receber um atendimento especializado 

ainda na sala de parto, atendimento que consiste em manter a temperatura corporal, 

estabelecer uma via aérea pérvia e estimular o inicio da respiração. A equipe de saúde deve 

ainda avaliá-lo de acordo com o escore de Apgar no 1º e 5º minutos de vida após o 

nascimento. (BRASIL, 2013). 

Esse processo é útil para descrever a vitalidade da criança ao nascimento e sua 

consequente adaptação à vida fora do útero, além de prevenir a morbimortalidade neonatal. 

De acordo com a resposta mostrada mediante a avaliação, o profissional de saúde deve 

encaminhar o RN ao alojamento conjunto, a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal 

(UCIN) ou a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (BRASIL, 2011). 

Nesse contexto, torna-se necessário o emprego de cuidados especializados durante e 

após o parto, já que esses RNPT são muito vulneráveis a manipulações e ao desenvolvimento 

de patologias (MARBA et al., 2011). 

Atualmente, o progresso de estudos e da tecnologia dentro da neonatologia tem 

aumentado à sobrevida de prematuros mais imaturos, reduzindo significativamente os índices 

de mortalidade no período neonatal (SOUSA et al., 2017). Esses progressos na assistência 

perinatal, abrangendo novas tecnologias direcionadas à terapia de reposição de surfactante, 

ventilação mecânica (VM) e atendimento padronizado orientado às necessidades do 

prematuro em sala de parto reverteram em aumento expressivo das taxas de sobrevivência 

para recém-nascidos de extremo baixo peso (LIN et al., 2015) 

Esse suporte hospitalar é de extrema importância, porém a permanência no hospital 

deve ser reduzida ao máximo visando minimizar os riscos de mortalidade e morbidade. 

Os distúrbios respiratórios correspondem às intercorrências mais comuns nesse 

período. A presença de problemas respiratórios tem elevado grau de ocorrência que tem sido 

comumente atribuída à imaturidade do organismo dos RNEBP (SOUSA et al, 2017. 

Conforme Tamez e Silva (2006)  a maturação anatômica e funcional dos pulmões requer, pelo 
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menos, 35 semanas de gestação. O desenvolvimento funcional do pulmão fetal e a produção 

de surfactante são necessários para a função respiratória normal.  

Não menos impactantes são suas consequências, pois o RNPT pode sofrer 

complicações, visto que a prematuridade aumenta o risco de dificuldades de adaptação à vida 

extrauterina, principalmente devido à imaturidade anatômica e fisiológica (SALGE, et al., 

2009). 

As complicações da prematuridade também podem fragilizar o sistema nervoso central 

(SNC) e gerar afecções cerebrais. Dentre estas, as mais comuns são as hemorragias peri e 

intraventriculares e a leucomalácia periventricular (MARINHO et al., 2007). 

Em decorrência da exposição a diversos fatores de risco para lesões neurológicas, é 

esperado que os RNPT apresentem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento das habilidades motoras, cognitivas, perceptuais, de linguagem, entre 

outros, sendo que muitos desses prematuros nascem com baixo peso, que consiste em preditor 

de complicações no crescimento e desenvolvimento infantil (BECK et al., 2010). 

Em relação ao recém-nascido, vários fatores de risco concorrem para a condição de 

MBP ao nascer como o sexo, as alterações placentárias e a gemelaridade. Recentes avanços 

tecnológicos na assistência aos neonatos de alto risco têm possibilitado maior sobrevida 

desses recém-nascidos de MBP, às custas do elevado tempo de permanência em unidades de 

terapia intensiva neonatal. Contudo, os procedimentos invasivos a que são submetidos e o 

tempo de internação prolongado associam-se ao maior risco de adquirir complicações que 

contribuem para o aumento da mortalidade em unidades neonatais (SOUZA et al, 2006). 

Estudo realizado por Lemos et al (2010) indica que o baixo peso ao nascer e a 

prematuridade são preditivos de morbidades relevantes, como, a paralisia cerebral, asfixia 

perinatal, sepse, hemorragia peri-intraventricular, displasia broncopulmonar, síndrome 

respiratória aguda, icterícia, meningite, pneumonia, dentre outras. Tais intercorrência e 

morbidades podem acarretar numerosos impactos no desenvolvimento neuropsico-sensório 

motor dos lactentes ao longo da sua vida. 

A síndrome do desconforto respiratório (SDR) continua sendo uma das complicações 

mais frequentes entre os neonatos com peso igual ou inferior a 1.500 g, fato que se tornou 

evidente nessa população e pode estar associado ao elevado índice de necessidade de 

ventilação mecânica em 90,1% (SUGUIHARA e LESSA, 2005). Estudos comprovam que o 

baixo peso e a prematuridade são fatores de risco de destaque para quadros de sepse e que os 
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principais sítios de infecção encontram-se no trato respiratório (HERRMANN; AMARAL; 

ALMEIDA, 2008). 

Devemos levar em conta que se trata de uma população selecionada de pacientes com 

baixa imunidade e submetidos frequentemente a processos invasivos, o que por si só justifica 

o cuidado no controle da infecção (GRANZOTTO, et al., 2012). 

Apesar da comprovação do benefício para o recém-nascido com o uso do corticoide 

antenatal, administrado na gestante, na profilaxia de complicações do recém-nascido 

prematuro, principalmente relacionado à doença da membrana hialina e à hemorragia 

periintraventricular o uso do mesmo é ainda restrito a menos da metade dos pacientes que 

deveriam fazer uso desta droga (MIALL e WALLIS, 2011), 

Intervenções precoces e adequadas propiciarão aos neonatos condições para que, 

mesmo depois de uma internação em uma unidade especializada, seu desenvolvimento ocorra 

de forma satisfatória (KASSAR, et al., 2013). 

O acompanhamento pré-natal é essencial para monitorar o desenvolvimento 

intrauterino e a saúde materna. Sendo assim, o número de consultas presentes no período 

deveria ser diretamente relacionado à idade gestacional, mostrando que tal período foi 

acompanhado e se a gestação foi interrompida por alguma complicação. Aqui, das 81 

gestantes analisadas, 69,1% realizaram pré-natal, sendo o número médio de consultas de 4,6 

(OLIVEIRA, et al., 2015). 

 

2.4 O Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA) 
 

Durante ano de 2000, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Saúde 

do Estado (SESA), inclui no seu PLANO DIRETOR DE INVESTIMENTO (PDI) a fundação 

de uma nova unidade hospitalar, com o intuito de servir de apoio aos hospitais terciários; os 

quais se encontravam superlotados de serviços de assistência hospitalar ocasionada pela 

demanda espontânea e desorganizada da rede, incluindo como uma das causas a baixa 

resolutividade da atenção primária, pois o município de Fortaleza possuía uma cobertura 

inferior a 20% do Programa Saúde da Família (PSF) (SILVA, 2010). 

 Surgiu assim o HGWA ,em dezembro de 2002, com o propósito de prestar serviços de 

saúde de qualidade em nível secundário aos usuários do SUS, referenciados por hospitais 

públicos terciários do Estado do Ceará, com a visão de futuro de consolidar um modelo de 

gestão hospitalar inovador e pioneiro, tornando-se, referencial de excelência na prestação de 
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serviços de saúde no Brasil (ISGH, 2016). Está localizado em Messejana, zona sul do 

município de Fortaleza na abrangência da 6ª Secretaria Executiva Regional (SER VI). 

 No primeiro semestre de 2003, foi inaugurado o serviço de neonatologia com 24 

leitos (UTI e Médio Risco); Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para adultos com 9 

leitos; Unidade de Cuidados Intermediários, com 12 leitos; Pediatria, com 33 leitos e de 

Cirurgia, com 27 leitos. Como já mencionado o HGWA caracteriza-se como um hospital 

secundário, nas clínicas básicas, com 233 leitos em funcionamento, porém com capacidade 

para 310 leitos. Definido como Hospital de “porta fechada” (HGWA, 2008). 

O Hospital cumpre as diretrizes da Central de Regulação do Estado (CRESUS) e da 

Central de Regulação do Município (CRIFOR), vindo suprir as necessidades mais urgentes da 

rede assistencial de referência terciária. O Hospital não possui setor de emergência, nem de 

obstetrícia o processo de internação ocorre pelas centrais de regulação. Na especialidade de 

cirurgia, a entrada do paciente se dá também pelo atendimento ambulatorial. A clientela do 

Hospital origina-se dos diferentes municípios, 67,0% têm como local de domicílio o 

município de Fortaleza. O Hospital atende somente usuário do SUS (SESA, 2008). 

 No que concerne ao local do estudo, a UTI neonatal presta assistência a neonatos 

graves e de médio risco provenientes dos hospitais da rede do Estado do Ceará. O presente 

serviço está destinado ao atendimento de recém-nascidos que necessitam de vigilância 

contínua, buscando recuperação através de ações humanizadas, utilizando a tecnologia como 

suporte para prevenção de sequelas, favorecendo sua reintegração ao convívio familiar. A 

unidade possui apenas oito leitos e recebe apenas pacientes externos, visto que não conta com 

serviço de obstetrícia. 

Mais de 50% dos leitos são ocupados por pacientes com anóxia perinatal grave e 

prematuros extremos com várias complicações, o que impacta na longa permanência. O 

HGWA tornou-se referência em recém-nascidos prematuros anoxiados (HGWA, 2008). 

Os pacientes admitidos no HGWA podem ficar em observação hospitalar por um 

limite de 24 horas. Dentre desse período o médico plantonista, a partir de exames e tratamento 

oportunos, decidirá se o paciente seguirá o tratamento internado ou receberá alta, continuando 

o tratamento em domicílio. 

Esses pacientes são regulados pela Central de leitos do Estado (CRESUS) e da Central 

de Regulação do Município (CRIFOR) por meio de sistema informatizado, o Unisus web. O 

Projeto Unisus é um upgrade tecnológico do software Unisus operado via internet, com todos 

os processos e instituições interconectadas em tempo real, com informações resumidas 
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voltadas para tomada de decisão e controle efetivo do acesso aos leitos de internamentos, de 

urgência/emergência, cirurgias eletivas, agendamento de procedimentos ambulatoriais de 

médio e alto custo e complexidade. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral  

Traçar o perfil clínico-epidemiológico dos recém-nascidos de muito baixo peso ao 

nascer admitidos em um Hospital de Referência no Estado do Ceará.  

 

 

3.2 Específicos 

 Descrever as condições de transferência e admissão hospitalar dos recém-nascidos de 

muito baixo peso; 

 Descrever o padrão de morbidade dos recém-nascidos de muito baixo peso; 

 Identificar as condições de morbidade materna associadas ao recém-nascido de muito 

baixo peso ao nascer; 

 Identificar as principais intercorrências clínicas no período de internamento. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Delineamento 
 
 

Trata-se de estudo quantitativo, transversal, descritivo com abordagem analítica, 

realizado com base nos prontuários do Serviço de Neonatologia de um Hospital de Referência 

do Ceará. 

