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RESUMO 

 

TEIXEIRA, G. A. Perfil de mães e o desfecho do nascimento prematuro ou 
termo. 52 fls. Dissertação de mestrado – Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2015. 

O nascimento ou parto com menos de 37 semanas de gestação é considerado 
um problema de saúde pública mundial, pois é tido como um dos principais 
fatores de risco para morbidade e mortalidade neonatal, principalmente na 
primeira semana de vida. O estudo teve por objetivo analisar o perfil das mães de 
bebês prematuros e a termo para o desfecho do nascimento. Trata-se de um 
estudo analítico-descritivo, seccional, com amostra de 109 mães de todos os 
bebês prematuros e 135 mães de bebês a termo selecionados de forma aleatória, 
por sorteio, ocorrido no período de abril a setembro de 2015, em uma 
maternidade pública. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2013; em 
seguida, a análise das estatísticas analítico-descritivas, através do Statistica 10, 
pelo qual foram identificados frequências, proporções, valores de p, com nível de 
significância de 5%, através do teste Qui-quadrado.O projeto foi submetido ao 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
recebendo um parecer favorável (nº 1.047.431/2015).Este estudo possibilitou 
identificar que o perfil socioeconômico de mães de bebês prematuros e a termo 
apresentou, em ambos, baixo nível de escolaridade e baixa renda. Além disso, os 
dados apontam nos dois grupos,antes e durante a gravidez, alta prevalência de 
sedentarismo; significância estatística para sobrepeso e obesidade antes e 
durante a gravidez,com prevalência antes da gravidez de 42,22% das mães de 
bebês prematuros e 48,62% mães de bebês a termo; com pressão alta durante a 
gestação em 32,11% das mães de bebês prematuros e 17,04% das mães de 
bebês a termo. Outrossim, a gravidez só foi planejada em 33,33%, e além disso 
indesejada por 21,1% das mães de bebês prematuros, enquanto 40,37% das 
mães de bebês a termo planejaram a gravidez e 17,78% tiveram gravidez 
indesejada. No que diz respeito ao fator agravante “drogas ilícitas”, houve 
consumo durante a gravidez por 8,26%das mães de bebês prematuros. As 
intercorrências mais frequentes foram:sangramento vaginal (em 43,12% das 
mães de bebês prematuros e 20% das mães de bebês a termo); infecção urinária 
(em 44,95% das mães de bebês prematuros e 40% das mães de bebês a termo); 
e gravidez estressante (em 62,96% das mães de bebês prematuros e 47,41% das 
mães de bebês a termo). Logo, os bebês nasceram com problemas de saúde em 
58,10% dos prematuros e houve nascimento saudável em 96,30% dos bebês a 
termo. Portanto, o perfil de mães com obesidade e sobrepeso, gravidez 
indesejada, usuária de drogas ilícitas durante a gestação, gravidez estressante e 
sangramento vaginal pode associar-se ao nascimento do bebê prematuro como 
evento desfavorável e de risco à saúde da criança. 

DESCRITORES: Prematuro; Fatores de Risco; Cuidado Pré-Natal; Enfermagem 
materno-infantil. 

 

 



ABSTRACT 

 

TEIXEIRA, G. A. Profile of mothers and the outcome of the preterm or full-
term birth. 52 pp. Master’s dissertation– Graduate Nursing Program, Federal 
University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brazil, 2015. 

 

The birth or delivery under 37 weeks of pregnancy is considered a global public 
health problem, since it is seen as one of the main risk factors for neonatal 
morbidity and mortality, particularly in the first week of life. This study had the 
objective of analyzing the profile of mothers of premature and full-term babies for 
the outcome of birth. This is an analytical-descriptive and cross-sectional study, 
with a sample of 109 mothers of all the premature babies and 135 mothers of the 
randomly selected full-term babies, by drawing, occurred in the period from April to 
September 2015, in a public maternity. Data were organized on Microsoft Excel 
2013; subsequently, there was the analysis of the analytical-descriptive statistics, 
through Statistica 10, through which the frequencies, proportions, p values, with 
5% significance level, through the Chi-square test, were identified. The project was 
submitted to the Research Ethics Committee of the Federal University of Rio 
Grande do Norte, receiving a favorable opinion (nº 1047431/2015). This study has 
enabled us to identify that the socioeconomic profile of mothers of premature and 
full-term babies showed, in both, low schooling level and low income. In addition, 
our data point out in the two groups, before and during pregnancy, a high 
prevalence of sedentariness; statistical significance for overweight and obesity 
before and during pregnancy, with 42,22% prevalence before pregnancy of 
mothers of premature babies and 48,62% of mothers of full-term babies; with high 
blood pressure during pregnancy in 32,11% of mothers of premature babies and 
17,04% of mothers of full-term babies. Moreover, pregnancy was only planned in 
33,33%, and also unwanted by 21,1% of mothers of premature babies, while 
40,37% of mothers of full-term babies planned pregnancy and 17,78% had 
unwanted pregnancy. With respect to the aggravating factor “illicit drugs”, there 
was consumption during pregnancy on the part of 8,26% of mothers of premature 
babies. The most frequent complications were: vaginal bleeding (in 43,12% of 
mothers of premature babies and 20% of mothers of full-term babies); urinary 
infection (in 44,95% of mothers of premature babies and 40% of mothers of full-
term babies); and stressful pregnancy (in 62,96% of mothers of premature babies 
and 47,41% of mothers of full-term babies). Accordingly, babies were born with 
health problems in 58,10% of premature births and there was healthy birth in 
96,30% of full-term babies. Therefore, the profile of mothers with obesity and 
overweight, unwanted pregnancy, user of illegal drugs during pregnancy, stressful 
pregnancy and vaginal bleeding may be associated with the birth of premature 
baby as unfavorable and hazardous event for the child’s health. 
 
KEYWORDS: Premature; Risk Factors; Prenatal Care; Maternal-Child Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O nascimento ou parto prematuro (com menos de 37 semanas de 

gestação) é considerado um problema de saúde pública mundial, pois é tido 

como um dos principais fatores de risco para morbidade e mortalidade 

neonatal. Tal realidade vem despertando interesse na comunidade científica 

quanto à produção de conhecimentos que tenham impacto na qualidade da 

assistência, tendo em vista que o crescimento e desenvolvimento fetal são 

importantes preditores para a saúde da criança e do adulto(GOLDENBERG et 

al., 2008; LAWN et al., 2010). 

Além disso, o parto prematuro causa repercussões clínicas que 

demandam cuidados de maior complexidade e, às vezes, por toda a vida, 

acarretando alto custo social e econômico aos países, visto que o nascimento 

pré-termo resulta de um conjunto de fatores inter-relacionados, os quais 

impactam na qualidade de vida dos que sobrevivem com sequelas ou na 

mortalidade infantil (ASSUNÇÃOet al., 2012). 

Em 2012, no ranking mundial da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), os 

primeiros lugares foram ocupados por nações com índices de mortalidade 

muito elevados, como o Afeganistão (1° lugar) com 121,63 de TMI; Níger (2° 

lugar) com109,98 e Mali (3° lugar) com109,08. Já os países com menor TMI 

foram Mônaco (1,8), Japão (2,21) e Bermudas (2,47) (CENTRAL 

INTELLIGENCE AGENCY, 2012).  

Estudos apontam que os Estados Unidos apesar de ser um país 

desenvolvido e mais industrializado que Cuba, Portugal, Singapura ou Reino 

Unido, as crianças morrem mais e sobrevivem com maiores complicações 

devido às características do sistema público de saúde desse 

país(MACDORMAN; MATHEWS, 2010; U.S. DEPARTAMENTO OS HEALTH 

AND HUMAN SERVICES, 2011; KENNER; BOYKOVA, 2014). 

No Brasil, a taxa de mortalidade neonatal (0 a 27 dias de vida) é 

considerada o principal componente da TMI, principalmente o neonato precoce 

(0 a 6 dias de vida) devido à persistência dos problemas na pré-concepção ou 

durante a gestação. Essa TMI diminuiu de 26,6 para 16,2 por mil nascidos 

vivos entre os anos de 2000 e 2010 em virtude da importante queda na 



12 
 

mortalidade pós-neonatal (27 dias a 1 ano de vida) em razão das ações 

centradas na prevenção e no tratamento de infecções. Nesse mesmo período, 

a TMI na região Nordeste reduziu de 38,4 para 20,1 por mil nascidos vivos e 

destes a taxa de mortalidade neonatal era de 22,7 e reduziu para 14,3. Desta 

forma, o período pós-neonatal apresentou, em 2010, a taxa de mortalidade de 

5,8, enquanto o neonatal com 14,3, caracterizando-se como a faixa de 

concentração da mortalidade infantil (BRASIL, 2011).  

