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RESUMO 

 

O baixo peso ao nascer (BPN) e a prematuridade são dois dos principais 

classificadores do neonato como recém-nascidos de risco, e podem levar a 

problemas no desenvolvimento infantil e possíveis comorbidades na vida adulta. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, estes classificadores têm aumentado 

significativamente nos últimos anos, principalmente em regiões mais desenvolvidas. 

O presente estudo tem como objetivo medir a prevalência e identificar os fatores 

associados ao BPN, muito baixo peso ao nascer (MBPN) e à prematuridade, em 

crianças de até 3 anos de idade, no estado do Ceará. Métodos: estudo transversal, 

de base populacional, que utilizou os dados da Pesquisa de Saúde Materno-Infantil 

do Ceará (PESMIC) de 2007. A população de referência foi composta por crianças 

de 0 a 35 meses de idade. O tamanho da amostra foi de 1.494 crianças, e o 

processo amostral ocorreu de forma estratificada, sistemática e por conglomerados. 

Variáveis referentes às características socioeconômicas, maternas e das crianças 

foram coletadas através de questionário. As variáveis dependentes “idade 

gestacional” e “peso ao nascer” foram categorizadas. A análise dos determinantes 

deu-se através da construção de um modelo teórico hierarquizado, pelo SPSS, com 

5% de significância. Resultados: As prevalências de BPN, MBPN e prematuridade 

foram 6,2%, 2,3% e 8,7%, respectivamente. Participar do Programa Bolsa Família 

(OR=2,0; IC95% 1,0 – 4,1; p=0,042), dispor de plano de saúde (OR=2,3; IC95% 1,0 

– 5,4; p=0,041;) e parto cesáreo (OR=6,2; IC95% 1,7 – 22,2; p=0,002) apresentaram 

associação com MBPN; não dispor de plano de saúde (OR=1,6; IC95% 1-2,4; 

p=0,041), ser mãe solteira (OR=1,7; IC95%1,1-2,8; p=0,021), mãe não ser 

alfabetizada (OR=1,8;IC95% 1-3,3; p=0,05) e hipertensão materna (OR=2,1; IC95% 

1,3-3,4; p=0,003) associaram-se com BPN; residir em zona urbana, não participar do 

programa Bolsa Família, dispor de plano de saúde, hipertensão materna e parto 

cesáreo associaram-se com prematuridade. Conclusões: Baixas condições 

socioeconômicas e nutricionais da mulher e a forte associação do parto cesáreo com 

BPN/MBPN e prematuridade são condições que refletem a realidade do semiárido 

do Nordeste brasileiro; medidas e ações públicas de saúde são necessárias, a fim 

de reduzirem os riscos à saúde do binômio mãe/filho. 
 

Palavras-chave: Recém-nascido de baixo peso. Recém-nascido prematuro. Fatores 
de risco. Determinantes. 



ABSTRACT 

 

Low birth weight (LBW) and prematurity are two of the major classifiers of the 

neonate as newborns at risk, and may lead to a problem without child development 

and survival commissions in adult life. According to the World Health Organization, 

these classifiers have increased significantly in recent years, especially in more 

developed regions. The present study aims to measure the prevalence and to identify 

the factors associated with LBW, very low birth weight (LBWB) and prematurity in 

children up to 3 years of age in the state of Ceará. Methods: a cross-sectional, 

population-based study using the 2007 Maternal and Child Health Research in Ceará 

(PESMIC) data. A reference population for children 0-35 months of age. The sample 

size was 1,494 children, and the sampling process, in a stratified, systematic and 

clustered manner. Variables related to socioeconomic, maternal and child 

characteristics were collected through the questionnaire. As dependent variables 

"gestational age" and "birth weight" were categorized. An analysis of the 

determinants occurred through the construction of a theoretical model hierarchical, 

by the SPSS, with 5% of significance. Results: as prevalences of LBW, LBWB and 

prematurity, 6.2%, 2.3% and 8.7%, respectively. Participate in the Bolsa Família 

program (OR = 2.0, 95% CI 1.0-4.1, p = 0.042), have a health plan (OR = 2.3, 95% 

CI 1.0 - 5.4, p = 0.041) and cesarean section (OR = 6.2, 95% CI 1.7 - 22.2, p = 

0.002) presented association with MBPV; (OR = 1.6, 95% CI, 1-2.4, p = 0.041), 

single mother (OR = 1.7, 95% CI 1.1-2.8, p = 0.021) (OR = 1.8, 95% CI 1-3.3, p = 

0.05) and maternal hypertension (OR = 2.1, 95% CI 1.3-3.4, p = 0.003) They were 

associated with LBW; Residing in an urban area, not participating in the Bolsa 

Família program, having a health plan, maternal hypertension and cesarean delivery 

were associated with prematurity. Conclusions: Low socioeconomic and nutritional 

conditions of women and a strong association of cesarean delivery with BPN / MBPN 

and prematurity are conditions that reflect the reality of the semi-arid region of the 

Brazilian Northeast; Public health measures and actions are necessary in order to 

reduce the risks to the health of the mother / child binomial. 

 

Keywords: Low birth weight infant. Premature infant. Risk factors. Determinants. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos em neonatologia e perinatologia, trouxeram uma 

diminuição da mortalidade infantil e aumento da sobrevida de crianças com baixo 

peso ao nascer (BPN) e com muito baixo peso nascer (MBPN). Esta sobrevida, no 

entanto, pode estar relacionada com morbidades que afetam o desenvolvimento 

infantil e que pode inclusive repercutir na vida adulta. A prematuridade, por estar 

muito associada ao baixo peso ao nascer/muito baixo peso ao nascer, também é um 

dos principais fatores para o comprometimento do desenvolvimento infantil. 

O conhecimento e a vigilância sobre o nascimento de crianças com BPN, 

MBPN e prematuras torna-se essencial sobretudo em regiões menos desenvolvidas, 

nas quais não há o suporte tecnológico em saúde hospitalar adequado para as 

mesmas, necessitando, portanto, da implementação de estratégias de saúde 

eficazes voltadas à promoção e prevenção no que se refere ao binômio mãe-bebê 

(filho). 

O presente estudo utiliza dados da 5ª Pesquisa sobre Saúde Materno-

Infantil do Ceará (PESMIC), realizada em 2007. Trata-se de um estudo populacional 

que visou a investigação de questões básicas, tais como os níveis e causas de 

mortalidade infantil, prevalência de desnutrição da mãe e da criança, duração da 

amamentação, cobertura vacinal, prevalência e manejo da diarreia e acesso aos 

serviços de saúde materno-infantis. 

O desejo de investigar a prevalência do baixo peso ao nascer e da 

prematuridade deu-se a partir da minha experiência como fisioterapeuta especialista 

em Saúde Materno-Infantil. Graduada em Fisioterapia em 2010, logo depois fui 

residente multiprofissional em atenção hospitalar – saúde da mulher e da criança. 

Como residente na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC – UFC), vivi um 

pouco da realidade nas UTI’s neonatais, dos muitos nascimentos de crianças com 

baixo peso e prematuras. E, a partir da valiosa experiência no Núcleo de Tratamento 

e Estimulação Precoce (NUTEP), pude aprimorar meus conhecimentos na área da 

estimulação precoce e da avaliação do desenvolvimento infantil de crianças com 

este perfil. Atualmente sou fisioterapeuta servidora da UFC e atuo como preceptora 

dos alunos do curso de Fisioterapia em diversos campos de estágio, dentre os quais 

o NUTEP e a MEAC estão inseridos. 

 



15 

 

1.1 Peso ao nascer 

 

A nutrição das mulheres antes e durante a gestação pode influenciar o 

aporte de nutrientes para o feto, podendo também alterar o desenvolvimento 

intrauterino e favorecer o nascimento de crianças com pesos inadequados 

(TOURINHO; REIS, 2012). 

O peso ao nascer é um importante indicador de saúde dos neonatos e a 

primeira medida de peso do recém-nascido, a qual deve ser realizada, sempre que 

possível, na primeira hora de vida. 

 De acordo com o peso ao nascer, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) propõe a seguinte classificação: macrossomia (≥ 4.001g), peso adequado (≤ 

4.000g e ≥ 2.501g), baixo peso (≤2.500g e ≥ 1.501g), muito baixo peso (≤ 1.500g e 

≥1.001g) e extremo baixo peso ao nascer (≤ 1.000g). 

Quanto menor o peso ao nascer, maior é a probabilidade de morte. 

Recém-nascidos de MBPN possuem um risco de óbito 30 vezes maior quando 

comparados com os de peso acima de 2.500g. E o risco de morte de recém-nascido 

com extremo baixo peso é 4,8 vezes maior em relação aos com MBPN (GAIVA; 

FUJIMORI; SATO, 2014). 

Muitos estudos classificam como baixo peso ao nascer todos as crianças 

nascidas com menos de 2.500g, sem estratificação por faixas de peso, apesar de se 

saber que a morbimortalidade neonatal aumenta com a diminuição do peso ao 

nascer.  

Outra classificação do recém-nascido que leva em consideração o peso 

ao nascimento, incluindo também a idade gestacional: pequeno para a idade 

gestacional (PIG) – peso < percentil 10, adequado para a idade gestacional (AIG) – 

peso entre o percentil 10 e 90 e grande para a idade gestacional (GIG) – peso > 

percentil 90. 

Possíveis causas para o nascimento de bebês PIG’s estão associadas à 

restrição do crescimento intrauterino, tais como fatores que incluem insuficiência 

placentária, exposições ambientais diversas e nutrição inadequada durante a 

gestação. Prematuridade e PIG tem significados diferentes. Enquanto prematuridade 

está relacionada ao nascimento antes do tempo e consequências da imaturidade do 

organismo, PIG relaciona-se principalmente com déficit nutricional durante a 

gestação (ALVAREZ-GARCIA et al, 2015; KC et al, 2015).  
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1.1.1 Baixo peso ao nascer 

 

Independente da idade gestacional, o baixo peso ao nascimento (BPN) é 

um dos principais preditores de morbidade e mortalidade neonatal e perinatal em 

populações humanas. Quanto menor o peso ao nascer, maior a possibilidade de 

morte precoce e maiores os riscos para morbimortalidade neonatal e infantil.  