Para Marconi e Lakatos (2003), no estudo descritivo o pesquisador observa, descreve e 

documenta vários aspectos do fenômeno, sem haver manipulação das variáveis ou busca pela 

relação causa-efeito. Descreve o que existe, determinando a frequência e categorizando as 

informações. No que concerne ao estudo transversal, é apropriado para descrever 

características das populações no que diz respeito a determinadas variáveis e os seus padrões 

de distribuição. 

Quanto à abordagem quantitativa, esta permite a coleta sistemática de informação, 

mediante observação, medição e interpretação cuidadosas da realidade objetiva (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004). Corrobora Cervi (2017) ao afirmar que os métodos quantitativos, 

compreendem uma série de técnicas de pesquisa que objetivam a descrição das quantidades de 

características de determinada população, o estabelecimento de relações causais entre 

variáveis já conhecidas e a realização de inferências a partir de resultados obtidos em 

amostras representativas de populações mais amplas. 

 

4.2 População e Local de Estudo 
 

A população do estudo foi composta por todos os recém-nascidos de muito baixo peso 

ao nascer admitidos na UTI Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, no 

período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016.  Foi realizada uma triagem inicial 

dos recém-nascidos para identificar os que estavam em conformidade com os critérios de 

inclusão do estudo. 

A Unidade Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara foi inaugurada em 

janeiro de 2003, com a missão de oferecer assistência a neonatos graves e de médio risco 

oriundos dos hospitais da rede do Estado do Ceará. A unidade é composta pela UTI neonatal, 

com oito leitos e Berçário de Médio Risco formado por 16 leitos. Em virtude da instituição 

supracitada não dispor de serviço de obstetrícia, os leitos neonatais são destinados somente a 

pacientes externos, os quais adentram por meio do sistema de regulação de leitos.  
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4.3 Critérios de Elegibilidade 

 

4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os critérios de inclusão para compor a amostra da pesquisa foram: recém-nascidos 

prematuros de muito baixo peso ao nascer (menor que 1500g de acordo com a definição da 

OMS), de ambos os sexos, admitidos vivos na UTIN do Hospital Geral Dr. Waldemar de 

Alcântara entre o período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Os pacientes 

com mais de uma admissão na unidade foram incluídos na pesquisa considerando-se como 

uma única internação. A priori seriam excluídos os recém-nascidos, que embora 

preenchessem os critérios de inclusão, não possuíssem prontuários com dados suficientes para 

contemplar o protocolo de pesquisa. No entanto, foram analisados todos os prontuários dos 

recém-nascidos, conforme os critérios de inclusão. 
 

4.4 Amostragem 
 

No período do estudo foram registradas 467 internações de recém-nascidos, 

constituindo 225 em 2015 e 245 em 2016. Desse contingente, 128 (27%) eram de muito baixo 

peso ao nascer, sendo 57 internamentos em 2015 e 71 internamentos em 2016. Portanto, 

foram analisados 128 prontuários de neonatos de muito baixo peso ao nascer que deram 

entrada na UTIN nos anos de 2015 e 2016. Não houve cálculo amostral, pois o objetivo foi 

identificar as características do contingente de crianças assistidas. Importante ressaltar que 

não foram excluídos recém-nascidos da amostra, pois todos atenderam aos critérios de 

inclusão. Os dados acerca das internações foram fornecidos pelo Núcleo de Gestão e 

Segurança do Paciente (NUGESP) do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara.  

 

4.5 Definição de variáveis 
 

 Como variável de referência considerou-se o peso ao nascer. 

 No que concerne as variáveis independentes, as seguintes variáveis maternas foram 

identificadas: idade, paridade, número de consultas de pré-natal, bolsa rota, tabagismo, 

etilismo, uso de drogas ilícitas, imunização e comorbidades (infecção do trato urinário, pré-

eclâmpsia grave, diabetes gestacional).  

Em relação ao recém-nascido foram avaliadas as seguintes variáveis: local do parto, 

sexo, tipo de parto, APGAR, veículo do transporte, equipe do transporte, condições do 
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transporte, uso de surfactante, patologias respiratórias, infecção neonatal, uso de oxigênio, 

fototerapia, hemotransfusão, hemorragia peri-intraventricular (HPIV), desfecho clínico, 

retorno ao ambulatório de follow-up, comorbidades e tempo de internação.  

Importante salientar que, nos prontuários dos recém-nascidos em estudo constam 

formulários com dados maternos e neonatais, sendo de responsabilidade dos médicos e 

enfermeiros o preenchimento dessas informações (ANEXOS A e B).  

 

4.6 Instrumento de coleta de dados 
 

Para a coleta de dados, foi utilizado um protocolo (APÊNCIDE A), elaborado pela 

pesquisadora, que possibilitou o registro de informações de relevância à pesquisa. Foi 

realizada uma avaliação prévia dos impressos que constituíam o prontuário do recém-nascido 

assistido na UTIN. A partir disso, o formulário da pesquisa foi construído. O instrumento está 

dividido em três partes: 1) Identificação do recém-nascido; 2) Perfil da gestante; 3) Perfil 

clínico do recém-nascido.  

 

4.7 Logística 
 

Para a operacionalização da pesquisa, primeiramente, foi realizado um levantamento 

estatístico na base de dados do NUGESP acerca dos internamentos da UTIN. Após a 

delimitação da amostra, foi iniciada a consulta direta aos prontuários. A solicitação e a 

avaliação dos prontuários ocorreram conforme rotina da instituição. A coleta dos dados 

ocorreu nos meses de agosto a novembro de 2017. 

 

4.8 Processamento e Análise dos dados 
 

Inicialmente, as informações foram armazenadas em uma planilha do MsExcel 2010 

em virtude da facilidade de conversão/portabilidade com outros bancos de dados e softwares 

estatísticos. Os dados foram processados em base eletrônica por meio do software de domínio 

público Epi info versão 7.2.2.2. Na análise estatística, os dados foram analisados através do 

software IBM SPSS versão 23. Foram calculadas frequências absoluta e relativa para 

variáveis qualitativas bem como média e desvio padrão para quantitativa. Para verificar 

existência de associação entre as variáveis foi utilizado os testes de Qui-quadrado ou Exato de 

Fisher.  
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A magnitude das associações foi expressa através da medida razão de prevalências e 

respectivos intervalos de confiança. Os resultados foram apresentados em tabelas. Para todos 

os procedimentos inferenciais utilizados foi adotado um nível de significância de 5%. O 

intervalo de confiança adotado para o estudo foi de 95%. Foram considerados estatisticamente 

significativos valores de p<0,05. 

 

4.9 Aspectos Éticos 
 

A pesquisa, inicialmente, foi submetida à Comissão Interna de Pesquisa (CIP) do 

Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara para autorização institucional à realização do 

estudo, sendo concedido parecer favorável para o desenvolvimento do mesmo. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará/PROPESQ, com registro CAAE nº: 61779416.9.0000.5054, sob parecer nº: 

1.825.359 (ANEXO C). 

Por se tratar de pesquisa com dados de prontuário não foi aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No entanto, para garantir a privacidade e o 

anonimato dos sujeitos da pesquisa foram assinados os seguintes documentos: Termos de 

Compromisso para utilização dos dados; Declaração de Fiel Depositário e Termo de Sigilo 

dos dados. 

Esse estudo seguiu, em todas as suas etapas, as condições estabelecidas na Resolução 

nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) (BRASIL, 

2012). 
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5 RESULTADOS 
  

 Foram selecionados e analisados 128 prontuários de recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer, sendo 68 (53%) do sexo feminino e 60 (47%) do sexo masculino (Tabela 1). 

O peso ao nascimento foi estratificado em extremo baixo peso (<1000g) com 37 casos (29%) 

e muito baixo peso (1500g a 1000g), com 91 casos (71%).  
 

Tabela 1. Características dos Recém-Nascidos de Muito Baixo Peso ao Nascer admitidos na 
UTI Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, Fortaleza-CE, 2015-2016. 

Variáveis N % 

Sexo   

Feminino 68 53 

Masculino 60 47 

Peso ao Nascer   

1500g ǀ- 1000g 91 71 

-ǀ 1000g 37 29 
 

 

 

A Tabela 2 apresenta a relação entre às características biológicas e assistenciais dos 

recém-nascidos e o peso ao nascer.  

Em relação ao tipo de parto, 72 (56%) foram por via vaginal e 56 (44%) de partos 

cesáreos. O parto vaginal foi predominante tanto nos extremos baixo peso (67%) como nos 

muito baixo peso (52%). As principais indicações de casarianas foram: síndromes 

hipertensivas específicas da gravidez (SHEG) 21 (37%); descolamento prematuro de placenta 

ou placenta prévia 14 (25%); e apresentação pélvica oito (14%). Entre outras indicações 

estão: prolapso de cordão; amniorrexe prematura; procedência de mão; placenta prévia; 

sofrimento fetal e oligoâmnio. 

O índice de APGAR foi verificado no primeiro e quinto minuto, observando-se um 

grande percentual de recém-nascidos com pouca vitalidade (<7). O índice de APGAR menor 

que sete no primeiro minuto corresponde a sofrimento fetal, registrando-se altíssimo no grupo 

de extremo baixo peso (88%), quadro que se modificou no quinto minuto (57%), denotando 

um certo grau de recuperação. No grupo de muito baixo peso o APGAR <7 caiu de 41 para 

17% do 1º. para o 5º. minuto (p<0,001).  
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Tabela 2 – Características biológicas e assistenciais dos Recém-Nascidos da amostra 
associadas ao Peso ao Nascer. Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, Fortaleza-CE, 
2015-2016. 

