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REZUMAT
Prematuritatea reprezintă una din entităţile obstetricale ale cărei consecinţe sunt din cele mai complexe şi 

redutabile, atât medicale, cât şi în plan social şi economic. Naşterea prematură este una din cele mai 
importante cauze de morbiditate şi mortalitate perinatală, reprezentând aproape 30% din decesele neonatale, 
chiar în condiţiile actuale.

În determinismul prematurităţii intervin numeroşi factori de risc care acţionează direct sau indirect şi de 
cele mai multe ori simultan, în asociere. Doar prin cunoaşterea şi evidenţierea acestora este posibilă 
aprecierea existenţei riscului de naştere prematură şi aplicarea tratamentului adecvat. Nou-născutul 
prematur poate fi  afectat imediat, când riscul este vital, cât şi secundar, prin numeroase sechele, cele mai 
grave fi ind cele neurologice.

Articolul doreşte să sublinieze importanţa dispensarizării corecte a gravidelor cu risc de naştere prematură 
în cadrul consultaţiilor prenatale, precum şi necesitatea asistenţei în maternităţi cu dotarea adecvată şi în 
condiţiile unei colaborări strânse între obstetrician, neonatolog şi reanimator.
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ABSTRACT
Prematurity is one of obstetrical entities whose consequences are complex and powerful, both medical and 

social-economic. Premature birth is one of the most important causes of perinatal morbidity and mortality, 
accounting for almost 30% of neonatal deaths, even in current conditions.

Prematurity determinism involves many risk factors that act directly or indirectly and often simultane-
ously in combination. Only through knowledge and their highlighting is possible to assess the existence of 
risk for premature birth and to apply appropriate treatment. Preterm infants may be aff ected immediately, 
when risk is vital, and also secondarily, by numerous sequels, the most serious being the neurological ones.

The present paper aims to highlight the importance of proper hospitalisation of pregnant women with risk 
of premature birth in prenatal consultations and also the need of assistance in maternities, with adequate 
conditions and close co-operation between obstetrician, neonatologist and reanimator.
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Prematuritatea reprezintă o problemă im-
por tantă a obstetricii, prin prisma morbidităţii şi 
mortalităţii perinatale.

Din cauza eti opatogeniei insufi cient elucidate 
a acestei condiţii patologice complexe, sensi-
bilităţii sau specifi cităţii parametrilor de pre-
dicţie ai naşterii premature, precum şi a costu-
rilor ridicate, este difi cil de depistat un sistem 
de predicţie ideal pentru naşterea prematură.

Naşterea prematură este cauza principală de 
mortalitate prematură, reprezentând aproxi ma-
ti v 30% din decesele nou-născuţilor (3).

Mortalitatea perinatală se defi neşte numărul 
de decese ale nou-născuţilor în prima săptămână 
de viaţă la 1.000 de născuţi vii. Perioada peri-
natală începe la 22 de săptămâni (154 de zile) 
de gestaţie şi se termină la 7 zile după naştere 
(1), dar se mai sunt şi alte defi niţii în uz (2).

Mortalitatea perinatală poate include dece-
sele neonatale ti mpurii (decesele nou-născuţilor 
în primele 7 zile de viaţă) şi decesele neonatale 
tardive (de la 7 zile până la 28 de zile).

Mortalitatea neonatală depinde de calitatea 
metodelor de îngrijire a nou-născuţilor şi de 
dotarea secţiilor de neonatologie.

În acest studiu am analizat cazuisti ca Spita lu-
lui Clinic Caritas București  între anii 2005-2009.

Pentru realizarea acestei analize au fost stu-
diate o serie de date furnizate de departa mentul 
de stati sti că, precum și din foile de observaţie 
ale cazurilor de naștere prematură.

Prematuritatea este cunoscută drept cauza 
principală a mortalităţii neonatale, producând 
peste 75% dintre decesele la nou-născuţi. Mai 
mult, în prezentul studiu, peste 75% dintre 
morţi-născuţi sunt prematuri, fără a putea de-

Evoluţia mortalităţii perinatale pe ti puri de deces în perioada 2005-2009

Evoluţia ponderii prematurilor în cadrul morţilor născuţi în perioada 2005-2009
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duce o relaţie cauză-efect între vârsta gestaţio-
nală și mortalitatea antepartum și intrapartum. 
Astf el, dintre cele 89 decese fetale antepartum 
și intrapartum, 67 (adică 75,28%) se petrec îna-
intea termenului. (4-5)

Acest fapt confi rmă interferenţele fi ziopato-
logice existente între nașterea prematură și de-
cesul intrauterin al fătului, majoritatea proce se-
lor patologice cunoscute putând conduce la 
am bele fi nalităţi nefaste. 