O BPN expressa retardo do crescimento intrauterino ou prematuridade. 

Possíveis causas do retardo de crescimento intrauterino estão mais relacionadas 

com fatores maternos, placentários e fetais. BPN também está fortemente associado 

a problemas de desenvolvimento na infância e a maior probabilidade de ocorrência 

de várias doenças na vida adulta, tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento (CANDELAS; TERAN; BARBANCHO, 2015; SHARMA et al., 2015; 

CHIAVAROLI; CASTORANI; GUIDONE, 2016). 

O baixo peso ao nascer é um dos principais classificadores do neonato 

como recém-nascidos de risco, porém o Ministério da Saúde (MS) afirma que recém-

nascido de risco é todo aquele que responde a, pelo menos, um dos seguintes 

critérios: peso ao nascer menor que 2.500 g; recém-nascido com menos de 37 

semanas de gestação; asfixia grave (Apgar menor que 7 no 5º minuto de vida); 

hospitalização ou intercorrência; necessidade de orientação especial na alta da 

maternidade; filho de mãe adolescente (menor de 18 anos); mãe com baixa 

instrução (menos de 8 anos de estudo); história de morte de criança menor de 5 

anos na família e residência em área de risco (MS, 2005; PESSOA et al., 2015). 

 

1.1.2 Muito baixo peso ao nascer 

 

Na década de 90, avanços na área da saúde obstétrica para grávidas de 

risco e nos cuidados neonatais para recém-nascidos prematuros progrediram em 

muitos países. Tais avanços foram, por exemplo: o uso de corticoide antenatal para 

maturação pulmonar e do surfactante para prevenção e tratamento da atelectasia e 

novos modos de suporte de ventilação mecânica invasiva e não invasiva para o 

tratamento da síndrome do desconforto respiratório. Todos esses fatores 

contribuíram para o aumento da sobrevida de recém-nascidos de muito baixo peso 

ao nascer (HORBAR; BADGER; CARPENTER, et al., 2002). 
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Recém-nascidos de muito baixo peso são aqueles que apresentam peso 

ao nascer menor que 1500g. Devido aos avanços na Medicina, que permitiram 

aumentar a sobrevida de recém-nascidos, outra faixa também é considerada, a dos 

recém-nascidos de extremo baixo peso (FERESU; HARLOW; WOELK, 2015). 

Apesar de o nascimento de crianças com MBPN ocorrer em menor 

proporção quando comparado com os de BPN, os de MBPN influenciam de forma 

mais significativa para o surgimento de morbidade neonatal e aumento de custos 

dos serviços de saúde. Nos Estados Unidos, por exemplo, aproximadamente 40% 

dos casos de paralisia cerebral diagnosticados anualmente, ocorrem em crianças 

com muito baixo peso ao nascer (EICHENWALD; STARK, 2008). 

No Nordeste brasileiro, o muito baixo peso ao nascer foi considerado um 

dos principais fatores de risco para o óbito neonatal em até 24 horas após o 

nascimento. Além do muito baixo peso ao nascimento, precárias infraestruturas das 

maternidades também são consideradas como importante fator de risco à 

mortalidade neonatal (MONTEIRO-DE-CASTRO; LEITE; GUINSBURG, 2016). 

Com relação ao número de crianças nascidas com muito baixo peso em 

uma das regiões do Nordeste do Brasil, o Ceará, entre os anos de 1994 e 2015 

houve um aumento no número de crianças nascidas com menos de 1.500g, como 

observado no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Número de crianças nascidas com muito baixo peso, de acordo com o 
ano. Estado do Ceará, período de 1994 a 2015. Fonte: Datasus, Sistema de 
Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC 
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1.1.3 Principais fatores de risco para o nascimento de crianças com baixo 

peso  

  

As principais causas do nascimento de crianças com baixo peso ao 

nascer são a prematuridade e a restrição do crescimento intrauterino. O BPN 

também é considerado uma condição que reflete a qualidade da saúde pré e 

perinatal, no que diz respeito à assistência prestada à mãe durante a gestação e o 

parto (GAIVA; FUJIMORI; SATO, 2014). 

Com relação aos fatores de risco associados ao baixo peso ao nascer, 

estudo realizado por Sharma et al. (2015), analisando os determinantes associados 

ao BPN em recém-nascidos a termo em um hospital terciário de Nepal, destacou os 

seguintes principais fatores de risco para BPN: nascimento prematuro; trabalho físico 

árduo durante a gestação; mulheres jovens (menos de 20 anos de idade); anemia 

materna e consumo inadequado de nutrientes durante a gestação.  

Viana e colaboradores (2013), em estudo realizado com crianças 

brasileiras com até 2 anos de idade, destacam como sendo os principais fatores de 

risco pra BPN o sexo feminino, residir nas macrorregiões Sul e Sudeste e ser filho de 

mães com baixa escolaridade ou tabagistas. Tais autores ainda relatam que a maior 

prevalência de BPN em regiões mais desenvolvidas reflete a transição 

epidemiológica perinatal, que ocorre devido aos avanços tecnológicos na assistência 

ao parto e perinatal. 

Pessoa e colaboradores (2015) também destacam outros fatores de risco 

como importantes para o aumento nos índices de nascimentos de bebês com baixo 

peso ao nascer, como: o retardo do crescimento intrauterino, baixas condições 

socioeconômicas da família, pré-natal incompleto ou inadequado, baixo nível de 

escolaridade materna, estado civil da mãe (ser solteira) e mãe adolescente. 

Estudo realizado na África em 2014 mostrou que a frequência de bebês 

com BPN encontrada foi de 16,7% e os fatores que aumentaram o risco para BPN 

foram insuficiente acompanhamento pré-natal e moradia em zona rural. Malaria, 

eclampsia e placenta prévia estiveram associadas com prematuros de BPN, 

enquanto que hipertensão e número de crianças vivas estavam associados com 

BPN a termo (FERESU; HARLOW; WOELK, 2015). 

A altitude também foi analisada a fim de se verificar a influência ou não 

desta no nascimento de bebês com BPN, e um estudo realizado na Província de 
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Catamarca (Argentina), mostra, entretanto, que a altitude (efeitos da hipóxia) não 

influenciou no BPN. Tal fato provavelmente ocorre porque as altitudes mais elevadas 

supostamente exercem uma vantagem adaptativa para BPN e prematuridade 

(CANDELAS et al., 2015).  

Assim como a cesárea eletiva é um fator de risco para a prematuridade, a 

mesma também é um fator de risco para o nascimento de bebês com BPN. Apesar 

dos investimentos e das campanhas para diminuição do número de cesáreas 

eletivas no Brasil, onde o índice de parto cesáreo está entre os mais elevados no 

mundo, de 2001 a 2008 a taxa aumentou de 38,0% para 48,8%. Em 2010, os partos 

operatórios representaram 52,3% de todos os partos realizados no país (UNICEF, 

2013). 

Outro fator de risco para BPN e MPBN, porém muitas vezes ignorado, é a 

depressão materna durante a gravidez. Estudo de meta-análise realizado em 2010, 

com artigos dos Estados Unidos da América e da Europa, constatou que a 

depressão durante a gravidez é um forte fator de risco para BPN e prematuridade. 

Os autores do artigo também observaram que a associação da depressão durante a 

gravidez com baixos níveis socioeconômicos das mulheres grávidas aumenta 

significativamente o risco para o nascimento de crianças com inadequado peso ao 

nascer, prematuras, e com restrição de crescimento intrauterino (GROTE; BRIDGE; 

GAVIN, et al. 2010). 

 

1.1.4 Paradoxo epidemiológico do baixo peso ao nascer 

 

Mais de 20 milhões de crianças no mundo (15,5% de todos os 

nascimentos) nasceram com BPN. A incidência de baixo peso ao nascer varia 

consideravelmente entre as populações. Noventa e cinco por cento dos nascimentos 

de muito baixo peso estão em países em desenvolvimento com a taxa de baixo peso 

ao nascer nesses países correspondendo a mais do que o dobro dos países 

desenvolvidos (16,5% e 7,0%, respectivamente). No Brasil, em 2011, 285.592 

recém-nascidos nasceram prematuramente e 248.217 nasceram com baixo peso, 

correspondendo a 9,8% e 8,52% do total de nascimentos, respectivamente. 

Globalmente, o BPN é responsável por 40-60% da mortalidade de recém-nascidos 

(SHARMA et al., 2015; ZERBETO; CORTELO; ELIO, 2015).  

Viana e colaboradores (2013) realizaram estudo com dados da Pesquisa 
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Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006) e 

observaram que a prevalência de baixo peso ao nascer no Brasil foi de 6,1%. 

Quando se analisou o baixo peso ao nascer por regiões, houve maior prevalência 

nas mais desenvolvidas economicamente. Veloso e colaboradores (2013), em 

pesquisa sobre a avaliação da tendência secular da taxa de baixo peso ao nascer de 

1996 a 2010 nas capitais brasileiras, também encontrou uma taxa de baixo peso ao 

nascer maior em capitais mais desenvolvidas.  

Apesar da ocorrência de baixo peso ao nascer em países com menor 

nível socioeconômico, as análises em subgrupos populacionais têm mostrado 

correlações em sentido contrário. Quando se refere ao Brasil, estudo revelou que as 

regiões mais desenvolvidas possuem maiores taxas de baixo peso ao nascer do que 

as regiões menos desenvolvidas (SILVA et al., 2005; SILVA et al., 2010; VIANA et al., 

2013). 

Tal paradoxo para a ocorrência de baixo peso ao nascer em regiões com 

o maior nível socioeconômico pode ser explicado pelo aumento de nascimentos pré-

termo, que antes constituíam natimortos. Nas áreas menos desenvolvidas do Brasil, 

onde se encontram condições precárias de acesso aos serviços de atenção 

adequados e baixas tecnologias peri e neonatais,  muitos recém-nascidos 

prematuros e/ou de baixo peso ao nascer morrem logo após o parto e alguns não 

são registrados ou são classificados indevidamente como natimortos, reduzindo as 

proporções de prematuridade nestes locais. As falhas no preenchimento das 

declarações de óbito também tornam o monitoramento da mortalidade perinatal 

precário, pois, muitas vezes, não se sabe o momento e/ou a causa da morte (SILVA 

et al., 2005; ALMEIDA et al., 2009; VELOSO et al., 2013; VIANA et al., 2013). 