Variáveis -| 1000g 
n (%) 

1500 |- 1000 
n (%) 

Total 
(<1.500g) 

Valor p 

Idade Gestacional 
Média 27,4 

D.P. 2,3 
Média 31,1  

D.P. 2,0 
Média 29,2  

D.P. 2,1 <0,001³ 
Sexo    0,001¹ 
Feminino 28 (76) 40 (44) 68 (53,1)  
Masculino 9 (24) 51 (56) 60 (46,9)  
Tipo parto    0,100¹ 
Vaginal 25 (67) 47 (52) 72 (56,3)  
Cesárea 12 (33) 44 (48) 56 (43,7)  
Apgar 1 min    <0,001¹ 
<7 29 (88) 31 (41) 60 (46,9)  
≥7 4 (12) 54 (59) 58 (45,3)  
Apgar 5 min    <0,001¹ 
<7 19 (57) 9 (17) 28 (21,9)  
≥7 14 (43) 76 (83) 90 (70,3)  
Patologias respiratórias    1,000² 
Sim 37 (100) 89 (98) 126 (98,4)  
Não - 2 (2) 2 (1,6)  
Hemorragia Peri-intraventricular    0,222¹ 
Sim 16 (43) 29 (32) 45 (35,2)  
Não 21 (57) 62 (68) 83 (64,8)  
Infecção neonatal     0,150² 
Sim 37 (100) 89 (98) 126 (98,4)  
Não - 2 (2) 2 (1,6)  
Uso de surfactante    <0,001¹ 
Sim 34 (92) 38 (42) 72 (56,3)  
Não 3 (8) 53 (58) 56 (43,8)  
Antibiótico    0,066² 
Sim 36 (97) 78 (86) 114 (89,1)  
Não 1 (3) 13 (14) 14 (10,9)  
Oxigenoterapia    0,556² 
Sim 37 (100) 88 (97) 125 (97,7)  
Não 0 (0) 3 (3) 3 (2,3)  
Fototerapia    0,757¹ 
Sim 29 (78) 69 (76) 98 (76,6)  
Não 8 (22) 22 (24) 30 (23,4)  
Hemotransfusão    <0,001¹ 
Sim 28 (76) 38 (42) 66 (51,6)  
Não 9 (24) 53 (58) 62 (48,4)  

¹ Teste qui-quadrado; ² Teste exato de Fisher; Teste qui-quadrado e Exato de Fisher³ 
 

A idade gestacional (IG) apresentou média de 29,2 semanas (D.P. 2,1), havendo uma 

diferença estatisticamente significante entre crianças de extremo e de muito baixo peso 

(P<0,001).  
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Entre os procedimentos médicos, o uso de surfactante e as hemotransfusões se 

apresentaram significantemente mais administrados aos recém-nascidos de extremo do que de 

muito baixo peso. O surfactante foi administrado em 56,3% dos recém-nascidos da amostra e 

em 92% dos recém-nascidos de extremo baixo peso (P<0,001). A proporção de recém-

nascidos de extremo baixo peso que fizeram hemotransfusão foi de 76%, cerca de três vezes 

maior do que os que não realizaram o procedimento (24%). Assim, quanto menor o peso ao 

nascer, maior o risco de ser submetido a uma hemotransfusão. Fato reafirmado quando 

observamos que entre os recém-nascidos de muito baixo peso, o número de hemotransfusões 

diminuiu (42%). 

Apesar de não apresentarem diferenças significativas estatisticamente, é importante 

ressaltar alguns aspectos das variáveis: patologias respiratórias, infecções, administração de 

antibióticos, uso de oxigenoterapia, fototerapia e hemorragia peri-intraventricular (HPIV).  

Dos 128 recém-nascidos em estudo, 112 (87,5%) apresentaram algum tipo de infecção 

neonatal, com predominância da sepse tardia 68 (53%) e da infecção neonatal precoce 43 

(34%).  No mesmo grupo, 114 (89,1%) fizeram uso de antibioticoterapia.  

Dentre os antibióticos utilizados, destacam-se: amicacina (n=79); ampicilina (n=55); 

tazobactam (n=47); penicilina cristalina (n=45); gentamicina (n=43); cefalotina (n=32); 

vancomicina (n=28); meropenem (n=26); oxacilina (n=23) e cefepime (n=22). 

Quase todos os recém-nascidos (98,4%) apresentaram alguma patologia respiratória, 

sendo a principal a síndrome do desconforto respiratório (SDR) 103 (80%), seguida da SDR 

associada à displasia broncopulmonar 18 (14%). Todos os de extremo baixo peso (100%) 

tiveram alguma complicação respiratória.  

Quanto ao uso do oxigênio, foi administrado em 125 (97,7%) recém-nascidos da 

amostra, sendo necessária a ventilação mecânica em 66% dos casos, enquanto que 34% das 

crianças necessitaram de suporte ventilatório não invasivo (Cpap nasal e/ou oxi-hood). No 

que concerne à icterícia neonatal, 98 (76,6%) dos recém-nascidos da amostra passaram por 

fototerapia, observando-se uma alta frequência de recém-nascidos que foram submetidos a 

esse procedimento independente da diferença de peso.  

Tal como a icterícia, a hemorragia peri-intraventricular (HPIV) merece um olhar 

especial. Nesse estudo, 35,2% dos recém-nascidos foram diagnosticados com essa 

comorbidade. Desses, 43% estão entre os de extremo baixo peso e 32% de muito baixo peso 

ao nascer. Quanto ao grau de comprometimento, 33 (73,3%) com grau I e 12 (26,7%) entre os 

graus II e IV.  
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Apresenta-se na Tabela 3 os dados relativos às Condições de transporte e de Desfecho 

Clínico dos recém-nascidos da amostra. A maioria absoluta dos partos ocorreu em hospital 

119 (93%). O uso de UTI móvel (93,7%) foi predominante para a transferência do RN do 

hospital de parto para o HGWA. A equipe de transporte, composta por médico, enfermeiro e 

técnico de enfermagem, esteve presente em 96% das transferências, sendo que apenas em 4% 

a transferência foi realizada apenas pelo técnico de enfermagem, ou seja, incompleta. As 

condições de transporte foram consideradas inadequadas em 28,9% dos casos, pelos seguintes 

motivos: ausência do médico na transferência; hipotermia no RN; ausência de venóclise; 

ausência de incubadora de transporte (transporte em cuba de acrílico e/ou nos braços da 

técnica de enfermagem); ambulância sem suporte ventilatório; RN desidratado; ausência de 

monitorização (oximetria de pulso); RN admitido com cianose devido à rolha extensa em tubo 

orotraqueal (TOT); RN com tocotraumatismo; RN sem pulseira de identificação e RN 

admitido com hipoglicemia. Vale ressaltar, conforme foi registro nos prontuários pelos 

médicos da admissão na UTIN, em 91 casos o transporte foi considerado adequado.  

O período de internação foi maior entre os RN de extremo baixo peso, média de 72,8 

dias (D.P. 101,6) do que os de muito baixo peso 36,9 dias (D.P 28,7). Portanto, pode-se inferir 

que, quanto menor o peso ao nascer mais prolongado será o internamento (p=0,013). Assim 

como os dias de internação, os óbitos foram mais frequentes entre os de extremo baixo peso 

ao nascer 11 (30%), enquanto que nos muito baixo peso foram 6 (6,6%). De acordo com as 

declarações de óbito avaliadas, a principal causa de óbito foi septicemia (12 casos), estando 

associada com outras comorbidades, como: prematuridade; pneumotórax; síndrome do 

desconforto respiratório; enterocolite necrosante; hipotermia; hemorragia pulmonar, entre 

outros. 

No total ocorreram três transferências hospitalares a partir do HGWA, sendo duas de 

extremos baixo peso, ambas necessárias em virtude do comprometimento neurológico 

(hidrocefalia) dos RNs, sendo necessário acompanhamento especializado. A transferência do 

recém-nascido de muito baixo peso, o qual já estava com alta programada em sete dias, 

ocorreu para o hospital que a mãe já se encontrava internada, de modo a garantir que o 

binômio mãe e filho permanecessem juntos.  

No tocante a alta hospitalar, foi mais favorável nos de muito baixo peso ao nascer 84 

(92,3%), já nos RNs de extremo baixo peso a proporção foi de 65%. Ressalte-se que a adesão 

ao ambulatório de follow-up foi alta, sendo de 96% nos de extremo baixo peso e de 99% nos 

de muito baixo peso ao nascer. Nos prontuário encontram-se anexados o histórico das 
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consultas pós-alta hospitalar, fator bastante positivo para o acompanhamento desses recém-

nascidos. Dentre as principais comorbidades encontradas, total de 28, oito (28%) estão 

relacionadas à retinopatia da prematuridade (três casos identificados entre os de muito baixo 

peso, e cinco casos nos de extremos baixo peso ao nascer); cinco (18%) casos de sífilis 

congênita, todos em muito baixo peso ao nascer; dois (7%) casos de crescimento intrauterino 

restrito (CIUR), ambos em muito baixo peso ao nascer. Os outros casos estão relacionados à 

hidrocefalia, pé torto congênito, policetemia com exosanguineo transfusão parcial, cardiopatia 

congênita, entre outros.  

 

Tabela 3 - Condições de Transferência e Desfecho Clínico dos Recém-Nascidos da amostra 
associadas ao Peso ao Nascer. Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, Fortaleza-CE, 
2015-2016. 

Variáveis -| 1000g 
n (%) 

1500 |- 1000 
n (%) 

Total 
(<1.500g) 

Valor p 

Local parto    0,286² 

Hospital 33 (89,2) 86 (94,5) 119 (93)  

Domicílio 2 (5,4) 4 (4,4) 6 (4,7)  

Ambulância 2 (5,4) 1 (1,1) 3 (2,3)  

Veículo transporte    1,000² 

UTI móvel 35 (95) 85 (93,4) 120 (93,7)  

Ambulância comum 2 (5) 6 (6,6) 8 (6,3)  

Equipe transporte    0,626² 

Completa 35 (95) 88 (96,7) 123 (96)  

Incompleta 2 (5) 3 (3,3) 5 (4)  

Condições do transporte    0,765¹ 

Adequado 27 (73) 64 (70,3) 91 (71,1)  

Inadequado 10 (27) 27 (29,7) 37 (28,9)   

Desfecho Clínico    <0,001² 

Alta melhorada 24 (65) 84 (92,3) 108 (84,4)  

Óbito 11 (30) 6 (6,6) 17 (13,3)  

Transferência 2 (5) 1 (1,1) 3 (2,3)  

Comorbidades do RN    0,005¹ 

Sim 14 (37,9) 14 (15,4) 28 (21,9)  

Não 23 (62,1) 77 (84,6) 100 (78,1)  

Dias de internação 72,8 D.P 101,6 36,9 D.P. 28,7 54,9 D.P. 65,2 0,013³ 
¹ Teste qui-quadrado; ² Teste exato de Fisher 

 

Na Tabela 4, são encontradas variáveis maternas relacionadas ao peso ao nascer. Em 

relação à idade materna, a média encontrada foi de 24,5 anos (D.P. 7,3) nos neonatos de 
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extremo baixo peso e de 25,6 anos (D.P. 7,1) nos neonatos de muito baixo peso ao nascer. No 

geral, a idade mínima foi de 14 anos e máximo de 43 anos.  

As variáveis, número de consultas de pré-natal (p<0,001) e imunização (p=0,021), 

apresentara significância estatística quando os dois grupos de peso foram comparados. Em 

relação ao pré-natal: 24 (19%) mulheres não realizaram pré-natal; 72 (56%) fizeram entre 

uma e cinco consultas; 30 (23%) entre seis e 12 consultas (23%); em dois prontuários não 

continham a informação. Em relação à imunização materna durante a gestação, 52 (41%) 

prontuários não continham essa informação; 49 foram imunizadas com pelo menos uma 

vacina (antitetânica, H1N1 e contra hepatite B) e 27 não receberam nenhuma vacina. No 

grupo de extremo baixo peso a proporção de mães não vacinadas (54%) foi o dobro do 

verificado entre mães de RN com muito baixo peso (27%) (p=0,021).  