A prematuridade é responsável por 14% das causas de mortes de 

crianças no mundo (WHO, 2012). As complicações do parto pré-termo foi uma 

das principais causas de mortes neonatais globais em 2008 e o número de 

crianças pré-termo e com baixo peso ao nascer vem aumentando 

constantemente durante as últimas décadas. Globalmente, 11,1% dos bebês 

nascem pré-termo, o que equivale a mais de 15 milhões de crianças ou mais 

de 1 em cada 10 crianças, em que mais de 60% desses nascimentos ocorrem 

na África e sul da Ásia, no entanto os 10 países com as maiores taxas incluem 

o Brasil, os EUA, a Índia e a Nigéria (BLACK et al., 2010; KENNER; 

BOYKOVA, 2014; PARTNERSHIP FOR MATERNAL NEWBORN AND CHILD 

HEALTH, 2012).  

O Brasil, em 2012, apontou que 76,21% dos óbitos neonatais na 

primeira semana de vida foram de recém-nascidos pré-termo, em que as 

regiões Norte e Nordeste apresentaram as menores proporções, com 69,31% e 

74,54%, abaixo da nacional, enquanto as demais ultrapassaram a nacional, 

sendo a Sudeste 79,49%, Centro-Oeste 78,05%, Sul 77,11%. No estado do Rio 

Grande do Norte 78,26% e no município de Parnamirim 78,94%. Nesse mesmo 

ano, o Brasil apresentou prevalência de nascidos vivos pré-termo de 12,46%, 

no estado do Rio Grande do Norte de 13,59% e no município de Parnamirim 

13,20% (BRASIL, 2012a).  

O parto pré-termo resulta de fatores inter-relacionados em que os 

estudos apontam associação com problemas na pré-concepção ou durante a 

gestação, aspectos ambientais e sociais, raça, altos índices de cesáreas sem 

indicação antes da maturidade fetal (ASSUNÇÃO et al., 2012; GARCÍA; CRUZ; 

MAZIER, 2012; SAMPAIO;PINTO; SAMPAIO, 2012; MUGLIA; KATZ, 2010).   

Com o objetivo de melhorar o acesso, a cobertura e a qualidade 

daassistência à gestante, o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 2000, o 
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Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) estabelecendo 

que sejam realizadas, no mínimo, seis consultas, nas quais se verifique em 

todas as gestantes a pressão arterial, a altura uterina, o peso da gestante e os 

batimentos cardio-fetais. 

Além disso, diante da persistência dos problemas preveníveis na pré-

concepção ou durante a gestação, mantendo a queda dos óbitos neonatais 

aquém do desejado, o MS iniciou, em 2012, a implantação da Rede Cegonha 

que representa um conjunto de mudanças no processo de cuidado à gravidez, 

ao parto e ao nascimento. Das quais, prevê: acolhimento da gestante e do 

bebê, com classificação de risco em todos os níveis de atenção; vinculação da 

gestante à maternidade; realização de exames de rotina com resultados em 

tempo oportuno;ampliação dos serviços e profissionais para estimular o parto 

fisiológico e na humanização do parto e nascimento; organização dos serviços 

de saúde enquanto uma rede de atenção à saúde; melhoria da ambiência dos 

serviços;qualificação das equipes de assistência (BRASIL, 2012b). 

Nesse contexto, conforme o decreto nº 94.406/87 que regulamenta a lei 

do exercício profissional da enfermagem de nº 7.498/86, o enfermeiro tem 

papel fundamental na saúde materno-infantil, tendo em vista o 

acompanhamento da gestante de risco habitual e puérpera através de 

consultas de pré-natal e puerperal. E em caso de pré-natal de alto risco, 

participa juntamente com outros profissionais, constituindo equipe 

multidisciplinar. Além disso, o enfermeiro obstetra presta assistência ao parto 

de evolução fisiológica (sem distócia) e ao recém-nascido, conforme a 

resolução do COFEN nº 0478/2015. 

Nessa perspectiva, esse estudo foi motivado pela necessidade de se 

conhecer o perfil de mães de bebês prematuros e a termo para o desfecho do 

nascimento, tendo em vista a prematuridade ser uma das principais causas de 

mortes em crianças e a partir disso produzir conhecimentos que promovam 

nascimento saudável e redução da mortalidade infantil. De igual modo, a 

vivência da autora como enfermeira assistencial da Estratégia de Saúde da 

Família, na qual prestava assistência no ciclo gravídico-puerperal, a fez buscar 

conhecer de forma mais ampla os fatores de risco associados à 1ª causa de 

óbito neonatal, principal responsável pela TMI. 
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Como relevância social, o desenvolvimento desta pesquisa poderá 

subsidiar na elaboração de artigos científicos e materiais educativos, tais como 

folders, manuais, cartilhas com o intuito de favorecer o conhecimento dos 

profissionais de saúde que prestam assistência a mulheres no ciclo gravídico-

puerperal e orientações as gestantes que buscam os serviços de saúde com 

vistas à melhoria da assistência pré-natal e parto, promoção do nascimento 

saudável e prevenção de agravos à saúde materno-infantil. 

Diante do exposto, levantou-se o seguinte questionamento: qual o perfil 

de mães de bebês prematuros e a termo para o desfecho do nascimento? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar o perfil de mães de bebês prematuros e a termo para o 

desfecho do nascimento. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil socioeconômico de mães de bebês prematuros e a 

termo; 

 Compararas características e condição gestacional de mães de bebês 

prematuros e a termo; 

 Investigar as intercorrências maternas durante a gestação de bebês 

prematuros e a termo; 

 Verificar as condições dos bebês prematuros e a termo, ao nascer. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 DEFINIÇÃO DE NASCIMENTO PRÉ-TERMO E IDENTIFICAÇÃO DA 

IDADE GESTACIONAL 

 

O nascimento pré-termo é definido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como todo nascido vivo com menos de 37 semanas completas de 

gestação (<259 dias) contadas a partir do primeiro dia da data da última 

menstruação (DUM) para as mulheres com ciclos menstruais regulares. Esse 

cálculo se dá através da contagem entre o número de dias da DUM e a data do 

parto, dividindo o total por sete, obtendo o resultado em semanas de gestação 

(BRASIL, 2012b).  

Quando a DUM é desconhecida, mas se conhece o período do mês em 

que ela ocorreu, o MS recomenda como DUM os dias 5, 15 e 25, se o período 

foi no início, meio ou fim do mês, respectivamente. E quando a gestante não 

sabe a data, nem o período da gestação, a idade gestacional (IG) e data 

provável do parto serão determinadas pela aproximação da medição da altura 

do fundo do útero. Durante a evolução da gestação, se o fundo do útero for 

palpado na sínfise púbica, associa-se a 12 semanas de gestação; em meia 

distância entre a sínfise púbica e o umbigo, estima-se a 16 semanas; na 

cicatriz umbilical, equivale a 20 semanas; e a partir desta existe relação direta 

entre as semanas da gestação e a medida da altura uterina. Porém, este 

parâmetro torna-se menos fiel a partir da 30ª semana de idade gestacional 

(BRASIL, 2012b; MONTENEGRO;REZENDE FILHO, 2014). 

Outros aspectos clínicos para o cálculo da IG são o início dos 

movimentos fetais em torno de 18 a 20 semanas de gestação e a presença de 

pulso fetal, a partir de 10 a 12 semanas, identificada pelo sonar-doppler. No 

exame ultrassonográfico do 1º trimestre de gestação, estima-se a idade 

gestacional através do comprimento cabeça-nádega (CCN) com precisão de 

aproximadamente 5 dias, já quando realizado entre 12 a 20 semanas é feito 

pela diâmetro biparietal (DBP) e só fornece precisão de mais ou menos 10 

dias. Esse exame possibilita estimar a IG em situações de imprecisão do 
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registro, ciclos irregulares, amenorreia pós-parto ou pós-anovulatórios, 

“hemorragia de implantação” (MONTENEGRO;REZENDE FILHO, 2014). 

 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

Os partos pré-termo podem ser classificados etiologicamente em 2 

grupos: parto pré-termo espontâneo associado (25%) ou não à ruptura 

prematura das membranas (45%) ou parto pré-termo indicado (30%), 

decorrente da interrupção da gravidez em virtude de intercorrências maternas 

ou fetais, tais como distúrbios hipertensivos, hemorragia, sofrimento fetal, 

gravidez múltipla resultante de técnicas de reprodução assistida 

(MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2014). 

 

 

3.3 FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO NASCIMENTO PRÉ-TERMO 

  

Estudo de caso-controle realizado em Campina Grande-PB apresentou 

como fatores de risco para nascimento pré-termo a idade materna de 35 ou 

mais, pré-termo anterior, pré-natal inadequado, ganho de peso materno 

insuficiente, dano físico materno, hipertensão arterial com eclampsia e sem 

eclampsia, internação durante a gestação, alteração do volume amniótico, 

sangramento vaginal e gestação múltipla (ASSUNÇÃO et al., 2012). 

Outro estudo realizado no Ceará com os dados do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos identificou como fatores de risco associados 

à prematuridade gestantes solteiras, mães jovens (menos de 20 anos), com 

baixa escolaridade e com menor número de consultasde pré-natal. Além disso, 

REZENDE (2014) aponta também os hábitos de vida da gestante, por exemplo, 

tabagismo, uso de drogas ilícitas, estresse, abuso físico (SAMPAIO; PINTO; 

SAMPAIO, 2012). 