De acordo com Silva et al. (2010), ocorrem diferenças regionais quanto à 

taxa de BPN. Tais diferenças não estão relacionadas apenas às condições sociais 

regionais, mas, principalmente, ao acesso à adequada assistência perinatal nas 

regiões mais desenvolvidas. 

Dados de indicadores de fatores de risco e proteção relacionados à 

proporção de nascidos vivos de baixo peso, por regiões do Brasil, indicam que as 

regiões Sul e Sudeste do Brasil são as que possuem maiores proporções de BPN, 

conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Proporção de nascidos vivos de baixo peso (%). Grandes Regiões do 
Brasil, 2004 a 2011 

Regiões 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Norte 6,97 6,8 7,05 7,01 7,16 7,35 7,39 7,34 

Nordeste 7,5 7,44 7,57 7,47 7,62 7,74 7,69 7,92 

Sudeste 9,14 8,99 9,10 9,17 9,12 9,29 9,20 9,28 

Sul 8,63 8,47 8,52 8,71 8,72 8,61 8,72 8,79 

Centro-Oeste 7,58 7,54 7,65 7,64 7,69 7,99 8,07 8,27 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC). Brasil. Indicadores e Dados Básicos – IDB – 2012 

  

Com relação aos pequenos para a idade gestacional (PIG), em 2010 

ocorreram 32,4 milhões de nascimentos de bebês PIG’s no mundo, dos quais 2,8 

milhões também eram prematuros.  Globalmente, aproximadamente 706,200 mortes 

foram atribuídas ao nascimento de PIG’s. Ainda mais, estimativas têm demonstrado 

que, em 2010, 27% de todos os nascimentos foram PIG em países de baixa e média 

renda (mais de 32 milhões de crianças), com a prevalência de bebês PIG que 

variam de 5,3% na China para 41,5% no Paquistão. A variabilidade nas taxas de 

nascimento de crianças PIG reflete não apenas a fatores sócio-ambientais e a 

diferenças populacionais, mas também a aplicação de diferentes normas entre os 

estudos (KC et al, 2015; CHIAVAROLI; CASTORANI; GUIDONE, 2016). 

 

1.2 Prematuridade  

 

Nos últimos anos, o número de crianças nascidas prematuramente tem 

aumentado significativamente. As taxas e estimativas da Organização Mundial de 

Saúde relatam que dos 135 milhões de nascimentos em todo o mundo no ano de 

2010, 14,9 milhões foram de bebês prematuros, o que representa uma taxa de 

nascimento prematuro de 11,1%. Em 2005, essa prevalência era de 9,6% (OMS, 

2012; BLENCOWE et al., 2012; BLENCOWE et al., 2013). Tais estimativas apontam 

que, a cada ano, ocorram 13 milhões de nascimentos prematuros, sendo que a 

maioria (85%) concentra-se na África e na Ásia. 

 Ainda segundo esse relatório, a prematuridade não é um problema 

apenas dos países menos desenvolvidos. O Brasil e os Estados Unidos encontram-

se entre os 10 países com os maiores números absolutos de partos prematuros. No 
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Brasil, por exemplo, ocorrem 279,3 mil partos prematuros por ano, correspondendo a 

uma taxa de 9,2% de nascimentos prematuros. Um estudo de revisão de base 

populacional sobre o aumento da prematuridade no Brasil relata que a prevalência 

de prematuridade tem seguido uma tendência crescente a partir da década de 1990, 

alcançando, em 2014, taxa de 15% nas regiões Sul e Sudeste (SILVEIRA et al., 

2008; BLENCOWE et al., 2012; OMS, 2012; HACKBARTH et al., 2015). 

Segundo a Academia Americana de Pediatria e a Faculdade Americana 

de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), o parto prematuro é definido como o 

nascimento antes de 37 semanas de idade gestacional completa, ou antes, de 259 

dias desde a data da última menstruação (ACOG, 2008; BLENCOWE et al., 2013).  

Em 2005, o Instituto Nacional de Saúde e Desenvolvimento Infantil 

determinou os termos prematuros moderados e tardios para aqueles que nascem 

entre 32 e 33 e entre 34 e 36 semanas completas de idade gestacional, 

respectivamente. Atualmente, a prematuridade ainda pode ser subdividida, de 

acordo com a idade gestacional, em prematuros extremos (<28 semanas) e muito 

prematuros (28 – 32 semanas) (ACOG, 2008).  

O limite superior de corte de 37 semanas de idade gestacional para o 

termo prematuro é arbitrário e pode variar de acordo com as especificações para 

cada país. O limite inferior de idade gestacional para a prematuridade também não 

está totalmente explícito. Porém, muitos estudos já têm comprovado que quanto 

menor for a idade gestacional, maiores serão os riscos para comprometimentos 

futuros e, portanto, maiores devem ser os cuidados médicos prestados a esses 

recém-nascidos (BLENCOWE et al., 2013). 

A importância de uma padronização quanto ao cálculo da idade 

gestacional para a correta definição de prematuridade é de suma importância para 

as pesquisas em todo o território nacional. Freitas e Araújo (2015) analisaram a 

influência da prematuridade e de fatores associados após alteração do campo idade 

gestacional na Declaração de Nascidos Vivos. Em Santa Catarina, em 2011, os 

dados sobre a idade gestacional, anteriormente coletados como faixas de idade 

gestacional, passaram a ser registrados em semanas gestacionais inteiras, 

utilizando como padrão de referência a data da última menstruação, e os resultados 

da análise mostraram que essa mudança resultou em medidas mais confiáveis das 

taxas de prematuridade no Brasil.  

A maioria dos nascimentos prematuros (84%) ocorre entre 32 e 36 
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semanas completas de idade gestacional, correspondendo aos prematuros 

moderados e tardios. Destes, os prematuros tardios correspondem a 74% de todos 

os nascidos prematuramente. Estes bebês não necessitam de severos cuidados 

intensivos neonatais, porém têm apresentado um aumento nas taxas de morbidades 

associadas a prematuridade (síndrome do desconforto respiratório, pneumonia, 

taquipneia transitória do recém-nascido, sepse, hemorragia peri-intraventricular) 

quando comparados com os recém-nascidos a termo (GYAMFI-BANNERMAN, 2011; 

FEMITHA; BHAT, 2011; TEUNE et al., 2011; HORGAN, 2015; WOYTHALER et al., 

2015).  

Além de tais complicações, estudos recentes também demonstram que 

prematuros tardios apresentam diferenças pequenas, porém bastante significativas, 

quanto ao desempenho neurológico, quando comparadas tanto com recém-nascidos 

a termo como com recém-nascidos prematuros extremos (ROMEO et al., 2012; 

MERCURI et al., 2012, ROMEO et al., 2013). 

Segundo dados do Unicef (2014), em 2012, a prematuridade era 

considerada a segunda maior causa de morte depois da pneumonia em crianças 

menores de 5 anos e a principal causa de morte no primeiro mês de vida. Ainda 

segundo os mesmos dados, a mortalidade em crianças menores de 5 anos de idade, 

cuja causa é a prematuridade, tem aumentado de 37% em 1990 para 44% em 2012 

(LIU et al., 2012; WHO, 2012). 

Estudo recente de revisão sistemática, entretanto, aponta que em 2013 

ocorreram 6,3 milhões de óbitos de crianças menores de cinco anos, 44% destes no 

período neonatal e tendo como principal causa de morte as complicações da 

prematuridade, e não a pneumonia, como era registrado nos anos anteriores a 2012. 

O mesmo estudo ainda relata que, se as tendências atuais continuarem, 4,4 milhões 

de crianças menores de cinco anos ainda morrerão em 2030 (LIU et al., 2015). 

Segundo a OMS (WHO, 2012), a mortalidade devido à prematuridade 

pode ser reduzida em mais de 75%, mesmo sem a disponibilidade de cuidados 

avançados em terapia intensiva neonatal. As taxas de sobrevivência em todo o 

mundo possuem diferenças alarmantes. Metade dos bebês nascidos com 24 

semanas de idade gestacional consegue sobreviver em países de alta renda, 

enquanto que metade dos que nascem com 32 semanas não consegue sobreviver 

em países de baixa renda, possivelmente devido a falta de cuidados de baixo custo, 

como a manutenção da temperatura corpórea, o apoio à amamentação e cuidados 
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básicos de controle e prevenção de infecções respiratórias. 

 

1.2.1 Principais causas do nascimento prematuro 

 

Na tentativa de reverter o quadro de elevada taxa de mortalidade 

associada à prematuridade, muitos pesquisadores objetivaram seus estudos na 

identificação das causas do nascimento prematuro. Segundo tais causas, a 

prematuridade também pode ser classificada como: nascimento prematuro 

espontâneo (trabalho de parto espontâneo ou prematura ruptura das membranas) e 

nascimento prematuro iniciado por um provedor (indução do trabalho de parto ou 

cesárea eletiva antes de completar a 37ª semana de idade gestacional) 

(BLENCOWE et al., 2013; HORGAN, 2015).  

O nascimento prematuro (espontâneo ou não) pode ser causado por 

diversos fatores, como: genética, idade materna jovem (menor que 20 anos de 

idade) ou muito avançada (maior que 35 anos de idade), intervalos curtos entre as 

gestações, distensão uterina ocasionada por gestação múltipla, infecção do trato 

urinário, HIV, sífilis, malária. Fatores ligados ao estilo de vida materno (estresse, 

exercício físico excessivo, permanência em pé por longos períodos, fumo, consumo 

de álcool) e fatores clínicos (pré-eclâmpsia, ruptura uterina, colestase, sofrimento 

fetal, diabetes, disfunções renais e obesidade) também podem ser a causa do parto 

prematuro (BLENCOWE et al., 2013; HORGAN, 2015). 

