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RESUMO 

 

Este é um estudo qualitativo e quantitativo de abordagem exploratória. Os objetivos 
deste trabalho são analisar a ocorrência de partos prematuros em um município do 
meio oeste catarinense, identificar o número de partos prematuros ocorridos em 
2018 no município de Caçador-SC, verificar as causas maternas evitáveis que 
possam ter desencadeado o parto prematuro e identificar a continuidade do cuidado 
ao prematuro após a alta. O estudo ocorreu no mês de maio de 2019 tendo como 
fonte de informações a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde 
de Caçador, através do SINASC e Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de 
Saúde, com o levantamento das informações onde ocorreram 86 partos em 2018 e 
optamos pela amostra de 10 mulheres que tiveram parto prematuro entre 28 a 36 
semanas na maternidade local e de referência no ano de 2018. Dando a sequência 
com a visita domiciliar, realizando a abordagem com mães maiores de idade, 
seguindo com um questionário de questões objetivas após as participantes 
concordarem em fazer parte da pesquisa. Constatou-se que a maioria das 
participantes tinham a faixa etária entre 20 e 30 anos. Ao verificar as causas 
maternas, notou-se que a pré-eclâmpsia teve maior predominância na ocorrência da 
prematuridade. A maioria das participantes relataram realizar acompanhamento 
mensal de puericultura e acompanhamento com o pediatra. O papel do enfermeiro é 
fundamental na captação precoce, na identificação dos riscos maternos, na busca 
ativa e em toda a assistência de pré-natal, parto, puerpério e puericultura. 
 

Palavras-chave: Gravidez. Complicações. Parto prematuro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This is a qualitative and quantitative exploratory approach. The objective of this study 
is to analyze the occurrence of preterm births in a municipality in the Midwest of 
Santa Catarina, to identify the number of preterm births in 2018 in the city of 
Caçador-SC, to verify the preventable maternal causes that may have triggered 
preterm birth, and to identify the continuity of care to premature infants after 
discharge. The study was carried out in May 2019, and the Epidemiological 
Surveillance of the Municipal Health Department of Caçador was used as a source of 
information through the SINASC, Computerized System of the Municipal Health 
Department, with information gathering where 86 deliveries occurred in 2018 and we 
opted by the sample of 10 women who had preterm births between 28 and 36 weeks 
in the local and reference maternity unit in the year 2018. The follow-up was carried 
out with a home visit, followed by an approach with mothers of age, followed by an 
objective questionnaire after the participants agree to be part of the research. It was 
found that the majority of the participants had the age group between 20 and 30 
years. When checking the maternal causes, it was noted that preeclampsia had a 
greater predominance in the occurrence of prematurity. Most of the participants 
reported performing monthly follow-up of childcare and follow-up with the 
pediatrician. The role of the nurse is fundamental, in the early capture, in the 
identification of the maternal risks, in the active search and in all prenatal care, 
delivery, puerperium and childcare. 
 
Keywords: Pregnancy. Complications. Premature birth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o parto prematuro ou pré-

termo como o nascimento que ocorre após 20 semanas e antes de completadas 37 

semanas de gestação (BARRIOS; ALVARADO; 2016). 

A prevalência da prematuridade varia de acordo com as características da 

população, mas, de maneira geral, vem se elevando em todo o mundo nos últimos 

anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012) ocorrem cerca de 15 

milhões de nascimentos prematuros ao ano, no mundo (BITTAR, 2018). 

Estudos epidemiológicos têm evidenciado o papel de diversos fatores de risco 

para a prematuridade desde pré-natais sociais e maternos. Vários trabalhos têm 

demonstrado que fatores maternos como raça, idade da mãe, fumo, estado civil, tipo 

de ocupação são propulsores para o desencadeamento do parto prematuro. Outros 

autores citam também fatores de ordem genética, exposição a substâncias tóxicas e 

assistência pré-natal ausente ou tardia. Outras prováveis causas têm sido bastante 

pesquisadas, principalmente, aquelas de origem ginecológica e obstétrica, como é o 

caso do sangramento vaginal persistente durante a gestação, prematuridade 

anterior, infecção urinária, vaginose bacteriana, mioma uterino, cirurgia ginecológica 

prévia, entre outras (SILVA et al., 2009) 

Essa pesquisa tem como objetivo verificar a ocorrência de partos prematuros 

em um município do meio oeste catarinense. Como objetivos específicos: identificar 

o número de partos prematuros ocorridos em 2018 no município de Caçador-SC, 

verificar as causas maternas evitáveis que possam ter desencadeado o parto 

prematuro e identificar a continuidade do cuidado ao prematuro após a alta. 

Apesar dos avanços na obstetrícia, o número de nascimentos de prematuros 

ainda é elevado, principalmente em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 

como o Brasil, onde se observa uma tendência de aumento dos casos (ALMEIDA et 

al., 2012). 

Sabendo que a prematuridade é uma realidade evidenciada mundialmente e 

suas causas são evitáveis em sua grande maioria, quais as causas que levaram as 

mulheres a ter partos prematuros em município do meio oeste catarinense? 

O acompanhamento do pré-natal consiste em uma tríade, onde primeiro 

busca-se prevenir, identificar ou corrigir as anormalidades maternas ou fetais que 

afetam negativamente a gravidez, incluindo fatores socioeconômicos e emocionais.  
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No segundo momento, vem o papel do médico e equipe de enfermagem em 

instruir a paciente no que diz respeito à gravidez, ao trabalho de parto, parto, 

atendimento ao recém-nascido, bem como aos meios de que ela pode se valer para 

melhorar sua saúde. O terceiro ponto, e não menos importante, é a promoção do 

suporte psicológico adequado pelo companheiro e pela família, especialmente, na 

primeira gravidez, de forma que ela possa se adaptar à gravidez e aos desafios que 

enfrentará ao criar uma família (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2011).  

 A ocorrência de partos prematuros foi por mim observada durante as práticas 

assistenciais na área de saúde da mulher e da criança no período da graduação e 

pelas vivências. Verificando este fato, nas práticas vivenciadas e comparando com o 

índice de prematuridade no Brasil, surgiu a ideia de saber qual o índice de partos 

prematuros em um determinado município do meio oeste catarinense, 

compreendendo os fatores de risco que contribuíram para o nascimento prematuro 

dos neonatos.  

Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo de abordagem 

exploratória. O estudo ocorreu com mulheres que tiveram parto prematuro em 2018, 

entre 28 a 36 semanas de gestação. Teve como fonte de informações a Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Caçador, através do SINASC, 

Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Saúde, e a visita domiciliar. A 

pesquisa ocorreu no mês maio de 2019. Teve como critério de inclusão, mães 

maiores de 18 anos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Gravidez 

 

Nas palavras de Nettina (2011) a gravidez pode ser determinada pela 

cessação da menstruação, aumento do útero e o resultado positivo de um teste de 

gravidez. 

 A gravidez é um momento de mudanças físicas, em um corpo que se 

transforma a cada dia e que são acompanhadas de alterações emocionais. Durante 

cada período dessa transformação, a mulher pode ficar mais vulnerável em termos 

de saúde emocional (SILVA, 2013). 

Segundo Araújo et al., (2012, p. 553) “O período gestacional demanda novas 

formas de equilíbrio diante das mudanças inerentes a esta fase. Essas mudanças 

estão relacionadas aos ritmos metabólicos e hormonais e ao processo de integração 

de uma nova imagem corporal”. 

A gravidez pode ser considerada então como uma fase marcada por um 

estado de tensão, devido à expectativa das grandes mudanças que estão e 

continuarão a acontecer, principalmente para a mulher que passa, então, a se ver e 

ser vista de maneira diferenciada, formando-se um novo papel: o de ser mãe 

(CAMACHO et al., 2010). 

 

2.1.1.1 Diagnóstico da gravidez 

 

Nettina (2011, p. 1201) refere que, essas e muitas outras manifestações de 

gravidez são classificadas em três grupos: presuntivo, provável e positivo. 

Sinais de presunção de gravidez:   

· Atraso menstrual; 

· Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, salivação 

excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência); 

· Modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, 

hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo 
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mamilo, coloração violácea vulvar, cianose vaginal e cervical, aumento do volume 

abdominal) 

Sinais de probabilidade:  

· Amolecimento da cérvice uterina, com posterior aumento do seu 

volume;  

· Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização (pode-

se observar pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais); 

· Positividade da fração BHCG no soro materno a partir do oitavo ou 

nono dia após a fertilização. 

Sinais de certeza:  

· Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que são detectados 

pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo Pinard a partir de 20 semanas; 

· Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas);  

· Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser observado por via 

transvaginal com apenas 4 a 5 semanas gestacionais e a atividade cardíaca é a 

primeira manifestação do embrião com 6 semanas gestacionais. 

O Ministério da Saúde, por intermédio da Rede Cegonha, incluiu o Teste 

Rápido de Gravidez nos exames de rotina do pré-natal, que pode ser realizado na 

própria UBS, o que acelera o processo necessário para a confirmação da gravidez e 

o início do pré-natal. Para o diagnóstico precoce da gravidez, também poderá ser 

realizado a dosagem de gonadotrofina coriônica humana (BHCG), com a utilização 

de medidas quantitativas precisas e rápidas. O BHCG pode ser detectado no sangue 

periférico da mulher grávida entre 8 a 11 dias após a concepção (BRASIL, 2012) 

Pode-se oferecer à gestante, quando possível, o exame ultrassonográfico, 

que, além de melhor determinar a idade gestacional, auxilia na detecção precoce de 

gestações múltiplas e de malformações fetais clinicamente não suspeitas (BRASIL, 

2012). 

 

2.1.2 Período gestacional 

 

A nova vida surge quando um espermatozoide fertiliza um óvulo. Contendo a 

contribuição genética da mãe para a prole, os óvulos são liberados dos ovários e 

viajam através das trompas de Falópio para o útero na proporção de 

aproximadamente um por mês. Quando os genes maternos e paternos se misturam 
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numa única célula, forma-se uma nova entidade, chamada zigoto. No decorrer dos 

próximos dias, o zigoto divide-se muitas vezes, produzindo primeiro uma mórula e, 

depois, um blastocisto. Depois de sete dias, o blastocisto desce boiando pelo óvulo 

para se fixar na parede posterior do útero (VERNY; WEINTRAUB, 2014). 

Da quarta a oitava semana no período embrionário, todos os principais órgãos 

e sistemas do corpo são formados a partir das três camadas germinativas. Na nona 

a décima segunda semana de gestação tendo o embrião com aparência humana, 

inicia-se o período fetal. Há uma relativa diminuição do crescimento da cabeça em 

relação ao corpo. A genitália externa feminina ou masculina ainda aparece 

indiferenciada até o fim da nona semana e sua forma madura só se estabelece na 

décima segunda semana. (REZENDE FILHO; MONTENEGRO, 2012) 

Segundo Rezende Filho e Montenegro (2012) da décima terceira a décima 

sexta semana o crescimento é muito rápido especialmente do corpo. Acontecem o 

aparecimento dos centros de ossificação, que podem serem vistos nas 

ultrassonografias a partir da décima sexta semana. Décima sexta a vigésima 

semanas, a mãe começa a perceber os movimentos fetais, na realidade originados 

entre 8ª e 12ª semanas. Ao início das 20ª semanas surgem lanugem os cabelos e a 

pele já são cobertos de verniz caseoso, material constituído pela secreção das 

glândulas sebáceas, e que tem por fim proteger a delicada epiderme fetal. 

Moore r Persaud (2010) referem que da vigésima primeira a vigésima quinta 

semana há um ganho substancial de peso durante este período o feto já está mais 

bem proporcionado. Com 24ª semanas as células epiteliais secretoras dos septos 

interalveolares do pulmão começam a secretar o surfactante, um lipídio tenso ativo 

que mantém abertos os alvéolos pulmonares em desenvolvimento. Embora um feto 

de 22 a 25 semanas nascido prematuramente possa sobreviver caso receba 

cuidados intensivos, ele pode morrer, pois seu sistema respiratório ainda é imaturo. 

Da vigésima sexta a vigésima nona semana, nesta idade um feto costuma 

viver quando nasce prematuramente, pois os pulmões já alcançaram um 

desenvolvimento suficiente para realizar as trocas gasosas adequadas. Além disso, 

o sistema nervoso central já amadureceu a ponto de dirigir os movimentos 

respiratórios rítmicos e de controlar a temperatura do corpo. As maiores perdas 

neonatais prematuras ocorrem em crianças que nascem com baixo peso (2.500 

gramas ou menos) ou muito baixo (1.500 gramas ou menos). 
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Da trigésima semana a trigésima quarta semana, usualmente, neste período a 

pele é rosada e lisa, e os membros superiores e inferiores parecem gordos. Fetos 

com 32 semanas e mais velhos normalmente sobrevivem quando nascem 

prematuramente. 

Da trigésima quinta a trigésima oitava semana durante essas últimas 

semanas da gestação, o feto ganha cerca de 14 gramas por dia. O tórax é saliente e 

as mamas fazem leve protrusão em ambos os sexos. 

 

2.1.2.1 Intercorrências na gestação 

 

Complicações ocorridas durante a gestação podem desencadear o trabalho 

parto antes do previsto, constituindo uma séria preocupação para saúde pública no 

âmbito materno e neonatal, por ser responsável pelo maior número de óbitos 

neonatais e infantis (BRASIL, 2009). 

O parto prematuro tem sido associado com vários fatores, tais como: 

 

2.1.2.1.1 Ruptura prematura da membrana amniótica 

 

 A ruptura prematura das membranas (RPM) amnióticas é definida como a 

perda de líquido amniótico (LA) antes do início do trabalho de parto (TP), 

independentemente da idade gestacional (IG). Quando ocorre antes da 37 semana 

de gestação, é denominada ruptura prematura das membranas pré-termo (RPMPT). 