Portanto, a seguir serão apresentados os fatores de risco associados 

ao nascimento pré-termo, tais como os aspectos socioeconômicos, 
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características e condições maternas, história reprodutiva materna, 

intercorrências na gestação, assistência pré-natal. 

 

 

3.3.1 Características socioeconômicas 

 

A mortalidade infantil é um acontecimento evitável, dependendo das 

condições de vida da população, tais como alimentação, renda, educação e 

acesso aos serviços de saúde, pois existem vários fatores socioeconômicos 

reconhecidamente associados ao nascimento pré-termo, por exemplo, mães 

jovens ou com 35 anos ou mais, baixo nível de escolaridade, baixa renda 

familiar, profissão/ocupação (SILVEIRA et al., 2010). Além disso, alguns 

estudos apontam o bom nível de escolaridade como fator importante para os 

cuidados de saúde da díade mãe-filho e que têm relevante efeito na redução 

dessa mortalidade (HERNADEZ et al., 2011; ROCHA et al., 2011).  

 

 

3.3.2 Características e condições maternas 

 

Em decorrência de fatores socioeconômicos em que muitas mulheres 

estão inseridas vem aumentando a expansão do uso de drogas por mulheres 

em idade fértil, na qual o consumo dessas substâncias, durante a gestação, 

acarreta complicações tanto à gestante como ao feto, uma vez que a maioria 

dessas drogas ultrapassa a barreira placentária e hematoencefálica sem 

metabolização prévia (YAMAGUCHI et al., 2008), além disso provocam crises 

familiares, violência e internações hospitalares evitáveis (BALLANI; OLIVEIRA, 

2007). 

Igualmente, a depressão na gestação também se apresenta como fator 

de risco para o parto pré-termo, bem como acarreta repercussões na 

percepção de qualidade de vida relacionada à saúde, práticas de saúde 

diminuídas, complicações na gestação e fator de risco para pré-eclampsia, 
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depressão puerperal e partos operatórios, sendo esses resultados 

especialmente mais acentuados em mulheres provenientes de classe social 

menos favorecida (LIMA; TSUNECHIRO, 2008). 

Estudos também apontam associação da prematuridade com ganho 

ponderal de peso materno insuficiente (ASSUNÇÃO et al., 2012; GONÇALVES 

et al., 2012) e aumento da incidência de parto prematuro em gestantes com 

sobrepeso e/ou obesas (BARRERA, GERMAIN, 2012). 

Segundo a OMS, o monitoramento do peso é um procedimento de 

baixo custo e de grande utilidade na prevenção de risco maternos e fetais, visto 

que as gestantes obesas são suscetíveis à hipertensão e diabetes (YAZDANI 

et al., 2012), assim como as mães de baixo peso têm maior risco de desfechos 

desfavoráveis para mãe e o bebê, dentre eles se destacam a restrição do 

crescimento intrauterino e o parto pré-termo (WHITEMAN et al., 2012). 

 

 

3.3.3 História reprodutiva materna e intercorrências na gestação 

 

Estudo realizado com 367 mulheres em Lempira, Honduras, apontou 

associação para o parto prematuro: mulheres com mais de 4 filhos, realização 

de menos de 3 consultas de pré-natal e infecção urinária (bacteriúria)  (COTO; 

CRUZ; MAZIER et al, 2012). Quanto à colonização bacteriana, 

MONTENEGRO; REZENDE FILHO (2014) afirma que com a liberação de 

endotoxinas e exotoxinas dar-se início ao processo de parturição no qual 

ocorre a exacerbação da contratilidade uterina e o amadurecimento do colo do 

útero, levando ao nascimento pré-termo. 

Outras possíveis intercorrências na gestação que estão associadas ao 

parto pré-termo são a vaginose bacteriana que além da prematuridade pode 

causar abortamento e infecção materna; infecções não genitais (pielonefrite, 

pneumonia, apendicite e doença periodontal); infecção intrauterina 

(corioamnionite); gravidez gemelar, sobredistensão uterina (em malformações 

uterinas, polidrâmnia e gravidez gemelar); sangramento vaginal (placenta 

prévia, descolamento prematuro de placenta); isquemia uteroplacentária; 
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doenças maternas (doença da tireoide, asma,diabetes melito, hipertensão); 

cirurgias maternas abdominais no 2º e 3º trimestre podem estimular as 

contrações uterinas; doenças cervicais e distúrbios hormonais 

(MONTENEGRO;REZENDE FILHO, 2014). 

Estudos apontam a doença periodontal materna como fator associado 

para a prematuridade e o baixo peso ao nascer (SANT’ANA et al., 2011; 

ALVES, RIBEIRO, 2006). Em duas maternidades de Juiz de Fora/MG, houve 

prevalência maior de doença periodontal no pré-termo (84,21%) em 

comparação ao termo (37,5%), comrazão de chance de 8,9 (ALVES; RIBEIRO, 

2006).  

 

 

3.4 ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL  

 

Estudos apontam que os cuidados pré-natais inadequados, ou seja, 

início tardio do pré-natal (após o 1º trimestre), quantidade de consultas de pré-

natal inferior a seis, constitui-se como risco de nascimento pré-termo (Silveira 

et al., 2010; Assunção et al., 2012; SILVA, 2014).  

O MS preconiza que sejam realizadas no mínimo 6 consultas de pré-

natal e prestado continuidade no atendimento, com acompanhamento 

intercalado entre médico e enfermeiro, seguindo sempre que possível o 

seguinte cronograma: até 28ª semana - consultas mensalmente, da 28ª até 36ª 

semana - consultas quinzenalmente e a partir da 36ª – consultas 

semanalmente (BRASIL, 2012b).  

No Brasil, as regiões Sul e Sudeste apresentaram, em 2012, o 

percentual ideal de consultas por gestantes, com 7 ou mais consultas de pré-

natal, respectivamente, 73,72% e 72,59%, e o percentual de gestantes que não 

realizaram nenhuma consulta de pré-natal foi, respectivamente, de 1,37% e 

1,62%. Porém, na região Norte e Nordeste, apenas 41,02% e 50,20% 

realizaram 7 ou mais  consultas, respectivamente, além disso 5,9% na região 

Norte, 4,61% na região Nordeste e 3,00% na região Centro-Oeste não 

realizaram nenhuma consulta de pré-natal. As regiões Norte e Nordeste 
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apresentaram um percentual considerável de 4 a 6 consultas com 35,69% 

nesta e 38,10% naquela região. E a Centro-Oeste apresentou 64,41% de 

gestantes com 7 ou mais consultas de pré-natal (BRASIL, 2012a). 

Nessas consultas, o MS preconiza que sejam realizadas e registradas 

no cartão da gestante os seguintes procedimentos realizados durante o exame 

clínico geral e no exame gineco-obstétrico: avaliação nutricional (peso e cálculo 

do IMC); aferição da pressão arterial; cálculo da idade gestacional; verificação 

do calendário vacinal; palpação abdominal e percepção dinâmica; medida da 

altura uterina a partir da 12ª semana de gestação; ausculta dos batimentos 

cardiofetais com o Sonar Doppler a partir da 12ª semana de gestação; registro 

dos movimentos fetais; realização do teste de estímulo sonoro simplificado; 

verificação da presença de edema nos membros, face, região sacra e tronco; 

exame ginecológico e coleta de material para colpocitologia oncótica, exame 

clínico das mamas e toque vaginal de acordo com as necessidades de cada 

mulher e com a idade gestacional; e exame do pescoço para palpação de 

possíveis nódulos e linfonodos e tireoide; exame cardiopulmonar (BRASIL, 

2012b). 

Além disso, deve ser realizada na primeira consulta de pré-natal a 

solicitação dos seguintes exames: hemograma, tipagem sanguínea e fator Rh, 

coombs indireto (se for Rh negativo), glicemia de jejum; teste rápido de triagem 

para sífilis e/ou VDRL/RPR; teste rápido diagnóstico anti-HIV; anti-HIV; 

toxoplasmose IgM e IgG; sorologia para hepatite B (HbsAg); exame de urina e 

urocultura; ultrassonografia obstétrica; citopatológico de colo de útero (se 

necessário); exame da secreção vaginal (se houver indicação clínica);  

parasitológico de fezes (se houver indicação clínica); eletroforese de 

hemoglobina (se a gestante for negra, tiver antecedentes familiares de anemia 

falciforme ou apresentar história de anemia crônica) (BRASIL, 2012b). 

Destarte, o Brasil (2012b, p.38) recomenda 10 passos para o pré-natal 

de qualidade na Atenção Básica, apresentados a seguir: 

 

1° PASSO: iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª 
semana de gestação (captação precoce). 
2° PASSO: garantir os recursos humanos, físicos, materiais e 
técnicos necessários à atenção pré-natal. 
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3° PASSO: toda gestante deve ter assegurado a solicitação, 
realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames 
preconizados no atendimento pré-natal. 
4° PASSO: promover a escuta ativa da gestante e de seus (suas) 
acompanhantes, considerando aspectos intelectuais, emocionais, 
sociais e culturais, e não somente um cuidado biológico: "rodas de 
gestantes". 
5° PASSO: garantir o transporte público gratuito da gestante para o 
atendimento pré-natal, quando necessário. 
6° PASSO: é direito do(a) parceiro(a) ser cuidado (realização de 
consultas, exames e ter acesso a informações) antes, durante e 
depois da gestação: pré-natal do(a) parceiro(a). 
7° PASSO: garantir o acesso à unidade de referência especializada, 
caso seja necessário. 
8° PASSO: estimular e informar sobre os benefícios do parto 
fisiológico, incluindo a elaboração do Plano de Parto. 
9° PASSO: toda gestante tem direito de conhecer e visitar 
previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz (vinculação). 
10° PASSO: as mulheres devem conhecer e exercer os direitos 
garantidos por lei no período gravídico-puerperal. 