Quanto à paridade, primípara ou multípara, não houve diferença significativa entre os 

que nasceram com peso menor ou igual a 1000g.  Entre os neonatos de muito baixo peso ao 

nascer, a maior parte das mulheres eram multíparas 51 (57,3%), as primíparas somaram 38 

(42,7%). 

O registro de bolsa rota estava ausente em 13 (10%) prontuários; 25 (22%) prontuários 

continham registro de bolsa rota no trabalho de parto e 90 (78%) tinham registro de bolsa não 

rota. 

No tocante aos hábitos prejudiciais à saúde/gestação, somente 65 (51%) mulheres 

declararam não fazer uso de nenhuma substância química: 16% referiram ser fumantes; 13% 

relataram uso de álcool; e alarmantes 8,6% faziam uso de drogas ilícitas.  

Quanto à história materna de ocorrência de doenças prévias na gestação, foram 

referidas as seguintes comorbidades: infecção do trato urinário (39 casos), síndromes 

hipertensivas específicas da gravidez (27 casos) e diabetes gestacional (três casos). Em 59 

prontuários não havia informações. 
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Tabela 4 – Fatores maternos associados ao Peso ao Nascer. Hospital Geral Dr.Waldemar de 
Alcântara, Fortaleza-CE, 2015-2016. 

Variáveis -| 1000g 
n (%) 

1500 |- 1000 
n (%) 

Total 
(<1.500g) 

Valor p 

Idade materna 
Média 24,8 

D.P 7,3 
Média 25,6 

D.P 7,1 
Média 25,2 

D.P. 7,2 0,557³ 

Paridade    0,434² 

Primípara 19 (51,3) 38 (42,7) 57 (45)  

Multípara 18 (48,7) 51 (57,3) 69 (55)  

Número de consultas 
Média 2,4 

D.P 2,6 
Média 4,3  

D.P 2,6  <0,001³ 

Bolsa rota    0,706¹ 

Sim 6 (19) 19 (23) 25 (22)  

Não 25 (81) 65 (77) 90 (78)  

Tabagista    0,144² 

Sim 2 (7) 15 (20) 17 (16)  

Não 27 (93) 61 (80) 88 (84)  

Uso de substâncias ilícitas    0,439² 

Sim 1 (3,5) 8 (10,5) 9 (8,6)  

Não 28 (96,5) 68 (89,5) 96 (91,4)  

Etilista    0,753¹ 

Sim 3 (10) 11 (14,5) 14 (13)  

Não 26 (90) 65 (85,5) 91 (87)  

Imunizada    0,021¹ 

Sim 11 (46) 38 (73) 49 (64,5)  

Não 13 (54) 14 (27) 27 (35,5)  

Infecção do Trato Urinário    0,253¹ 

Sim 5 (42) 34 (60) 39 (56,5)  

Não 7 (58) 23 (40) 30 (43,5)  

Síndromes Hipertensivas    0,751² 

Sim 4 (33) 23 (41) 27 (40)  

Não 8 (67) 33 (59) 41 (60)  

Diabetes gestacional    1,000² 

Sim 0 (0) 3 (5) 3 (4,4)  

Não 12 (100) 53 (95) 65 (95,6)  
¹ Teste qui-quadrado; ² Teste exato de Fisher 

Os municípios de procedência materna estão destacados na Figura 1. A maior parte 

das mulheres é procedente de Fortaleza 50 (39%); seguido de: Maracanaú 13 (10%) e Caucaia 
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oito (6%). Em menor quantitativo: Itapipoca, Iguatu, Maranguape, Baturité, Cascavel, Lavras 

da Mangabeira, Paracuru, Guaiuba, Aracati, Mulungu, Limoeiro do Norte, Trairi, Aratuba, 

Pacajus, Beberibe, Quixadá, Canindé, Tauá, São Luís do Curu, Pacatuba, Quixeramobim, 

Pentecoste, Acopiara, Tabuleiro do Norte, Arneiroz, Redenção, Horizonte, Madalena, Itapajé, 

Itapiuna, Jaguaribara e Umirim. 

No mapa é claramente visível a influência do HGWA nas macrorregiões de saúde de 

Fortaleza, Sertão Central e Inhamuns, não havendo casos de transferências a partir das 

macrorregiões de Sobral e Cariri. 
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Figura 1 - Procedência Materna dos Recém-nascidos de Muito Baixo Peso Transferidos para 
o Hospital Waldemar de Alcântara. Estado do Ceará, 2015-2016. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Este estudo de caráter descritivo não teve como objetivo comparar o serviço em 

análise com outras instituições, mas averiguar a realidade dos recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer que são internados nessa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Com isso, 

buscou-se agregar informações que possibilitem criar estratégias que visem à redução da taxa 

de morbimortalidade desse grupo. 

De antemão, destaca-se como a principal limitação deste estudo à utilização de uma 

base de dados secundária, cuja qualidade pode ser afetada pela ausência de registros 

importantes nos prontuários. 

Esta casuística revela uma forte associação entre idade gestacional e o baixo peso ao 

nascer (p<0,001). Estudo com resultado semelhante ocorreu em Cuiabá, em que pacientes 

com menor idade gestacional mostraram maior associação com muito baixo peso ao 

nascimento (p<0,001) (OLIVEIRA, 2015). Pesquisa realizada em Minais Gerais mostrou que 

a maioria dos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (53,8%) possuía entre 28 e 31 

semanas de gestação. Em Caxias do Sul, a idade gestacional média foi de 30,4 semanas (DP ± 

2,89) (MALVEIRA e MORAES, 2006). 

 Observou-se predomínio do sexo feminino 68 (53,1%) em relação ao masculino 60 

(46,9%), embora não significante. Em estudo realizado em Caxias do Sul, percebeu-se que os 

recém-nascidos do sexo masculino apresentaram um risco 4,16 vezes maior de morrer do que 

as meninas (VIEIRA e MENDES, 2015). Fato que pode ser explicado pelo achado do 

presente estudo, que mostrou uma muito maior frequência de meninas em relação aos 

meninos de extremo baixo peso ao nascer (p<0,001) denotando, portanto, uma maior 

sobrevida de meninas em relação aos meninos. 

Em um estudo realizado com recém-nascidos prematuros que deram entrada na UTI 

neonatal no Piauí, constatou-se que a maior frequência era do sexo masculino com 55,1% 

(n=207) (LAGES et.al, 2014).  Índice similar a outro estudo que identificou 57% de recém-

nascidos prematuros do sexo masculino (TADIELO et.al, 2013). No estudo caso controle 

realizado em Fortaleza, verificou-se a associação entre o sexo masculino e a mortalidade 

neonatal (OR = 1,70; IC95%: 1,08-2,67) (NASCIMENTO et.al,2009).  

 Para Vieira e Mendes (2015), o sexo masculino está associado ao aumento de taxas de 

morbimortalidade neonatal precoce por apresentar amadurecimento pulmonar fetal tardio, o 

que ocorre mais precocemente no sexo feminino. Dessa forma, a mortalidade e incidência de 
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problemas respiratórios são menores no sexo feminino (VIEIRA e MENDES, 2015).  De 

acordo com Sousa, Campos e Junior (2013) o sexo feminino é analisado como um fator 

protetor para o amadurecimento mais rápido do pulmão. Dessa maneira, pode-se sugerir um 

olhar mais aguçado ao gênero masculino, em virtude de sua fragilidade adquirida já na 

concepção (DAMIAN, WATERKEMPER E PALUDO, 2016). 

Outro fator fortemente associado ao baixo peso ao nascer foi o índice APGAR. Nessa 

casuística os valores de APGAR, tanto no primeiro como no quinto minuto, foram muito 

significativos estatisticamente (p<0,001). Resultados similares foram encontrados por 

Nascimento et.al, (2009) em Fortaleza, demonstrando forte associação entre o Apgar no 

primeiro minuto < 7 (OR = 17,55; IC95%: 17,55-73,52) e o Apgar no quinto minuto <7 (OR 

= 84,2; IC95%: 19,33-512,59) com o desfecho óbito neonatal. Corrobora Oliveira (2015) em 

um estudo realizado em Cuiabá, o qual teve como resultado que o risco de apresentar um 

Apgar abaixo de 7 no 5º minuto de vida entre os prematuros de menor idade gestacional foi 

3,7 vezes maior comparado aos prematuros com maior idade gestacional (IC95% 1,35 – 

10,13).  

Estudo realizado em Porto Alegre para analisar o perfil epidemiológico das 

internações em uma UTI neonatal entre 2008 e 2010, mostrou que em relação ao 1º minuto de 

vida, houve um aumento de 37% para 42% nos recém-nascidos com Apgar abaixo de 7 e no 

5º minuto de vida o aumento foi 10,9% para 14% dos recém-nascidos que permaneceram com 

Apgar abaixo de 7 (GRANZOTTO, 2012). 

Segundo Araújo et.al (2005), o índice de APGAR possui relevância epidemiológica, 

pois os recém-nascidos com Apgar baixo tem maior risco de internação em UTI e óbito. 

Conforme as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria Programa de Reanimação 

Neonatal (2016), o boletim de Apgar verificado no 1º e 5º minuto após o nascimento do bebê 

não é utilizado para determinar o início da reanimação neonatal. No entanto, sua aplicação 

permite avaliar as condições de nascimento do bebê, bem como possibilita analisar a resposta 

do paciente às manobras realizadas. De qualquer modo, se o Apgar é <7 no 5º minuto, 

recomenda-se realizá-lo a cada cinco minutos, até 20 minutos de vida. É fundamental 

documentar o escore de Apgar de modo simultâneo aos procedimentos de reanimação 

realizados. 

Dentre as complicações neonatais graves, destaca-se a anemia, a qual acomete a 

maioria dos neonatos e ocorre devido a uma descida progressiva da hemoglobina (Hb), a qual 

é nomeada de anemia fisiológica do lactente. Contudo, nos recém-nascidos pré-termo, esse 
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decréscimo da Hb é acentuado e prolongado, sendo proporcional ao grau de prematuridade – 

anemia da prematuridade (JEON e SIN, 2013). O tratamento da anemia se dá 

preferencialmente pela transfusão de concentrado eritrocitário, sendo, assim, a terapêutica 

mais rápida e eficaz (CORREIA et.al, 2016). 

No presente estudo, a hemotransfusão apresentou-se muito fortemente associada 

(p<0,001) ao grupo de extremo baixo peso, no qual 28 (76%) foram hemotransfundidos, 

enquanto no grupo de muito baixo peso ao nascer 38 (42%) precisaram desse procedimento.  