A prevalência de RPM varia de 8 a 10% de todas as gestações, e 2 a 4% das 

rupturas ocorrem em gestações pré-termo. No Brasil, 30 a 40% dos nascimentos 

prematuros estão associados com a RPMPT e contribuem com 20% dos óbitos 

perinatais (PATRIOTA et al., 2012)  

A etiologia da ruptura das membranas é multifatorial. As infecções maternas, 

como a vaginose bacteriana, a cervicite e a infecção do trato urinário, têm um 

importante papel nessa etiologia. Outros fatores descritos são a história anterior de 

ruptura de membranas pré-termo, o encurtamento da cérvice no segundo e início do 

terceiro trimestre, a cerclagem uterina, a conização prévia, a desnutrição materna e 

elementos sócio comportamentais (GUERRA et al., 2014). Outra causa importante 

de partos pré-termo (cerca de 1/3 dos casos), contribui para aumento da mortalidade 



18 
 

perinatal. A mortalidade materna também é agravada pelos riscos de infecção 

(BRASIL, 2012) 

 

2.1.2.1.1.1 Diagnóstico 

 

A anamnese informa sobre perda líquida, em grande quantidade (“molha 

roupas”), súbita e habitualmente indolor. O líquido fluindo pela vulva pode ser: 

transparente e de odor característico, seminal ou a hipoclorito de sódio; pode ter cor 

amarelada, vermelho ou esverdeada (mecônio); ou ser purulento, se há infecção 

ovular. Avaliam-se a cor e a transparência do líquido, podendo ter o líquido com 

coloração: 

Claro: boa vitalidade; 

Mecônio: sofrimento fetal recente; 

Vermelho: hemorragia; 

Amarelo: presença de bilirrubina; 

Achocolatado: sofrimento antigo ou óbito fetal. O resultado é confiável em 

90% dos casos, havendo falso positivo e falso negativo em 10% dos casos (BRASIL, 

2012) 

Outros exames também podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico, 

como a medição de pH da secreção vaginal com papel de nitrazina (que se torna 

azul em contato com o fluido vaginal) marcadores simples de pH e a ultrassonografia 

(FREITAS, 2001). 

 

2.1.2.1.2 Infecção urinária 

 

Na gravidez, a urina é normalmente mais rica em nutrientes (glicose, 

aminoácidos e vitaminas) o que propicia um meio de cultura mais rico, facilitando o 

crescimento das bactérias As infecções do trato urinário ITU(s) estão entre as 

infecções bacterianas mais comuns durante a gravidez, essa infecção pode ser 

atribuída a flora da própria gestante, ou por microrganismos encontrados no 

ambiente onde ele vive. (JACOCIUNAS; PICOLI, 2007) 

Segundo Duarte (2008) vários fatores tornam a infecção do trato urinário (ITU) 

uma relevante complicação do período gestacional, agravando tanto o prognóstico 

materno quanto o perinatal. Ele ressalta que existem três tipos de infecções do trato 
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urinário ITUs principais: bacteriúria assintomática, cistite aguda e pielonefrite, sendo 

que o diagnóstico e o tratamento dependem de como se apresentam na infecção. 

 

2.1.2.1.3 Bacteriúria assintomática  

 

A bacteriúria assintomática é caracterizada pela presença de 100.000 

colônias/ml ou mais (preferencialmente em duas culturas sucessivas) de 

uropatógenos em uma amostra de urina colhida de paciente sem qualquer sintoma 

urinário, como disúria, polaciúria ou urgência. A bacteriúria pode ser causada por 

uma infecção do trato urinário (ITU), ou pela contaminação da urina por ocasião da 

coleta (LENZ, 2006) 

A bacteriúria assintomática está identificada em 6% das mulheres grávidas. A 

pielonefrite aguda se desenvolve em 40% dessas pacientes se não forem tratadas. 

Também a taxa de prematuridade esteve aumentada nas mulheres com bacteriúria 

não tratada. Bactérias associadas a bacteriúria assintomática são aquelas 

provenientes da flora normal do sistema gastrointestinal, vaginal e área periuretal 

(REZENDE, 2012). 

O tratamento da bacteriúria assintomática na gravidez deve ser tratada com 

os antimicrobianos indicados pelo médico, por um período de 3 a 5 dias. Drogas 

podem ser utilizadas, mas com cuidado, devido os efeitos adversos para o feto 

(LENZ, 2006) 

 

2.1.2.1.4 Cistite aguda  

 

A cistite aguda é a inflamação superficial da mucosa vesical causada por 

infecção decorrente da penetração de bactérias. Embora o diagnóstico de certeza só 

seja realizado com uma urocultura positiva, a presença de esterase leucocitária, de 

nitritos ou de piúria associada a sintomas urinários sugerem fortemente a cistite, 

indicando um tratamento antibacteriano adequado. O tratamento é baseado no uso 

de antimicrobianos. A escolha deverá ocorrer de acordo com a frequência dos 

germes encontrados. Geralmente, a paciente encontra-se muito sintomática, não 

podendo esperar pelo resultado da urocultura (FREITAS, 2001)  

 



20 
 

2.1.2.1.5 Pielonefrite aguda 

 

 A pielonefrite aguda é a infecção urinária que compromete o sistema coletor e 

medula renal ocorrendo em 1 a 2% nas gestações. O diagnóstico é realizado com 

suspeita clínica e é confirmado pela urocultura. Os sintomas clínicos normalmente 

encontrados constituem hipertermia, calafrios, náuseas/vômitos, dor lombar, disúria, 

polaciúria, urgência miccional, urina turva e fétida. As alterações laboratoriais para 

uma gestante com pielonefrite aguda são piúria, urocultura positiva, leucocitose com 

desvio para a esquerda, hemocultura positiva e aumento da creatinina séria 

(FREITAS, 2001) 

 No tratamento da pielonefrite, devem-se levar em consideração medidas de 

suporte a depender do grau de acometimento sistêmico da paciente. Gestantes com 

pielonefrite devem ser internadas para monitorização dos sinais vitais, incluindo 

débito urinário, coleta de exames laboratoriais e de imagem, terapia antimicrobiana 

intravenosa. O controle da dor pode ser necessário e é obtido com analgésicos e 

antiespasmódicos (DUARTE, 2008). 

 

2.1.3 Toxoplasmose  

 

 A toxoplasmose é uma zoonose sendo altamente disseminada e de ampla 

disseminação geográfica, sendo uma das infecções parasitárias mais comuns em 

seres humanos, cujo agente etiológico é o Toxoplasma gondii, e adquire especial 

relevância quando atinge a gestante, visto o elevado risco de acometimento fetal. 

Entre os agravos anatômicos e funcionais decorrentes da toxoplasmose congênita, 

podem ser descritos restrição de crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade 

e/ou manifestações clínicas e sequelas como microftalmia, lesões oculares, 

microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais, pneumonite, 

hepatoesplenomegalia, erupção cutânea e retardo mental (BRASIL, 2012). 

As maiores preocupações são voltadas às gestantes, devido à possibilidade 

de infecção congênita, que pode ser muitas vezes grave e até letal. Diante da 

gravidade da doença congênita, torna-se fundamental o início do pré-natal no 

primeiro trimestre da gestação, possibilitando a identificação precoce dos casos 

agudos de toxoplasmose gestacional. Ao se diagnosticar precocemente, a realização 
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do tratamento tem maiores chances de evitar ou reduzir sequelas para o recém-

nascido (MARGONATO, 2007). 

 

2.1.3.1 Transmissão congênita 

 

Na toxoplasmose congênita, o parasita atinge o concepto por via 

transplacentária causando danos com diferentes graus de gravidade dependendo 

dos fatores como virulência, cepa do parasita, da capacidade da resposta imune da 

mãe e também do período gestacional em que a mulher se encontra, podendo 

resultar em morte fetal ou em graves sintomas clínicos. Assim sendo, o 

acompanhamento sorológico deveria ser periódico durante toda a gestação nas 

mulheres soronegativas, buscando o diagnóstico de uma possível primo-infecção 

(VIDIGAL et al., 2002).  

Capobiango et al., (2016) ressalta que a toxoplasmose congênita pode-se 

apresentar com formas graves ou com sequelas graves tardias, mesmo em crianças 

assintomáticas ao nascimento. O diagnóstico oportuno da infecção permite o 

tratamento adequado da gestante, capaz de reduzir a gravidade das sequelas da 

toxoplasmose no feto. 

 

2.1.3.2 Diagnóstico  

 

 Assim como em adultos imunocompetentes, mulheres grávidas são 

frequentemente assintomáticas ou apresentam sintomas leves, tornando o 

diagnóstico clínico difícil, fazendo com que os exames laboratoriais sejam 

importantes para o diagnóstico definitivo da infecção materna. A determinação do 

período em que a infecção ocorreu na gestante é importante, pois a infecção antes 

da concepção apresenta baixo risco de transmissão para o feto, ao contrário do que 

ocorre quando a primoinfecção ocorre durante a gravidez (SERRANO et al., 2011) 

 Segundo o Ministério da Saúde (2010) no primeiro exame solicitado na 

primeira consulta detecta-se anticorpos IgM, caso a gestação tenha menos de 16 

semanas, deve ser feito imediatamente o teste de avidez de IgG, na mesma amostra 

de soro (os laboratórios devem ser instruídos para esse procedimento). Na presença 

de baixa avidez, pode-se estar diante de uma infecção aguda; a paciente deve ser 

chamada e o tratamento com espiramicina deve ser iniciado imediatamente. Na 
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presença de alta avidez, deve-se considerar como diagnóstico de infecção antiga, 

não havendo necessidade de tratamento nem de testes adicionais. É importante 

sempre prestar atenção para a especificação de validade dos kits, para o bom 

desempenho dos testes. Nos exames realizados após 16 semanas de gestação, não 

há necessidade do teste de avidez, pois mesmo uma avidez alta não descartaria 

infecção adquirida durante a gestação, embora possa ser útil para ajudar a 

determinar a época em que ocorreu. É importante lembrar que em algumas pessoas 

a avidez dos anticorpos IgG permanece baixa por mais tempo, não sendo a avidez 

baixa uma certeza de infecção recente. 

 

2.1.4 Diagnóstico de infecção fetal 

 

Se houver a presença de infecção aguda materna deverá ser investigada a 

possibilidade de infecção fetal através da pesquisa do microrganismo no líquido 

amniótico. O melhor exame isolado para esse diagnóstico é a reação em cadeia da 

polimerase (PCR) no líquido amniótico, que pode ser realizado a partir da 16 a 

semana de gestação. O exame ecográfico diagnostica as complicações graves e 

tardias da infecção congênita, como hidrocefalia, calcificações cerebrais, ascite fetal 

e alterações de ecotextura hepática e esplênica (BRASIL, 2010). 

 

2.1.4.1 Tratamento 

 

O diagnóstico precoce da toxoplasmose aguda e o tratamento antiparasitário 

da gestante podem diminuir significativamente, o risco de transmissão ou de 

sequelas no feto na medida em que o tratamento terapêutico for iniciado 

precocemente. Por outro lado, o risco de infecção das gestantes pode ser reduzido 

por meio da utilização da prevenção primária, que deve ser adaptada a cada região, 

levando-se em conta o índice de prevalência, hábitos alimentares, fatores de risco 

locais, recursos disponíveis e outras características regionais. Dessa forma, o pré-

natal mostra-se como momento essencial para que sejam implementadas medidas 

para prevenção primária das doenças de transmissão vertical, como a toxoplasmose 

congênita (BRANCO;  ARAÚJO; GUILHERME, 2012).  
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2.1.5 Sífilis  

 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, 

causada pela bactéria Treponema pallidum. É transmitida pela via sexual (sífilis 

adquirida) e verticalmente (sífilis congênita) pela placenta da mãe para o feto. O 

contato com as lesões contagiantes (cancro duro e lesões secundárias) pelos órgãos 

genitais é responsável por 95% dos casos de sífilis. Outras formas de transmissão 

mais raras e com menor interesse epidemiológico são por via indireta (objetos 

contaminados, tatuagem) e por transfusão sanguínea. O risco de contágio varia de 

10% a 60% conforme a maioria dos autores (ALVELLEIRA; BOTTINO, 2006) 

Para Alvelleira e Bottino (2006) a sífilis apresenta os seguintes estágios e 

sintomas: 

Sífilis primária: A lesão específica é o cancro duro ou protossifiloma, que 

surge no local da inoculação em média três semanas após a infecção. É inicialmente 

uma pápula de cor rósea, que evolui para um vermelho mais intenso e exulceração. 

Em geral o cancro é único, indolor, praticamente sem manifestações inflamatórias 

perilesionais, bordas enduradas, que descem suavemente até um fundo liso e limpo, 

recoberto por material seroso. Após uma ou duas semanas aparece uma reação 

ganglionar regional múltipla e bilateral, não supurativa, de nódulos duros e indolores. 

Localiza-se na região genital em 90% a 95% dos casos. No homem é mais comum 

no prepúcio, meato uretral ou mais raramente intra-uretral. Na mulher é mais 

frequente nos pequenos lábios, parede vaginal e colo uterino. Assintomático, muitas 

vezes não é referido. As localizações extragenitais mais comuns são a região anal, 

boca, língua, região mamária e quirodáctilos. O cancro regride espontaneamente em 

período que varia de quatro a cinco semanas sem deixar cicatriz.  