  

No entanto, ao avaliar, conforme os critérios do MS, a qualidade da 

atenção pré-natal e parto oferecida às gestantes, em 2013, no estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil, estudo apontou que apenas 4,8% apresentaram pré-

natal adequado, com predomínio do parcialmente adequado de 50,2% e de 

inadequação 45% (SILVA, 2014). 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo analítico-descritivo, transversal de cunho 

quantitativo. Segundo Hulley, 2003, no estudo transversal, o investigador 

seleciona a amostra da população e mede as variáveis preditoras e de 

desfecho em um único momento. Esse delineamento fornece a prevalência 

e/ou fator de risco do fenômeno em estudo.   

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na Maternidade Divino Amor, no município de 

Parnamirim, localizado na região Nordeste do Brasil, estado Rio Grande do 

Norte. Esse município tem uma população estimada, pelo IBGE em 2014, de 

235.983 habitantes, sendo a terceira maior cidade do estado. 

O município dispõe de 26 Equipes de Estratégia de Saúde da Família 

que disponibilizam assistência pré-natal, 1 maternidade (Hospital Materno 

Infantil Divino Amor) em que as gestantes de médio e alto risco são 

referenciadas para assistência pré-natal. Além disso, essa maternidade dispõe 

de classificação de risco, centro obstétrico (pré-parto e parto), centro cirúrgico, 

alojamento conjunto, médio risco para recém-nascidos, unidade de tratamento 

clínico para gestantes e recém-nascidos, Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, banco de leite, serviço de ultrassonografia, central de material de 

esterilização. Portanto, a escolha do município e dessa maternidade se deu por 

apresentar estruturação em rede de atençãoà saúde materno-infantil, com 

ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente. 
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4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população é composta por mães de nascidos por parto hospitalar no 

Hospital Materno Infantil Divino Amor, no período de abril a setembro de 2015. 

A amostra é composta por 109 mães de todos os bebês prematuros e 135 

mães de bebês a termo selecionados de forma aleatória, por sorteio, ocorrido 

no período em apreço. 

 

Cálculo amostral das mães de bebês prematuros (BOLFARINE, BUSSAB, 2005): 

 

 

 

 

 

Em que: 

n= tamanho da amostra, 135 

N = tamanho da população, 1577 

p = proporção de variação, 0,05 

erro amostral: 0,0806 

z = tabela estatística distribuição normal, 1,96 para o nível de segurança de 

95%. 

O tamanho da população foi obtido como base na média dos partos 

entre os anos 2012 e 2013, no período da pesquisa (BRASIL, 2012a). 

Para essa definição de pré-termo e a termo, considerou-se a Idade 

Gestacional (IG) calculada pela DUM relatada pela mãe que não tem dúvida, 

pela USG-obstétrica realizada com menos de 20 semanas, registro da IG por 

pediatra ou obstetra. 
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4.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA 

 

A escolha da amostra das mães de bebês a termo foi realizada 

mediante busca ativa e sorteio dessas mães a termo cadastradas no livro de 

registro da sala de parto, respeitando as etapas: a) visita ao Hospital Materno 

Infantil Divino Amor para apresentação da proposta/objetivos do projeto; b) 

conhecimento da quantidade de gestantes através dos livros de registros das 

salas de parto e centro obstétrico; c) aplicação dos critérios de 

inclusão/exclusão; d) sorteio e escolha das mães; e) coleta de dados com a 

mãe. Já os pré-termos foramtodas as mães que tiveram 

partosprematurosregistrados nos livros de sala de parto e centro obstétrico, 

durante o período de coleta de dados, e que atendam aos critérios de inclusão 

e exclusão. 

 Para inclusão, foram considerados os pontos: a) residir no município de 

Parnamirim/RN; b) ter realizado acompanhamento pré-natal nas Unidades de 

Saúde da Família de Parnamirim, planos de saúde/privado ou não tenham 

nenhuma consulta de pré-natal; c) parto hospitalar no Hospital Materno Infantil 

Divino Amor. Foram excluídos todos os recém-nascidos que não tiverem IG 

registrada ou a IG era divergente, acrescido da situação de possíveis doenças 

maternas psíquicas que venham a revelar o grau de vulnerabilidade e risco da 

mãe, advindos do prejuízo cognitivo na coleta de dados, partos em transporte 

ou domiciliares. 

 

 

4.5 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados, foram utilizados quatro instrumentos: 1) livro de 

registros da sala de parto do Hospital Materno Infantil Divino Amor; 2) livro de 

ocorrência da enfermagem com os internamentos; 3) coleta de dados das 

informações existentes nos documentos: cartão e prontuário da gestante; 4) um 

formulário de entrevista adaptado da tese de SILVA(2008). 
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A entrevista com as mães ocorreu durante sua permanência na 

maternidade, em ambiente privativo e após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

4.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 Variável de desfecho: nascimento pré-termo. 

 Variáveis independentes: 

 Características socioeconômicas (tipo de união, escolaridade, renda, 

ocupação, moradia),  

 Características maternas (idade, peso, altura, índice de massa 

corporal). 

 Condições maternas na gestação (ganho de peso, atividade física, 

consumo de álcool, fumo e outras drogas). 

 Intercorrências maternas (sangramento vaginal, infecção urinária, 

corrimento vaginal, pressão alta- com e sem pré-eclampsia, diabetes, 

alterações do volume de líquido amniótico, amniorrexe prematura, 

descolamento prematuro de placenta). 

 Fatores emocionais (planejamento e aceitação da gravidez, situações 

de estresse). 

 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2013. Após compilado os 

dados, avaliou-se as estatísticas analítico-descritivas, através do Statística 10, 

pelo qual foram identificadas as frequências, proporções e, por fim, os valores 

de p, com nível de significância de 5%, através do teste Qui-quadrado.  
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4.8 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa oferece risco mínimo, o qual poderá ocasionar determinado 

constrangimento em respondera algum questionamento da entrevistada. Nesta 

perspectiva, a entrevista ocorreuem ambiente reservado, confortável e seguro, 

que não cause medo e vergonha, deixando-a livre para falar o seu 

pensamento. Não foi realizada nenhuma intervenção ou modificação 

intencional pelo estudo que viesse a alterar as variáveis fisiológicas e sociais 

das mães que participaram da pesquisa, uma vez que esta não tem caráter 

intervencionista e a coleta de dados foi através do livro de registro das salas de 

parto, prontuários, cartão da gestante e entrevista por meio de questionário. 

Os benefícios esperados para este estudo refletem na importância de 

que os conhecimentos científicos adquiridos possam nortear a assistência pré-

concepcional, pré-natal e parto com vistas ao nascimento saudável ou previna 

agravos à saúde materno-infantil e reduza a mortalidade neonatal e TMI. 

 

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Antes de iniciar o projeto, foi realizada uma visita ao Hospital Materno 

Infantil Divino Amor e solicitado permissão, mediante assinatura da carta de 

anuência para se realizar a pesquisa, permitindo acesso aos registros e 

documentações relacionadas às mães de nascidos pré-termo e a termo,no 

período de coleta de dados e realização de entrevistas com as mães. A seguir, 

o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte para fins de apreciação, com parecer favorável 

de nº 1.047.431/15, conforme a resolução nº466/12. 

Para dar início à coleta de dados, explicou-se às mães a justificativa, 

objetivos do estudo, finalidade, voluntariedade, os procedimentos para coleta 

de dados e o direito de desistência do entrevistado a qualquer momento que 

julgue necessário, sem penalidade alguma para si e sem prejuízo na sua 

assistência, além disso a garantia à privacidade, confidencialidade e anonimato 
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durante e após o término do estudo, como também era oportunizado leitura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e solicitado o 

consentimento de participação da pesquisa através da assinatura do referido 

termo. Quanto aos resultados, estes serão apresentados na instituição e, 

posteriormente, divulgados na comunidade científica. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentam o perfil socioeconômico, características e 

condições de mães de bebês prematuros e a termo, bem como os aspectos 

emocionais, intercorrências maternas durante a gestação de bebês prematuros 

e a termo e o desfecho do nascimento. 

Quanto ao perfil socioeconômico de mães de bebês prematuros e a 

termo, apresentaram prevalências semelhantes na maioria das variáveis em 

estudo, com destaque para o baixo nível de escolaridade e de renda. Silveira et 

al. (2010), em um estudo de coorte realizado com diferentes grupos de renda, 

considera essa situação como fator de risco para o nascimento prematuro, pois 

dificulta o acesso à informação de saúde e à prestação de cuidado eficaz. 