No Brasil, a prevalência da prematuridade tem aumentado nos últimos 

anos. Tal fato é decorrente, principalmente, da disseminação de técnicas de 

reprodução assistida, da baixa qualidade da assistência às gestantes no período 

pré-natal e do aumento do número de cesáreas eletivas (BARROS; VICTORA; 

MATIJASEVICH, 2008). 

Em um estudo seccional em Santa Catarina, Freitas e Araújo (2015) 

mostraram que, em 2012, as taxas de prematuridade naquela região brasileira 

estavam associadas à menor frequência de consultas de pré-natal, menor 

escolaridade, idade materna menor do que 20 anos e maior do que 39 anos e cor 

não branca. Estudo realizado no Canadá relata que o local de nascimento, a falta de 

corticoide antenatal, o sexo do bebê, a restrição de crescimento intrauterino e a etnia 

são considerados importantes fatores de risco para a prematuridade (BOLISETY et 

al., 2015). 
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Além desses fatores de risco para prematuridade já encontrados por 

diversos autores, Hackbarth et al (2015), em um estudo de caso-controle, encontrou 

resultados que sugerem que o baixo índice de massa corporal pré-gestacional e 

fatores genéticos também influenciam a ocorrência de nascimentos prematuros. 

Estudo recente de série temporal, em município paulista, mostra que 

idade materna igual ou superior a 35 anos e parto cesárea estiveram associados 

com prematuridade e aumentaram na última década (2001-2010), enquanto que 

nascimento em hospital de alto risco e menos de sete consultas pré-natais também 

estiveram associados com a prematuridade, porém diminuíram nesse mesmo 

período. O parto cesárea dobrou a chance de nascimento prematuro, quando 

comparado ao parto vaginal (BALBI; CARVALHAES; PARADA, 2016). 

Relacionando-se parto cesárea com prematuridade, observa-se que há 

associação entre os mesmos, devendo ser importante a diferenciação das causas 

que levaram a indicação de cesárea. Os índices de nascimentos prematuros não 

espontâneos têm aumentado em alguns países desenvolvidos devido às políticas 

mais agressivas de apoio à cesárea por algumas causas, especialmente para salvar 

vidas quando há comprometimento do crescimento e desenvolvimento fetal 

intrauterino ou risco de morte materna, por exemplo (ANANTH; VINTZILEOS, 2006; 

BLENCOWE et al., 2013). 

  

1.3 Prevenção do baixo peso ao nascer, da prematuridade e de suas 

consequências 

 

A partir do conhecimento das possíveis causas e/ou dos fatores de risco 

associados ao BPN, MBPN e à prematuridade, além das consequências dos 

mesmos a curto e longo prazo para as crianças, e diante do crescente número de 

nascimentos prematuros no mundo, a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2012) 

alerta que a prevenção do baixo peso ao nascer e da prematuridade deve ser 

acelerada a partir de ações como: planejamento familiar; aumento da capacitação 

das mulheres, especialmente adolescentes; melhoria da qualidade de cuidados 

antes, durante e após a gravidez. Os investimentos estratégicos em matéria de 

inovação e investigação são necessários para acelerar o progresso. 

Em 2015, a Organização Mundial de Saúde criou um informativo sobre 

recomendações para prevenção de consequências da prematuridade e do MBPN, 
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as quais são: administração de corticoides antenatais, utilização de sulfato de 

magnésio para tocólise, profilaxia através de antibiótico (para as mães), Método 

Canguru, sacos plásticos para a manutenção de adequada temperatura corpórea, 

utilização da terapia por pressão contínua positiva em vias aéreas e surfactante e 

oxigenoterapia (para o recém-nascido) (WHO, 2015).  

Tais recomendações foram graduadas de acordo com a qualidade de 

evidência de cada uma, como: “muito baixa”, “baixa”, “moderada” ou “elevada”, e a 

maioria das principais recomendações citadas tiveram qualidade de evidência 

moderada ou elevada (WHO, 2015). 

Intervenções maternas e para os bebês também são necessárias, a fim 

de reduzir a morbidade e a mortalidade ocasionadas pela prematuridade e pelo 

déficit de peso ao nascer. As intervenções maternas são direcionadas antes e/ou 

durante a gestação (por exemplo, a cessação ao tabagismo), enquanto que aquelas 

direcionadas aos recém-nascidos ocorrem após o nascimento dos mesmos. As 

intervenções maternas mais adequadas, aplicadas um pouco antes ou durante o 

parto, seriam aquelas que pudessem melhorar as chances de sobrevida do recém-

nascido e as consequências da prematuridade (imaturidade pulmonar, infecção e 

complicações neurológicas) quando o parto prematuro for inevitável. A adequada 

assistência ao recém-nascido prematuro também é essencial, a partir do tratamento 

e da prevenção de complicações imediatas ou futuras (WHO, 2012; WHO, 2013). 

Marllow (2015) relata ainda que, acima de muitas intervenções utilizadas 

para minimizar os efeitos da prematuridade a curto, médio e longo prazos, 

principalmente de recém-nascidos prematuros extremos, o principal seria a 

ajuda/apoio da equipe de profissionais da saúde aos pais. A conexão entre a família 

e os médicos/terapeutas envolvidos no processo do BPN e da prematuridade, 

através de informações relevantes e orientações quanto a saúde do bebê é de 

extrema importância para um bom prognóstico do bebê. 

 

1.4 Inter-relações entre prematuridade, peso ao nascer e desenvolvimento 

infantil 

 

Quanto mais prematuro e/ou menor o peso ao nascimento, maior é o risco 

de atrasos e/ou comprometimentos no desenvolvimento neuropsicomotor da criança 

comprometida (SANTOS et al, 2004).   
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É importante lembrar que nem sempre a prematuridade está associada ao 

baixo peso ao nascer, pois nem todo bebê com baixo peso ao nascer é um bebê 

pré-termo, e nem todo bebê pré-termo apresenta baixo peso. Os recém-nascidos 

com baixo ou muito baixo peso ao nascer e os pré-termos podem apresentar 

diferentes repercussões clínicas na infância e na vida adulta. Muitos estudos tem 

analisado BPN mas negligenciando a idade gestacional ou utilizando BPN e 

prematuridade como sinônimos. Outras pesquisas tem demonstrado que BPN, por si 

só, utilizado separadamente de prematuridade também é um fator de risco e 

destacou que bebês a termos PIG’s possuem desempenho pior em testes 

neurocomportamentais do que recém-nascidos a termo com peso adequado 

(SANTOS et al, 2004; ALVAREZ-GARCIA et al, 2015). 

As complicações da prematuridade, do BPN e do MBPN podem estender-

se além do período neonatal, para todo o ciclo de vida da criança. A maioria dos 

prematuros muitas vezes necessita de cuidados especiais e enfrenta maiores riscos 

de desenvolver problemas de saúde graves, como a paralisia cerebral, perda de 

visão e audição, distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor e doença pulmonar 

crônica (HOWSON et al., 2013).  

Além desses problemas, também há uma crescente evidência de que os 

bebês pequenos para a idade gestacional podem desenvolver consequências 

cardíacas e metabólicas posteriormente, em vida (CHIAVAROLI; CASTORANI; 

GUIDONE, 2016).  

Tais complicações a curto e longo prazo devem-se, principalmente, a 

intercorrências que os prematuros e os de MBPN podem apresentar durante o 

período neonatal e também como consequência à exposição a estímulos adversos e 

procedimentos dolorosos e estressantes durante a permanência dos mesmos em 

unidades neonatais (LASKY; WILLIAMS, 2009). 

Quanto menor for a idade gestacional e o peso ao nascimento, maiores 

serão os riscos de complicações do desenvolvimento infantil. Estudos tem 

demonstrado, entretanto, que os prematuros moderados e tardios (nascidos entre 32 

e 36 semanas de idade gestacional completas), quando comparados com os recém-

nascidos a termo, têm o dobro de risco de apresentarem baixo desenvolvimento 

neurocomportamental aos 2 anos de idade, principalmente na área cognitiva.  

Muitos países de baixa e média renda econômica têm ampliado os 

cuidados intensivos neonatais, porém os mesmos estão apenas começando a 
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observar as consequências a longo prazo dos bebês prematuros sobreviventes.  

Nos países de média renda, 43% dos estimados 0,9 milhões de bebês 

prematuros sobrevivem com comprometimento do desenvolvimento neurológico. 

Tais efeitos ocorrem mais acentuadamente em bebês prematuros extremos (< 28 

semanas de idade gestacional); porém, há evidências crescentes de que todos os 

recém-nascidos prematuros, independentemente da idade gestacional, estão em 

elevado risco de comprometimento do desenvolvimento neurocomportamental a 

curto e longo prazos (BLENCOWE et al., 2013). 

Outra consequência da prematuridade e do MBPN relaciona-se com a 

diminuição do vínculo mãe-bebê, quando o recém-nascido necessita de um maior 

tempo de internação em unidades de terapia intensiva neonatais. Tem sido 

observado que tal diminuição de vínculo entre mãe-bebê pode afetar, a curto, médio 

ou longo prazos, o desenvolvimento neurocomportamental dos bebês prematuros 

com baixo peso ao nascimento, principalmente quando as mães são adolescentes. 

Cabe, portanto, a toda equipe interdisciplinar que atua nesse contexto intervir de 

maneira positiva encorajando as mães a fortalecerem o vínculo com seus bebês 

(BARROSO; PONTES; ROLIM, 2015). 

A biometria ocular de bebês foi analisada a fim de se verificar a existência 

ou não de relação de alteração da mesma com o peso ao nascimento e a idade 

gestacional. Ozdemir e colaboradores (2015) encontraram evidências científicas que 

comprovam tal relação, em um estudo analisando a espessura do cristalino, o 

comprimento vítreo e o comprimento axial total. 

Com relação ao impacto do nascimento de bebês PIG’s (nascimento com 

peso inferior ao percentil 10) prematuros (idade gestacional < 32 semanas) na 

cognição, no comportamento e no neurodesenvolvimento dos mesmos, um estudo 

de coorte foi realizado. Tais bebês foram acompanhados e avaliados com 5 anos de 

idade, e os pesquisadores observaram que o fato de serem PIG’s estava associado 

com comportamento hiperativo, mas não estava associado com cognição, com 

comprometimento do desenvolvimento neurológico ou com uso de terapias 

complementares. O nascimento com peso inferior ao percentil 10 isoladamente não 

parece ser um fator de risco independente para desfechos adversos do 

desenvolvimento neurológico em crianças prematuras (GRAZ; TOLSA; FUMEAUX, 

2015).  