Na sífilis primária, o diagnóstico laboratorial pode ser feito pela pesquisa 

direta do Treponema pallidum por microscopia de campo escuro, pela coloração de 

Fontana-Tribondeau, que utiliza sais de prata, e pela imunofluorescência direta. Os 

anticorpos começam a surgir na corrente sanguínea cerca de 7 a 10 dias após o 

surgimento do cancro duro, por isso nessa fase os testes sorológicos são não-

reagentes (BRASIL, 2010). 

Sífilis secundária: Quando a sífilis não é tratada na fase primária, evolui para 

sífilis secundária, período em que o treponema já invadiu todos os órgãos e líquidos 

do corpo. Nesta fase, aparece como manifestação clínica o exantema (erupção) 
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cutâneo, rico em treponemas e se apresenta na forma de máculas, pápulas ou de 

grandes placas eritematosas branco-acinzentadas denominadas condiloma lata, que 

podem aparecer em regiões úmidas do corpo (BRASIL, 2010). 

Diagnóstico laboratorial: Na sífilis secundária, todos os testes sorológicos são 

reagentes e os testes quantitativos tendem a apresentar títulos altos. Após o 

tratamento nessa fase, os testes treponêmicos permanecem reagentes por toda vida 

do usuário, enquanto os testes não treponêmicos podem ter comportamento 

variável. Em alguns indivíduos ficam não reagentes e em outros permanecem 

indefinidamente reagentes em baixos títulos (BRASIL, 2010). 

Sífilis latente: Se não houver tratamento, após o desaparecimento dos sinais e 

sintomas da sífilis secundária a infecção entrará no período latente, considerado 

recente no primeiro ano e tardio após esse período. A sífilis latente não apresenta 

qualquer manifestação clínica (BRASIL,2014). 

Nesta fase, todos os testes que detectam anticorpos permanecem reagentes. 

Para diferenciar esta fase da infecção primária, deve-se pesquisar no líquor a 

presença de anticorpos, utilizando-se o VDRL. Evidencia-se sífilis latente quando o 

VDRL é reagente no líquor, acompanhado de baixos títulos no soro (BRASIL, 2014). 

Sífilis terciária: Os pacientes nessa fase desenvolvem lesões localizadas 

envolvendo pele e mucosas, sistema cardiovascular e nervoso. Em geral a 

característica das lesões terciárias é a formação de granulomas destrutivos (gomas) 

e ausência quase total de treponemas. Podem estar acometidos ainda ossos, 

músculos e fígado. No tegumento, as lesões são nódulos, tubérculos, placas ou 

nódulo-ulcerados. As lesões são solitárias ou em pequeno número, assimétricas, 

endurecidas com pouca inflamação, bordas bem marcadas, policíclicas ou formando 

segmentos de círculos destrutivas, tendência à cura central com extensão periférica, 

formação de cicatrizes e hiperpigmentação periférica. Na língua, o acometimento é 

insidioso e indolor, com espessamento e endurecimento do órgão. Lesões gomosas 

podem invadir e perfurar o palato e destruir a base óssea do septo nasal. 

Cancro redux é a presença de goma no local do cancro de inoculação, e 

pseudocancro redux, uma goma solitária localizada no pênis (ALVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006) 

Sífilis congênita: Trata-se da infecção do feto em decorrência da passagem do 

treponema pela placenta. É mais grave quanto mais recente for a infecção materna. 

Na gestação, a sífilis congênita se manifesta com abortamento, nascimentos 
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prematuros ou nascimentos seguidos de morte. Ao nascer, a criança com sífilis 

congênita pode apresentar lesões bolhosas, ricas em treponemas, na palma das 

mãos, planta dos pés, ao redor da boca e do ânus. Mesmo quando não se manifesta 

com essas características, a infecção congênita pode permanecer latente, vindo a se 

expressar durante a infância ou mesmo na vida adulta (BRASIL, 2010). 

Sífilis congênita precoce: É a qual as manifestações clínicas se apresentam 

logo após o nascimento ou pelo menos durante os primeiros 2 anos. Estão 

presentes, na maioria dos casos já nos primeiros meses de vida assumindo diversos 

graus de gravidade, sendo sua forma mais grave a sepse maciça com anemia 

intensa, icterícia e hemorragia. Pode-se ter lesões cutâneo-mucosas, como placas 

mucosas, lesões palmo-plantares, fissuras radiadas periorificiais e condilomas 

planos nas genitais; lesões ósseas, manifestas por periostite e osteocondrite, lesões 

do sistema nervoso central e lesões do aparelho respiratório, hepatoesplenomegalia, 

rinites sanguinolentas, pseudo-paralisia de Parrot (paralisia dos membros), 

pancreatite e nefrite (BRASIL, 2010). 

Sífilis congênita tardia: É a denominação reservada para a sífilis que se 

declara após o segundo ano de vida. Corresponde, em linhas gerais, à sífilis terciária 

do adulto, por se caracterizar por lesões gomosas ou de esclerose delimitada a um 

órgão ou a pequeno número de órgãos: fronte olímpica, mandíbula curva, arco 

palatino elevado, tríada de Hutchinson, nariz em sela e tíbia em lâmina de sabre. 

(BRASIL, 2010).  

 

2.1.5.1 Tratamento  

 

O tratamento da sífilis é fase-dependente, determinado pelos sintomas e perfil 

sorológico. A droga de primeira escolha é a penicilina e sua dose varia também de 

acordo com a fase da doença. Na fase primária (com cancro duro), utilizam-se 

2.400.000 UI de penicilina benzatina via intramuscular (1,2 milhões em cada glúteo 

na mesma aplicação); na secundária (com lesões cutâneas não ulceradas) ou na 

fase latente precoce (com menos de um ano de evolução), a opção é por 4.800.000 

UI via intramuscular, aplicadas em duas doses com intervalo de sete dias; na fase 

terciária ou latente tardia (com mais de um ano de evolução ou duração ignorada), 

7.200.000 UI via intramuscular (no mesmo esquema da fase anterior, porém em três 

vezes) (MAGALHÃES et al., 2011). 
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2.1.6 HIV /AIDS  

 

Descoberto em meados dos anos 80, o HIV/AIDS, inicialmente sem 

tratamento ou cura, esteve associado a chamados grupos de risco, tais como 

homossexuais e posteriormente prostitutas, dependentes químicos e hemofílicos. 

Desta forma, a população, de um modo geral, acreditava que se não fizesse parte 

desses grupos, estaria a salvo do problema de saúde, além de reforçar o 

preconceito contra essas pessoas. (SCHERER; BORENSTEIN; PADILHA, 2009) 

Na presença do HIV na gestação, aparecem diversos desafios à mulher e sua 

família, entre os quais se destacam os esforços visando à prevenção da transmissão 

materno-infantil do vírus. A adesão ao tratamento antirretroviral na gestação e 

consequente redução da carga viral é a medida de maior impacto para a prevenção 

da infecção pediátrica. Entretanto, a adesão ao tratamento tem se mostrado uma 

tarefa, por vezes, difícil de ser atendida, inclusive no contexto da gestação. Nesse 

sentido a transmissão materno-infantil do HIV ocorre da mãe para o bebê pela sua 

exposição ao vírus durante gestação, trabalho de parto, parto ou aleitamento, e tem 

sido foco de atenção na medida em que se constatou aumento de casos de HIV em 

mulheres (FARIA et al., 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) a evolução da epidemia da 

aids no Brasil afetando de maneira especial as mulheres, trouxe, como novo desafio 

a ser enfrentado, o controle da transmissão vertical (TV) do HIV. Mediante a 

portarias do Ministério da Saúde e outras normalizações técnicas, vem 

estabelecendo as bases para o aperfeiçoamento das ações que visam o controle da 

TV do HIV no país. A disponibilização de insumos como testes rápidos e exames de 

seguimento, medicamentos antirretrovirais e material técnico formam a base para a 

atuação profissional ética e competente. Sabe-se que com a plena realização das 

condutas padronizadas consegue-se uma significativa redução da transmissão do 

HIV da mãe para o feto, na quase totalidade dos casos. 

 

 

 

2.1.6.1 A transmissão do HIV 
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A transmissão ocorre por via predominantemente sexual, mas também pelo 

contato com sangue contaminado, pela via transplacentária ou pelo aleitamento 

materno. Na fase aguda, que ocorre semanas após a infecção, o paciente 

frequentemente apresenta sintomas de uma infecção viral inespecífica e tem uma 

elevada carga de vírus se replicando, sendo a probabilidade de transmitir a doença 

significativamente maior. Após a fase aguda, advém um período assintomático, de 

duração variável, no qual o vírus segue se replicando e há a diminuição progressiva 

da imunidade, até um ponto em que o organismo se torna altamente suscetível a 

infecções oportunistas, neoplásicas e manifestações autoimunes. Essa última fase é 

denominada síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), essa síndrome ocorre 

em um estágio tardio da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), um 

retrovírus que tem como alvo os linfócitos T com receptores CD4 (DUNCAN, 2015). 

A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre 

durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, e os 35% restantes 

ocorrem intraútero, principalmente nas últimas semanas de gestação, havendo ainda 

o risco adicional de transmissão pós-parto por meio do aleitamento materno. O 

aleitamento materno apresenta riscos adicionais de transmissão, que se renovam a 

cada exposição da criança ao peito, e situa-se entre 7% e 22% (BRASIL, 2010). 

  

2.1.6.2 Diagnóstico da infecção pelo HIV 

 

Deve-se oferecer a toda gestante o teste anti-HIV, com aconselhamento pré e 

pós-teste, independentemente da situação de risco da mulher para a infecção pelo 

HIV. Durante a gestação, ou ainda no momento do trabalho de parto, com instituição 

de medidas apropriadas, pode reduzir significativamente a transmissão vertical (da 

mãe para o filho). O teste anti-HIV deve ser oferecido na primeira consulta de pré-

natal e repetido entre 28-30 semanas, sempre que possível, para todas as 

gestantes, de acordo com as recomendações descritas (BRASIL, 2006).  

Entretanto, o teste deve ser voluntário e confidencial. Nos casos de gestantes 

prestes a entrar em trabalho de parto, ou já em trabalho de parto, ou mesmo no 

puerpério imediato, e que não tenham sido aconselhadas e testadas para o HIV no 

pré-natal, o aconselhamento poderá ser realizado nessa oportunidade, devendo, 

especialmente nesses casos, ser levado em consideração o perfil psicológico e 

emocional da mulher, proporcionando apoio adequado. Mostra-se conveniente 
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nessas situações o uso de testes rápidos, por permitir a indicação de tratamento 

profilático em tempo hábil para o recém-nascido (BRASIL, 2001). 

 

2.1.6.3 Como prevenir a transmissão vertical 

 

   Durante o pré-natal, a gestante deve fazer o exame de sangue que detecta 

doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV. O Ministério da Saúde (BARSIL, 

2010) recomenda que o teste seja feito já na primeira consulta e no terceiro trimestre 

da gravidez. O diagnóstico também pode ser feito durante o parto, mas isso só deve 

ocorrer em casos extremos, quando a mulher não teve acesso ao pré-natal.  

 

Com o oferecimento do teste anti-HIV para gestantes, a profilaxia para 
prevenir a transmissão vertical do HIV e o acompanhamento clínico da mãe 
e do bebê, o Ministério da Saúde já conseguiu reduzir consideravelmente a 
média nacional da taxa de transmissão vertical do HIV, que hoje é de 
aproximadamente 6,8% (BRASIL, 2008). 

 

A mulher soropositiva (portadora do HIV) que não recebe o tratamento 

adequado durante a gestação tem 25% de chance de transmitir o vírus durante a 

gravidez ou parto. Quando ela segue as recomendações do médico e ingere os 

remédios, as chances caem para menos de 1%, segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2010). 

 

2.1.6.4 Tratamento  

 

Em 2013, como nova abordagem para frear a epidemia de Aids, iniciou-se 

tratamento a todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente de seu estado 

imunológico, avaliado pela contagem de CD4, e a atenção primária assumiu o 

tratamento antirretroviral aumentando a cobertura de testagem de HIV em 

populações-chave (COUTINHO; O’DWYER; FROSSARD, 2018) 

A abordagem clínico-terapêutica do HIV tem-se tornado cada vez mais 

complexa, em virtude da velocidade do conhecimento acerca deste agente. Os 

objetivos do tratamento são: prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida, 

pela redução da carga viral e reconstituição do sistema imunológico. O atendimento 

é garantido pelo SUS, por meio de uma ampla rede de serviços. O Brasil é um dos 
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poucos países que disponibiliza, integralmente, a assistência ao paciente com Aids 

(BRASIL, 2010) 

 

2.1.7 Tabagismo 

 

O tabagismo na gravidez é responsável por 20% dos casos de fetos com 

baixo peso ao nascer, 8% dos partos prematuros e 5% de todas as mortes 

perinatais. Estudos mostram que o tabagismo na gestação pode contribuir para a 

síndrome da morte súbita do bebê, além de causar importantes alterações no 

desenvolvimento do sistema nervoso fetal. Estimativas econômicas indicam que os 

custos com as complicações perinatais são 66% maiores nos casos de mães que 

fumaram durante a gravidez do que nos de mães não fumantes. Embora os maiores 

benefícios para o desenvolvimento fetal ocorram se a cessação do tabagismo se 

fizer ainda no início da gestação, a interrupção em qualquer momento da gravidez, 

ou mesmo no pós-natal, tem significativo impacto na saúde da família (LEOPÉRCIO; 

GIGLIOTTI, 2004). 

