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Introdução e objetivos: As políticas públicas voltadas para a atenção
materno-infantil colaboram para reduzir os índices de morbimortalidades
uma vez que priorizam o atendimento adequado e humanizado. Em 2013, a
taxa de mortalidade infantil no Brasil foi de 15 por mil nascidos vivos, índice
sete vezes maior quando comparado aos países desenvolvidos. Sendo assim
o objetivo deste estudo foi Descrever a morbidade e mortalidade de recém-
nascidos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

Métodos: A amostra foi composta por 28 recém-nascidos (RN’s) com idade
de 0 a 28 dias que foram internados numa unidade de terapia intensiva
neonatal de Jequié-Bahia. Foram excluídos do estudo os RN’s cujos
responsáveis não aceitaram participar da pesquisa ou não foram
encontrados para a assinatura do TCLE. Os dados foram coletados dos
prontuários dos RN’s através de um formulário próprio desenvolvido com
base nas variáveis que atendem aos objetivos da pesquisa: dados
sociodemográficos e de nascimento; intercorrências e intervenções;
desfecho até os 28 dias (alta, transferência, continua em internamento e
óbito). A frequência simples das variáveis foi analisada através do
SPSS®21.0.

Resultado: Durante o período de 1º de março a 17 de junho foram
analisados os prontuários de 28 RN’s, desses 84,2% pertenciam ao sexo
masculino, 63,2% nasceram de parto vaginal e 42,1% apresentaram Apgar
no 5º minuto entre 8 e 10. Em relação às morbidades, 94,7% cursaram com
apnéia; 84,2% apresentaram icterícia, síndrome do desconforto respiratório,
síndrome da aspiração meconial e/ou convulsão; 73,7% receberam
diangóstico de taquipnéia transitória do RN e 52,3 eram prematuros. Dentre
os primeiros 28 dias de vida, 21,1 % dos RN’s evoluíram para óbito.

Discussão e conclusão: É essencial aos profissionais de fisioterapia o
conhecimento de dados epidemiológicos, a fim de contribuir com o
planejamento em saúde voltado a assistência a gestante, parto e recém-



nascidos de alto risco, entendendo que a prematuridade é um risco para
novos casos de neuropatias e atrasos de desenvolvimento neuropsicomotor.
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