 

Tabela 1: Condições socioeconômicas das mães de bebês prematuros e a 

termos, Parnamirim/RN, Brasil, 2015 

Variáveis Pré-termo 
%                f 

Termo  
  %               f 

Tipo de união  
Casado/mora junto 

 
85,32% 

 
93 

 
88,89% 

 
120 

Solteira 
Outros 

11,93% 
2,75% 

13 
3 

8,89% 
2,22% 

12 
3 

Escolaridade 
Fundamental incompleto 
Médio completo 
Nível superior 

 
22,02% 
33,94% 
9,17% 

 
24 
37 
10 

 
26,67% 
31,85% 
6,67% 

 
36 
43 
9 

Renda 
< 1 salário mínimo 
Entre 1 e 2 salários  
Entre 3 e 5 salários  
Entre 6 e 10 salários  
Entre 11 e 15 salários 

 
11,93% 
64,22% 
21,10% 
2,75% 

0% 

 
13 
70 
23 
3 
0 

 
7,41% 

71,85% 
19,26% 
0,74% 
0,74% 

 
10 
97 
26 
1 
1 

Número de filhos 
3 filhos 
4 filhos 
5 filhos 

 
36,70% 
31,19% 
20,18% 

 
40 
34 
22 

 
37,40% 
28,89% 
19,26% 

 
50 
39 
26 

Moradia 
Casa 
Própria 

 
80,73% 
71,56% 

 
88 
78 

 
92,59% 
55,56% 

 
125 
75 

Número de cômodos 
2 a 3 cômodos 
4 cômodos 
5 cômodos ou mais 

 
21,10% 
42,20% 
36,70% 

 
23 
46 
40 

 
20,74% 
34,81% 
42,96% 

 

 
28 
47 
37 

Fonte: dados da pesquisa 

Além disso, outros estudos apontam que a moradia inadequada (sem 

proteção para si própria e família, sem privacidade) e em casa alugada é um 
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fator de risco para o nascimento prematuro (NIEDHAMMER et al., 2012; 

SILVEIRA et al., 2010; SILVA et al., 2009). E como se pode observar ainda na 

Tabela 1, o percentual de mães de bebês prematuros com moradia em 2 a 3 

cômodos é de 21,10% e em imóvel próprio é de 71,56%, enquanto as mães de 

bebês a termo referiram moradia própria em apenas 55,56% e em 2 a 3 

cômodos 20,74%.   

Já em relação ao estado conjugal, 85,32% das mães de bebês a termo 

mencionaram ser casada ou morar junto e 88,89% das mães de bebê a termo 

também. Fator esse importante a ser ressaltado para que seja inclusa a 

paternidade em todo o ciclo gravídico puerperal visando aos benefícios que a 

participação dos homens traz quando se mostra afetivo, aumentando a 

segurança da mulher e vínculo familiar consistente (PETITO et al., 2015). 

Porquanto, os eventos estressantes da vida são fatores de risco para 

prematuridade. Assim, estudo desenvolvido em cinco hospitais da China 

apresentou razão de chance de 5,5 vezes maior das mães de bebês que 

apresentarem situações estressantes durante a gestação parirem seus bebês 

prematuros (ZHANG et al., 2012). Na Tabela 3, observa-se que 62,96% das 

mães de bebês prematuros referiram situação estressante durante a gravidez e 

47,41% das mães de bebês a termo. 

Destarte, apenas 36,40% das mães em estudo planejaram a gravidez, 

com prevalência inferior à Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde 

(PNDS), realizada em 2006, no Brasil, em que 54% das mães planejaram a 

gravidez para aquele momento. Com isso, apenas 43,75% das mães em 

estudo referiram sentirem-se felizes ao confirmar gravidez, por conseguinte, 

21,10% das mães de bebês prematuros mencionaram gravidez indesejada e as 

mães de bebês a termo 17,78%. Enquanto os pais dos bebês e familiares em 

estudo referiram, respectivamente, 78,35% e 80% felicidade ao saberem da 

gestação. 

A alimentação e o estado nutricional inadequado da gestante, antes e 

durante a gravidez, podem comprometer o desenvolvimento e crescimento 

fetal, bem como a evolução da gravidez (SIEGA-RIZ et al., 2009). Logo, 

estudos apontam que gestante com baixo peso e obesidade são fatores de 

risco para o nascimento prematuro (SILVA et al., 2009; CHENA; 
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KLEBANOFFB;BASSO, 2009), com razão de chance de 3,030 para as 

gestantes obesas (ZHANG, 2012). 

 

Tabela 2: Características e condição gestacional de mães de bebês prematuros 

e a termo, Parnamirim/RN, Brasil, 2015 

Variáveis Pré-termo 
   %          f 

Termo  
   %         f 

Idade 
<20 anos 
20 a 35 anos 
≥36 anos 

 
16,51% 
76,15% 
7,34% 

 
18 
83 
8 

 
2,96% 
85,19% 
11,85% 

 
37 
82 
16 

Cor 
Branca  
Preta  
Parda 

 
9,17% 
16,51% 
74,31% 

 
10 
18 
81 

 
22,96% 
13,33% 
63,70% 

 
31 
18 
86 

Sentimento da gestante ao saber da gravidez 
Feliz 
Indiferente 
Triste 
Outros 

 
47,02% 
43,05% 
4,64% 
5,30% 

 
71 
17 
7 
10 

 
40,49% 
43,90% 
3,90% 
11,71% 

 
83 
14 
8 
27 

Sentimento do pai ao saber da gravidez 
Feliz 
Triste 
Indiferente 

 
80,56% 
2,78% 
12,04% 

 
87 
3 
13 

 
79,26% 
2,22% 
10,37% 

 
107 
3 
14 

Outros     
Sentimento da família ao saber da gravidez 
Feliz 
Triste 
Indiferente 
Outros 

 
76,15% 
3,67% 
12.84% 
7,34% 

 
83 
4 
14 
8 
 

 
80,74% 
1,48% 
8,15% 
9,63% 

 
109 
2 
11 
13 

Gravidez planejada 40,37% 44 33,33% 45 
Gravidez indesejada 
 

21,10% 23 17,78% 24 

Estresse na gravidez 62,96% 69 47,41% 64 
Estado nutricional pré-gestacional (IMC) 
Baixo peso  
Adequado  
Sobrepeso  
Obesidade  

 
4,59% 
46,79% 
33,94% 
14,68% 

 
5 
51 
37 
16 

 
5,19% 
52,59% 
27,41% 
14,81% 

 
7 
70 
38 
20 

Estado nutricional final da gestação (IMC) 
Baixo peso  
Adequado  
Sobrepeso  
Obesidade  

 
0,91% 
20,18% 
36,69% 
42,20% 

 
01 
22 
40 
46 

 
0% 

14,81% 
37,77% 
47,40% 

 
0 
20 
51 
64 

Pressão alta na gestação 32,11% 35 17,04% 27 
Esporte antes da gravidez 43,12% 47 28,89% 39 
Esporte durante a gravidez 7,34% 8 7,41% 10 
Atividade vigorosa 43,52% 47 39,55% 53 
Fumo durante gravidez 9,17% 10 7,41% 10 
Drogas ilícitas antes da gravidez 9,70% 19 3,70% 5 
Drogas ilícitas durante gravidez 8,26% 9 3,70% 5 
Bebida alcoólica antes da gravidez 29,36% 32 22,96% 31 
Bebida alcoólica durante gravidez 11,01% 12 4,44% 6 
Mães nascidas com baixo peso 13,41% 15 2,96% 4 

Fonte: dados da pesquisa 
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Na Tabela 3, apresenta-se significância estatística para sobrepeso e 

obesidade antes e durante a gestação como fator de risco para o nascimento 

do bebê prematuro, além disso, na Tabela 3, também se aponta redução da 

prevalência de peso adequado entre o período pré-gestacional e final da 

gestação de 46,79% para 20,18% das mães de prematuros e 52,59% para 

14,81% das mães de bebês a termo, divergindo do estudo realizado em um 

hospital universitário de São Paulo, em que as gestantes apresentaram-se 

eutróficas no ganho de peso ponderal em 45% (FAZIO et al., 2011). 

 

Tabela 3: Resultados do teste Qui-quadrado 

Variáveis p valor 

Idade (<20 anos e ≥36 anos) 
Obesidade e sobrepeso pré-gestacional 
Obesidade e sobrepeso no final da gestação 

≤0,000032 
≤0,012573 
≤0,006397  

Fonte: dados da pesquisa 

Destarte, a prática de exercícios físicos de intensidade moderada 

durante a gestação de risco habitual e inclusive antes da gestação pode ser 

benéfica para a mãe, pois previne obesidade, hipertensão arterial, pré-

eclampsia e diabetes gestacional (ZAVORSKY; LONGO, 2011). Contudo, a 

Tabela 3 mostra que apenas 36% das mães em estudo praticavam exercícios 

físicos antes da gravidez e apenas7,37% durante a gravidez. Entre os grupos, 

43,12% das mães de bebês prematuros praticavam exercícios físicos antes da 

gravidez e ainda mais agravante apenas 28,89% das mães de bebês a termo.  