 

2.1.7.1 Nicotina 

 

 A nicotina causa vasoconstricção dos vasos do útero e da placenta, 

reduzindo o fluxo sanguíneo e a oferta de oxigênio e nutrientes para o feto. No 

entanto, alguns autores acreditam que além disso, os danos biológicos celulares e 

moleculares provocados pelo monóxido de carbono e por outras toxinas também têm 

forte interferência no desenvolvimento do feto (LEOPÉRCIO; GIGLIOTTI, 2004). 

Dentre os vários componentes do tabaco que interferem na evolução da 

gravidez, destacam-se a ação da nicotina e do monóxido de carbono (CO). A 

nicotina age no sistema cardiovascular, provocando liberação de catecolaminas na 

circulação materna e, como consequência disso, ocorrem taquicardia, 

vasoconstrição periférica e redução do fluxo sanguíneo placentário (MELLO; PINTO; 

BOTELHO, 2001). 

A síndrome da morte súbita do bebê tem mecanismos causais desconhecidos 

e provavelmente multifatoriais. O fumo durante a gravidez é reconhecidamente um 

elemento que eleva o risco de sua ocorrência. Uma das hipóteses para explicar essa 

relação é que a exposição prolongada da medula adrenal do feto à nicotina leva à 
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perda de sua capacidade de responder reflexamente à hipóxia. Sendo assim, 

durante a apneia transitória ou obstrução das vias aéreas do recém-nato, não 

haveria liberação de catecolaminas para redistribuição do fluxo sanguíneo para o 

cérebro e coração e para a manutenção da frequência cardíaca durante a hipóxia. 

(JORNAL BRASILEIRO DE PNEUMOLOGIA, 2004)  

 

2.1.7.2 Monóxido de carbono 

 

Membro da família dos asfixiantes químicos, o CO é um gás perigoso, incolor, 

inodoro, sem sabor e não irritante. Ele pode deixar uma pessoa inconsciente ou 

mesmo matar em poucos minutos. Chamado de assassino silencioso, ele é 

produzido pela combustão incompleta de matérias carbonáceas orgânicas, como o 

carbono, a madeira, o papel, o óleo, o gás e a gasolina (LACERDA; LEUROX; 

MORATA, 2005) 

O monóxido de carbono (CO), ao combinar-se com a hemoglobina materna e 

fetal, estabelecendo hipóxia na mãe e no feto, poderia ser um dos fatores 

responsáveis pelo sofrimento fetal crônico nas gestantes fumantes. Estudos já 

realizados mostram que o monóxido de carbono em níveis elevados interfere 

prejudicialmente na gestação, levando ao quadro de hipoxemia crônica no feto 

(MELLO; PINTO; BOTELLHO, 2001). 

Segundo Leopércio e Gigliotti (2004) a hemoglobina fetal tem uma ligação 

com o CO mais forte que a hemoglobina materna, resultando em níveis de COHb 

mais elevados na circulação fetal. As altas concentrações de COHb provocam 

hipóxia tecidual, estimulando a eritropoiese e causando uma elevação do 

hematócrito da gestante fumante e de seu feto. Isto implica em hiperviscosidade 

sanguínea, aumentando o risco de acidente vascular cerebral no neonato, e mau 

desempenho da placenta. 

 

2.1.7.3 Prevenção e tratamento do tabagismo durante a gestação 

 

Recomenda-se que informações sobre o tabagismo, assim como o 

aconselhamento e tratamento para o abandono do tabaco, sejam incluídas no 

cuidado à saúde das gestantes ao longo de todo o pré-natal e reforçados no 
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puerpério, momento em que a mulher e as pessoas ao seu redor estão mais 

sensibilizadas para o cuidado da mãe e do bebê (MOTTA; ECHER; LUCENA, 2010). 

A farmacoterapia e o aconselhamento são medidas de eficácia comprovada 

na cessação do tabagismo. Cada qual tem sua eficácia individual, mas se somadas 

aumentam as taxas de sucesso. A terapia farmacológica auxiliar na cessação do 

tabagismo tem uso muito restrito para a gestante. Mediante a possibilidade de 

toxicidade fetal, o emprego destas drogas tem uma relação risco-benefício incerta. 

Isto reforça a necessidade de se trabalhar o abandono do tabagismo antes mesmo 

da concepção (LEOPÉRCIO; GILIOTTI, 2004). 

Considerando-se os malefícios do tabaco para o binômio mãe e bebê, a 

gestação é um momento especial para a cessação do tabagismo, em razão da 

preocupação da gestante em gerar uma criança sadia e do contato frequente com os 

profissionais da saúde nas consultas pré-natais. Assim, conhecer o processo de 

tabagismo e/ou o que conduz à sua cessação na gestação podem auxiliar os 

profissionais de saúde a implementar intervenções para melhorar a saúde da mãe e 

do bebê (MOTTA; ECHER; LUCENA, 2010) 

 

2.1.8 Alcoolismo 

 

O álcool é uma droga psicotrópica, pois atua no sistema nervoso central, 

provocando mudanças no comportamento de quem o consome, além de, 

potencialmente, desenvolver dependência (SEGRE, 2010) 

O uso de álcool e outras drogas continua sendo um grande problema de 

saúde pública, repercutindo de maneira assustadora na sociedade em que vivemos. 

Nas gestantes, esse problema ganha ainda mais importância, pois a exposição 

dessas pacientes às drogas pode levar ao comprometimento irreversível da 

integridade do binômio mãe-feto (YAMAGUCHI, 2008). 

O etanol, sob a forma de bebidas é o vetor mais relevante de retardo mental 

nos filhos de mães alcoolistas e o principal responsável por teratogenias no mundo 

ocidental. Os efeitos no feto em desenvolvimento podem se apresentar em uma 

gama muito ampla, desde alterações sutis até malformações devastadoras. O 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre as mulheres grávidas parece ser o 

problema mais trágico dessa dependência química que pode levar o feto e o recém-

nascido a apresentarem, em um grave extremo da curva, a síndrome alcoólica fetal 
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(SAF), expressão daquela que é considerada uma das doenças com maior 

comprometimento neuropsiquiátrico em bebês de mulheres que beberam em 

excesso na gestação (SEGRE et al., 2010) 

A exposição ao álcool durante a gravidez compromete o desenvolvimento 

infantil, podendo implicar em anomalias estruturais, neurocognitivas e 

comportamentais. A Síndrome Alcóolica Fetal (SAF) caracteriza-se por deficiências 

do crescimento, disfunções do sistema nervoso central (SNC) e alterações dos 

traços faciais (MENDONÇA; CUNALI; MENDONÇA, 2014) 

 

2.1.8.1 Prevenção 

 

Atualmente, ainda não existe nenhum marcador laboratorial que possa 

detectar o consumo de álcool durante a gestação. Um questionário denominado T-

ACE tem sido muito utilizado para identificar mulheres que ingerem álcool durante a 

gestação e que poderiam se beneficiar de informação sobre o abuso de bebida 

alcoólica durante esse período. Programas de prevenção primária são destinados a 

educar um amplo público alvo sobre os riscos de beber durante a gravidez. Mas 

devem ser direcionados, principalmente, aos malefícios do álcool e não apenas ao 

seu consumo (SEGRE et al., 2010). 

 

2.1.9 Anemia 

 

A anemia nutricional, queda anormal das taxas de hemoglobina no sangue, é 

resultado da deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. Outras causas de 

anemia incluem as doenças parasitárias como malária e as verminoses, além das 

hemoglobinopatias hereditárias como a talassemia. A prevalência mundial de anemia 

na mulher grávida é de aproximadamente 40%, e em mais de 50% dos casos é por 

deficiência de ferro (MONTENEGRO; SANTOS; FILHO, 2015). 

Durante a gestação, a anemia é prejudicial tanto para a mulher quanto para a 

criança, sendo associada a maior risco de morbimortalidade materno-fetal. Mulheres 

saudáveis são capazes de lidar com a alta demanda de ferro no período gestacional 

sem se tornarem anêmicas, mas, para isso, devem apresentar reservas adequadas 

do mineral desde o início da gravidez (SATO et al., 2010) 
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No período gestacional ocorrem intensas modificações no organismo 

materno, que acontecem principalmente como adaptação fisiológica ao complexo 

materno-fetal e também como preparo para o parto. Entre as alterações, há um 

aumento significativo na demanda metabólica pelo mineral ferro, em razão de uma 

hematopoese aumentada, fato que pode contribuir para o risco nesse grupo de 

aparecimento de anemia ferropriva (OLIVEIRA; BARROS; FERREIRA, 2015) 

A relevância do controle da anemia decorre da magnitude e dos efeitos 

deletérios que ocasiona na saúde da gestante e do feto, pois sua ocorrência durante 

a gravidez tem sido associada com maior taxa de mortalidade materna e perinatal; 

maior risco de prematuridade e baixo peso ao nascer; e recém-nascidos com 

reservas de ferro abaixo do normal e, portanto, com maior risco para desenvolver 

anemia já nos primeiros meses de vida (FUJIMORI et al., 2009). 

Outro fato importante que influencia de ferro do recém-nascido é o volume de 

sangue que é transferido de a placenta antes do cordão umbilical ser clampeado. 

Em bebês a termo, a espera por pelo menos dois minutos após o nascimento para 

que o cordão umbilical seja clampeado é benéfica tanto para o status hematológico 

como para o status de ferro. Isso faz com que o volume sanguíneo do recém-

nascido aumente em aproximadamente 30% e, com isso, a deficiência de ferro 

durante a infância diminua (MONTENEGRO; SANTOS; FILHO, 2015). 

 

2.1.9.1 Profilaxia e tratamento 

 

Deve-se ser realizado uma suplementação profilática com ferro e ácido fólico, 

ingestão de alimentos como carnes vermelhas, principalmente vísceras (fígado e 

miúdos), carnes de aves, suínos, peixes e mariscos, hortaliças folhosas verde-

escuras e leguminosas, como o feijão e a lentilha. Alimentos ricos em vitamina C, 

disponível em frutas cítricas (como: laranja, acerola, limão e caju), os ricos em 

vitamina A disponível em frutas (como: mamão e manga) e as hortaliças (como: 

abóbora e cenoura), mantendo sempre uma alimentação adequada e saudável com 

ingestão de ferro de alta biodisponibilidade (BRASIL, 2013). 
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2.1.10 Citomegalovírus 

 

O citomegalovírus (CMV) humano é um beta-herpes vírus, isolado pela 

primeira vez em 1957, sendo composto por dupla fita de DNA linear. Assim como 

outros vírus pertencentes à família herpesviridae, o CMV compartilha propriedades 

de latência e reativação. Trata-se de infecção cosmopolita, podendo ser transmitido 

através do contato interpessoal próximo com fluidos corporais infectados, 

geralmente saliva, como também sangue, urina ou secreções genitais. Dessa forma, 

a infecção durante a gravidez ocorre frequentemente devido ao contato próximo da 

prenhe com crianças jovens ou pela transmissão sexual. Importante ressaltar ainda 

a sua característica endêmica, sem variações sazonais (OLIVEIRA et al., 2011) 

Na infecção materna prazo de incubação da infecção por CMV é mal 

conhecido, mas estima-se que se situe num intervalo entre 3 e 12 semanas, desde o 

momento da contaminação pelo CMV até ao aparecimento dos primeiros sinais e 

sintomas (TAVARES et al., 2011) 

De acordo com Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) o diagnóstico materno e 

triagem pré-natal é feito através de demonstração de soroconversão em amostra 

séricas colhidas em momentos distintos ( intervalo > 4 semanas) nas quais a 

primeira seja negativa para a detecção de anticorpos IgG anti-CMV e a segunda seja 

positiva é a maneira mais segura de documentação da infecção primária gestacional 

pelo CMV. Apesar da detecção de IgM anti-CMV sugerir a ocorrência de infecção 

recente, esses anticorpos podem persistir até 6 meses, podendo significar infecção 

recente ou que ocorreu semanas ou meses antes da concepção. Além disso 

anticorpos contra outros vírus herpes podem ter reação cruzada com CMV e resultar 

em reações falso-positivas. A detecção de elevação de títulos de IgG e/ou a 

detecção de IgM também pode ocorrer a presença de infecção recorrente. Segundo 

Tavares; et al (2011) o método Elisa é o mais utilizado, sendo a sua sensibilidade e 

especificidade muito próxima de 100%. 

 

2.1.11 Infecção congênita 

 

A predominância de infecção congênita por CMV é variável em diversas 

partes do mundo, atingindo taxas de 0,2% a 2,6% de todos os nascimentos.            

Para mulheres gestantes, a fonte mais provável de infecção é o contato com urina 
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ou saliva de crianças jovens, principalmente seus próprios filhos. O CMV pode 

infectar o feto tanto durante a infecção primária materna, quanto durante a 

reativação da infecção materna presente antes da concepção (JUNQUEIRA; 

SANCHO; SANTOS, 2008). 

A infecção Citomegalovírus (CMV) é uma das causas mais comuns de 

infecção viral congênita nos países desenvolvidos, sendo a principal causa 

infecciosa de surdez neurossensorial na criança.  As infecções primárias ocorrem em 

1% a 4% das mulheres gestantes soronegativas e levam à infecção do feto em 40% 

a 50% dessas gestações. O risco de transmissão é particularmente elevado no caso 

de primoinfecção, com uma taxa de transmissão fetal de cerca de 40%. A incidência 

de infecção intra-uterina varia entre 0,2 a 2,4%, sendo a maioria dos recém-nascidos 

(RN) assintomáticos. As manifestações clínicas estão presentes em apenas 10% dos 

casos, contudo 10 a 15% das crianças assintomáticas ao nascimento podem vir a 

desenvolver mais tarde manifestações clínicas nomeadamente surdez 

neurossensorial, défices neurológicos, corio-retinite, atraso do desenvolvimento 

psicomotor entre outras (CÁLIX; TELLES; JOÃO, 2010). 