Corrobora com esse achado o estudo realizado em Portugal, onde dentre a amostra 

obtida (160 RNs), 88 (55%) realizaram pelo menos uma transfusão e 72 (45%) não realizaram 

nenhuma transfusão. Verificou-se, ainda, que nos RNs com menor peso ao nascer e menor 

idade gestacional, a anemia foi mais grave e houve maior necessidade de transfusão de 

hemoconcentrados (CORREIA et,al 2016). De acordo com Kirpalani et.al (2006) cerca de 

80% dos neonatos de extremo baixo peso são transfundidos pelo menos uma vez durante o 

seu internamento. 

A administração de surfactante também está entre os procedimentos mais realizados 

nos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer. Na presente análise, constatou-se que 34 

(92%) dos neonatos de extremo baixo peso ao nascer fizeram uso de surfactante. Já entre os 

de muito baixo peso o total foi 38 (42%) neonatos. Pode-se inferir, que quanto menor o peso, 

maior a possibilidade da necessidade de se administrar surfactante.  

No estudo transversal realizado no Rio Grande do Sul, onde foram analisados 126 

prontuários, Apenas 19,0% das crianças pesquisadas utilizaram surfactante pulmonar. 

(DAMIAN, WATERKEMPER E PALUDO, 2016). Já em Piccoli ET al (2012) 87 (56,8%) 

dos RNs fizeram uso de surfactante exógeno. 

Diversos estudos confirmaram que o uso do surfactante exógeno diminui a 

mortalidade e a gravidade da síndrome do desconforto respiratório (SANTOS, 2016). O 

surfactante atua na estabilização dos alvéolos, reduzindo o risco de óbito neonatal pelo 

acréscimo da capacidade residual funcional do pulmão e desse modo, melhorando a relação 

ventilação-perfusão corrigindo a hipoxemia (OLIVEIRA et.al, 2013). 

Em relação ao tempo de internação, os neonatos de extremo baixo peso 

permaneceram, em média, 73 dias internados (D.P. 101,6), uma vez que os neonatos de muito 

baixo peso ao nascer ficaram, em média, 37 dias internados (D.P.28,7). Assim sendo, pode-se 

afirmar que peso ao nascer está fortemente associado ao tempo de internação em UTI 
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neonatal (p=0,013). O tempo mínimo de internação da amostra foi de um dia e o máximo 493 

dias. 

No Rio Grande do Sul, os recém-nascidos permaneceram, em média, 23 dias 

internados (D.P. 38 dias). O tempo mínimo de hospitalização também foi de um dia e o 

máximo 363 dias (DAMIAN, WATERKEMPER E PALUDO, 2016). 

 Em Cuiabá a mediana e os quartis do tempo de internação para os neonatos com idade 

gestacional menor que 28 semanas foi de 71,5 dias; para o grupo com idade gestacional entre 

28 e 31 semanas foi 50 dias e para os com idade gestacional entre 32 e 36 semanas foi de 13 

dias com diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,001) (Tukey <0,001) 

(OLIVEIRA, 2015). 

 No que diz respeito ao desfecho clínico, do total de neonatos estudados, 108 (84,4%) 

tiveram alta, três (2,3%) foram transferidos para outro hospital e 17 (13,4%) foram a óbito. 

Diante desse achado, conclui-se que quanto maior o peso ao nascer, menor será o tempo de 

internação, maior a prevalência de sobrevida e menor o risco de morte. 

 Na casuística de Piccoli et.al (2012), do total da amostra (153), 113 (73,86%) 

sobreviveram até a alta hospitalar e entre os recém-nascidos de extremo baixo peso houve 

uma sobrevivência de 48,27%. 

 No estudo do Rio Grande do Sul, das crianças estudadas, 77% tiveram alta, 9,5% 

foram transferidas para outros hospitais, sendo a maior parte delas por necessitarem de 

tratamento de maior complexidades; já a taxa de mortalidade obteve índice de 11,1% dos 

casos (DAMIAN, WATERKEMPER E PALUDO, 2016). 

 No que tange as variáveis maternas de significância estatística nesse estudo, destaca-se 

o número de consultas de pré-natal. Chama a atenção neste estudo o achado de que 20% das 

gestantes não fizeram o pré-natal. Entre as mães que fizeram a média de consultas nos que 

nasceram com extremo baixo peso foi de 2,4 (D.P. 2,6), já nos de muito baixo peso 4,3 (D.P. 

2,6). Resultado semelhante foi encontrado em um estudo caso-controle realizado em 

Fortaleza, o qual mostrou associação entre o número inferior a quatro consultas de pré-natal e 

o óbito neonatal (OR = 5,03; IC95%: 2,35-10,89) (NASCIMENTO et.al,2009).  

Em outro estudo de coorte realizado em Cuiabá verificou-se que, para os prematuros 

com IG < 32 semanas, a média de consultas pré-natal foi 4,73 ± 2,53 e para os com IG ≥32 

semanas, 5,87 ± 2,09. Houve significância estatística entre as mesmas (p<0,001) e um risco de 

ter menos que sete consultas de pré-natal é 43% maior entre os recém-nascidos com IG <32 
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semanas em relação aos recém-nascidos com IG ≥ 32 semanas [RR=1,43; IC95% 1,21 – 1,69] 

(OLIVEIRA, 2015). 

Como pode ser elucidado pelos estudos supracitados; a realização das consultas de 

pré-natal é um dos fatores determinantes no bem estar materno e fetal, tendo forte relação 

com a morbimortalidade neonatal. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o total de consultas deverá ser de, no mínimo, 

seis, com acompanhamento alternado entre médico e enfermeiro. Contudo, apesar da 

ampliação da cobertura no acompanhamento de pré-natal, contraditoriamente, observa-se um 

aumento da morbimortalidade materna e perinatal no Brasil (BRASIL, 2013).  

Segundo Melo, Oliveira e Mathias (2015) embora se tenha conhecimento acerca da 

importância que o cuidado pré-natal desempenha sobre a saúde materna e neonatal, 

determinados dados revelam o comprometimento da qualidade dessa atenção, como a 

incidência de sífilis congênita e hipertensão arterial na gestação que, caso não diagnosticadas 

e tratadas oportunamente, podem desencadear consequências indesejáveis para a mãe e para o 

feto/bebê. Estas e outras comorbidades gestacionais, com graus variáveis de sequelas, podem 

ser decisivas para o óbito materno e neonatal, como malformações congênitas, infecções, pré-

eclâmpsia e eclampsia, ganho de peso fetal inadequado e o nascimento prematuro (BRASIL, 

2006). 

Tais complicações podem ser evidenciadas no presente estudo, em que apesar da 

fragilidade das informações maternas nos prontuários (ausente na maioria dos prontuários), 

foi possível identificar que: 27 mulheres tiveram alguma síndrome hipertensiva na gestação, 

sendo que 20 delas tiveram indicação de cesárea em virtude dessa complicação; 21 casos de 

indicação de cesárea por descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia; 39 mulheres 

com diagnóstico de infecção do trato urinário. 

No estudo de coorte realizado por Oliveira (2015) em Cuiabá, revelou complicações 

na maioria das gestações (94,87%) sendo as mais frequentes: infecção materna (37,68%, 

sendo ITU a mais comum ocorrendo em 34,78%), sofrimento fetal (33,70%), DHEG 

(32,24%) e sangramentos por descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia 

(29,35%). 

Chama atenção também nos resultados deste estudo a elevada proporção de mães que 

utilizaram drogas ilícitas (9%), além de reportarem consumo de álcool (13%) e tabaco (16%). 

A associação entre estas substâncias e a gestação não só predizem um desfecho desfavorável 
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para o recém-nascido, como também alertam para os cuidados que estas crianças receberão 

em domicílio após a alta hospitalar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O baixo peso ao nascer é considerado a condição mais importante relacionado à 

morbimortalidade infantil (BRASIL, 2011). Desse modo, investigar o perfil de recém-

nascidos de muito baixo ao nascer internados em uma UTIN possibilita traçar um diagnóstico 

das condições de nascimento, das condições e do desfecho dessa população. Assim, 

contribuindo na tomada de decisões estratégias que visem melhorar a assistência materna e 

neonatal, tendo como impacto a redução dos nascimentos prematuros e/ou de muito baixo 

peso, bem como aumentar a sobrevida e melhorar qualidade de vida desse grupo 

populacional.  

Nesse estudo, o perfil dos recém-nascidos pesquisados foi representado pelo sexo 

feminino, principalmente entre os de extremo baixo peso, com a nota do índice de Apgar 

satisfatória na maioria dos casos, tendo prevalência as doenças respiratórias - especialmente a 

síndrome do desconforto respiratório, como necessidade de ventilação mecânica invasiva e 

surfactante - e as doenças infecciosas, principalmente a sepse, sendo necessário o uso de 

antibióticos. Destaque, também, a anemia, notadamente nos de extremo baixo peso, sendo 

responsável pela prevalência das hemotransfusões. A maioria dos partos ocorreu por via 

vaginal. 

No que tange as condições maternas, a maior parte dos nascimentos de muito baixo 

peso está associado ao número de consultas de pré-natal, onde apenas 23% das mulheres 

realizaram entre seis e 12 consultas, estando em conformidade com o que preconiza o 

Ministério da Saúde. 