Această implicare a prematurităţii în morti na-
talitate rămâne ridicată pe parcursul studiului, 
dar prezintă variaţii ample, de la 71% la 80%.

Paradoxal, anii 2006 și 2007, care reprezintă 
vârful de incidenţă a prematurităţii în studiul 
nostru, prezintă o proporţie mai redusă a mor-
ţilor-născuţi prematur, dar prezintă valori mai 
ridicate ale mortalităţii neonatale precoce, atât 
la prematuri, cât și în general (14,51‰, respecti v 
25,40‰). Tot în anul 2007 se observă și vârful 
morti natalităţii din studiul nostru – 10,88‰. 

Diminuarea ponderii prematurilor în această 
morti natalitate sugerează un eveniment stati s-
ti c, ce presupune o creștere temporară a morti -
na talităţii în cazul sarcinilor la termen.

Evoluţia indicatorilor de mortalitate în perioada 2005-2009

Evoluţia ponderii morţilor precoce prin prematuritate în perioada 2005-2009
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Principalii indicatori ai mortalităţii perinatale 
arată pe parcursul celor 5 ani studiaţi o morti na-
talitate medie de 8,14‰, o mortalitate precoce 
medie de 9,38‰ și o mortalitate perinatală care 
se ridică la 17,52‰. Aceste cifre sunt relati v în-
grijorătoare, dacă este să le comparăm cu cele 
raportate de sistemele de asistenţă medicală 
din ţările Europei de Vest.

Mortalitatea neonatală precoce este cauzată 
în principal de populaţia de prematuri, acești a 
furnizând 89 din cele 103 decese neonatale pre-
coce înregistrate în cei 5 ani (adică 86,41%). 
Aceas tă constatare este similară literaturii de 
specialitate, care atribuie prematurităţii 75-85% 
din decesele înregistrare în primele 7 zile de viaţă.

După cum s-a observat anterior, anii 2006-
2008 au reprezentat un vârf al mortalităţii pre-
coce pe parcursul studiului, vârf care se supra-
pune peste vârful înregistrat de indicele de 
pre maturitate, spre deosebire de morti nata li-
tate, care a rămas relati v constantă.

Deși ameliorarea mortalităţii precoce pe par-
cursul ulti milor ani (2008-2009) este îmbucură-
toare, faptul că ponderea prematurilor în cadrul 
morţilor precoce manifestă o tendinţă net cres-
cătoare, ajungând până la 91,30% dintre acești a, 
atrage încă o dată atenţia asupra importanţei pre-
maturităţii și asupra dimensiunilor acestei pro-
ble me întâlnită în Spitalul Clinic Caritas.

Reparti ţia în funcţie de greutate a numărului total de 
feţi morţi precoce în perioada 2005-2009

Evoluţia ponderii prematurilor în cadrul feţilor morţi precoce în perioada 2005-2009

Studiind reparti ţia în funcţie de greutatea la 
naștere a feţilor morţi precoce în perioada 2005-
2009, se constată că ponderea maximă (46%) 
este reprezentată de nou-născuţii cu greutate 
între 1.000 și 1.500 g. Acești a, împreună cu cei 
mai mici de 1.000 g sunt responsabili de 62% 
din tre decesele precoce postpartum, deși repre-
zintă doar 14% dintre prematuri. Aşadar, mai 
mult de jumătate dintre decesele înregistrate în 
primele zile de viaţă sunt furnizate de copii cu 
greutate mai mică de 1.500 g.
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Feţii cu greutăţi între 1.500 și 2.000 g produc 
23% dintre decese și reprezintă tot 23% din 
populaţia de prematuri.

Aceste cifre sunt considerabil mai mari decât 
cele raportate de centrele specializate care dis-
pun de resurse mult mai mari, ști ut fi ind faptul 
că rezultatele obţinute în domeniul tratării pre-
maturilor sunt proporţionale cu fondurile aloca-
te de sistemul de sănătate.