Como não há tratamento específico ou profilaxia para mulheres grávidas, 

conhecer a sorologia materna permite uma adequada orientação e consequente 

redução do risco de infecção congênita (SERRA et al., 2009) 

 

2.1.12 Diabetes Gestacional 

 

Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de 

intolerância à glicose, com início ou primeiro reconhecimento durante a gestação. 

Esta definição se aplica independentemente do uso de insulina ou se a condição 

persiste após o parto e não exclui a possibilidade de a intolerância à glicose ter 

antecedido a gravidez (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011). 

As alterações no metabolismo materno são importantes para suprir as 

demandas do feto. Entretanto, mulheres que engravidam com algum grau de 

resistência à insulina, como nos casos de sobrepeso/obesidade, obesidade central e 

síndrome dos ovários policísticos, associado à ação dos hormônios placentários 

anti-insulínicos favorece o quadro de hiperglicemia de intensidade variada, 

caracterizando o diabetes mellitus gestacional (DMG) e levando a efeitos adversos 

maternos e fetais (BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011). 
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O comprometimento fetal decorrente do DMG provém primordialmente da 

hiperglicemia materna, que por difusão facilitada chega ao feto. A hiperglicemia fetal, 

por sua vez, estimula a produção exagerada de insulina, podendo desencadear 

macrossomia, fetos grandes para a idade gestacional, aumento das taxas de partos 

cesarianos, traumas de canal de parto e distócia de ombro, hipoglicemia, 

hiperbilirrubinemia e óbito fetal intrauterino (LANDIM; MILOMENS; DIÓGENES, 

2008). 

Embora não exista consenso sobre qual método é o mais eficaz para 

rastreamento e diagnóstico do diabetes gestacional, as recomendações oferecem 

uma alternativa efetiva para tal. O rastreamento deve ser iniciado pela anamnese 

para a identificação dos fatores de risco tais como:  

• Idade igual ou superior a 35 anos; 

 • Índice de massa corporal (IMC) >25kg/m2 (sobrepeso e obesidade);  

 • Antecedente pessoal de diabetes gestacional;  

• Antecedente familiar de diabetes mellitus (parentes de primeiro grau);  

• Macrossomia ou polihidrâmnio em gestação anterior;  

• Óbito fetal sem causa aparente em gestação anterior; 

 • Malformação fetal em gestação anterior;  

• Uso de drogas hiperglicemiantes (corticoides, diuréticos tiazídicos);  

• Síndrome dos ovários policísticos;  

• Hipertensão arterial crônica.  

• Ganho excessivo de peso;  

• Suspeita clínica ou ultrassonográfica de crescimento fetal excessivo ou 

polihidrâmnio (BRASIL,2010). 

Segundo Padilha et al., (2010) a atenção integrada à gestante com 

diagnóstico de DMG é de fundamental importância para diminuir as possíveis 

complicações advindas desta condição clínica. Devem ser oferecidos orientação 

nutricional, controle metabólico, insulino terapia, prática de atividade física, 

assistência pré-natal e avaliação do bem-estar fetal. O estado nutricional adequado 

durante a gravidez, resulta da alimentação equilibrada e ganho de peso dentro das 

faixas de normalidade, pode contribuir para a diminuição da morbimortalidade 

materno-infantil. Assim, considerando-se que o Diabetes Mellitus Gestacional 

representa uma das situações de alto risco gestacional, com importante interface ao 

cuidado nutricional. 
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O exercício no DMG tem como objetivo primordial diminuir a intolerância à 

glicose através do condicionamento cardiovascular que gera aumento da ligação e 

afinidade da insulina ao seu receptor através da diminuição da gordura intra-

abdominal, aumento dos transportadores de glicose sensíveis à insulina no músculo, 

aumento do fluxo sanguíneo em tecidos sensíveis à insulina e redução dos níveis de 

ácidos graxos livre . Contudo os parâmetros mais importantes a serem avaliados 

durante a prática esportiva, visando o bem-estar materno-fetal são: frequência 

cardíaca, pressão arterial, temperatura e dinâmica uterina maternas; e frequência 

cardíaca fetal (MAGANHA et al., 2003) 

Quando o tratamento com dieta e exercício físico não consegue o controle 

glicêmico desejado, inicia-se a administração concomitante de insulina. A 

necessidade e a resposta à insulina exógena são individuais, exigindo doses e 

esquemas diferentes para cada paciente (PADILHA et al., 2010) 

 

2.1.13 Hipertensão Gestacional 

 

De acordo com Moura et al. (2011) a Hipertensão Gestacional é uma 

importante complicação da gestação, estando entre as principais causas de 

morbimortalidade materna e fetal em especial em países em desenvolvimento. 

 

Segundo Soares et al. (2009), a mortalidade materna tem sido considerada 
um problema crucial de saúde pública. A World Health Organization (WHO) 
assinala a ocorrência de aproximadamente 529.000 óbitos de mulheres por 
ano, relacionados à gravidez, parto, puerpério e aborto. Menos de 1% 
ocorrem em países desenvolvidos, refletindo as desigualdades sociais e em 
saúde das mulheres entre países pobres e ricos.  

 

A etiopatogenia da hipertensão arterial gestacional é desconhecida, bem 

como a patogênese de suas manifestações. Surge, em geral, na segunda metade da 

gestação, mormente após a 20ª semana. Pode ser precedida por edema visível ou 

oculto, revelado pelo aumento brusco do peso corporal e, ainda, por proteinúria e 

elevação da pressão arterial, além de 140/90 mmHg ou o aumento de 30 mmHg 

para a pressão sistólica e de 15 mmHg para a diastólica (SOARES et al., 2009). 

Cunha, Kopiler e Simões (2003) salientam que a hipertensão gestacional é a 

pressão elevada detectada na segunda metade da gestação que é diferenciada da 
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pré-eclâmpsia pela ausência de proteinúria. Quando a proteinúria se desenvolve e a 

hipertensão regride, e o diagnóstico é modificado para pré-eclâmpsia. 

 

2.1.14 Pré-Eclâmpsia 

 

A pré-eclâmpsia é caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados 

na gestação após as 20ª semanas, e até 48 horas pós-parto associada a proteinúria. 

Responsável por grande parte das indicações de interrupção prematura da gestação 

(MELO et al., 2009) 

De acordo os autores Peraçoli e Parpinelli (2005) a etiologia da hipertensão 

que se manifesta na gestação (pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional) permanece 

desconhecida. Acredita-se haver combinação de fatores genéticos, imunológicos e 

ambientais que determinam defeito na invasão trofoblástica das arteríolas 

espiraladas. Este defeito acaba causando redução na pressão de perfusão 

uteroplacentária, com consequente isquemia/hipóxia da placenta no decorrer da 

gestação. A isquemia placentária libera fatores, como citocinas pró inflamatórias, que 

iniciam a cascata de eventos celulares e moleculares, determinando a disfunção 

endotelial, com aumento da resistência vascular.  

Cunha, Kopiler e Simões (2003) destacam que a Pré-eclâmpsia é uma 

síndrome específica da gravidez, com pressões iguais ou maiores que 140 x 90 

mmHg, acompanhado de edema visível ou oculto, revelado pelo aumento do peso 

corporal e por uma importante proteinúria, sendo que, a proteinúria pode ser de 

aparecimento tardio. 

A proteinúria caracteriza-se pela perda de proteínas na urina e sinaliza que, 

nestes casos há um possível dano renal. Para sua avaliação, é necessário que se 

faça a coleta de urina em 24 horas, para estimar a perda total. Considera-se o 

diagnóstico de pré-eclâmpsia quando há resultado 2+/ valor ≥ 0,3g ou mais proteínas 

na urina dentre 24 horas associado ao aumento da PA (FERREIRA et al., 2016). 

 

2.1.14.1 Tipos de Pré-Eclâmpsia 

 

A pré-eclâmpsia pode ser classificada como leve ou grave, para 

compreendermos melhor essa classificação é necessária que se leve em 
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consideração os achados clínicos e laboratoriais, como explicam Freire e  Tedoldi 

(2009):  

Pré-Eclâmpsia leve:  

• PA > 140/90 mmHg após 20 semanas de idade gestacional em paciente 

normotensa antes da gestação; 

 • Proteinúria de 1+ em fita (duas amostras de urina com 4- 6 horas de 

intervalo que se correlaciona a 30mg/dl em amostra de urina, quando excluída 

presença de infecção urinária), mas confirmada com > 0,3 g em urina de 24 horas; 

 • Sintomas cerebrais (cefaleia, tonturas, visão borrada), ou digestivos (dor 

epigástrica ou no quadrante superior D, náuseas ou vômitos), ou trombocitopenia e 

alteração de enzimas hepáticas, mesmo na ausência de proteinúria.  

 Pré-Eclâmpsia grave: 

• PA > 160/110 mmHg, em duas aferições com 6 horas de intervalo e com a 

paciente em repouso; 

 • Proteinúria de 24h > 5 g ou > 3+ em fita, em duas amostras coletadas com 

intervalo de 4 horas;  

• Oligúria, com volume urinário < 500 ml/24h; 

 • Insuficiência renal (creatinina sérica > 1,2 mg/dl em paciente com função 

renal normal prévia);  

• Distúrbios visuais ou cerebrais (cefaleia, visão borrada, cegueira, alteração 

do estado mental) persistentes;  

• Edema pulmonar ou cianose;  

• Dor epigástrica ou no quadrante superior direito persistente;  

• Insuficiência hepática (SGOT ou SGPT > 70 UI//L);  

• Trombocitopenia (plaquetas < 100.000/µL) e/ou evidência de anemia 

hemolítica microangiopática);  

• Síndrome HELLP;  

• Restrição de crescimento fetal (FREIRE; TEDOLDI, 2009, p. 162 e 163). 

 

2.1.14.2 Diagnóstico  

 

Características tais como edema e elevação da pressão arterial acima dos 

valores iniciais da gestante já não são critérios de diagnóstico. A avaliação 
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laboratorial deve incluir enzimas hepáticas, contagem de plaquetas, nível de 

creatinina sérica, e uma coleta de urina de 12 a 24 horas para a medição de proteína 

total (CONZENDEY et al., 2015) 

Melo et al. (2009) apontam que diante de uma doença potencialmente tão 

devastadora, a maior parte dos estudos sobre pré-eclâmpsia concentram-se no 

diagnóstico precoce e identificação de seus fatores de risco, ou seja, dando maior 

ênfase ao período pré-parto. No entanto, a necessidade de se conhecer melhor o 

período pós-parto fica evidente ao se considerar as grandes alterações 

fisiopatológicas características deste período. 

  

2.1.14.3 Tratamento da Pré-Eclâmpsia 

 

Segundo Ministério da Saúde (BRASIL, 2010). A pré-eclâmpsia nem sempre 

ocorre em idades gestacionais que permitam a indução do parto sem complicações 

para o feto. Por outro lado, a não finalização da gravidez pode trazer consequências 

sérias para a mãe e para o feto. Portanto, a decisão de se induzir o parto ou 

prolongar a gravidez deve levar em consideração a idade gestacional, a gravidade 

da pré-eclâmpsia e as condições de saúde mãe e do feto. 

 

Em alguns casos pode-se indicar o internamento da mãe para um 
acompanhamento mais próximo da progressão da doença, tentando 
postergar o parto para o mais próximo possível da 40ª semana de gestação. 
Sempre que possível, a preferência é pelo parto normal. (SAUDE, 2010) 

 

Kahhale, Francisco E Zugaib (2018) referem que por muito tempo, os autores 

procuram tratamento para a prevenção da pré-eclâmpsia. Nas três últimas décadas 

numerosos trabalhos com grande número de pacientes foram publicados na 

tentativa de reduzir a incidência ou a gravidade da pré-eclâmpsia. Revisões 

sistemáticas recentes da biblioteca Cochrane avaliaram os resultados da 

suplementação de cálcio, suplementação de magnésio, ingestão de proteínas, 

precursores de prostaglandinas como o óleo de peixe e mais recentemente os 

antioxidantes como as vitaminas C e E, mas nenhum resultado pode mostrar real 

benefício destas intervenções.  

 

2.1.15 Eclâmpsia 

 



41 
 

Eclâmpsia é definida pela manifestação de uma ou mais crises convulsivas 

tônico-clônicas generalizadas e/ou coma, em gestante com hipertensão gestacional 

ou pré-eclâmpsia, na ausência de doenças neurológicas. Pode ocorrer durante a 

gestação, durante o trabalho de parto e no puerpério imediato. É comumente 

precedida pelos sinais e sintomas de eclâmpsia iminente (distúrbios do sistema 

nervoso central, visuais e gástricos) (PERACOLI; PARPINELLI, 2005) 

A eclâmpsia é uma complicação grave da pré-eclâmpsia, que ocorre quando a 

pressão arterial está elevada (acima de 140/90 mmHg) a qualquer momento após a 

sua 20ª semana de gravidez, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto. As 

principais complicações para a gestante são as cerebrovasculares, principalmente 

hemorragia cerebrovascular; além de insuficiência renal ou hepática e a Síndrome 

HELLP (grave complicação gestacional caracterizada por hemólise, elevação das 

enzimas hepáticas e plaquetopenia). Para o feto pode acarretar óbito intrauterino, 

presença de restrição de crescimento intrauterino (RCIU), parto prematuro e baixo 

peso ao nascer, além de óbitos neonatais (CONZENDEY et al., 2015) 

 Dentre os critérios de gravidade considera-se a síndrome HELLP como uma 

entidade clínica que ocorre na pré-eclâmpsia e eclampsia, caracterizada por um 

conjunto de sinais e sintomas associados à hemólise micro angiopática, 

trombocitopenia e alterações nos testes de função hepática (KAHHALE; 

FRANCISCO; ZUGAIB, 2018) 

A eclampsia é a manifestação do comprometimento do sistema nervoso 

central na pré-eclâmpsia, caracterizada por disfunção sistêmica de múltiplos órgãos, 

provocada por uma síndrome de má adaptação circulatória materno-fetal, incluindo 

perfusão fetal diminuída, vasoespasmo generalizado, lesão endotelial, disfunção 

plaquetária e coagulopati (FREITAS et al., 2001) 

Segundo Carvalho et al., (2008) o tratamento definitivo é a interrupção da 

gestação, entretanto, algumas vezes, é possível aguardar o amadurecimento fetal 

para a realização do parto. A conduta clínica na eclâmpsia é representada pelo 

tratamento das convulsões e da hipertensão arterial sistêmica. 