Os resultados nas áreas motora e cognitiva, a longo prazo, na idade 
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escolar (7 anos de idade), de crianças nascidas PIG e AIG, prematuras moderadas e 

tardias, foram comparados por Tanis et al. (2015). Crianças PIG tiveram um maior 

risco de diminuição de controle na atenção do que as crianças AIG, 

independentemente da idade gestacional. Os autores deste estudo consideraram 

que ocorreram algumas limitações, porém as consequências do peso ao nascimento 

e da idade gestacional no desempenho escolar merecem atenção.  

Alloway e Horton (2015) também afirmam que bebês prematuros 

apresentam baixo desenvolvimento cognitivo na idade escolar, principalmente no 

aprendizado da leitura e da memória. Os mesmo autores sugerem que estratégias 

de aperfeiçoamento na cognição devam ser estimuladas já na primeira infância, a 

fim de que se possam minimizar os efeitos negativos da baixa eficiência neurológica 

em determinadas áreas cerebrais de alguns bebês prematuros.  

Observa-se, portanto, que o BPN, a prematuridade e os PIGs têm sido 

identificados como importantes fatores de risco biológicos para alterações/atrasos no 

desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Os avanços nos cuidados neonatais 

em hospitais de grandes centros e do interior do Brasil têm contribuído para uma 

maior sobrevivência desses bebês, aumentando, consequentemente, a morbidade e 

as sequelas no neurodesenvolvimento, gerando nova demanda para o pediatra e 

demais profissionais da saúde (ZERBETO; CORTELO; ELIO, 2015; DORNELAS; 

DUARTE; MAGALHÃES; 2015; ALMEIDA et al, 2008; SILVA et al, 2013). 

 

2 Problema 

 

Frente às adversidades do baixo peso, muito baixo peso ao nascer e da 

prematuridade a curto e longo prazos em diversas regiões mais desenvolvidas no 

Brasil e em outros países no mundo, surge, então, o seguinte problema: Quais são a  

prevalência e os fatores de risco relacionados ao nascimento de crianças com baixo 

peso, muito baixo peso e prematuras do semiárido do Nordeste brasileiro, no Estado 

do Ceará? 
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3 Justificativa  

 

Diversos estudos têm comprovado que o baixo peso, o muito baixo peso 

ao nascer e a prematuridade impactam de maneira negativa no desenvolvimento 

infantil, podendo também levar a sérias consequências na vida adulta.  

Com os avanços tecnológicos em neonatologia e perinatologia, observa-

se uma diminuição da mortalidade infantil; porém, os índices de crianças nascidas 

com baixo peso e/ou prematuramente têm aumentado, principalmente em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil, essa realidade também pode ser 

observada em regiões socioeconomicamente mais desenvolvidas, como Sul e 

Sudeste (PEDRAZA, 2014). Portanto, a concretização de estudos que investiguem a 

prevalência do baixo peso ao nascer e da prematuridade e seus fatores associados 

em regiões mais pobres, com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio e 

baixo, como, por exemplo, o semiárido do Estado do Ceará, pode ajudar a traçar 

estratégias e ações dirigidas a promoção da saúde materno-infantil. 

O conhecimento pormenorizado dos possíveis fatores de risco do baixo 

peso ao nascer, incluindo o muito baixo peso, e da prematuridade de crianças que 

vivem no semiárido brasileiro, é de extrema importância para a implementação de 

políticas públicas de saúde voltadas ao binômio mãe-bebê, a fim de que se possa 

capacitar a equipe multiprofissional de saúde envolvida direta e indiretamente na 

assistência a esse binômio. 

 Tal equipe multiprofissional, a partir desse conhecimento, poderá prestar 

uma assistência mais humanizada, preventiva e/ou interventiva nesse contexto, 

contribuindo para a redução do surgimento de possíveis desordens do 

desenvolvimento infantil a curto e longo prazos e da incidência de morbidades 

associadas e, por conseguinte, para o aumento na sobrevida e melhoria qualidade 

de vida dessas crianças, inclusive até a idade adulta. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Conhecer a prevalência do baixo peso, muito baixo peso ao nascer e da 

prematuridade e fatores associados, no Estado do Ceará. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

− Medir a prevalência de baixo peso e do muito baixo peso ao nascer; 

− Estimar a prevalência de prematuridade, reportada pela mãe; 

− Identificar e medir os fatores associados ao baixo peso e ao muito baixo peso 

ao nascer; 

− Identificar fatores associados à prematuridade; 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, de base populacional, com 

abrangência estadual. 

O presente estudo utilizou uma parte dos dados (a série de 2007) 

coletados das Pesquisas de Saúde Materno-Infantil do Ceará (PESMIC’s).  

As PESMIC’s foram realizadas entre os anos de 1987 e 2007, totalizando 

cinco séries de base populacional, mais precisamente nos anos de 1987, 1990, 

1994, 2001 e 2007. A metodologia empregada nas cinco séries seguiu 

rigorosamente o mesmo critério/padrão, diferenciando apenas o enfoque principal do 

estudo, sem, no entanto, deixar de abordar os principais aspectos da saúde 

materno-infantil (CORREIA; SILVA; CAMPOS, et al., 2014). 

 

5.2 População alvo e Local  

 

A população do estudo foi constituída por crianças com idade na faixa 

etária de 0 a 35 meses. Tal faixa etária foi a escolhida na primeira PESMIC por ser a 

composta por crianças mais susceptíveis às morbidades infecciosas prevalentes à 

época, as quais deveriam receber ações de combate à mortalidade infantil.  

O estudo foi realizado no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil (Região 

Metropolitana de Fortaleza e demais regiões do estado). 

O Ceará, que possui 85% do seu território em clima semiárido, é 

caracterizado como um dos estados mais pobres do Brasil, sendo constituído por 

uma população de 8,5 milhões de habitantes, dos quais 644.700 são de crianças de 

zero a quatro anos (IBGE, 2011).  

A capital do Ceará, Fortaleza, é a região do estado que concentra a 

atividade econômica, baseada no setor industrial e no turismo, e possui uma 

estimativa de 2,6 milhões de habitantes. Nos demais municípios do interior do 

Estado a agricultura familiar de subsistência ainda prevalece, e os benefícios 

governamentais e previdenciários são, na maioria das situações, a fonte de renda 

mais estável. 
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5.3 Amostragem 

 

Inicialmente, na primeira série da PESMIC (1987), foi estabelecido o 

tamanho da amostra de 8000 domicílios. Tal número elevado de domicílios foi 

necessário para o cálculo da taxa de mortalidade infantil no Estado, que na época da 

década de 1980 era estimada em 111,5 por mil (SZWARCWALD e CASTILHO, 

1995). Nas outras quatro séries subsequentes, apesar de o número de óbitos infantil 

ter declinado, houve também uma redução da taxa de natalidade, o que viabilizou a 

manutenção do tamanho da amostra em 8000 domicílios.  

O total de 8000 domicílios foi obtido através do método de amostragem 

por múltiplos estágios. A partir dos setores censitários, que são áreas geográficas 

que dividem os municípios em uma população uniforma de 300 famílias (IBGE, 

2011), são obtidos conglomerados de 20 casas. 

O plano amostral foi realizado em múltiplos estágios, a fim de garantir 

representatividade da população e que os municípios, setores e domicílios fossem  

selecionados de forma aleatória. 

a) Sorteio de 40 municípios, sendo que Fortaleza teve uma representação 

proporcional ao tamanho de sua população, equivalente a um terço da população do 

Estado. A seleção dos municípios foi realizada de forma sistemática de acordo com o 

seu peso populacional, a partir da lista de todos os municípios com suas respectivas 

populações, sequenciados por região, para garantir uma adequada distribuição 

geográfica. Como por este processo um município de grande porte, para ter seu 

peso populacional respeitado na amostra, poderia ser sorteado mais de uma vez, 

estimou-se que Fortaleza seria sorteada 12 vezes e os demais uma vez cada. 

b) Em cada município, 3 setores censitários das zonas urbanas e rurais 

foram selecionados por sorteio, permitindo assim que todas as áreas, mesmo as 

mais remotas pudessem ser representadas. Na Capital, Fortaleza, selecionada 12 

vezes, 36 setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) foram aleatoriamente selecionados.  

c) Uma vez definido o setor, e seu respectivo mapa obtido do IBGE, foi 

definida por sorteio a localização do conglomerado de 20 casas pesquisadas. 

Novamente de forma aleatória, foi determinado o ponto de partida do conglomerado, 

ou seja o primeiro domicílio a ser visitado. A partir deste, um total de 20 domicílios 
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consecutivos foram visitados.  

 

5.4 Critérios de Inclusão 

 

Critérios para as crianças dos domicílios selecionados participarem da 

pesquisa: ter de zero a 35 meses de idade, de ambos os gêneros. 

 

5.5 Critérios de Exclusão 

 

Os critérios de exclusão foram as crianças em situação de abrigamento, 

ou que estivessem hospitalizadas, internadas ou em instituições de saúde similares.  

 

5.6 Coleta de Dados e Instrumentos da pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista para 

preenchimento do questionário (Anexo 1) contendo perguntas sobre o domicílio, 

sobre a saúde materna e das crianças de até três anos de idade, além do registro de 

medidas antropométricas das crianças. 

O instrumento de coleta de dados da PESMIC de 2007 era composto por 

25 itens com informações sobre o domicílio, 84 sobre a saúde materna (incluindo 

três itens com as medidas antropométricas) e 42 itens sobre a saúde da criança 

menor de três anos de idade (com os três itens sobre o exame antropométrico). 

Com relação às medidas antropométricas, foram utilizados equipamentos 

com as seguintes características:  

- Peso: de 1987 a 2001 foi utilizada uma balança analógica Salter®, 

enquanto que em 2007 foi utilizada uma digital da marca Tanita®, ambas com 

precisão de 100g e apropriadas para o uso materno-infantil. 

