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Introdução: Recém-nascidos com idade
gestacional entre 34 e 38 semanas, que
compreendem prematuros tardios e termo
precoce,
apresentam
uma
relação
inversamente proporcional entre idade
gestacional e morbimortalidade. No Espírito
Santo (ES), em 2018, ocorreram 604 óbitos
infantis. Dos 354 óbitos neonatais, 47% eram
prematuros tardios e pós-termo, e 70%
aconteceram durante o primeiro mês de vida.
Objetivos: Descrever o perfil de idade
gestacional e peso ao nascimento de recémnascidos de uma maternidade de Vitória – ES,
sob os cuidados de acadêmicos de Medicina e
médicos
residentes
de
Pediatria
e
Neonatologia em treinamento supervisionado.
Métodos: Coleta de dados de registro feito
pelos docentes da disciplina de Neonatologia,
entre janeiro a outubro de 2020.
Resultados: Foram avaliados 920 recémnascidos, dos quais 28 nasceram de parto
prematuro tardio, representando 3% do total.
A maioria dos bebês atingiu gestação a termo,
sendo que 25% foram termo precoce, 58%
termo completo e 14% termo tardio. Apenas 4
bebês foram pós-termo. Sendo assim, 255

recém-nascidos
(28%)
assistidos
se
encontravam entre os mais predispostos à
morbimortalidade perinatal. Quanto ao peso
de nascimento, 5% dos recém-nascidos foram
classificados como baixo peso e 8% foram
macrossômicos; 18% apresentaram peso entre
2.500g e 2.999g que, juntamente com os de
baixo peso, compreendem o grupo mais
vulnerável aos riscos de possíveis complicações
nessa faixa etária.
Conclusão:
Apesar
da
crescente
conscientização
sobre
mortalidade
e
morbidades associadas aos recém-nascidos
prematuros tardios e termo precoce, ainda são
necessárias estratégias para identificar e
reduzir tais partos precoces passíveis de
prevenção. O conhecimento do perfil dos
neonatos das enfermarias de alojamento
conjunto permite a identificação das
vulnerabilidades e uma constante inter-relação
com municípios, a fim de garantir o
seguimento seguro até o final do período
neonatal, o que certamente contribuirá para
erradicar as mortes infantis, de causas
evitáveis, que ocorrem em sua maioria no
período neonatal.
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