 

2.1.16 Parto prematuro 

 

Rezende (2012) considera que o parto pré-termo pode ser dividido de acordo 

com a idade gestacional em prematuridade extrema, < 28 semanas (5%), 
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prematuridade grave, 28-30 semanas (15%), prematuridade moderada, 31-33 

semanas (20%), prematuridade quase termo, 34-36 semanas (60%). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a prematuridade como um 

problema mundial, principalmente por sua relação com a mortalidade neonatal. O 

Brasil situa-se entre os dez países com as taxas mais elevadas, os quais são 

responsáveis por 60% dos nascimentos prematuros do mundo (OLIVEIRA et al., 

2016). 

O Parto Prematuro ainda é considerado um enigma na obstetrícia, não 

havendo causas certas de sua ocorrência. A prevenção durante o pré-natal poucas 

vezes é possível, pois, geralmente, apresenta etiologia multifatorial ou desconhecida 

(BITTAR, 2009). 

As sequelas do parto do parto pré-termo incluem a mortalidade significativa. A 

prematuridade superou os defeitos congênitos como a principal causa de 

mortalidade neonatal (REZENDE, 2012) 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa quantitativa, de 

abordagem exploratória. 

A pesquisa qualitativa segundo Godoy (1995) ocupa um reconhecido lugar 

entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres 

humanos e suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes. 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados qualitativos. 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 

em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 

Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a 

partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de 

vista relevantes. 

 Já na pesquisa quantitativa é onde se coletam e analisam dados 

quantitativos sobre variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de 

identificar a natureza profunda das realidades, seu sistema de relações, sua 

estrutura dinâmica. Ela também pode determinar a força de associação ou 

correlação entre variáveis, a generalização e objetivação dos resultados através de 

uma mostra que faz inferência a uma população (ESPERÓN, 2017). 
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Na abordagem exploratória quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, 

tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos 

investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a 

delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das 

hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto (PRODANOV; 

FREITAS, 2013) 

A pesquisa foi realizada com mães que tiveram parto prematuro entre 28 e 36 

semanas de gestação, ocorridos na maternidade local e maternidades de referência, 

no ano de 2018. A amostra da pesquisa foram dez mães, das oitenta e seis que 

tiveram partos prematuros em 2018, identificadas através de dados do SINASC 

Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica 

da Secretaria Municipal do município de Caçador, seguindo com visita domiciliar. 

Os critérios de inclusão abrangeram mães com idade acima de 18 anos, que 

tiveram parto prematuro na maternidade local e de referência. As participantes que 

concordaram em fazer parte deste estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), após a explicação sobre a finalidade da pesquisa. Os 

critérios de exclusão foram para mães menores de idade ou que não aceitaram fazer 

parte da pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada no mês maio de 2019, após a aprovação do 

projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe, com parecer nº 3.329.808. 

O instrumento realizado para a pesquisa foi um questionário composto por 

questões objetivas. As questões objetivas têm como objetivo traçar um perfil das 

participantes da pesquisa, identificando questões relativas á idade, escolaridade, 

números de partos, complicações em gestações anteriores, número de consultas do 

pré-natal e histórico de prematuridade na família. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Os dados coletados na pesquisa foram analisados e digitados e estão 

apresentados nos gráficos abaixo juntamente com a análise descritiva de acordo 

com os resultados encontrados e, também, embasados em referências 

bibliográficas. 
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Iniciou-se o questionamento buscando saber a idade das participantes onde 

obteve-se o seguinte resultado: 

Gráfico 01 - Faixa etária das mães 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Este gráfico mostra dados sobre a idade das participantes e após analisá-lo 

se observa que 50% tem idade entre 20 a 30 anos, 20% entre 16 a 20 e entre 30 a 

40 anos, e com 10% as mães com 40 anos e mais. 

Mulheres com idade inferior aos 20 anos iniciam as consultas pré-natais de 

forma tardia, consideram a gravidez como indesejada com maior frequência que 

mães não adolescentes e são as que apresentam maior incidência de partos 

prematuros, enquanto as mulheres com idade superior aos 35 anos são as que 

apresentam maiores índices de complicações obstétricas em virtude de doenças 

crônicas pré-existentes e do envelhecimento das funções ovarianas (SANTANA et 

al., 2010). 

De acordo com a literatura mundial aponta maior incidência de RN prematuros 

(< 37 semanas) e de baixo peso (< 2500g) no grupo de gestantes adolescentes, 

especialmente nas faixas muito precoces, comparadas às adolescentes da faixa de 

17 a 19 anos e adultas jovens (20 a 24 anos), nas mesmas condições de vida, 

considerando a multiplicidade de fatores clínicos, ambientais e comportamentais que 

integram a dinâmica da evolução gestacional, especialmente em grupos 

populacionais vulneráveis. (SANTOS; et al, 2014). 
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Gráfico 02 - Escolaridade 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Após analisar o gráfico sobre a escolaridade, fica evidente que 30% das 

participantes possuem ensino médio incompleto, 20% possuem ensino fundamental 

completo, 20% ensino fundamental incompleto, 10% ensino médio completo, 10% 

ensino superior incompleto seguido com 10% de ensino superior completo.  

Podemos considerar que, em geral, a baixa escolaridade está associada ao 

baixo padrão socioeconômico, fator que pode predispor a situações potencialmente 

de risco para a mãe e o recém-nascido, além de impedir o acesso a informações e 

orientações, restringir a capacidade de cuidado e assistência, dificultar o exercício 

de direitos e de cidadania. A situação constatada comprova que o nível de 

escolaridade interfere diretamente nas condições de vida e saúde das pessoas e 

confirma a correlação existente: quanto menor a escolaridade, maior a dificuldade de 

entendimento da necessidade de cuidados especiais durante a gestação, levando ao 

início tardio e ausência ao pré-natal, alimentação inadequada e hábitos e vícios 

incompatíveis com a gravidez (RAMOS; CUMAN, 2009). 
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Gráfico 03 – Estado civil 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Em relação ao estado conjugal, o gráfico apresenta que 60% das mães que 

tiveram partos prematuros possuem união estável, 30% delas referem serem 

casadas e 10% solteiras. 

O companheiro da mulher pode ser considerado o acompanhante ideal no 

processo de parturição, devido a fatores como a formação de vínculo e a 

representação de laços de família, pois, ao acompanhar o nascimento do filho, ele 

estaria afirmando sua paternidade e valorizando seu papel. Estudos têm 

comprovado os benefícios de sua permanência durante o processo de parturição. 

Além disso, a presença do parceiro no parto, acompanhando todo o processo e 

apoiando a parturiente constantemente, tem consequências no desfecho do 

nascimento do bebê, como: efeitos positivos na construção do vínculo paterno, 

estímulo à mulher no momento de parir e diminuição de intercorrências, as quais 

certamente serão recordadas de forma marcante na vida do casal (HOLANDA et al., 

2018). 
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Gráfico 04 - Acompanhamento do parceiro no pré-natal 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Ao analisar o presente gráfico fica evidente que todos os parceiros 

acompanharam o pré-natal. 

No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece que a presença do acompanhante 

durante o pré-natal, trabalho de parto, parto e puerpério é um dos direitos da mulher 

e considera que a oferta de apoio à parturiente durante esses períodos, além de 

deixá-la tranquila e segura, contribui para a melhora de desfechos maternos e 

neonatais. Recomenda, então, que todos os esforços devam ser realizados para 

garantir que toda parturiente tenha uma pessoa de sua escolha para encorajá-la e 

dar-lhe conforto durante todo o processo do nascimento (HOLANDA et al., 2018). 

Porém, observa-se que na rotina de pré-natal nas unidades da Estratégia de 

Saúde da Família não há questionamentos quanto à ausência do pai nas consultas 

de pré-natal, nem sobre como isso afeta esta mulher no período gestacional. 

Implicitamente, a ausência do parceiro é justificada pelo trabalho, e ainda assim, não 

existem estratégias para superar essa dificuldade. Vale ressaltar que mulheres que 

são acompanhadas na rotina de pré-natal por seus parceiros, apresentam menos 

complicações durante o pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-parto, assim como 
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apresentam menos sintomas físicos e emocionais durante a gestação (CARDOSO et 

al., 2018). 

Gráfico 05 - Gestações anteriores 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

O gráfico expõe dados sobre o número de gestações anteriores, onde ao 

verificar constata que 50% das mulheres tiveram apenas uma gestação, 40% delas 

tiveram de duas a quatro, e apenas 10% tiveram mais de quatro gestações. 

A avaliação de risco na gravidez, portanto, é uma recomendação do Ministério 

da Saúde (MS), que aponta 35 fatores a serem considerados. Portanto a história 

reprodutiva anterior, que compreende morte perinatal, recém-nascido com 

crescimento retardado, pré-termo ou malformado, abortamento habitual, esterilidade 

ou infertilidade, intervalo temporal entre os partos (menor que dois ou maior que 

cinco anos), nuliparidade ou multiparidade, síndrome hemorrágica ou doença 

hipertensiva e cirurgia uterina anterior devem ser avaliados ainda na primeira 

consulta de pré-natal (RODRIGUES et al., 2017) 
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Gráfico 06 - Número total de partos e abortos 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Este gráfico informa dados sobre o número de partos e abortos, incluindo o 

último nascimento. Percebemos que a maior predominância ocorre no parto cesáreo 

com 90%.  Os partos vaginais representam 7% do total, e 3% das participantes 

tiveram histórias anteriores de abortamento. 

A indicação de uma cesariana é feita mediante o diagnóstico de 

intercorrências durante a gestação ou trabalho de parto, havendo possibilidade 

limitada de agendamento de cesariana a pedido da mulher. Uma das razões 

apontadas para o aumento das cesarianas, tanto no Brasil como em outros países, 

tem sido a escolha das mulheres por esse tipo de parto. Entretanto, uma revisão 

sistemática recente sobre o tema encontrou uma proporção de preferência pelo 

parto cesáreo de 15,6%, com valores mais elevados observados em mulheres com 

cesariana anterior (29,4%) e naquelas que residem em países menos desenvolvidos 

(22,1%) (DOMINGUES et al., 2014) 
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gráfico 07 -  Fez uso de cigarro e bebida alcóolica 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Observando o gráfico é notório que 70% das mães não fazem uso de cigarro 

e bebida alcóolica, e 30% delas referem fazer uso de uma dessas substâncias. 

No Brasil, um estudo de prevalência do uso de álcool durante a gestação é de 

34,4%. O uso de álcool durante a gestação representa um grave problema de saúde 

pública. Esse comportamento tem sido associado a desfechos materno fetais, como 

a restrição do crescimento intrauterino, descolamento de placenta, abortos e 

anomalias congênitas (por exemplo: microcefalias e microftalmia). A síndrome 

alcoólica fetal (SAF) corresponde a uma das principais consequências da exposição 

do feto ao álcool, sendo caracterizada por deficiência no crescimento, disfunções no 

desenvolvimento do sistema nervoso, entre outras alterações (GUIMARÃES et al., 

2018) 

Já o uso do cigarro associa-se a maior risco de intercorrências maternas. Os 

efeitos deletérios do tabagismo são bastante sutis e mais difíceis de serem 

identificados em relação às drogas ilícitas, sendo o uso recreativo durante a 

gestação uma atividade que pode permanecer despercebida, trazendo 
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consequências tanto durante a gravidez quanto na lactação. Cerca de 80% das 

mulheres fumantes continuam com tal hábito durante todo período gestacional 

(FREIRE; PADILHA; SAUNDERS, 2009)    

Gráfico 08 - Complicações nas gestações anteriores 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

O gráfico demonstra informações sobre complicações nas gestações 

anteriores onde 80% delas relatam que não tiveram nenhuma complicação e 20% 

tiveram complicações como:  descolamento de placenta, infecção urinária e pré-

eclâmpsia. 

Durante a gestação, especificamente, as mulheres passam por uma série de 

alterações, tanto por causa emocional quanto física e fisiológica, que as tornam mais 

vulneráveis às ITU. Esta é a terceira intercorrência clínica mais comum na gestação, 

acometendo de 10% a 12% das gestantes. A infecção urinária em gestantes é ainda 

mais preocupante quando assintomática, pois, justamente por passar despercebida, 

essa condição pode levar ao parto prematuro do bebê e em internação da gestante. 

