
 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA A OCORRÊNCIA DE PREMATURIDADE NA
COSTA SUL, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, LITORAL NORTE DE SAÕ PAULO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE SÃO SEBASTIÃOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): REIZIAN SOUZA LIMA JUSTINO SANTOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ELIANE DE ALCÂNTARA TEIXEIRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): VALÉRIA CRISTIANE ROSA E SILVACOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

Apesar dos imensos avanços tecnológicos atualmente disponíveis no mercado, a 

prematuridade ainda representa uma das maiores causa de Morbimortalidade 

infantil, daí a importância da monitorização da prematuridade. A monitorização da 

prematuridade é muito importante, especialmente considerando que é primordial 

monitorar tendências e mudanças em indicadores de saúde, entre eles a 

prematuridade, ao longo do tempo, é essencial também para a avaliação do 

desempenho do sistema de saúde. Essas crianças têm um risco elevado de adoecer 

e morrer em razão de seu incompleto desenvolvimento fetal e maior suscetibilidade 

às infecções, complicadas pela manipulação e grande período de permanência nas 

unidades neonatais. 

 

INTRODUÇÃO 

Antes da colonização portuguesa, a região de São Sebastião era ocupada 

por índios Tupinambás ao norte e Tupiniquins ao sul, sendo a serra de Boiçucanga - 

30 km ao sul de São Sebastião - uma divisa natural das terras das tribos. Apesar da 

herança cultural indígena, em que a prática de partos naturais é uma atividade 

corriqueira e sem riscos, o que vem se observando no município de São Sebastião, 

é uma crescente desordenada de partos cesáreos, conforme pode se observar nos 

dados apresentados no ano de 2011, quando a taxa foi 53,53%, do total de partos. 

Outro dado de importância relativa, é o coeficiente de Mortalidade Infantil, no ano de 

2012 foi de 14,87, segundo dados do SEADE, o que reforça a necessidade de se 

estudar as causas de prematuridade e seus dados associados, tendo em vista que, 

no ano 2011, São Sebastião teve uma taxa de 7,09% de prematuridade. Tendo 

estes dados em mãos, vemos a necessidade de investigar se estes fatores de 

longitude, cultura entre outros podem ser fatores dominantes no caso de 

prematuridade na costa sul. 

 

. 

OBJETIVOS 

2.1 Conhecer as principais causas para a ocorrência da prematuridade; 

2.2 Associar a prematuridade, com as características culturais, socioeconômicas e 

estilo de vida das gestantes; 



 

MÉTODOLOGIA 

3.1- Tipo de Pesquisa 

Trata-se de um estudo de campo, exploratório, transversal, com delineamento 

quantitativo. O estudo será realizado no Município de São Sebastião-São Paulo, nos 

PSF, ESF, CIAMA e Hospital Clínicas de São Sebastião, sendo a coleta dos dados 

planejada entre os meses de setembro de 2014 a setembro de 2016. 

A amostra será composta de todas as gestantes que deram a luz a prematuros no 

período de setembro de 2014 a setembro de 2016. 

Será elaborado um instrumento tipo formulário, que será aplicado durante a 

entrevista, para coleta das informações essenciais ao alcance dos objetivos 

O formulário constará de questões abertas e fechadas. 

Em observância aos preceitos da Resolução 196/96, será elaborado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido em linguagem clara e acessível aos sujeitos da 

pesquisa; 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo a Classificação Internacional de Doenças,  nascimento pré-termo é o que 

ocorre com menos de 37 semanas de gestação. Eles podem evoluir com sequelas 

neurológicas, oftalmológicas e/ou pulmonares. A prematuridade é decorrente de 

circunstâncias diversas e imprevisíveis, em todos os lugares e classes sociais. 

Acarreta às famílias e à sociedade em geral um custo social e financeiro de difícil 

mensuração. Estudos epidemiológicos têm identificado diversos fatores de risco 

para a prematuridade, tais como, tipo de parto, cor da pele, idade da mãe, condições 

socioeconômicas, fumo, estado civil, tipo de ocupação da mãe, estado nutricional e 

alteração de peso inadequados da mãe. Ainda citam também fatores de ordem 

genética; exposição a substâncias tóxicas e assistência pré-natal ausente ou tardia. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Traçar o perfil das puérperas que deram a luz a prematuros, identificando as causas 

da prematuridade durante a gestação, associando com as características 

socioeconômicas, culturais, condições de saúde e estilo de vida dessas puérperas, 

desta forma pensar em  ações de prevenção para a prematuridade 
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