 

Gráfico 1: Pressão alta x Estado Nutricional no final da gestação de pré-termos, 

Parnamirim/RN, Brasil, 2015 

 

Fonte: dados da pesquisa 

6,06%

24,24%

27,27%

42,42%

Baixo Peso Adequado Sobrepeso ObesidadeLegenda:
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Logo, observa-se que 32,11% das mães de prematuros tiveram 

pressão alta durante a gestação, com isso, observa-se no gráfico 1 que 42,42% 

dessas mães estavam no final da gestação com estado nutricional classificado 

em obesidade e 27,27% em sobrepeso.  

Uma revisão sistemática e metanálise referem que o consumo abusivo 

de álcool durante a gravidez aumenta os riscos de parto prematuro, então, 

deve-se estimular medidas de prevenção durante as consultas de pré-natal 

(PATRA et al., 2011). Desta forma, observa-se, na Tabela 3, que houve 

consumo de álcool pelas gestantes, todavia com redução no percentual do 

consumo entre o período antes e durante a gestação de 29,36% para 11,01% 

pelas mães de bebês prematuros e de 22,96% para 4,44% pelas mães de 

bebês a termo. 

Outrossim, devem ser adotadas estratégias de intervenções baseadas 

na família e nas escolas visando à sensibilização de hábitos de vida saudável 

com o não uso de álcool, tabagismo e outras drogas, visto que o seu consumo 

são estilos de vida deletérios à saúde materno-infantil (BALÁZS et al., 2013). 

Neste sentido, a Tabela 3 apresenta o consumo do tabaco em 9,17% das mães 

de bebês prematuros e 3,70% mães de bebês a termo, e ainda mais agravante 

o consumo de drogas ilícitas (maconha, crack), durante a gravidez, por 

8,26%das mães de bebês prematuros. Quanto às mães de bebês a termo, 

permaneceu a prevalência em 3,70% o consumo antes e durante a gestação.   

As Infecções do Trato Urinário (ITU) estão entre as infecções mais 

oportunas e frequentes na gestação, acometendo cerca de 17 a 20% das 

gestantes em decorrência de mudanças fisiológicas e anatômicas próprias do 

período gestacional, tais como diminuição de concentração de urina, reduzindo 

a atividade antimicrobiana,e aumento de glicose e aminoácidos excretados, 

tornando-o favorável para proliferação bacteriana. Deste modo, a ocorrência de 

ITU não tratada na gestação pode implicar em ruptura prematura de 

membranas, trabalho de parto prematuro, baixo peso e restrição do 

crescimento intraútero (BRASIL , 2012c).  

Assim sendo, estudo desenvolvido no México aponta 2,32 vezes a 

chance de as mães com ITU terem o parto prematuro (UGALDE-VALENCIA et 
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al., 2012). Na Tabela 4, observa-se que 44,95% das mães de bebês 

prematuros referiram ITU e também 40% das mães de bebês a termo. Além 

disso, 43,12% das mães de bebês prematuros mencionaram sangramento 

vaginal na gestação, podendo haver inter-relação com ITU e amniorrexe 

prematura, como também entre descolamento prematuro de placenta e 

hipertensão e/ou pré-eclampsia. Assim, é imprescindível a realização de pré-

natal de qualidade que possa diagnosticar precocemente ITU, alteração da 

pressão arterial, seu controle e prevenção com incentivo de hábitos de vida 

saudável desde a pré-concepção. 

A Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (SHEG) é uma 

alteração patológica que acomete gestantes, principalmente após a 20ª 

semana de gestação, caracterizada por hipertensão arterial acompanhada por 

proteinúria, denominada de pré-eclampsia. Esta pode progredir e se instalar a 

convulsão, passando a sua forma grave chamada de eclampsia. Além disso, 

essa síndrome também pode ser observada como hipertensão crônica, quando 

observada antes da gestação ou até 20 semanas de gestação; e hipertensão 

gestacional sem proteinúria (BRASIL, 2012c). 

 

Tabela 4: Intercorrências maternas durante a gestação de bebês prematuros e 

a termo, Parnamirim/RN,Brasil, 2015 

Variáveis     Pré-termo 
  %         f 

Termo 
   %         f 

Sangramento vaginal 
 

43,12% 47 20% 27 

Infecção urinária 
 

44,95% 49 40% 54 

Sífilis 
 

1,83% 2 0,74% 1 

Diabetes gestacional 
 

2,75% 3 3,70% 5 

Hipertensão gestacional 
 

24,77% 27 15,56% 21 

Pré-eclampsia 7,34% 8 1,48% 6 

Amniorrexe prematura 
 

8,26% 9 3,70% 5 

Deslocamento prematuro de placenta 
 

5,50% 6 0% 0 

Depressão 
 

3,67 4 0,74 1 

Fonte: dados da pesquisa 



35 
 

Dentre essas formas clínicas, destaca-se a pré-eclampsia que tem 

como único tratamento definitivo a antecipação do parto, quando observadas 

indicações maternas e/ou fetais (BRASIL, 2012c). Esses distúrbios 

hipertensivos são as complicações mais enfáticas da obstetrícia, acometendo 

cerca de 10% das gestantes, sendo a principal responsável pela mortalidade 

materna e perinatal (MONTENEGRO; REZENDE, 2014) e com razão de 

chance de parto prematuro de 6,034 (ZHANG et al., 2012). 

Na Tabela 4, observa-se que as mães de bebês pré-termo com SHEG 

24,77% apresentaram hipertensão gestacional e 7,34% pré-eclampsia, além 

disso as mães de bebês a termo apresentaram prevalências de 15,56% e 

1,48%, respectivamente, prevalências essas passíveis de prevenção, através 

do controle do peso pré-gestacional e o ganho de peso durante a gestação. 

 

Tabela 5: Características do nascimento de bebês prematuros e a termo, 

Parnamirim/RN, Brasil, 2015 

Variáveis Pré-termo 
  %         f 

Termo  
 %          f 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

 
54,13% 
45,87% 

 
59 
50 

 
40% 
60% 

 
54 
81 

Apgar1’ 
< 5 
De 5 a 7 
De 8 a 9 
10 
Apgar 5’ 
< 5 
De 5 a 7 
De 8 a 9 
10 

 
13,89 
14,81 

71,30% 
0% 

 
9,26% 
3,70% 
86,11% 
0,93% 

 
15 
16 
77 
0 
 
10 
4 
93 
1 

 
1,48% 
7,41% 
91,11% 

0% 
 

0% 
0% 

94,7% 
5,93% 

 
2 
10 
123 
0 

 
0 
0 

127 
8 

Peso ao nascer 
<1000g 
<1500g 
<2500g 
≥2500g 

 
11,93% 
5,50% 
39,45% 
43,12% 

 
13 
6 
43 
47 

 
0% 

1,48% 
7,41% 
91,11% 

 
0 
2 
10 
123 

Estado de saúde ao nascer 
Bem de saúde 
Com problemas  

 
41,90% 
58,10% 

 
46 
63 

 
96,30% 
3,70% 

 
130 
5 

Fonte: dados da pesquisa 

Uma das formas de avaliação das condições do recém-nascido, 

preconizadas pela OMS, dar-se pelo índice de Apgar, no qual se avalia 

frequência cardíaca, respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa e 

coloração da pele, no primeiro e quinto minuto após o nascimento, tendo como 
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classificação sem asfixia de 8 a 10, asfixia leve de 5 a 7, asfixia moderada 3 a 

4 e asfixia grave 2 a 0.  

Portanto, na Tabela 5, aponta-se que 71,30% dos bebês prematuros e 

91,11% dos bebês a termo nasceram sem asfixia mensurada no primeiro 

minuto de nascido; e com asfixia de moderada à grave nasceram 13,89% dos 

bebês prematuros e 1,48% dos bebês a termo, apresentando no quinto minuto 

melhoria na prevalência de toda classificação do Apgar, a qual prediz o que 

acontecerá com o bebê.  

O peso ao nascer também é fator determinante do estado de saúde do 

recém-nascido, podendo ser influenciado por vários fatores, tais como 

baixonível socioeconômico, nutrição inadequada, tabagismo, morbidade 

durante a gestação, sendo o estado nutricional materno deefeito expressivo no 

crescimento e desenvolvimento fetal (SANTOS etal., 2015). O baixo peso ao 

nascer é definido pela OMS como peso menor que 2500g no momento do 

nascimento.  

Gráfico 2: Peso da mãe ao final da gestação X Peso ao nascer do bebê pré-

termo, Parnamirim/RN, Brasil, 2015 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Com isso, no Gráfico 3, observa-se que 97,62% das mães de bebês a 

termo com peso adequado ao final da gestação pariram seus filhos termo com 

100

64,71
59,37

92,86

0

35,29
40,63

7,14

< 2500 >= 2500

Peso da mãe 
ao final

Peso do bebê ao nascer

%

Legenda:

Baixo peso                         Adequado                      Sobrepeso                            Obesidade
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peso, ao nascer, adequado. Já as mães de bebês pré-termo apresentadas no 

Gráfico 2, com peso adequado, apenas 35,29% dos bebês prematuros tiveram 

peso, ao nascer, adequado, sugerindo associação do baixo peso ao nascer, 

para o grupo de bebês prematuros, com as morbidades apresentadas pelas 

mães durante a gestação  e/ou decorrentes do nascimento antes do seu 

crescimento e desenvolvimento, conforme estudo desenvolvido com duas 

cidades no estado da Paraíba, Brasil, com diferenças no índice de 

desenvolvimento humano, em que a duração da gestação foi o principal motivo 

de evolução do peso ao nascer (CRISTOVÃO; PEDRAZA, 2015).  