A bacteriúria assintomática (BA) no início da gravidez é, também, um risco para uma 

subsequente pielonefrite. Quando sintomática a infecção também é importante, 

porém é de diagnóstico mais rápido devido à presença de sintomas que se definem 

de acordo com o tipo de infecção que se estabeleceu no trato urinário da gestante

(BARROS, 2013) 
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Gráfico 09 - Histórico de parto prematuro na família 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Este gráfico demonstra a ocorrência de partos prematuros na família, e 

observamos que apenas 10% das participantes, tem histórico positivo. 

Um dos pontos nebulosos na epidemiologia do nascimento pré-termo é o fato 

de que algumas mulheres experimentam o estímulo infeccioso, mas este 

isoladamente não é capaz de ativar a cascata inflamatória e desencadear parto 

prematuro. É proposto que a cascata inflamatória só seria ativada em mulheres 

predispostas geneticamente. Desse modo, indivíduos geneticamente predispostos a 

responder a infecções com uma intensa resposta inflamatória podem ter risco 

aumentado de ter um parto pré-termo. No entanto, ainda são escassos os trabalhos 

que investigam os aspectos genéticos envolvidos na epidemiologia do nascimento 

pré-termo. A suscetibilidade genética é importante para considerar se um indivíduo 

portador de uma determinada variação genética tem maior risco de ser afetado por 

um determinado evento (BETTIOL; BARBIERI; SILVA, 2010) 
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Gráfico 10 - Início do pré-natal 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

O presente gráfico destaca em que período da gestação as mães iniciaram o 

pré-natal. Identificamos que 80% das participantes iniciaram o pré-natal no primeiro 

trimestre, 20% iniciaram o pré-natal no segundo trimestre, e no terceiro trimestre não 

se obteve dados para serem computados. 

O principal objetivo da assistência ao pré-natal é acolher a mulher desde o 

início de sua gravidez período de mudanças físicas, emocionais, que cada gestante 

vivencia de forma distinta (BRASIL, 2000) 

A gravidez de alto risco pode ser diagnosticada precocemente nas primeiras 

consultas de pré-natal levando-se em consideração os vários fatores de risco 

categorizados em características individuais e condições sociodemográficas 

desfavoráveis, história reprodutiva anterior, doença obstétrica na gravidez atual e 

intercorrências clínicas que requerem técnicas identificar precocemente tais riscos e 

direcionar assistência adequada capaz de se obter resultados satisfatórios para 

binômio mãe e filho (LEAL et al., 2017)  
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Gráfico 11 - Número de consultas realizadas de pré-natal 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

O gráfico demonstra o número de consultas realizadas durante o pré-natal, 

sendo que 80% das mães realizaram mais de seis consultas, 20% delas realizaram 

menos de seis consultas em todo o pré-natal. 

O Ministério da Saúde recomenda o número mínimo de seis consultas para 

uma gestação a termo, com o início do pré-natal no primeiro trimestre e a realização 

de alguns procedimentos básicos, que incluem exames clínico-obstétricos e 

laboratoriais, entre outros. De acordo com o Programa de Humanização no Pré-

Natal e Nascimento (PHPN), também são preconizadas algumas intervenções 

qualitativas para melhor adequação no pré-natal, nas quais orientações sobre 

amamentação, alimentação suplementar, imunização, entre outras, voltadas às 

gestantes, são especialmente benéficas (NUNES et al., 2016) 
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Gráfico12 -  Início do trabalho de parto 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

O gráfico expõe dados sobre as semanas de gestação em que a participante 

iniciou o trabalho de parto, demonstrando que 70% estavam entre 34 a 36 semanas 

de gestação, 20% entre 31 a 33 semanas, e 10% entre 28 a 30 semanas de 

gestação. 

O parto prematuro é definido como a ocorrência do nascimento antes do 

termo, ou seja, crianças nascidas antes da maturidade fetal. A característica mais 

utilizada para classificá-lo é de ordem cronológica: nascimento antes de 37 semanas 

de gestação, contadas a partir do primeiro dia do último período menstrual 

(MONTENEGRO, 2013).  

De acordo com Chaves (2011), o parto prematuro pode ser dividido de acordo 

com a idade gestacional em: prematuridade extrema: < 28 semanas; prematuridade 

grave: 28-30 semanas; prematuridade moderada: 31-33 semanas e prematuridade 

quase-termo: 34-36 semanas. 

A prematuridade pode ser classificada, segundo sua evolução clínica, em 

eletiva ou espontânea. Na prematuridade eletiva, a gestação é interrompida em 

virtude de complicações maternas (por exemplo, doença hipertensiva, descolamento 
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prematuro de placenta, placenta prévia, etc.) e/ou fetais (por exemplo, restrição do 

crescimento fetal ou sofrimento fetal), em que o fator de risco é, geralmente, 

conhecido e corresponde a 25% dos nascimentos prematuros (RAMOS; CUMAN, 

2009).  

 

Gráfico 13 - Inibição do trabalho de parto 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Observando o gráfico observa-se que 80% das mulheres não foram 

internadas para inibir o parto, e 20% delas relatam ter ficado internadas até dez dias 

para inibição do mesmo. 

O trabalho de parto prematuro (TPP) é responsável por 75% dos nascimentos 

antes das 37 semanas de gestação. A sua prevenção durante o pré-natal é poucas 

vezes possível, pois, geralmente apresenta etiologia multifatorial ou desconhecida. 

Dessa maneira, a inibição das contrações uterinas ou tocólise é o último recurso 

preventivo disponível ao obstetra para adiar o nascimento. Sabe-se que a tocólise 

comumente não evita o parto prematuro, pois as causas desencadeantes do TPP 

persistem e, na maioria das vezes, é possível apenas abolir as contrações uterinas 

por algum tempo. No entanto, quando se pode adiar o parto por pelo menos 48 

horas, torna-se possível a realização da corticoterapia ante natal e, com isso, a 

redução do risco de complicações neonatais, tais como a síndrome do desconforto 



57 
 

respiratório (SDR), a hemorragia cerebral, a enterocolite necrosante e morte 

neonatal. Além disso, tal medida permite uma eventual transferência da gestante 

para outro serviço hospitalar com melhores condições de atendimentos a prematuros 

(BITTAR; ZUGAIB, 2009). 

 

Gráfico 14 - Complicação que desencadeou o parto prematuro 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Este gráfico exibe dados sobre as complicações que desencadeou o parto 

prematuro, ao observá-lo fica evidente que 60% foi desencadeado por pré 

eclampsia, 20% por infecção urinária, 10% por diabetes mellitus gestacional, e 10% 

por anemia. 

Além do aumento das gestações múltiplas relacionadas com os tratamentos 

de infertilidade, que nos países em desenvolvimento, como o Brasil, são 

responsáveis somente por um pequeno número de nascimentos prematuros, 

contribuem, também, para esses nascimentos as doenças maternas pré-

gestacionais, a pré-eclâmpsia, as infecções gênito-urinárias, o baixo nível 

educacional da gestante, o desemprego, o hábito de fumar e o uso de drogas na 

gestação, a ausência de pré-natal, o parto prematuro anterior, entre outras 

(ARAÚJO; TANAKA, 2007). 
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A pré-eclâmpsia é um grave problema de Saúde Pública. É a principal causa 

de morte materna nos países desenvolvidos, e estima-se que pelo menos 50.000 

mulheres morram no mundo, anualmente, em consequência dessa doença ou de 

suas complicações. Dentre os fatores predisponentes de mortalidade materna e fetal 

a pré-eclâmpsia, que se caracteriza pela elevação da pressão arterial e pela perda 

de proteínas na urina, normalmente tem início no final do 2º trimestre de gestação e 

exige assistência pré-natal adequada, com vistas a um preparo para a gestação e 

para o trabalho de parto, já que esse quadro clínico apresenta gravidade de 

intensidade variável. Atualmente é conhecido como um fator responsável pela 

interrupção prematura da gestação e, nos países de terceiro mundo, é considerado 

um problema de Saúde Pública (FARIA et al., 2013)  

 

Gráfico 15 - Onde ocorreu o parto 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

O presente gráfico mostra informações de onde ocorreu o parto, e ao analisa-

lo observasse que 90% dos partos foram realizados no Hospital Maicé e somente 

10% no hospital de Curitibanos. 

A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que preconiza a 

organização de uma rede de cuidados materno-infantil, estabelecida pela Portaria nº 

1.459, de 24 de junho de 2011. Seu objetivo é que a mulher tenha acesso à atenção 
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no planejamento sexual e reprodutivo na gestação, garantindo, atenção humanizada 

na gravidez, parto e puerpério, e ao recém-nato até o segundo ano de vida, 

assegurando o direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento 

saudáveis. Já a atenção à saúde na gestação de alto risco, deve ser compreendida 

como o conjunto de ações e serviços que abrange a atenção à gestante de alto 

risco, ao recém-nascido de risco e à puérpera de risco, dando a oportunidade de 

acompanhamento do pré-natal de alto risco, nos hospitais de referência (BRASIL, 

2013). 

 

Gráfico 16 - Peso dos bebês ao nascerem 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Este gráfico informa dados sobre o peso dos bebês ao nascerem, e se nota 

que o peso de 80% dos bebês foi de 2,000 kg a 3,000 kg e que 20% nasceram com 

peso menor de 2,000 kg. 

O peso insuficiente ao nascer, vale ainda ressaltar que (2.500 a 2.999 kg) 

apresenta-se com frequência consideravelmente maior que o baixo peso e este 

grupo de RN é classificado como de risco para problemas clínicos, como doenças 

infecciosas, atraso no crescimento e desenvolvimento na infância, contribuindo com 

as taxas morbidades precoces, assim como na mortalidade infantil (SANTOS et al., 

2014). 
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Segundo classificação da OMS, os recém nascidos podem ser classificados 

de acordo com o peso ao nascer, sendo recém-nascido de baixo peso (BP) todo 

aquele com peso de nascimento igual ou inferior a 2500 gramas, sendo subdividido 

em recém-nascido de muito baixo peso (MBP) com peso de nascimento inferior a 

1500g e recém nascido de extremo baixo peso (EBP) peso de nascimento inferior a 

1000g. O peso de nascimento é um forte fator preditivo da mortalidade e morbidade 

perinatal, onde crianças com peso ao nascer inferior a 2.500 g, de acordo com a 

OMS, apresentam maior mortalidade nas primeiras semanas de vida (OLIVEIRA; 

FRANCESCHINI; PRIORE, 2008). 

 

Gráfico 17 - índice de APGAR dos bebês ao nascimento 
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Fonte: Vesaro, 2019. 

 

A Escala de Apgar é um método de avaliação sistemática do recém-nascido 

(RN). Este método é realizado logo após o parto. Tem as finalidades de avaliar as 

condições de nascimento do RN e de identificar aqueles que necessitam de 

assistência, prevenindo sequelas de uma provável asfixia (CORRÊA et al., 2006). 

O exame avalia cinco aspectos do neonato: tônus muscular, frequência 

cardíaca, esforço respiratório, irritabilidade reflexa e coloração da pele. Para cada 

um dos cinco itens é atribuída uma nota 0, 1 ou 2 que somando-se o escore de cada 

item se obtém um escore mínimo de 0 e máximo de 10 pontos. (MUNIZ; et al 2016) 
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Existe consenso de que um escore de Apgar de 7-10 significa uma criança 

sadia, que provavelmente não terá problemas futuros. Quando < 7, é sinal de alerta 

para atenção especial. Há diferentes níveis de escore de Apgar baixo, de acordo 

com alterações fisiopatológicas. Além disso, é parcialmente dependente da 

maturidade do concepto. As condições maternas também podem influir no escore, 

tais como medicações e, finalmente, as próprias condições do RN influem na 

avaliação como, por exemplo, malformações neuromusculares ou cerebrais e 

condições respiratórias (OLIVEIRA et al., 2009). 

 

Gráfico 18 - Complicações com o recém-nascido 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Ao observar o gráfico notasse que 90% dos RN não tiveram complicações, 

mas 10% deles tiveram algum tipo de complicação. 

Na literatura, cerca de 20% dos RN prematuros morrem no período neonatal e 

os sobreviventes geralmente sofrem de sequelas importantes, particularmente 

neurológicas. A paralisia cerebral e a deficiência mental são, respectivamente, dez e 

quatro vezes mais frequentes em crianças prematuras. Isso gera um enorme 

desgaste financeiro e psicossocial para os familiares e profissionais envolvidos, 

tornando a redução dos partos prematuros uma das principais metas da 

perinatologia (SIMÕES et al., 1998) 
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Os prematuros tardios são fisiológica e metabolicamente imaturos e, como 

consequência, apresentam maior risco de desenvolver complicações que resultam 

em taxas mais elevadas na mortalidade e morbidade. A mortalidade neonatal 

precoce entre estes RN é seis vezes maior quando comparada aos RN de termo e, 

mesmo na infância, o risco de morte é quatro vezes maior. Outras complicações 

observadas nestes RN são hipotermia, hipoglicemia, dificuldade respiratória, apneia, 

icterícia e dificuldades de alimentação. Como estes prematuros apresentam 

características distintas dos prematuros menores de 34 semanas e dos RN a termo, 

é importante conhecer suas particularidades, e programar tratamento diferenciado a 

esta população objetivando a redução da morbidade e mortalidade (COSTA et al., 

2015) 

 

Gráfico 19 - Internação do recém-nascido em uti neonatal 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Ao analisar o gráfico percebe-se que 70% dos bebês não precisaram ficar 

internados na UTI neonatal, onde 30% estiveram internados para melhores 

cuidados. 