O altă explicaţie poate fi  supraîncărcarea sec -
ţiei de terapie intensivă neonatală a Spitalului 
Clinic Caritas cu prematuri furnizaţi de alte cen-
tre la câteva zile după naștere, momentul opti m 
de insti tuire a terapiei cu surfactant fi ind de cele 
mai multe ori ratat. 

După cum era de așteptat, feţii cu greutăţi 
mai mari de 2.000 g furnizează 15% din decese, 
în ti mp ce consti tuie majoritatea absolută a pre-
maturilor – 63%.

Greutate Nr. total nașteri 
premature

Morţi precoce Mortalitate 
precoce

sub 1.000 g 38 14 36,84%
1.000-1.499 g 139 41 29,50%
1.500-1.599 g 300 21 7,00%
2.000-2.500 g 817 13 1,59%
Născuţi la 
termen

9.627 14 0,145%

Studiind mortalitatea precoce în funcţie de 
greutatea la naștere, se obţin rezultate care ates-

tă proporţionalitatea între gradul prema turităţii 
și mortalitatea precoce postpartum; astf el nou-
născuţii la termen au o mortalitate precoce de 
1,45‰, care crește exponenţial odată cu gradul 
prematurităţii, ati ngând 29% în cazul prema tu-
rilor de grad III.

Mortalitatea prematurilor de grad IV, care 
ati nge 37% se datorează probabil declarării ca 
avortoni a multora dintre feţii mai mici de 1.000 
g care decedează în primele zile de viaţă.

Reparti ţia în funcţie de greutate a prematurilor

Tabelul următor sinteti zează analiza naște-
rilor premature înregistrate în Spitalul Clinic 
Caritas.

2005 2006 2007 2008 2009 Total
Nașteri 2.051 2.128 2.205 2.257 2.280 10.921
Nașteri premature 192 244 297 280 281 1294
Indice de prematuritate % 9,36 11,47 13,47 12,41 12,32 11,85
Reparti ţia pe grupe de vârstă 2005 2006 2007 2008 2009 Total
sub 16 ani 10 10 15 8 14 57
17-20 ani 24 39 52 47 53 215
21-25 ani 49 54 63 61 56 283
26-30 ani 62 67 85 88 61 363
31-35 ani 31 47 51 47 68 244
peste 36 ani 16 27 31 29 29 132
Reparti ţia în funcţie de paritate 2005 2006 2007 2008 2009 Total
I P 90 111 145 137 139 622
II P 42 60 73 70 74 319
III P 25 28 35 34 26 148
≥IV P 35 45 44 39 43 206
Scorul Apgar 2005 2006 2007 2008 2009 Total
APGAR 9-10 88 125 148 133 128 622
APGAR 7-8 62 76 94 99 115 446
APGAR 5-6 21 20 27 27 18 113
APGAR 3-4 4 6 7 5 4 26
APGAR 1-2 5 6 4 2 3 20
MORŢI NĂSCUŢI 12 11 17 14 13 67
Greutatea la naștere 2005 2006 2007 2008 2009 Total
sub 1.000 g 4 4 11 11 8 38
1.000-1.499 g 19 23 36 30 31 139
1.500-1.599 g 50 54 62 70 64 300
2.000-2.500 g 119 163 188 169 178 817
Mortalităţi 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Morţi născuţi total 15 15 24 18 17 89
Morţi precoce total 11 20 32 23 17 103
Feţi morţi – total 26 35 56 41 34 192
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Morti natalitate ‰ 7,31 7,05 10,88 7,98 7,46 8,15
Mortalitate precoce ‰ 5,36 9,40 14,51 10,19 7,46 9,43
Mortalitate perinatală ‰ 12,68 16,45 25,40 18,17 14,91 17,58
Morţi născuţi 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Morţi născuţi prematuri 12 11 17 14 13 67
Ponderea prematurilor în cadrul 
morţilor născuţi %

80,00 73,33 70,83 77,78 76,47 75,28

Morţi precoce 2005 2006 2007 2008 2009 Total
sub 1.000 g 0 0 7 5 2 14
1.000-1.499 g 4 9 13 10 5 41
1.500-1.599 g 4 5 3 4 5 21
2.000-2.500 g 1 3 4 2 3 13
Morţi precoce prematuri 9 17 27 21 15 89
Morţi precoce total 11 20 32 23 17 103
Ponderea prematurilor în cazul 
morţilor precoce %

81,82 85,00 84,38 91,30 88,24  
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