O nascimento de neonatos de muito baixo peso ao nascer demanda investimentos em 

recursos técnicos, humano e financeiro do sistema de saúde materno-fetal. Compreende-se a 

primordialidade de se delinear ações na saúde pública, com base com foco no pré-natal, 

priorizando ações como a captação oportuna das gestantes, a identificação precoce dos sinais 

de risco ou de alteração durante a gestação e fortalecimento das redes de atenção à saúde, para 

que assim, se possa diminuir a incidência de partos prematuros e complicações neonatais 

(DAMIAN, WATERKEMPER E PALUDO, 2016). Relevante enfatizar que além do 

quantitativo, busca-se um atendimento humanizado e qualificado, em todos os níveis de 

atenção, a ser prestado ao binômio mãe e filho.  
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APÉNDICE A – PROTOCOLO PARA COLETA DE DADOS 
 

   FICHA PARA ANÁLISE DOS PRONTUÁRIOS 

DADOS DA COLETA 
Local: Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara 
Pesquisador: ____________________________ 
Data: ___/___/2017        Hora: ____: _____       Nº da ficha: ______ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO 
Nome: __________________________________________________________________________ 

Nº do prontuário:____________        Sexo: M (    )  F (    )   DN:___/___/___  Hora: ____:_____ 

Endereço: _______________________________  Município de origem: ____________________ 

Tipo de parto: (   ) Vaginal  (   ) Fórceps  (   ) Cesárea: Indicação__________________________ 

IG/Capurro/Newballard: ____s ____d    APGAR: (1’ ___/ 5’___) Peso ao nascer: _________g 

Estatura: ______ cm   PC _____ cm   PT ____ cm 

Data da admissão:____/___/____  Peso na admissão: _______g 

Condições de transporte: veículo: _______________ equipe______________________________ 

Diagnóstico inicial: ________________________________________________________________ 

2. PERFIL DA GESTANTE 
Nome: ___________________________________________________         Idade: ______ 

G____P____A____    Nº de consultas de PN: ______ Bolsa rota: (  ) não (  ) sim: tempo_______ 

Tabagismo: (  ) sim (  ) não Etilismo: (  ) sim (  ) não 

Vacinas administradas: (  )Antitetânica: nº doses_______ (   ) HIN1  (   ) Hepatite B 

Comorbidades:  (   ) ITU  (   ) Pré-eclâmpsia  (   ) Diabetes  

(   ) Outras patologias______________________________________________________________ 

Exames: (   ) VDRL  (    ) HIV  Toxoplasmose: IgG (    ) IgM (    )   CMV: IgG (    ) IgM (    )    

Rubéola: IgG (    ) IgM (    )      (    ) HbsAG    (    ) Outros: _______________________________ 

3. PERFIL CLÍNICO DO RECÉM-NASCIDO 
Setor de internamento do RNPT de muito baixo peso:     (    ) UTIN    (     ) BMR 

Uso de surfactante exógeno: (   ) não  (  ) sim 

Realizado ultrassom transfontanelar: (   ) não  (  ) sim  Resultado:_________________________ 

Patologias neurológicas: (   ) não  (  ) sim Qual (is): _____________________________________ 

Patologias respiratórias: (   ) não  (  ) sim Qual (is):_____________________________________ 

Presença de processos infecciosos: (   ) não  (  ) sim Qual (is):_____________________________ 

Uso, tipo e permanência em suporte ventilatório: ______________________________________ 

Tempo de internamento: ______________________ 

Desfecho clínico: 1. ( ) alta melhorada 2. ( ) transferido para outro hospital – motivo: 
___________________  3. (   ) óbito – causa (s): _________________________________________ 

 



61 
 

 
 

 

                        ANEXO A – FICHA DE ADMISSÃO MÉDICA 
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ANEXO B – FICHA DE ADMISSÃO DE ENFERMAGEM 
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ANEXO C – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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RESUMO 

Introdução: A prematuridade, apesar dos avanços tecnológicos, se sobressai como um dos 

grandes problemas de saúde pública em virtude das altas taxas de morbimortalidade; sendo o 

baixo peso ao nascer o principal classificador do neonato como de risco. Objetivo: Traçar o 

perfil clínico-epidemiológico dos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer admitidos em 

um hospital de referência no estado do Ceará. Métodos: Estudo quantitativo, transversal, 

descritivo com abordagem analítica. A amostra do estudo foram os prontuários de recém-

nascidos de muito baixo peso ao nascer admitidos em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. A coleta de dados se deu através de 

protocolo com variáveis maternas e neonatais. Para verificar a associação entre as variáveis 

foram utilizados os testes de Qui-quadrado e/ou Exato de Fisher. Resultados: As variáveis 

neonatais que tiveram associação estatisticamente significativa: sexo feminino (p=0,001); 

APGAR menor que sete no 1º e 5º minutos (ambos com p<0,001); menor idade gestacional 

(p<0,001); uso de surfactante (p<0,001); hemotransfusão (p<0,001); desfecho clínico 

(p<0,001); comorbidade do RN (p=0,005) e dias de internação (p=0,013). As variáveis 

maternas estatisticamente significativas: número de consultas de pré-natal (p<0,001) e a 

imunização (p=0,021). Considerações: O estudo mostra que são necessários investimentos 

em recursos técnicos, humano e financeiro do sistema de saúde materno-fetal.  

Palavras-chave: Recém-nascido; Recém-nascido Prematuro; Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal.  
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ABSTRACT 

Introduction: Prematurity, despite technological advances, stands out as one of the great 

public health problems due to the high rates of morbidity and mortality; being the low birth 

weight the main classifier of the neonate as risk. Objective: To describe the clinical-

epidemiological profile of very low birth weight newborns admitted to a referral hospital in 

the state of Ceará. Methods: Quantitative, cross - sectional, descriptive study with analytical 

approach. The study sample was the records of very low birth weight newborns admitted to a 

Neonatal Intensive Care Unit between january 2015 and december 2016. Data collection was 

through protocol with maternal and neonatal variables. Chi-square and / or Fisher's exact tests 

were used to verify the association between the variables. Results: Neonatal variables that 

had a statistically significant association: female sex (p = 0,001); APGAR less than seven in 

the 1st and 5th minutes (both with p <0,001); lower gestational age (p <0,001); surfactant use 

(p <0,001); blood transfusion (p <0,001); clinical outcome (p <0,001); RN comorbidity (p = 

0,005) and days of hospitalization (p = 0,013). The maternal variables were statistically 

significant: number of prenatal consultations (p <0,001) and immunization (p = 0,021). 

Considerations: The study shows that investments are necessary in technical, human and 

financial resources of the maternal-fetal health system. 

Keywords: Newborn; Premature Newborn; Neonatal Intensive Care Unit. 
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INTRODUÇÃO 

A prematuridade é causa de grande preocupação atualmente, ensejando a 

concretização de estudos e consultorias por diferentes organizações nacionais e internacionais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em publicação de relatório em 2017, estima que em 

2016, aproximadamente, 15 mil crianças morreram por dia antes de concluírem seu quinto 

aniversário. Ainda de acordo com a OMS, 46% dessas crianças, ou sete mil bebês, morreram 

nos primeiros 28 dias de vida¹.  

A Organização Mundial da Saúde define pré-termo todo recém-nascido (RN) vivo 

proveniente de gestação inferior a 37 semanas (ou 259 dias) e classifica como recém-nascidos 

de muito baixo peso (RNMBP) aqueles com peso ao nascer menor que 1.500 g (até 1.499g) 

abrangendo os de extremo baixo peso (RNEBP), nascidos com peso inferior a 1.000g².  

O peso ao nascer constitui um fator muito importante na sobrevivência infantil, uma 

vez que o risco de morte nesse aumenta à medida que diminui o peso de nascimento.  Pode-se 

exemplificar como fatores relacionados ao baixo peso ao nascer (BPN): o tabagismo, baixa 

escolaridade, idade materna mais jovem, estado civil, pequeno ganho de peso durante a 

gravidez, hipertensão arterial, infecção do trato geniturinário na gestação, paridade e menor 

número de consultas no pré-natal. Como resultado, o BPN pode ser associado com um maior 

risco de infecções, maior hospitalização e maior disposição a déficit neuropsicológico pós-

natal³.  

Na atualidade, a principal causa de óbitos em crianças menores de um ano são as 

afecções perinatais relacionadas às condições da criança no nascimento e à qualidade da 

assistência à gravidez, ao parto e ao recém-nascido4  

Com os avanços tecnológicos e científicos, associados às tecnologias de cuidado ao 

RN de risco, observa-se um aumento na sobrevida de RNs prematuros e de baixo peso, 

resultando em uma mudança e diminuição do perfil de mortalidade neonatal5.  
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Sabe-se que os coeficientes de mortalidade neonatal são considerados um dos 

principais indicadores para a avaliação das condições de saúde e atendimento da população, 

sobre tudo na assistência as pessoas desde o planejamento familiar a puericultura. 

Assim sendo, conhecer as características da clientela admitida na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, pode colaborar para criar estratégias de prevenção à gestação de risco e ao 

parto prematuro. Tais estratégias podem subsidiar o aprimoramento da equipe 

multiprofissional de saúde, melhorar o cuidado prestado e favorecer a melhoria da expectativa 

de vida dos neonatos e de suas mães. 

 A pesquisa teve como objetivo traçar o perfil clínico-epidemiológico dos recém-

nascidos de muito baixo peso ao nascer admitidos em um Hospital de Referência no Estado 

do Ceará. 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo com abordagem analítica, 

realizada com base nos prontuários do Serviço de Neonatologia de um hospital referência do 

Ceará. A população do estudo foi composta por todos os recém-nascidos de muito baixo peso 

ao nascer que foram admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral 

Dr. Waldemar de Alcântara, no período de 1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. 

De início foi realizada uma triagem inicial dos recém-nascidos para identificar os que estavam 

em conformidade com os critérios de inclusão do estudo.  

 Os critérios de inclusão foram: recém-nascidos prematuros de muito baixo peso ao 

nascer (menor que 1500g de acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de ambos os sexos, admitidos vivos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) entre o período de 1° de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. A priori os 

critérios de exclusão foram compostos por prontuários que não possuíssem dados suficientes 
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para contemplar o protocolo da pesquisa. Contudo, foram analisados todos os prontuários dos 

recém-nascidos, conforme os critérios de inclusão.  

 No período do estudo foram registradas 467 internações de recém-nascidos, 

estabelecendo 225 em 2015 e 245 em 2016. Desse circunstancial, apenas 128 (27%) eram de 

muito baixo peso ao nascer, sendo 57 internamentos em 2015 e 71 internamentos em 2016. 

Portanto, foram analisados 128 prontuários de neonatos de muito baixo peso ao nascer que 

deram entrada no UTIN. A coleta se deu por instrumento estruturado em três partes, 

identificação do recém-nascido, perfil da gestante e perfil clínico do recém-nascido, assim, 

possibilitou o registro de informações relevantes à pesquisa.  

As informações foram processadas em base eletrônica por meio do software de 

domínio público Epi info versão 7.2.2.2. Na análise estatística os dados foram analisados 

através do software IBM SPSS versão 2.3. O projeto do estudo obteve parecer favorável pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, com registro CAAE N° 

61779416.9.0000.5054, sob o parecer N° 1825359 de acordo com os preceitos éticos da 

resolução N° 466/12. 

RESULTADOS 

Foram selecionados e analisados 128 prontuários de recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer, sendo 68 (53%) do sexo feminino e 60 (47%) do sexo masculino (Tabela 1). 

O peso ao nascimento foi estratificado em extremo baixo peso (<1000g) com 37 casos (29%) 

e muito baixo peso (1500g a 1000g), com 91 casos (71%). 

A Tabela 2 apresenta a relação entre às características biológicas e assistenciais dos 

recém-nascidos e o peso ao nascer.  

Em relação ao tipo de parto, 72 (56%) foram por via vaginal e 56 (44%) de partos 

cesáreos. O parto vaginal foi predominante tanto nos extremos baixo peso (67%) como nos 

muito baixo peso (52%). As principais indicações de casarianas foram: síndromes 
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hipertensivas específicas da gravidez (SHEG) 21 (37%); descolamento prematuro de placenta 

ou placenta prévia 14 (25%); e apresentação pélvica oito (14%). Entre outras indicações 

estão: prolapso de cordão; amniorrexe prematura; procedência de mão; placenta prévia; 

sofrimento fetal e oligoâmnio. 