- Estatura: para as crianças, o comprimento foi medido através do 

infantômetro na faixa de 30 a 110cm, enquanto que para as mulheres o 

antropômetro utilizado era na faixa de 65 a 206cm. 

- Circunferência braquial: foi utilizada uma fita métrica, tomando-se a 

medida do braço esquerdo na altura de seu terço médio. 

Os antropometristas eram acompanhados pelos supervisores em suas 

primeiras sessões de medição. Aleatoriamente, uma amostra de 10% das crianças e 
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mulheres tiveram suas medidas antropométricas medidas novamente pelos 

supervisores, a fim de controlar a qualidade do trabalho dos antropometristas.  

Os questionários foram revisados pelos supervisores, diariamente, para 

evitar erros de preenchimento e realizar possíveis correções, caso necessário. 

Os dados tiveram dupla entrada em computador, sendo os dois bancos 

de dados validados quanto a erros de digitação. 

 

5.7 Variáveis Estudadas 

 

Para a análise da prevalência e dos fatores de risco do baixo peso, do 

muito baixo peso ao nascer e da prematuridade em crianças de até três anos de 

idade residentes no Estado do Ceará, as variáveis dependentes/desfecho e 

independentes foram coletadas através das informações preenchidas nos 

questionários aplicados às famílias selecionadas em seus domicílios. 

Peso ao nascer (MBPN e BPN) e prematuridade (tempo de nascimento) 

foram os desfechos primários, quando relacionadas com as variáveis 

independentes. Amamentação, morbidade infantil (asma) e estado nutricional das 

crianças foram desfechos secundários, quando relacionadas com peso ao nascer e 

prematuridade.  

 

5.7.1 Variáveis Dependentes/Desfechos primários 

 

As variáveis dependentes do presente estudo são: idade gestacional e 

peso ao nascer, categorizadas conforme a Academia Americana de Pediatria e 

apresentadas nas tabelas 2 e 3, respectivamente.  

 

Tabela 2 - Categorias do peso ao nascer, segundo a Academia Americana de 
Pediatria. 

Peso ao nascer (gramas) Classificação 

≥2500 g Peso adequado ao nascer 

<2500g e ≥ 1500g Baixo peso ao nascer 

<1500g Muito baixo peso ao nascer 
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Tabela 3 - Categorias da idade gestacional 
Idade gestacional (semanas) Classificação 

≥41 semanas “nasceu depois do tempo” 

<41 semanas e ≥37 semanas “nasceu de tempo” 

<37 semanas “nasceu antes do tempo” 

 

A categorização da idade gestacional (Tabela 3) foi utilizada da forma 

apresentada como “nasceu depois do tempo”, “nasceu de tempo” ou “nasceu antes 

do tempo” para facilitar a compreensão de “prematuridade ou não” por parte das 

mães/responsáveis pelas crianças pesquisadas no momento do preenchimento do 

questionário. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o termo “nasceu 

antes do tempo” significa que a criança nasceu antes de completar as 37 semanas 

de idade gestacional. 

 

5.7.2 Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes foram agrupadas de acordo com informações 

relativas a: características socioeconômicas e da família (Bloco 1); condições de 

saúde e nutricionais (Bloco 2); e características perinatais e da criança (Bloco 3), 

dispostas  em um modelo teórico conceitual hierarquizado (Figura 1). 

As variáveis do Bloco 1 estão em ordem distal, pois apresentam influência 

mais indireta no peso ao nascer e na idade gestacional, enquanto as variáveis 

referentes ao Bloco 2 e 3 estão em ordem proximal, pois apresentam envolvimento 

direto com o peso ao nascer e a prematuridade. 

 

5.7.2.1 Variáveis relacionadas às características socioeconômicas e da família 

 

• Idade materna – em anos completos; 

• Escolaridade – se a mãe é alfabetizada ou não; 

• Estado civil – se a mãe é solteira ou não; 

• Trabalho materno – se a mãe trabalha ou não fora de casa. 

• Renda familiar – quantidade de salários mínimos que a família recebe 

por mês; 
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• Bolsa família – se a família participa do programa ‘Bolsa Família 

 

5.7.2.2 Variáveis relacionadas às condições de saúde e nutricionais 

 

• Acesso ao PSF – se a família já recebeu visita de algum profissional do 

Programa de Saúde da Família; 

• Plano de saúde – se alguém da família possui plano de saúde 

particular; 

• Segurança alimentar – se, nos últimos 12 meses, a comida da sua 

família foi na quantidade e do tipo desejado; 

• Água e saneamento – se a água de consumo (para beber) da família é 

encanada, não encanada ou mineral; 

• Estado nutricional materno– classificação da mãe quanto ao valor do 

IMC em: baixo peso, eutrófica, sobrepeso ou obesidade. 

 

5.7.2.3 Variáveis relacionadas às características perinatais e da criança 

 

• Morbidades maternas – se a mãe apresentava hipertensão e/ou 

diabetes; 

• Tipo de parto – cesáreo ou normal; 

• Pré-natal: se foram realizadas pelo menos 3 consultas de pré-natal; 

• Gênero da criança – masculino ou feminino. 

 

5.7.3 Variáveis Dependentes/Desfechos secundários 

 

• Amamentação – se a mãe realizou amamentação exclusiva por, pelo 

menos, 6 meses; 

• Morbidades infantis – se a criança teve, pelo menos uma vez, diarreia, 

tosse e/ou asma; 

• Estado nutricional da criança - classificação da criança quanto ao 

déficit de peso e estatura, considerando ±2 desvios padrões. 
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Figura 1 – Modelo teórico conceitual hierarquizado 

Características 
socioeconômicas e da família 
 
*Idade materna 
* Escolaridade materna 
* Estado civil materno 
* Trabalho materno 
* Renda familiar 
* Bolsa família 

Condições de saúde e 
nutricionais  

 
* Acesso ao PSF 
* Plano de saúde 
* Segurança alimentar 
* Disponibilidade de água 

Características perinatais e da 
criança 

 
*Morbidades maternas 
(hipertensão/diabetes) 
* Pré-natal 
* Tipo de parto 
* Gênero da criança 

Amamentação 
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da criança 
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Desfechos primários Desfechos secundários 
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5.8 Equipe de trabalho e logística para coleta de dados 

 

Participaram da equipe técnica do estudo:  

- Uma coordenação técnica, institucional e de campo; 

- Um supervisor geral do estudo; 

- Três equipes de pesquisadores de campo (cada uma composta por um 

supervisor e oito antropometristas/entrevistadores – todos de nível superior com 

formação na área da saúde ou nutrição); 

Além da equipe técnica, também fez parte do estudo uma equipe de 

apoio, constituída por uma secretária, uma auxiliar de pesquisa para revisão dos 

questionários e dois digitadores. 

Para a coleta de dados nos domicílios, os pesquisadores de campo 

trabalharam em duplas, cada dupla cobrindo um setor (conglomerado de 20 casas) 

por dia. O trabalho de campo foi programado para ser executado em 45 dias 

corridos, ou 34 dias úteis, considerando-se a não ocorrência de imprevistos.  

Após concluída a coleta de dados no primeiro domicílio, o trabalho de 

campo prosseguia, seguindo regras específicas: a) O pesquisador visitava as casas 

obedecendo ao sentido horário; b) Não eram incluídas no conglomerado de 20 

casas os estabelecimentos comerciais e as casas sem moradores, sendo estas 

substituídas por outras vizinhas; c) No caso de famílias ausentes, até três retornos 

eram realizados na tentativa de obtenção dos dados do domicílio. 

 

5.9 Controle de Qualidade 

 

A variabilidade interantropometristas em procedimentos de aferição foi 

monitorada através de medições repetidas cegas. Os supervisores acompanharam os 

antropometristas em suas primeiras sessões de medição.  

Durante o trabalho de campo uma subamostra de crianças e mulheres foi 

repesada e teve sua estatura remedida pelos supervisores, em uma base cega, como 

forma de controle de qualidade do trabalho dos antropometristas.   

Os dados tiveram dupla entrada em computador, sendo os dois bancos de 

dados validados quanto a erros de digitação. Os questionários foram revisados 

diariamente pelos supervisores para a identificação de erros de preenchimento e sua 

correção, nos casos em que isto foi possível. 
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5.10 Análise dos dados 

 

Os dados foram digitados e processados em base eletrônica através do 

software Epi Info versão 2000.  

Na análise estatística dos dados foi utilizado o Statistical Package for 

Social Science - SPSS versão 17. O nível de significância ou nível alfa adotado de 

5%. 

A análise descritiva foi realizada através do cálculo das medidas 

estatísticas descritivas, incluindo proporções, para as variáveis categóricas e médias 

e desvio padrão nas variáveis numéricas. 

Antes de serem realizados os testes estatísticos, foi verificada a 

normalidade das variáveis por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov, bem como a 

igualdade de variâncias pelo teste de Levene.  

A associação entre as variáveis categóricas foi analisada por meio dos 

testes não paramétricos de qui-quadrado e do teste de razão de verossimilhança. As 

médias de dois grupos foram comparadas pelos testes t de Student ou de Mann-

Whitney, as médias de três grupos (dados paramétricos) foram comparadas pelo 

teste F de Snedecor e, sendo estatisticamente significante, as comparações 

múltiplas foram realizadas pelo teste de Turkey ou de Games Howell. Para testar as 

médias de três grupos de dados não paramétricos foram utilizados os testes de 

Kruskall-Wallis ou de Friedman.  

Foi calculada a prevalência de baixo peso ao nascer e prematuridade, 

sendo a razão de chances (Odds Ratio) a medida de associação utilizada para 

avaliar a relação entre a exposição aos fatores de risco estudados e os desfechos.  

Os potenciais determinantes de baixo peso ao nascer e prematuridade 

foram organizados em um modelo conceitual teórico (Figura 1), o qual orientou o  

modelo hierárquico em dois níveis (distal e proximal) na identificação das variáveis 

preditoras de baixo peso ao nascer e prematuridade. 