 

Gráfico 3: Peso ao final da gestação X Peso ao nascer do bebê a termo, 

Parnamirim/RN, Brasil, 2015 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Diante do exposto, 58,10% dos bebês prematuros nasceram com 

problemas de saúde, enquanto 96,30% dos bebês a termos tiveram 

nascimento saudável, conforme apresentado na Tabela 4. Portanto, a maioria 
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dos nascimentos prematuros e com problemas de saúde é evitável por meio de 

pré-natal de qualidade e acesso à educação em saúde. Além disso, ressalta-se 

a importância do planejamento familiar, pois através deste pode-se prestar 

orientações relacionadas à gravidez planejada para que os bebês nasçam com 

condições dignas de sobrevivência. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo identificou que o perfil socioeconômico das mães de bebês 

prematuros e a termo apresenta baixo nível de escolaridade, renda familiar 

aquém do salário mínimo vigente no país, além de moradia inadequada com 2 

a 3 cômodos. E ainda mais agravante, a situação das mães de bebês 

prematuros com alta prevalência de moradia em imóvel alugado; a maioria das 

mães em estudo não planejou a gravidez e, além disso, grande percentual 

referiu gravidez indesejada.  

No tocante às condições e características maternas, o sobrepeso e 

obesidade antes e durante a gravidez é apontado como fator de risco para o 

nascimento do bebê prematuro; houve aumento da prevalência de gestantes 

com índice de massa corporal com sobrepeso e obesidade durante a 

gravidez,ademais,a maioria das mães mencionou sedentarismo desde antes a 

pré-concepção. Por fim, identificou-se como estilos de vida deletérios a saúde 

materno-infantil, o consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas durante a 

gestação. Logo, as mães com pressão alta durante a gravidez apresentaram 

predominância no estado nutricional com sobrepeso e obesidade. 

Dentre as intercorrências apresentadas pelas mães, destaca-se a alta 

prevalência de Infecção do Trato Urinárioe Síndrome Hipertensiva Específica 

da Gestação, podendo haver inter-relação entre amniorrexe prematura e 

descolamento prematuro de placenta com Infecção do Trato Urinário e a 

indicação da interrupção da gestação por hipertensão e/ou pré-eclampsia, 

ocasionando o nascimento prematuro do bebê. 

Diante desse perfil e condições maternas, houve importante 

prevalência de os bebês prematuros nascerem com problemas de saúde e dos 

bebês a termo nascerem saudáveis. Assim, os bebês prematuros nasceram 

com asfixia e baixo peso ao nascer, mesmo os bebês das mães com estado 

nutricional adequado, sugerindo associação com as morbidades maternas 

apresentadas durante a gestação. Então, o nascimento do bebê prematuro é 

um evento desfavorável e de risco à saúde da criança. 



40 
 

Assim, é imprescindível a realização de planejamento familiar e fácil 

acesso aos métodos contraceptivos;educação em saúde para estimular hábitos 

de vida saudável desde a pré-concepção; pré-natal de qualidade que possa 

diagnosticar precocemente alteração da pressão arterial, realizar sua 

monitorização e controle, como também diagnosticarem tempo oportuno 

infecção urináriae demais intercorrências na gestação. 

Por fim, o presente estudo apresentou como limitações a dependência 

da memória do paciente e dos dados registrados nos prontuários e cartão das 

gestantes, por isso a importância da qualidade dos registros da assistência 

prestada no cotidiano. Então, para minimizá-las, buscou-se associar as 

informações referidas pelas mães e os dados registrados pelos profissionais. 

Assim sendo, salienta-se a necessidade de novos estudos com melhores níveis 

de evidências para causalidade do nascimento do bebê prematuro. 
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DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO  
Campus Universitário – Lagoa Nova – 59078-970 – Departamento de 

Enfermagem –Natal/RN Telefone: (84) 3215-3196 E-mail: 
pgenf.rn@gmail.com 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Esclarecimentos 
Este é um convite para você participar da pesquisa: FATORES 

ASSOCIADOS AO NASCIMENTO PRÉ-TERMO EM PARNAMIRIM-RN: 
ESTUDO DE CASO-CONTROLE, que tem como pesquisador responsável 
Profª Drª Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho. 

Esta pesquisa pretende analisar os fatores de risco associados ao 
nascimento pré-termo em crianças nascidas de partos hospitalares de mães 
residentes no município de Parnamirim-RN. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de se 
conhecer quais os fatores estão associados ao nascimento de crianças 
prematuras, tendo em vista esse ser uma das principais causa de mortes em 
crianças e daí produzir conhecimentos que promovam nascimento saudável e 
redução da mortalidade das crianças. 
 Caso você decida participar, a coleta de informações será realizada por 
um instrumento de coleta de dados, na qual obteremos informações sobre sua 
saúde durante a pré-concepção, gestação e parto, e a assistência prestada 
durante a gravidez e parto. 

Durante a realização será submetido à entrevista com previsão de riscos 
mínimos, ou seja, o risco que você corre é semelhante aquele sentido numa 
consulta (exame físico ou psicológico) de rotina. 
 Pode acontecer um desconforto ao ser entrevistado que será 
minimizadoatravés de ambiente reservado, confortável e seguro que não venha 
causar medo e vergonha, deixando-a livre a falar o seu pensamento.Os 
benefícios de sua participação nesta pesquisa estão na melhoria da assistência 
à saúde prestada a gestante, através do avanço no conhecimento dos 
profissionais de saúde que prestam assistência a mulheres no ciclo gravídico-
puerperal, que por sua vez poderão prestar orientações as gestantes e realizar 
procedimentos que promova o nascimento saudável ou previna agravos a 
saúde materno-infantil e reduza a mortalidade neonatal. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 
pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pela equipe 
multiprofissional do Hospital Materno Infantil Divino Amor, através de avaliação 
do obstetra de plantão e seguimento da assistência com os demais 
profissionais de acordo com suas necessidades. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 
ligando para Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho (84) 9474-6707 ou 
Gracimary Alves Teixeira (84)8806-6678 ou pelo endereço: Avenida Senador 
Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP: 59078-970; telefone: (84) 
3215-3196 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para 
você, como também tem o direito de se recusar a responder as perguntas que 
lhes cause constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão 
divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 
divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele 
será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, telefone (84)3215-3135; (84)9193-6266, endereço: Av. Senador Salgado 
Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal-RN,CEP:59.078-970, E-
mail:cepufrn@reitoria.ufrn.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a 
outra com o pesquisador responsável Profª Drª Jovanka Bittencourt Leite de 
Carvalho. 
Consentimento Livre e Esclarecido 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como 
os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, 
desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os 
meus direitos, concordo em participar da pesquisa FATORES ASSOCIADOS 
AO NASCIMENTO PRÉ-TERMO EM PARNAMIRIM-RN: ESTUDO DE CASO-
CONTROLE, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 
congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado que possa 
me identificar. 
 

Paranamirim-RN, _________/__________/_____________. 
  
 

___________________________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 
 

Declaração do pesquisador responsável 
Como pesquisador responsável pelo estudo FATORES ASSOCIADOS 

AO NASCIMENTO PRÉ-TERMO EM PARNAMIRIM-RN: ESTUDO DE CASO-
CONTROLE, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 
fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter 
sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora 
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas 
envolvendo o ser humano. 

