
E-mail para contato: cleo_sbf@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO FIC

Autor(es) Shallon Angel Pinheiro Maia Chaves; Jonas Loiola Gonçalves; Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro; Ismênia de Carvalho 
Brasileiro; Marineide Meireles Nogueira

Palavra(s) Chave(s): Gestação. Prematuro. Fatores de risco.

Título: FATORES DE RISCOS GESTACIONAIS PARA PREMATURIDADE: INCIDÊNCIA EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA NO 
ESTADO DO CEARÁ

Curso: Fisioterapia

Saúde

RESUMO

O parto pré-termo é definido pela Organização Mundial de Saúde, desde 1972, como o que ocorre antes da 37° semana de gestação a partir do
primeiro dia da última menstruação, e pode ser classificado em espontâneo, conseqüência do trabalho de parto espontâneo propriamente dito 
ou da rotura prematura de membranas, e eletivo, quando ocorre por indicação médica, decorrente de intercorrências maternas e/ou fetais. A 
prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais e acarreta às famílias e à sociedade 
em geral um custo social e financeiro de difícil mensuração. Objetivou–se identificar a incidência de fatores de risco gestacionais que influenciam 
partos prematuros em uma maternidade de referência no estado do Ceará. Tratou-se de um estudo retrospectivo de análise documental, 
realizado no Hospital Geral Dr. César Cals, em Fortaleza - CE. A amostra foi composta da totalidade de 242 prontuários de pacientes que tiveram 
partos prematuros, no ano de 2013 e a amostra foi composta por 172 prontuários. A análise e interpretação dos dados estatísticos foram 
apuradas através da planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 e apresentados em forma de tabelas e gráficos e discutidos com os autores que 
enfocam a temática.Os aspectos éticos da pesquisa, foram observados e disciplinados pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde –
Ministério da Saúde. A pesquisa foi submetida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitario Estacio do Ceará (ESTACIO/FIC), 
recebendo aprovação sobre o protocolo n° 1.058.115 com anuencia do Hospital Geral Dr. César Cals, Ceará. Como resultado, constatou-se que a 
pré – eclampsia e a ruptura prematura da membrana são os problemas que mas levam as gestantes que têm partos prematuros para os hospitais. 
Sobre o perfil das mães observou-se no estudo, que a gravidez na adolescência e á gravidez acima dos 35 anos, ou seja, os dois extremos da idade 
é um fator que leva vários agravos a saúde materna e por conseqüência ao parto prematuro. Concluiu- se que conhecer e avaliar os fatores de 
riscos gestacionais é de grande valia para o desenvolvimento de políticas publicas de saúde voltadas para a mãe e para o recém nascido
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