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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os recém-nascidos (RN) internados na UTI Neonatal 

(UTIN) do Hospital Universitário de Maringá durante o período de janeiro de 2005 a janeiro 

de 2010, com atenção especial ao papel que a gravidez na adolescência pode exercer na 

relação com o baixo peso ao nascer, a prematuridade e o número de óbitos. Trata-se de um 

estudo descritivo, exploratório, de caráter retrospectivo e comparativo, realizado em uma 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de Hospital de Ensino do noroeste do Paraná. 

O universo amostral foi composto por 706 RN sendo 193 filhos de mães adolescentes (27%) e 

513 filhos de mães não adolescentes ou adultas (73%). Foi observado que 80% dos RN de 

mães adolescentes apresentaram baixo peso ao nascer e 84% eram prematuros. Entre os RN 

de mães adultas, 69% eram de baixo peso e 77% eram prematuros. Durante o internamento na 

UTIN ocorreram102 óbitos o que resultou em uma letalidade de 14,5%. Ao analisar o 

desfecho final dos RN incluídos no estudo, foi observado que o número de óbitos no período 

neonatal não estava relacionado à idade materna. No entanto, a prematuridade e o baixo peso 

ao nascer apresentaram uma relação significativa com os óbitos de RN. 

Palavras Chave: gravidez na adolescência, fator de risco, recém-nascido, prematuridade, 

baixo peso, óbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the newborn infants (NB) treated in the Neonatal 

ICU (NICU) of Maringá University Hospital during the period from January 2005 to January 

2010, with special attention to the role that teenage pregnancy may play in relation to low 

birth weight, prematurity, and deaths. This is a descriptive, exploratory, of retrospective and 

comparative character, study involving 706 infants, including 193 children of adolescent 

mothers (27%) and 513 children of non-teenage or adult mothers (73%). Of the infants of 

adolescent mothers, 80% had low birth weight and 84% were premature. Among the infants 

of adult mothers, 69% were underweight and 77% were premature. During hospitalization in 

the NICU, 102 deaths occurred among the infants, i.e., a mortality rate of 14.5%. Analyzing 

the final outcome of infants included in the study, we found that the number of neonatal 

deaths was not related to maternal age. However, prematurity and low birth weight appear to 

have a direct relationship to the deaths of newborn infants. 

Palavras Chave: teenage pregnancy, risk factor, newborn infants, prematurity, low weight, 

deaths 


