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INTRODUÇÃO: A prematuridade é apontada como um fator de risco biológico para
o desenvolvimento típico infantil, aumentando a probabilidade para problemas em
diversas áreas e momentos do curso do desenvolvimento (LINHARES, 2004). As
condições de saúde de recém-nascidos podem ser analisadas segundo vários
parâmetros, entre eles, o seu peso ao nascer. Essa medida é função da massa
corpórea, cuja constituição é o resultado de um processo complexo para o qual
concorrem inúmeros fatores de origem biológica, social e ecológica (COSTA e
GOTLIEB, 1998). Crianças prematuras e com baixo peso ao nascer apresentam
risco de mortalidade significativamente superior a crianças nascidas com peso maior
ou igual a 2.500 g e duração da gestação maior ou igual a 37 semanas (KILSZTAJN,
et al, 2003). OBJETIVO: Conhecer o peso e a idade gestacional de Recém-nascidos
(RN) de uma maternidade pública. MÉTODO: Para o desenvolvimento do estudo
optou-se pela metodologia do tipo documental, descritiva, com abordagem
quantitativa. Este estudo foi realizado numa maternidade pública, credenciada com o
Sistema Único de Saúde, em Fortaleza Ceará. A amostra foi constituída por 173
prontuários de recém-nascidos admitidos na unidade neonatal. Utilizou-se um
formulário para a coleta dos dados. Os dados foram coletados no mês de fevereiro
e março de 2012 e apresentados em tabela com freqüência absoluta e percentual.
Foram respeitados os aspectos éticos. Projeto aprovado com nº 091202/10.
RESULTADOS: Em relação ao sexo o nascimento de bebês do sexo masculino foi
de 114 (65,8%) e do sexo feminino 59 (34,2%). O parto cesáreo foi o mais frequente
113 (65,3%) e normal 60 (34,7%). Em relação ao peso obteve-se: 82 (48,8%) RNs
acima de 2.500g, 77 (44,5%) RNs entre 1000 e 2.499 e 14 (6%) RNs menores de
999g. Em relação à idade gestacional 18 (10,4%) nasceram menores de 31
semanas; 80 (46,2%) entre 32 e 37 semanas e 75 (43,3%) nasceram acima de 38
semanas. Após o nascimento, 90 (52,1%) foram transferidos para a unidade
neonatal e 83 (48%) foram encaminhados para o alojamento conjunto.
CONCLUSÃO: Na referida instituição o nascimento de bebês com idade gestacional
menor do que 37 semanas representa maioria, bem como o peso menor do que
2.500g. Estas informações caracterizam RNs com risco potencial de desenvolver
alguma complicação após o nascimento, pois o peso e a idade gestacional são
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importantes fatores de prognósticos para o desenvolvimento. Cabe ao profissional
de saúde saber identificar essas variáveis e, dessa forma, assegurar uma
assistência de qualidade ao RN minimizando possíveis complicações no seu
crescimento e desenvolvimento.
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