O índice de APGAR foi verificado no primeiro e quinto minuto, observando-se um 

grande percentual de recém-nascidos com pouca vitalidade (<7). O índice de APGAR menor 

que sete no primeiro minuto corresponde a sofrimento fetal, registrando-se altíssimo no grupo 

de extremo baixo peso (88%), quadro que se modificou no quinto minuto (57%), denotando 

um certo grau de recuperação. No grupo de muito baixo peso o APGAR <7 caiu de 41 para 

17% do 1º. para o 5º. minuto (p<0,001). 

A idade gestacional (IG) apresentou média de 29,2 semanas (D.P. 2,1), havendo uma 

diferença estatisticamente significante entre crianças de extremo e de muito baixo peso 

(P<0,001).  

Entre os procedimentos médicos, o uso de surfactante e as hemotransfusões se 

apresentaram significantemente mais administrados aos recém-nascidos de extremo do que de 

muito baixo peso. O surfactante foi administrado em 56,3% dos recém-nascidos da amostra e 

em 92% dos recém-nascidos de extremo baixo peso (P<0,001). A proporção de recém-

nascidos de extremo baixo peso que fizeram hemotransfusão foi de 76%, cerca de três vezes 

maior do que os que não realizaram o procedimento (24%). Assim, quanto menor o peso ao 

nascer, maior o risco de ser submetido a uma hemotransfusão. Fato reafirmado quando 

observamos que entre os recém-nascidos de muito baixo peso, o número de hemotransfusões 

diminuiu (42%). 

Apesar de não apresentarem diferenças significativas estatisticamente, é importante 

ressaltar alguns aspectos das variáveis: patologias respiratórias, infecções, administração de 

antibióticos, uso de oxigenoterapia, fototerapia e hemorragia peri-intraventricular (HPIV).  
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Dos 128 recém-nascidos em estudo, 112 (87,5%) apresentaram algum tipo de infecção 

neonatal, com predominância da sepse tardia 68 (53%) e da infecção neonatal precoce 43 

(34%).  No mesmo grupo, 114 (89,1%) fizeram uso de antibioticoterapia.  

Dentre os antibióticos utilizados, destacam-se: amicacina (n=79); ampicilina (n=55); 

tazobactam (n=47); penicilina cristalina (n=45); gentamicina (n=43); cefalotina (n=32); 

vancomicina (n=28); meropenem (n=26); oxacilina (n=23) e cefepime (n=22). 

Quase todos os recém-nascidos (98,4%) apresentaram alguma patologia respiratória, 

sendo a principal a síndrome do desconforto respiratório (SDR) 103 (80%), seguida da SDR 

associada à displasia broncopulmonar 18 (14%). Todos os de extremo baixo peso (100%) 

tiveram alguma complicação respiratória.  

Quanto ao uso do oxigênio, foi administrado em 125 (97,7%) recém-nascidos da 

amostra, sendo necessária a ventilação mecânica em 66% dos casos, enquanto que 34% das 

crianças necessitaram de suporte ventilatório não invasivo (Cpap nasal e/ou oxi-hood). No 

que concerne à icterícia neonatal, 98 (76,6%) dos recém-nascidos da amostra passaram por 

fototerapia, observando-se uma alta frequência de recém-nascidos que foram submetidos a 

esse procedimento independente da diferença de peso.  

Tal como a icterícia, a hemorragia peri-intraventricular (HPIV) merece um olhar 

especial. Nesse estudo, 35,2% dos recém-nascidos foram diagnosticados com essa 

comorbidade. Desses, 43% estão entre os de extremo baixo peso e 32% de muito baixo peso 

ao nascer. Quanto ao grau de comprometimento, 33 (73,3%) com grau I e 12 (26,7%) entre os 

graus II e IV.  

Na Tabela 3, são encontradas variáveis maternas relacionadas ao peso ao nascer. Em 

relação à idade materna, a média encontrada foi de 24,5 anos (D.P. 7,3) nos neonatos de 

extremo baixo peso e de 25,6 anos (D.P. 7,1) nos neonatos de muito baixo peso ao nascer. No 

geral, a idade mínima foi de 14 anos e máximo de 43 anos.  
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As variáveis, número de consultas de pré-natal (p<0,001) e imunização (p=0,021), 

apresentara significância estatística quando os dois grupos de peso foram comparados. Em 

relação ao pré-natal: 24 (19%) mulheres não realizaram pré-natal; 72 (56%) fizeram entre 

uma e cinco consultas; 30 (23%) entre seis e 12 consultas (23%); em dois prontuários não 

continham a informação. Em relação à imunização materna durante a gestação, 52 (41%) 

prontuários não continham essa informação; 49 foram imunizadas com pelo menos uma 

vacina (antitetânica, H1N1 e contra hepatite B) e 27 não receberam nenhuma vacina. No 

grupo de extremo baixo peso a proporção de mães não vacinadas (54%) foi o dobro do 

verificado entre mães de RN com muito baixo peso (27%) (p=0,021).  

Quanto à paridade, primípara ou multípara, não houve diferença significativa entre os 

que nasceram com peso menor ou igual a 1000g.  Entre os neonatos de muito baixo peso ao 

nascer, a maior parte das mulheres eram multíparas 51 (57,3%), as primíparas somaram 38 

(42,7%). 

O registro de bolsa rota estava ausente em 13 (10%) prontuários; 25 (22%) prontuários 

continham registro de bolsa rota no trabalho de parto e 90 (78%) tinham registro de bolsa não 

rota. 

No tocante aos hábitos prejudiciais à saúde/gestação, somente 65 (51%) mulheres 

declararam não fazer uso de nenhuma substância química: 16% referiram ser fumantes; 13% 

relataram uso de álcool; e alarmantes 8,6% faziam uso de drogas ilícitas.  

Quanto à história materna de ocorrência de doenças prévias na gestação, foram 

referidas as seguintes comorbidades: infecção do trato urinário (39 casos), síndromes 

hipertensivas específicas da gravidez (27 casos) e diabetes gestacional (três casos). Em 59 

prontuários não havia informações. 

A maior parte das mulheres é procedente de Fortaleza 50 (39%); seguido de: 

Maracanaú 13 (10%) e Caucaia oito (6%). Em menor quantitativo: Itapipoca, Iguatu, 
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Maranguape, Baturité, Cascavel, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Guaiuba, Aracati, 

Mulungu, Limoeiro do Norte, Trairi, Aratuba, Pacajus, Beberibe, Quixadá, Canindé, Tauá, 

São Luís do Curu, Pacatuba, Quixeramobim, Pentecoste, Acopiara, Tabuleiro do Norte, 

Arneiroz, Redenção, Horizonte, Madalena, Itapajé, Itapiuna, Jaguaribara e Umirim. 

Pode-se inferir, diante dos achados, a forte influência do HGWA nas macrorregiões de 

saúde de Fortaleza, Sertão Central e Inhamuns, não havendo casos de transferências a partir 

das macrorregiões de Sobral e Cariri. 

DISCUSSÃO 

Este estudo de caráter descritivo não teve como objetivo comparar o serviço em 

análise com outras instituições, mas averiguar a realidade dos recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer que são internados nessa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Com isso, 

buscou-se agregar informações que possibilitem criar estratégias que visem à redução da taxa 

de morbimortalidade desse grupo. 

De antemão, destaca-se como a principal limitação deste estudo à utilização de uma 

base de dados secundária, cuja qualidade pode ser afetada pela ausência de registros 

importantes nos prontuários. 

Esta casuística revela uma forte associação entre idade gestacional e o baixo peso ao 

nascer (p<0,001). Estudo com resultado semelhante ocorreu em Cuiabá, em que pacientes 

com menor idade gestacional mostraram maior associação com muito baixo peso ao 

nascimento (p<0,001)6. Pesquisa realizada em Minais Gerais mostrou que a maioria dos 

recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (53,8%) possuía entre 28 e 31 semanas de 

gestação.  

Observou-se predomínio do sexo feminino 68 (53,1%) em relação ao masculino 60 

(46,9%), embora não significante. Em estudo realizado em Caxias do Sul, percebeu-se que os 

recém-nascidos do sexo masculino apresentaram um risco 4,16 vezes maior de morrer do que 
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as meninas7. Nesse estudo, observou-se uma muito maior frequência de meninas em relação 

aos meninos de extremo baixo peso ao nascer (p<0,001) denotando, portanto, uma maior 

sobrevida de meninas em relação aos meninos. 

Em um estudo realizado com recém-nascidos prematuros que deram entrada na UTI 

neonatal no Piauí, constatou-se que a maior frequência era do sexo masculino com 55,1% 

(n=207)8. Índice similar a outro estudo que identificou 57% de recém-nascidos prematuros do 

sexo masculino9.  

Para Vieira e Mendes7, o sexo masculino está associado ao aumento de taxas de 

morbimortalidade neonatal precoce por apresentar amadurecimento pulmonar fetal tardio, o 

que ocorre mais precocemente no sexo feminino. Dessa forma, a mortalidade e incidência de 

problemas respiratórios são menores no sexo feminino.  Diante disso, pode-se sugerir um 

olhar mais aguçado ao gênero masculino, em virtude de sua fragilidade adquirida já na 

concepção10.   

Outro fator fortemente associado ao baixo peso ao nascer foi o índice APGAR. Nessa casuística os 

valores de APGAR, tanto no primeiro como no quinto minuto, foram muito significativos 

estatisticamente (p<0,001).  

Segundo Araújo et al11, o índice de APGAR possui relevância epidemiológica, pois os 

recém-nascidos com Apgar baixo tem maior risco de internação em UTI e óbito. Conforme as 

diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria Programa de Reanimação Neonatal12, o boletim 

de Apgar verificado no 1º e 5º minuto após o nascimento do bebê não é utilizado para 

determinar o início da reanimação neonatal. No entanto, sua aplicação permite avaliar as 

condições de nascimento do bebê, bem como possibilita analisar a resposta do paciente às 

manobras realizadas. De qualquer modo, se o Apgar é <7 no 5º minuto, recomenda-se realizá-

lo a cada cinco minutos, até 20 minutos de vida. É fundamental documentar o escore de 

Apgar de modo simultâneo aos procedimentos de reanimação realizados. 
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Dentre as complicações neonatais graves, destaca-se a anemia, a qual acomete a 

maioria dos neonatos e ocorre devido a uma descida progressiva da hemoglobina (Hb), a qual 

é nomeada de anemia fisiológica do lactente. Contudo, nos recém-nascidos pré-termo, esse 

decréscimo da Hb é acentuado e prolongado, sendo proporcional ao grau de prematuridade – 

anemia da prematuridade13. O tratamento da anemia se dá preferencialmente pela transfusão 

de concentrado eritrocitário, sendo, assim, a terapêutica mais rápida e eficaz14.  