Foi realizada análise multivariada hierarquizada, cujo procedimento 

estatístico para ajuste dos efeitos de confusão foi a regressão multinomial, sendo 

utilizada a medida de Odds Ratio, com as variáveis pré-selecionadas na etapa 

anterior em cada bloco. A regressão multinomial foi utilizada por ser a mais 

adequada à análise de variáveis com mais de um efeito, como no caso da variável 

‘peso ao nascer’, a qual apresenta um duplo desfecho: baixo peso (2.500-1.500g) e 
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muito baixo peso (<1.500g). 

 Foram incluídas nos modelos de regressão todas as variáveis com valor 

de p<0,20 na análise bivariada. Foram considerados como potenciais fatores de 

confusão, as variáveis selecionadas que alteraram em 10% (para mais ou para 

menos) os valores da medida de OR. 

 

5.11 Aspectos Éticos 

 

As pesquisas, em todas as séries das PESMICs, seguiram os preceitos 

éticos regulamentados pelo Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde do 

Brasil. 

O protocolo de pesquisa (nº 0038.0.040.000-06) foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) de acordo com a Resolução nº 466/2012, sendo 

aprovada pelo CEP da Universidade Federal do Ceará, conforme documento Anexo 

2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              6 RESULTADOS 
___________________________________________________________________



42 

 

6 RESULTADOS 

 

6.1 Prevalência de baixo peso e prematuridade 

 

Conforme Tabela 4, das 1.494 crianças de até 3 anos de idade 

participantes do estudo, 91,5% nasceram com peso adequado (≥2.500g), 6,2% com 

baixo peso (entre 2.500 e 1.500g) e 2,3% com muito baixo peso (<1.500g). Com 

relação ao tempo de nascimento, 8,7% das crianças nasceram antes do tempo, 

85,5% das crianças nasceram de tempo e 5,8% depois do tempo.  

Observa-se que houve uma semelhança no percentual de crianças que 

nasceram com baixo peso e muito baixo peso (8,5%) e daquelas que nasceram 

antes do tempo (8,7%).  

Das crianças com BPN, 59% nasceram de tempo e 39,8% antes do 

tempo, enquanto que apenas uma criança nasceu depois do tempo, conforme relato 

das mães. E para as crianças com MBPN, 50% nasceram de tempo, 44,1% antes do 

tempo e 5,9% depois do tempo (Tabela 4).  

Quando se relaciona peso ao nascer com época do nascimento, observa-

se, portanto, que, das crianças nascidas com peso inadequado (MBPN e BPN), 

aproximadamente 1/3 nasceu antes do tempo e mais da metade nasceu no tempo.  

 

Tabela 4 - Distribuição das crianças da amostra, de acordo com o peso ao nascer e 
a época do nascimento. Estado do Ceará, 2008. 

Peso ao nascer 
 

Nascimento 

>2.500g 
2.500 –| 
1.500g <1.500g Total 

No. % No. % No. % No. % 

Antes do tempo 78 60,0 37 28,5 15 11,5 130 8,7 

No tempo 1205 94,4 55 4,3 17 1,3 1277 85,5 

Depois do tempo 84 96,6 1 1,1 2 2,3 87 5,8 

Total 1367 91,5 93 6,2 34 2,3 1494 100,0 
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6.2 Determinantes e risco de baixo peso ao nascer  

 

Na Tabela 5, entre as variáveis socioeconômicas analisadas, observou-se 

que somente participar do Programa Bolsa Família e dispor ou não de plano de 

saúde apresentaram associação com o peso ao nascer.  

Com relação ao Bolsa Família, verificou-se uma proporção duas vezes 

maior de crianças nascidas com muito baixo peso nos participantes do Programa 

(3,2%), em comparação ao não participantes (p=0,042).  

Quanto ao seguro saúde, observou-se mais do que o dobro de crianças 

com baixo peso (6,7%), entre os que não possuíam plano, em comparação aos que 

possuíam (p=0,041). Com relação ao muito baixo peso, entretanto, a situação se 

inverteu, verificando-se uma proporção mais alta de crianças com esta condição 

entre os que dispunham de plano de saúde (3,9%), do que entre os que não 

dispunham (1,7%); uma diferença somente próxima da significância estatística.   

Como observado na Tabela 6, apresentaram-se como fatores de risco 

para o baixo peso ao nascer, as seguintes condições: renda familiar abaixo de um 

salário mínimo (OR=2,5; IC95% 1,3 - 4,8); participar do programa bolsa família 

(OR=1,4; IC95% 0,9 – 2,2); família não dispor de plano de saúde (OR=2,3; IC95% 

1,0 – 5,4); família não ter tido comida suficiente e do tipo desejado nos últimos 12 

meses (OR=1,6; IC95% 1 – 2,4), todas elas condições indicativas de pobreza.  

Já com relação ao muito baixo peso ao nascer, ao contrário, os fatores 

predisponentes sugeriram uma situação socioeconômica mais favorável da família, 

como utilizar água mineral para beber (OR=2,6; IC95% 1,1 - 6,1); e possuir plano de 

saúde (OR=2,3; IC95% 1,1 – 5,4). 

Quanto ao local de moradia, tanto os de muito baixo peso (OR=1,6; 

IC95% 0,6 – 4,6) quanto os de baixo peso ao nascer (OR=1,2; IC95% 0,7-2,2) 

apresentaram a zona urbana como fator mais predisponente. 
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Tabela 5 - Prevalência de Baixo Peso e Muito Baixo Peso ao Nascer, de acordo com 
características socioeconômicas da família. Estado do Ceará, 2008. 

Variáveis 

Total 

n (%) 
≥ 2500g 2500g --|1500g < 1500g 

 n (%) n (%) Valor p1 n (%) Valor p1 

Zona do 

domicílio    
0,494¹ 

 
0,381 

Rural 265 (17,7) 247 (93,2) 14 (5,3) 
 

04 (1,5) 
 

Urbana 1229 (82,3) 1122 (91,3) 78 (6,3) 
 

29 (2,4) 
 

Renda familiar 

mensal    
0,347² 

 
0,199 

-| 1 563 (38,3) 508 (90,2) 42 (7,5) 
 

13 (2,3) 
 

1  |- 2 618 (42,0) 574 (92,9) 33 (5,3) 
 

11 (1,8) 
 

2 |-5 224 (15,2) 207 (92,4) 12 (5,4) 
 

05 (2,2) 
 

5 |- 66 (4,5) 60 (90,9) 2 (3,0) 
 

04 (6,1) 
 

Bolsa família  
  

0,104¹ 
 

0,042 

Participa 570 (38,1) 510 (89,5) 42 (7,4) 
 

18 (3,2) 
 

Não participa 927 (61,9) 862 (93,0) 50 (5,4) 
 

15 (1,6) 
 

Água  
  

0,541¹ 
 

0,066 

Encanada 902 (60,4) 833 (92,4) 55 (6,1) 
 

14 (1,6) 
 

Não encanada 365 (24,4) 329 (90,1) 26 (7,1) 
 

10 (2,7) 
 

Mineral 227 (15,2) 207 (91,2) 11 (4,8) 
 

09 (4,0) 
 

Comida (?)  
  

0,147¹ 
 

1,000² 

Sim 1029 (69,2) 951 (92,4) 55 (5,3) 
 

23 (2,2) 
 

Não 458 (30,8) 411 (89,7) 37 (8,1) 
 

10 (2,2) 
 

Plano de Saúde  
  

0,041 
 

0,059² 

Sim 206 (14,1) 192 (93,2) 6 (2,9) 
 

08 (3,9) 
 

Não 1252 (85,9) 1147 (91,6) 84 (6,7) 
 

21 (1,7) 
 

Visita do PSF  
  

0,165 
 

0,285 

Sim 714 (47,9) 658 (92,2) 37 (5,2) 
 

19 (2,7) 
 

Não 776 (52,1) 708 (91,2) 54 (7,0) 
 

14 (1,8) 
 

Pai mora em 
casa    0,219  0,981 

Sim 1130 (75,2) 1040 (92) 65 (5,8) 
 

25 (2,2) 
 

Não 372 (24,8) 336 (90,3) 28 (7,5) 
 

08 (2,2) 
 

¹ Teste Qui-quadrado, tendo como referência a categoria ≥ 2500g; ² Teste Exato de Fisher.



45 

 

Tabela 6 - Risco de nascer com Baixo Peso e Muito Baixo Peso, de acordo com 
características socioeconômicas da família. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 
2500g --|1500g < 1500g 

OR IC 95% OR IC 95% 

Zonado domicílio 

Rural 1 1 

Urbana 1,2  (0,7 - 2,2) 1,6  (0,6 - 4,6) 

Renda familiar 

mensal 

-| 1 2,5  (1,3 - 4,8) 0,4  (0,1 - 1,1) 

1  |- 2 1,7  (0,4 - 7,4) 0,3  (0,1 - 0,9) 

2 |-5 1,7  (0,4 - 8,0) 0,4  (0,1 - 1,4) 

5 |- 1 1 

Bolsa família 

Sim 1,4  (0,9 - 2,2) 2,0 (1,0 - 4,1) 

Não 1 1 

Água 

Encanada 1,2  (0,6 - 2,4) 1 

Não encanada 1,5  (0,7 - 3,1) 1,8  (0,8 - 4,1) 

Mineral 1 2,6  (1,1 - 6,1) 

Comida (?) 

Sim 1 1 

Não 1,6  (1 - 2,4) 1 (0,5 - 2,1) 

Plano de Saúde 

Sim 1 2,3  (1 - 5,2) 

Não 2,3  (1 - 5,4) 1 

Visita do PSF 

Sim 1 1,5  (0,7 - 2,9) 

Não 1,4  (0,9 - 2,1) 1 

Pai mora em casa 

Sim 1 1 

Não 1,3  (0,8 - 2,1) 1 (0,4 - 2,2) 
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Com relação às variáveis maternas e das crianças analisadas, observou-

se que os fatores maternos relacionados à escolaridade, ao estado civil e à presença 

ou não de hipertensão materna apresentaram associação com o baixo peso ao 

nascer, enquanto que o tipo de parto teve associação com o muito baixo peso ao 

nascer (Tabela 7). 