O parto prematuro e a subsequente hospitalização do bebê na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) configura-se como uma circunstância altamente 

traumática e angustiante para os pais, ocorrendo uma desestruturação do núcleo 
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familiar, quando os seus integrantes vivenciam impedimentos, limitações e situações 

que fragilizam a rotina familiar. A internação de um filho em UTIN é uma experiência 

difícil e desafiadora para as mães e suas famílias, uma vez que, o ambiente 

altamente moderno e tecnológico da UTIN separam os bebês fisicamente, 

psicologicamente e emocionalmente de seus pais, somando a essa condição, 

adicionam-se diversos problemas a serem enfrentados pelas famílias durante o 

período de internação, entre os quais, a vivência da separação do bebê, o medo da 

doença, do desconhecido, do ambiente hospitalar e a incerteza quanto presente e 

futuro do seu familiar, isto é, da evolução clínica do bebê e de sua sobrevivência 

(VERONEZ et al., 2017) 

 

Gráfico 20 - Aleitamento materno exclusivo 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Observando o gráfico é notório que 70% das mães afirmam que realizaram 

aleitamento materno exclusivo de livre demanda, porém, 30% delas relataram que 

não, por motivos de ter que voltar ao trabalho, e com leite insuficiente para suprir as 

necessidades do bebê. 

Amamentar é um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, 

é uma estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança. O leite 

materno é capaz de suprir, sozinho, as necessidades nutricionais da criança nos 
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primeiros seis meses e continua sendo uma importante fonte de nutrientes até o 

segundo ano de vida. Sua superioridade sobre os leites de outra espécie e outros 

alimentos infantis é cientificamente comprovada, por isso, o aleitamento materno é 

recomendado exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. 

A amamentação é fundamental devido aos seus benefícios nutricionais, emocionais, 

imunológicos, e de aporte para o desenvolvimento, além dos benefícios à saúde 

materna (BRASIL, 2009) 

 

Gráfico 21 - Acompanhamento mensal com o pediatra 

 

Fonte: Vesaro, 2019. 

 

Ao analisar o gráfico é visível que 100% das participantes realizaram o 

acompanhamento mensal com o pediatra ou fazem a puericultura na Unidade Básica 

de Saúde. 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, do nascimento até os 

5 anos de idade, é de fundamental importância para a promoção à saúde da criança 

e prevenção de agravos, identificando situações de risco e buscando atuar de forma 

precoce nas intercorrências. Ministério da Saúde preconiza que a consulta de 

puericultura consiste em uma avaliação integral da saúde da criança de 0 a 6 anos 

durante a qual se avalia o peso, altura, avaliar aquisição de novas habilidades 

anotando no cartão da criança, nem sempre são realizadas de forma correta e 
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sistemática pelas equipes de saúde. Nesse contexto, na Estratégia de Saúde da 

Família, um dos instrumentos utilizados para o acompanhamento da saúde das 

crianças é o desenvolvimento do Programa de Puericultura, que tem a finalidade de 

acompanhar o crescimento e o desenvolvimento neuro-psicomotor da criança, 

observar a cobertura vacinal, estimular o aleitamento materno exclusivo, orientar a 

alimentação complementar da criança e prevenir as doenças diarreicas e 

respiratórias no primeiro ano de vida da criança (GOMES et al., 2012) 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este estudo foi possível identificar os fatores desencadeantes da 

ocorrência de partos prematuros no ano de 2018 em um município do meio oeste 

catarinense. 

A ocorrência de partos prematuros tem aumentado muito nos últimos anos, 

em todo o país, predominantemente na região norte e nordeste.  Sendo uma das 

principais causas de morbidade e mortalidade perinatal, a prematuridade pode 

acontecer espontaneamente, decorrente do trabalho de parto prematuro 

propriamente dito, ou da interrupção da gravidez, devido a complicações maternas e 

fetais, que levam à inevitável ocorrência do parto antes de 37 semanas. 

Os partos prematuros ocorridos em 2018, tendo como dado o município de 

residência da mãe, totalizaram 86 nascimentos prematuros no município de 

Caçador. 

Em relação as causas que desencadearam o parto prematuro, a grande 

maioria, ou seja 60% apresentaram pré eclampsia, caracterizando a principal   causa 

materna, e destas, 20 % apresentaram esta patologia em gestação anterior. 

Sabemos que o entendimento em relação as rotinas de consultas e exames 

de pré-natal, o uso correto dos medicamentos, pode ser influenciado por fatores 

sócio educativos. As mães apresentam, nesta pesquisa, na maior percentagem, 

ensino médio incompleto. 

Em relação ao início do pré-natal, as entrevistadas iniciaram o pré-natal, ou 

seja, 80% das gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre realizando 

acompanhamento necessário, pois o número de consultas de pré-natal, 20 % 

realizaram menos de 6 consultas. É de suma importância que a gestante inicie o pré-

natal ainda no primeiro trimestre, onde possa ser identificado através da primeira 

consulta de enfermagem, fatores de risco como as características individuais e 

condições sociodemográficas desfavoráveis e história reprodutiva anterior. Fatores 

que podem identificar o risco gestacional, e prevenir, através de uma assistência 

multidisciplinar, comorbidades maternas e fetais. 
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 Dados pesquisados, também demonstram que os bebês, após o nascimento, 

a grande maioria são acompanhados na Unidade Básica de Saúde, através da 

puericultura, com a equipe multidisciplinar ou pelo pediatra. 

Concluímos que o parto prematuro é uma grande ocorrência na maioria das 

gestações, sendo que esta situação pode ser amenizada com assistência qualificada 

do enfermeiro, visto que o acompanhamento contínuo no pré-natal permite diminuir 

as complicações evitáveis para a gestante e o feto. Sendo que o fortalecimento do 

pré-natal adequado para gestantes faltosas é através de uma busca ativa efetiva, 

para que assim todas as gestantes realizem o pré-natal adequado evitando 

possíveis complicações que podem levar ao parto prematuro ou até mesmo morte 

materna e fetal. 

Por que não? A mãe prematura não é a mãe adolescente nem a mãe de 

primeira viagem. Não é a mãe quarentona. Não é a mãe cesariada. A mãe 

prematura é chamada assim por ter se tornado mãe, em qualquer idade com 

qualquer histórico, antes do tempo esperado para completar sua maternidade. Cada 

nascimento prematuro de um bebê é também o nascimento de uma maternidade 

prematura tão dolorosa quanto e tão necessitada de cuidado quanto seu filho. 
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Apêndice A - Roteiro para Entrevista 

 

Dados de identificação da mãe: 

1)  Idade  : (   ) Menor 15 anos   (  ) Entre 16 e 20 anos   (  ) Entre 20 a 30 anos   

(  )  Entre 30 a 40 anos   (  ) de 40 anos  a mais 

2) Escolaridade : (  ) Ensino fundamental completo   (  ) Ensino fundamental 
incompleto  (  ) Ensino médio completo  (  ) Ensino médio incompleto (  ) Ensino 
superior completo (  ) Ensino superior incompleto  

3) Estado Civil : (  ) Solteira  (  ) Casada  (  ) União consensual  

4) Parceiro acompanhou o pré  natal  

(  ) Sim                (  ) Não 

 5) Número de gestações: (  ) Uma      (   ) Duas a quatro    (   ) Mais de quatro 

6) Números de partos e abortos   (  ) Vaginais       (  ) Cesáreas    (  ) Abortos 

7) Faz uso de cigarro ou bebida alcoólica? 

(  )  Sim                 (  ) Não 

8) Complicações em gestações anteriores: 

(  ) Sim         (  ) Não 

Se sim, qual ?  ____________________________________  

9) Teve histórico de partos  prematuros  na família ? 

(  ) Sim            (  ) Não  

Se sim, sabe o motivo ?  ___________________________________ 

10) Quando iniciou o pré natal  

(  ) 1º trimestre       (  ) 2º trimestre          (  ) 3º trimestre 

11) Número de consultas no pré natal ? 

________________________________________ 
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12) Com quantas semanas entrou em trabalho de parto ? 

_________________________________________ 

13) Houve internação para inibir o trabalho de parto ? 

_________________________________________ 

14) Qual complicação que desencadeou o parto prematuro  

_________________________________________ 

15) Onde ocorreu o parto: 

(  ) Hospital Maice   (  ) Hospital de Curitibanos  ( ) Outros 

16) Qual peso do bebê ao nascer ? 

________________________________ 

17) Qual é o APGAR do recém nascido no 1 e 5  minuto ? 

_________________________________ 

18) O bebe teve alguma complicação  

(  ) Sim         (  ) não  

Qual ?________________________________ 

 

19) O bebê teve internação em UTI Neonatal ? 

(  ) Sim         (  ) Não          

Quanto tempo ______________________________ 

20) Teve aleitamento materno exclusivo até o sexto mês  

(  ) Sim            (  ) Não    

Se não, por qual motivo ______________________________ 

21) Realiza acompanhamento mensal com pediatra 

(  ) Sim             (  ) Não  
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Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Maiores de Idade  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – Maiores de Idade  
 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-
UNIARP) é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas com seres humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os 
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro de padrões éticos. 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 

Título do Projeto: PARTOS PREMATUROS: SUA OCORRÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO 

MEIO OESTE CATARINENSE 

Área do Conhecimento: Saúde  

Curso: Enfermagem 

Número de participantes no centro: 10 Número total de participantes: 10 

Patrocinador da pesquisa:  Acadêmica de Enfermagem Samara Vesaro 

Instituição onde será realizado: Vigilância Epidemiológica do Município 

Nome dos pesquisadores e colaboradores: Professora Especialista Aires Roberta Brandalise e 

Acadêmica de Enfermagem Samara Vesaro 

 
Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O 

documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que estamos 

fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas se desistir a 

qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

 

2. Identificação do Participante da Pesquisa 



84 
 

Nome:  Data de nascimento: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Aires Roberta Brandalise 

Profissão: Enfermeira Docente N. do Registro no Conselho: 86234 

Endereço: Rua Domingos Furtado 150, Sorgatto 

Telefone: (49) 9- 99872992 E-mail: airesroberta@hotmail.com    

 

Eu, responsável pelo menor acima identificado, autorizo sua participação, como voluntário(a) 

no presente projeto de pesquisa. Discuti com o pesquisador responsável sobre a minha 

decisão em autorizar a sua participação e estou ciente que: 

 

1. O (s) objetivo (s) desta pesquisa é (são): 

Objetivo Geral 

 

             Analisar a ocorrência de partos prematuros em um município do meio oeste 

catarinense. 

Objetivo Específico  

 

· Identificar o número de partos prematuros ocorridos em 2018 no município de 

Caçador-SC 

· Verificar as causas maternas evitáveis que possam ter desencadeado o parto 

prematuro. 

· Identificar a continuidade do cuidado ao prematuro após a alta. 

 

2. O procedimento para coleta de dados:  

Inicialmente ocorrerá a busca por dados na Vigilância Epidemiológica do Município de 
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Caçador, e através destes dados, serão identificadas as mães que tiveram partos 

prematuros entre 28 a 36 semanas de gestação, bem como endereço e contatos 

telefônicos. A abordagem será domiciliar, e a entrevista seguirá um roteiro pré-

estabelecido, sendo entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde será 

realizada a leitura do Termo e solicitado a assinatura da participante, em duas vias, onde 

será entregue uma cópia para a participante, após dar-se  início a entrevista, que conta 

com um roteiro de perguntas objetivas e descritivas.  

 

3. O (s) benefício (s) esperado (s) é (são):  

· Conhecimento gerado 

· Conhecimento procedente da pesquisa que contribuirá para o desenvolvimento de 

alternativas efetivas para intervenção (tratamento) no futuro. 

4. O (s) desconforto (s) e risco (s) esperado (s) é (são):  

 

Habitualmente não existe desconforto ou riscos físicos. Entretanto o desconforto que o sujeito 

poderá sentir é o de compartilhar informações pessoais ou confidenciais, ou em alguns 

tópicos que ele possa se sentir incômodo em falar.  

Será esclarecido (a) sobre o estudo e a pesquisa e sobre qualquer dúvida que surgir e 

qualquer aspecto que desejar, você estará livre para participar ou recusar-se de participar. 

Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

5. Descreva os procedimentos que serão adotados  

Será orientado a participante ou responsável que seu nome não será exposto na pesquisa e 

que ela terá a liberdade de se recusar a responder alguma pergunta que sentir desconforto 

em falar.   

Durante a pesquisa será realizado a abordagem individual a cada mãe que teve parto 

prematuro  e será realizada a leitura e explicação minuciosa do termo de consentimento livre 

e esclarecido (todos os tópicos de forma individual), e, posteriormente assinado. O termo de 

consentimento livre e esclarecido será elaborado em 2 vias de igual teor, onde uma via 
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assinada ficará com a participante entrevistada e outra também assinada ficará com a 

pesquisadora sendo anexada ao questionário. Após a assinatura e entrega do termo, será 

realizada a entrevista e a pesquisadora fará a transcrição das respostas que as mães 

participantes fornecerem. 

 

6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no momento 

em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 

 

7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado 

nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano 

decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 

 

8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde ou bem estar físico. Não virá interferir 

no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.    

 

9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas concordo que 

sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus dados pessoais não sejam 

mencionados. 

 

10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEP-UNIARP, 

com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 3561-6200, 

sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos sobre o projeto de 

pesquisa e minha participação no mesmo. 

 
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is) e 

final (is) desta pesquisa. 

 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas por 

mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias de igual 

teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

 

Caçador (SC), _____ de  ____________ de ______. 
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____________________ 

Participante da pesquisa          

____________________________________ 

                  Aires Roberta Brandalise 

        Pesquisador Responsável pelo Projeto 

Testemunha  

_______________________________ 

Nome: 

Anexo B: Folha de rosto CEP 
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Anexo C: Declaração de Instituição Coparticipante 



89 
 

 

 

 