 
Paranamirim-RN, _________/__________/_____________ 

 
 

________________________________________________________________ 
Profª Drª Jovanka Bittecourt Leite de Carvalho 
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APENDICE B- Instrumento de coleta de dados 

  

Nome:____________________________________________Leito:__________ 
(  ) pré-termo                 (  ) a termo 
 
Data do preenchimento:___________/___________/____________. 
I. Características socioeconômicas  
1) Estado civil: ( 1 ) Casada/mora junto  (  2 ) Solteira ( 3 ) Separada, 
desquitada, divorciada ( 4  ) viúva 
2) Tempo de união com o companheiro até o nascimento? _____ (ano) _____ 
(mês) 
3) Escolaridade: ( 1 ) analfabeto ( 2 ) sabe ler e escrever ( 3 ) fundamental 
completo( 4 ) fundamental 
incompleto ( 5 ) nível médio completo ( 6 ) nível médio incompleto ( 7 ) nível 
superior completo  ( 8 ) 
nível superior incompleto ( 9 ) curso técnico 
4) Profissão/ocupação habitual: _____________________________ 
5) Quem é o principal responsável pelo sustento da família? ( 1 ) Marido ( 2 ) 
Pai/mãe ( 3 ) Avó/avô ( 4 ) 
Sogro/sogra 
6) Renda média mensal de sua família? ( 1 ) menos de 1 salário mínimo ( 2 ) 
Entre 1 e 2 salários 
mínimos (  3 ) Entre 2 e 5 salários mínimos ( 4 ) Entre 5 e 10 salários mínimos ( 
5  ) Entre 10 e 15 
salários mínimos (  6 ) Acima de 15 salários mínimos 
7) Há quantos membros na família?____________________ 
8) Tipo de moradia? ( 1 ) casa ( 2 ) apartamento ( 3 ) favela/assentamento ( 4 ) 
em situação de rua  
( 1 ) própria ( 2 ) alugada. 
9) Quantos cômodos há na casa, exceto banheiro?______________________ 
 
II. Características maternas  
10) Qual a sua idade?______________ (anos) 
11) Cor, pele ou raça: ( 1 ) branca ( 2 ) preta ( 3 ) parda ( 4 ) amarela ( 5 ) 
indígena 
12) Peso antes de engravidar?______________ 
13) Peso no final da gestação?______________ 
14) Altura? _____________  
15) IMC no final da gestação?______________ 
16) Qual o seu peso ao nascer?________________ 
17) Você nasceu antes dos nove meses de gestação?(  ) não (  ) 
sim______meses 
 
III. História reprodutiva materna 
18) Idade da primeira menstruação:_________________________ 
19) Gesta______ Parto______ Aborto espontâneo______ Aborto 
provocado_____ 
20) Número de gestações múltiplas?( 0 ) (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou mais) 
21) Número de partos vaginais? (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou mais)  (não se aplica) 
22) Número de partos cesáreos? (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou mais) (não se aplica) 
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23) Número de partos fórceps? ( 0 ) (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou mais) (não se 
aplica) 
24) Filhos nascidos vivos? (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou mais) 
25) Filhos nascidos morto? ( 0 ) (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou mais) 
26) Intervalo intergestacional: ___________________(não se aplica) 
27) Filhos anteriores com baixo peso ao nascer (<2500g)? ( 0 )(1) (2) (3) ( 4 ou 
mais) (não se aplica) 
28) Filhos nascidos prematuros (<37 semanas): ( 0 ) (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 4 ou 
mais) (não se aplica) 
29) Número de filhos nascidos vivos que morreram com menos de 1 ano de 
idade? ( 0 ) (  1 ) (  2  ) (  3 ) ( 
4 ou mais) 
30) Mudou de companheiro da gestação anterior para essa? ( 1 ) sim ( 2 ) não ( 
3 ) não se aplica 
31) Fez tratamento para engravidar? ( 1  ) sim ( 2 ) não 
32) Nos seis meses antes de engravidar fez uso de algum método 
anticocepcional?   ( 1  ) sim (  2 ) não   
 
IV. História pregressa da mãe 
33) Antes de engravidar apresentava algumas dessas patologias? 
(   ) Diabetes 
(   ) Hipertensão 
(   ) Asma 
(   ) Tuberculose 
(   ) Cardiopatias 
(   ) Infecção urinária 
(   ) Doença periodontal 
(   ) outro. Especificar: _____________________________________________ 
34) Fez alguma cirurgia abdominal? ( 1  ) não ( 2  ) sim 
35) Fez alguma cirurgia no colo do útero? ( 1 ) não ( 2  ) sim 
 
V. Assistência à saúde na pré-concepção 
36) Você fez consulta médica ou de enfermagem ginecológica no ano anterior 
dessa gravidez? (  1 ) sim ( 
2 ) não 
37) Você fez uso de sulfato ferroso antes de engravidar dessa vez?( 1 ) sim ( 2  
) não 
38) Você fez uso de acido fólico antes de engravidar dessa vez? ( 1  ) sim ( 2  ) 
não 
39) Você recebeu orientação para usar ácido fólico e sulfato ferroso? ( 1 ) sim ( 
2 ) não 
40) Essa gravidez foi planejada? ( 1  ) sim (  2 ) não 
VI. Fatores emocionais da gestação 
41) Como você se sentiu ao saber que estava grávida? (   1 ) feliz ( 2 ) 
indiferente       ( 3 ) triste ( 4 ) 
contrariada (  ) outro_____________________________________ 
42) Em algum momento você pensou em abortar? ( 1  ) sim ( 2  ) não 
43) Você chegou a fazer alguma coisa para abortar? (  1 ) sim (  2 ) não 
44) Essa gravidez foi desejada? (  1 ) sim ( 2  ) não 
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45) Como o pai se sentiu ao saber que você estava grávida? ( 1  ) feliz ( 2  ) 
indiferente           ( 3 ) triste 
 ( 4 ) contrariada (  ) outro_______________________ 
46) Como sua família se sentiu ao saber que você estava grávida? ( 1  ) feliz    
( 2 ) indiferente  ( 3 ) triste 
( 4  ) contrariada (  ) outro________________________ 
47) Teve alguma situação estressante na gravidez: 
(  1 ) alguém da família ou próximo faleceu durante sua gestação  
(  2 ) você e/ou seu companheiro discutiam, brigavam com freqüência. 
(  3 ) você e/ou sua família discutiam, brigavam com freqüência 
(  4 ) os vizinhos lhes tiravam o sossego 
(  5 ) sentiu alguma preocupação que causasse 
medo______________________________________ 
(  6  ) estava desempregada 
(  7 ) medo de perder o emprego 
(  8 ) medo de ser traída 
(  9 ) foi traída durante a gestação 
(  10 ) acidente 
(  11 ) assalto 
(  12 ) vítima de estupro 
(  13 ) agressão física e/ou moral 
(  14) no trabalho 
(  15) presidiária 
( 16) desemprego do marido 
( 17 ) outros. 
Especificar:____________________________________________ 
 
VII. Condições maternas na gestação  
48) Ganho de peso na gestação?____________________ 
49) Realizava alguma atividade esportiva antes da gravidez? ( 1 )sim (  2 )não 
Qual?________________ 
50) Realizou alguma atividade esportiva durante a gravidez? ( 1 )sim ( 2  )não 
Qual?_________________ 
51) Realizou durante a gravidez alguma atividade vigorosa como pegar em 
peso acima de 10kg, capinar, 
lavar quintal ou esfregar o chão por mais de 10 minutos? (  1 ) sim (  2 ) não 
52) Tipo de locomoção utilizada para chegar ao trabalho ou consulta pré-natal? 
( 1 ) ônibus ( 2 ) carro 
( 3 ) a pé ( 4 ) bicicleta ( 5 ) moto ( 6 ) cavalo 
53) Fumava antes de engravidar? ( 1  ) não ( 2  ) sim 
Quantidade?_______________ 
54) Fumou durante a gravidez? ( 1  ) não ( 2  ) sim 
Quantidade?_________________ 
55) Fez uso  de   drogas  (ilícitas)  antes   de  engravidar?  (   1  )   não  (  2    )   
sim                                   Qual?____________________________Quantidade? 
Frequência? ____________________ 
56) Fez   uso  de   drogas  (ilícitas)  durante  a   gravidez?  (  1    )  não  (   2    )   
sim                                  Qual?____________________________Quantidade? 
Frequência? _____________________ 
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57) Bebia antes de engravidar? ( 1  ) não ( 2  ) sim 
Frequência?_________________ 
O quê?________________________Quantidade?______________________ 
58) Bebeu durante a gravidez? (  1 ) não (  2 ) sim 
Frequência?___________________ 
O quê?________________________Quantidade?______________________ 
 
VIII. Intercorrências maternas 
59) Apresentou alguma intercorrência durante a gravidez 
(  ) sangramento vaginal: (1ºtrimestre- até13ªsemana), (2ºtrimestre 14ª a 26ª 
semana), (3ºtrimestre) 
(  ) infecção urinária 
(  ) corrimento vaginal: (  )candídiase (  )gardenerela (  )clamídia ()tricomoníase 
(  ) Sífilis 
(  ) Hepatite B 
(  ) HIV/Aids 
(  ) diabetes gestacional 
(  ) hipertensão gestacional 
(  ) pressão alta com pré-eclampsia, 
(  ) pressão alta com eclampsia 
(  ) alterações do volume de líquido amniótico 
(  ) amniorrexe prematura 
(  ) descolamento prematuro de placenta 
(  ) aumento do volume de líquido da bolsa 
(  ) depressão 
(  ) outros. Especificar:____________________________________________ 
60) Recebeu   tratamento?   (   )não   (   )sim,   especificar: 
_______________________________________________________________
_____________________ 
_______________________________________________________________
_____________________ 
61) DUM: _____/______/_____; DPP:______/_____/2015; Parto: 
_____/_____/2015 
62) Nasceu com quantas semanas? ____________________________ 
XI. Dados do nascimento 
63) O bebê nasceu: (1) bem de saúde (2) com problemas, 
especificar_____________________________ 
64) Peso ao nascer:______________g 65)Comprimento ao 
nascer:__________________ cm  
66) Perímetro cefálico:_______________ cm  67) Sexo: ( ) Masculino ( ) 
Feminino 
68) Apgar: 1º min:________ 5º min: __________ 
69) Tipagem sanguínea do RN:________________ Mãe: 
___________________ 
 

 