No presente estudo, a hemotransfusão apresentou-se muito fortemente associada 

(p<0,001) ao grupo de extremo baixo peso, no qual 28 (76%) foram hemotransfundidos, 

enquanto no grupo de muito baixo peso ao nascer 38 (42%) precisaram desse procedimento.  

Corrobora com esse achado o estudo realizado em Portugal, onde dentre a amostra 

obtida (160 RNs), 88 (55%) realizaram pelo menos uma transfusão e 72 (45%) não realizaram 

nenhuma transfusão. Verificou-se, ainda, que nos RNs com menor peso ao nascer e menor 

idade gestacional, a anemia foi mais grave e houve maior necessidade de transfusão de 

hemoconcentrados14.   

A administração de surfactante também está entre os procedimentos mais realizados 

nos recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer. Na presente análise, constatou-se que 34 

(92%) dos neonatos de extremo baixo peso ao nascer fizeram uso de surfactante. Já entre os 

de muito baixo peso o total foi 38 (42%) neonatos. Pode-se inferir, que quanto menor o peso, 

maior a possibilidade da necessidade de se administrar surfactante.  

No estudo transversal realizado no Rio Grande do Sul, onde foram analisados 126 

prontuários, Apenas 19,0% das crianças pesquisadas utilizaram surfactante pulmonar10. Já em 

Piccoli et al15, 87 (56,8%) dos RNs fizeram uso de surfactante exógeno. 

O surfactante atua na estabilização dos alvéolos, reduzindo o risco de óbito neonatal 

pelo acréscimo da capacidade residual funcional do pulmão e desse modo, melhorando a 

relação ventilação-perfusão corrigindo a hipoxemia16.  

 



80 
 

 
 

 

 No que tange as variáveis maternas de significância estatística nesse estudo, destaca-se 

o número de consultas de pré-natal. Chama a atenção neste estudo o achado de que 20% das 

gestantes não fizeram o pré-natal. Entre as mães que fizeram a média de consultas nos que 

nasceram com extremo baixo peso foi de 2,4 (D.P. 2,6), já nos de muito baixo peso 4,3 (D.P. 

2,6).  

Em outro estudo de coorte realizado em Cuiabá verificou-se que, para os prematuros 

com IG < 32 semanas, a média de consultas pré-natal foi 4,73 ± 2,53 e para os com IG ≥32 

semanas, 5,87 ± 2,09. Houve significância estatística entre as mesmas (p<0,001) e um risco de 

ter menos que sete consultas de pré-natal é 43% maior entre os recém-nascidos com IG <32 

semanas em relação aos recém-nascidos com IG ≥ 32 semanas [RR=1,43; IC95% 1,21 – 

1,69]17.  

Como pode ser elucidado pelos estudos supracitados; a realização das consultas de 

pré-natal é um dos fatores determinantes no bem estar materno e fetal, tendo forte relação 

com a morbimortalidade neonatal. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o total de consultas deverá ser de, no mínimo, 

seis, com acompanhamento alternado entre médico e enfermeiro. Contudo, apesar da 

ampliação da cobertura no acompanhamento de pré-natal, contraditoriamente, observa-se um 

aumento da morbimortalidade materna e perinatal no Brasil18.  

Segundo Melo, Oliveira e Mathias19, embora se tenha conhecimento acerca da 

importância que o cuidado pré-natal desempenha sobre a saúde materna e neonatal, 

determinados dados revelam o comprometimento da qualidade dessa atenção.  

Tais complicações podem ser evidenciadas no presente estudo, em que apesar da 

fragilidade das informações maternas nos prontuários (ausente na maioria dos prontuários), 

foi possível identificar que: 27 mulheres tiveram alguma síndrome hipertensiva na gestação, 

sendo que 20 delas tiveram indicação de cesárea em virtude dessa complicação; 21 casos de 
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indicação de cesárea por descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia; 39 mulheres 

com diagnóstico de infecção do trato urinário. 

No estudo de coorte realizado por Oliveira17 em Cuiabá, revelou complicações na 

maioria das gestações (94,87%) sendo as mais frequentes: infecção materna (37,68%, sendo 

ITU a mais comum ocorrendo em 34,78%), sofrimento fetal (33,70%), DHEG (32,24%) e 

sangramentos por descolamento prematuro de placenta ou placenta prévia (29,35%). 

Chama atenção, também, nos resultados deste estudo a elevada proporção de mães que 

utilizaram drogas ilícitas (9%), além de reportarem consumo de álcool (13%) e tabaco (16%). 

A associação entre estas substâncias e a gestação não só predizem um desfecho desfavorável 

para o recém-nascido, como também alertam para os cuidados que estas crianças receberão 

em domicílio após a alta hospitalar. 
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CONCLUSÃO 

O nascimento de neonatos de muito baixo peso ao nascer demanda investimentos em 

recursos técnicos, humano e financeiro do sistema de saúde materno-fetal. Compreende-se a 

primordialidade de se delinear ações na saúde pública, com base com foco no pré-natal, 

priorizando ações como a captação oportuna das gestantes, a identificação precoce dos sinais 

de risco ou de alteração durante a gestação e fortalecimento das redes de atenção à saúde, para 

que assim, se possa diminuir a incidência de partos prematuros e complicações neonatais10. 
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ILUSTRAÇÕES 

Tabela 1. Características dos Recém-Nascidos de Muito Baixo Peso ao Nascer admitidos na 
UTI Neonatal do Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, Fortaleza-CE, 2015-2016. 
 
Table 1. Characteristics of Very Low Birth Weight Newborns Admitted to the Neonatal ICU 
of Dr. Waldemar de Alcântara General Hospital, Fortaleza-CE, 2015-2016. 
 

Variáveis N % 

Sexo   

Feminino 68 53 

Masculino 60 47 

Peso ao Nascer   

1500g ǀ- 1000g 91 71 

-ǀ 1000g 37 29 
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Tabela 2 – Características biológicas e assistenciais dos Recém-Nascidos da amostra 
associadas ao Peso ao Nascer. Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara, Fortaleza-CE, 
2015-2016. 
 
Table 2 - Biological and assistance characteristics of the Newborns of the sample associated 
with Birth Weight. Dr. Waldemar de Alcântara General Hospital, Fortaleza-CE, 2015-2016. 

Variáveis -| 1000g 
n (%) 

1500 |- 1000 
n (%) 

Total 
(<1.500g) 

Valor p 

Idade Gestacional 
Média 27,4 

D.P. 2,3 
Média 31,1  

D.P. 2,0 
Média 29,2  

D.P. 2,1 <0,001³ 
Sexo    0,001¹ 
Feminino 28 (76) 40 (44) 68 (53,1)  
Masculino 9 (24) 51 (56) 60 (46,9)  
Tipo parto    0,100¹ 
Vaginal 25 (67) 47 (52) 72 (56,3)  
Cesárea 12 (33) 44 (48) 56 (43,7)  
Apgar 1 min    <0,001¹ 
<7 29 (88) 31 (41) 60 (46,9)  
≥7 4 (12) 54 (59) 58 (45,3)  
Apgar 5 min    <0,001¹ 
<7 19 (57) 9 (17) 28 (21,9)  
≥7 14 (43) 76 (83) 90 (70,3)  
Patologias respiratórias    1,000² 
Sim 37 (100) 89 (98) 126 (98,4)  
Não - 2 (2) 2 (1,6)  
Hemorragia Peri-intraventricular    0,222¹ 
Sim 16 (43) 29 (32) 45 (35,2)  
Não 21 (57) 62 (68) 83 (64,8)  
Infecção neonatal     0,150² 
Sim 37 (100) 89 (98) 126 (98,4)  
Não - 2 (2) 2 (1,6)  
Uso de surfactante    <0,001¹ 
Sim 34 (92) 38 (42) 72 (56,3)  
Não 3 (8) 53 (58) 56 (43,8)  
Antibiótico    0,066² 
Sim 36 (97) 78 (86) 114 (89,1)  
Não 1 (3) 13 (14) 14 (10,9)  
Oxigenoterapia    0,556² 
Sim 37 (100) 88 (97) 125 (97,7)  
Não 0 (0) 3 (3) 3 (2,3)  
Fototerapia    0,757¹ 
Sim 29 (78) 69 (76) 98 (76,6)  
Não 8 (22) 22 (24) 30 (23,4)  
Hemotransfusão    <0,001¹ 
Sim 28 (76) 38 (42) 66 (51,6)  
Não 9 (24) 53 (58) 62 (48,4)  

¹ Teste qui-quadrado; ² Teste exato de Fisher; Teste qui-quadrado e Exato de Fisher³ 
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Tabela 3 – Fatores maternos associados ao Peso ao Nascer. Hospital Geral Dr.Waldemar de 
Alcântara, Fortaleza-CE, 2015-2016. 
 
Table 3 - Maternal factors associated with birth weight. General Hospital Dr. Waldemar de 
Alcântara, Fortaleza-CE, 2015-2016. 

Variáveis -| 1000g 
n (%) 

1500 |- 1000 
n (%) 

Total 
(<1.500g) 

Valor p 

Idade materna 
Média 24,8 

D.P 7,3 
Média 25,6 

D.P 7,1 
Média 25,2 

D.P. 7,2 0,557³ 
Paridade    0,434² 
Primípara 19 (51,3) 38 (42,7) 57 (45)  
Multípara 18 (48,7) 51 (57,3) 69 (55)  

Número de consultas 
Média 2,4 

D.P 2,6 
Média 4,3  

D.P 2,6  <0,001³ 
Bolsa rota    0,706¹ 
Sim 6 (19) 19 (23) 25 (22)  
Não 25 (81) 65 (77) 90 (78)  
Tabagista    0,144² 
Sim 2 (7) 15 (20) 17 (16)  
Não 27 (93) 61 (80) 88 (84)  
Uso de substâncias ilícitas    0,439² 
Sim 1 (3,5) 8 (10,5) 9 (8,6)  
Não 28 (96,5) 68 (89,5) 96 (91,4)  
Etilista    0,753¹ 
Sim 3 (10) 11 (14,5) 14 (13)  
Não 26 (90) 65 (85,5) 91 (87)  
Imunizada    0,021¹ 
Sim 11 (46) 38 (73) 49 (64,5)  
Não 13 (54) 14 (27) 27 (35,5)  
Infecção do Trato Urinário    0,253¹ 
Sim 5 (42) 34 (60) 39 (56,5)  
Não 7 (58) 23 (40) 30 (43,5)  
Síndromes Hipertensivas    0,751² 
Sim 4 (33) 23 (41) 27 (40)  
Não 8 (67) 33 (59) 41 (60)  
Diabetes gestacional    1,000² 
Sim 0 (0) 3 (5) 3 (4,4)  
Não 12 (100) 53 (95) 65 (95,6)  
¹ Teste qui-quadrado; ² Teste exato de Fisher 

 

 