Verificou-se uma proporção mais elevada de crianças nascidas com baixo 

peso entre mães não alfabetizadas (9,9%), em comparação a mães alfabetizadas 

(5,8%), uma diferença bem próxima da significância estatística (p=0,050) 

Quanto ao estado civil da mãe, observou-se uma proporção quase duas 

vezes maior de crianças nascidas com baixo peso cujas mães eram solteiras (9,0%), 

em comparação a crianças de mães com outra situação conjugal (p=0,021).  

Com relação à hipertensão materna, esta foi uma condição fortemente 

associada ao baixo peso ao nascer, com uma proporção de 10,3%, contra apenas 

5% entre mães que não reportaram serem hipertensas (p=0,003).  

Enquanto 5% das crianças nascidas de parto cesáreo apresentaram muito 

baixo peso nascer, somente 0,9% das crianças nascidas de parto normal 

apresentaram esta condição; esta associação mostrou-se como altamente 

significante, mesmo apesar do pequeno tamanho amostral (p=0,002).  

A análise do nível de risco para o baixo peso ao nascer relacionados a 

fatores maternos (Tabela 8) ressaltam as seguintes condições como as de maior 

risco: mãe com estado civil solteira (OR=1,7; IC95% 1,1-2,8), mãe não alfabetizada 

(OR=1,8; IC95% 1 – 3,3); mãe reportar hipertensão arterial (OR=2,1; IC95% 1,3 – 

3,4).  

Com relação aos fatores de risco associados ao muito baixo peso ao 

nascer, destacaram-se os seguintes: mãe apresentar baixo peso, segundo 

parâmetros do IMC (OR=7,2; IC95% 2,0 - 26,2) e parto cesáreo (OR=6,2; IC95% 1,7 

– 22,2). Além destes fatores, próximos da significância estatística, identificamos os 

seguintes fatores: mãe trabalhar (OR=1,6; IC95% 0,8 – 3,5), mãe reportar diabetes 

(OR=2,6; IC95% 0,3 – 20,4) e mãe reportar hipertensão (OR=2; IC95% 0,9 – 4,5). 

Observa-se que as condições que oferecem maior risco ao nascimento de 

crianças com muito baixo peso ao nascer são, na maioria, relacionados ao estado de 

saúde e nutrição da mulher, além do parto cirúrgico, que pode ser indicativo de 

morbidade materna.  
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Tabela 7. Prevalência de Baixo Peso e Muito Baixo Peso ao Nascer, de acordo com 
características maternas e da criança. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 
Total 
n (%) ≥ 2500g 2500g --|1500g < 1500g 

 n (%) n (%) Valor p1 n (%) Valor p1 
Idade da mãe  

  
0,495 

 
1,000² 

< 19 anos 163 (11,4) 148 (90,8) 12 (7,4) 
 

03 (1,8) 
 

≥ 19 anos 1272 (88,6) 1168 (91,8) 76 (6,0) 
 

28 (2,2) 
 

Mãe solteira  
  

0,021 
 

0,895 

Sim 300 (20,9) 267 (89,0) 27 (9,0) 
 

06 (2,0) 
 

Não 1133 (79,1) 1047 (92,4) 61 (5,4) 
 

25 (2,2) 
 

Mãe alfabetizada  
  

0,050¹ 
 

1,000² 

Sim 1286 (90,1) 1184 (92,1) 74 (5,8) 
 

28 (2,2) 
 

Não 141 (9,9) 124 (87,9) 14 (9,9) 
 

03 (2,1) 
 

Mãe trabalha  
  

0,819 
 

0,194 

Sim 375 (26,3) 342 (91,2) 22 (5,9) 
 

11 (2,9) 
 

Não 1053 (73,7) 968 (91,9) 66 (6,3) 
 

19 (1,8) 
 

IMC  
  

0,347² 
 

0,187² 

Baixo peso 81 (5,7) 72 (88,9) 6 (7,4) 
 

03 (3,7) 
 

Eutrófico 739 (51,9) 672 (90,9) 52 (7,0) 
 

15 (2,0) 
 

Sobrepeso 422 (29,6) 389 (92,2) 21 (5,0) 
 

12 (2,8) 
 

Obesidade 182 (12,8) 173 (95,1) 8 (4,4) 
 

01 (0,5) 
 

Diabetes materna  
  

1,000² 
 

0,336² 

Sim 19 (1,3) 17 (89,5) 1 (5,3)  01 (5,3)  
Não 1410 (98,7) 1294 (91,8) 87 (6,2) 

 
29 (2,1) 

 
Hipertensão materna  

  
0,003 

 
0,122² 

Sim 233 (16,4) 201 (86,3) 24 (10,3)  08 (3,4)  
Não 1187 (83,6) 1102 (92,8) 63 (5,3) 

 
22 (1,9) 

 
Tipo de parto  

  
0,122¹ 

 
0,002¹ 

Normal 316 (58,7) 298 (94,3) 15 (4,7) 
 

03 (0,9) 
 

Cesáreo 222 (41,3) 193 (86,9) 17 (7,7) 
 

12 (5,4) 
 

Gênero da criança  
  

0,350¹ 
 

0,227¹ 

Masculino 836 (55,5) 773 (92,5) 48 (5,7) 
 

15 (1,8) 
 

Feminino 671 (44,5) 607 (90,5) 46 (6,9) 
 

18 (2,7) 
 

¹ Teste Qui-quadrado, tendo como referência a categoria ≥ 2500g; ² Teste Exato de Fisher. 
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Tabela 8. Risco de nascer com Baixo Peso e Muito Baixo Peso, de acordo com 
características maternas e da criança. Estado do Ceará, 2008. 

Variáveis 
2500g --| 1500g  < 1500g 

OR IC 95% OR IC 95% 

Idade da mãe 

< 19 anos 1,2  (0,7 - 2,3) 1 

≥ 19 anos 1 1,2  (0,4 - 3,9) 

Mãe solteira 

Sim 1,7  (1,1 - 2,8) 1 

Não 1 1,1  (0,4 - 2,6) 

Mãe alfabetizada 

Sim 1 1 

Não 1,8  (1 - 3,3) 1  (0,3 - 3,4) 

Mãe trabalha 

Sim 1 1,6  (0,8 - 3,5) 

Não 1,1  (0,6 - 1,7) 1 

IMC 

Baixo peso 1,8  (0,7 - 4,6) 7,2  (2,0 - 26,2) 

Eutrófico 1,7  (0,8 - 3,6) 3,9  (0,5 - 29,4) 

Sobrepeso 1,2  (0,5 - 2,7) 5,3  (0,7 - 41,4) 

Obesidade 1 1 

Diabetes materna 

Sim 1 2,6  (0,3 - 20,4) 

Não 1,1  (0,2 - 8,7) 1 

Hipertensão materna 

Sim 2,1  (1,3 - 3,4) 2 (0,9 - 4,5) 
Não 1 1 

Tipo de parto  

Normal 1 1 
Cesárea 1,7  (0,9 - 3,6) 6,2  (1,7 - 22,2) 

Gênero da criança 

Masculino 1 1 

Feminino 1,2  (0,8 - 1,9) 1,5  (0,8 - 3,1) 
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6.3 Baixo peso ao nascer como determinante dos desfechos secundários 

 

Na Tabela 9, entre as variáveis dos desfechos secundários analisados, 

observou-se que somente o estado nutricional infantil apresentou associação com o 

peso ao nascer.  

Verificou-se uma proporção cerca de 7,6 vezes maior de crianças 

nascidas com baixo peso que se tornaram eutróficas (80,9%), em comparação com 

as desnutridas e cerca de 9,5 vezes maior do que as que se tornaram obesas 

(p<0,001).  

Quanto aos RN de muito baixo peso ao nascer, observou-se uma 

proporção três vezes maior dos que se tornaram eutróficos (63,6%) em comparação 

com os desnutridos e cerca de quatro vezes maior quando se comparou com as 

crianças obesas (p<0,001). 

 

Tabela 9. Prevalência de Baixo Peso e Muito Baixo Peso ao Nascer, de acordo com os 
desfechos secundários. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 

Total 

n (%) 
≥ 2500g 2500g --|1500g < 1500g 

                      n (%) n (%) Valor p1 n (%) 
Valor 

p1 

Desfechos secundários 

Amamentação  
  

1,000¹ 
 

0,758¹ 

Sim 735 (49,6) 674 (91,7) 46 (6,3) 
 

15 (2,0) 
 

Não 748 (50,4) 684 (91,4) 47 (6,3) 
 

17 (2,3) 
 

Estado nutricional 

infantil    
<0,0011 

 
<0,0011 

Desnutrição 65 (4,3) 48 (3,5) 10 (10,6) 
 

7 (21,2) 
 

Eutrófico 1182 (78,4) 1085 (78,6) 76 (80,9) 
 

21 (63,6) 
 

Obesidade 260 (17,3) 247 (17,9) 8 (8,5) 
 

5 (15,2) 
 

Asma  
  

1,000² 
 

0,409² 

Sim 78 (5,5) 73 (93,6) 5 (6,4) 
 

- 
 

Não 1353 (94,5) 1238 (91,5) 84 (6,2) 
 

31 (2,3) 
 

¹ Teste Qui-quadrado, tendo como referência a categoria ≥ 2500g; ² Teste Exato de Fisher. 
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A análise do nível de risco para o estado nutricional infantil inadequado 

relacionado com o peso ao nascer (Tabela 10), ressalta que tanto o muito baixo peso 

(OR=7,5; IC95% 3,05 – 18,59) quanto o baixo peso ao nascer (OR=6,4; IC95% 2,41 

– 17,13), apresentaram-se como condições de risco à desnutrição infantil. O baixo 

peso ao nascer (OR=2,2; IC95% 1,03 – 4,54) também apresentou condição de risco 

ao desenvolvimento de crianças eutróficas  

 

 

Tabela 10. Risco de nascer com Baixo Peso e Muito Baixo Peso, de acordo com os 
desfechos secundários. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 
2500g --| 1500g  < 1500g 

OR IC 95% OR IC 95% 

Desfechos secundários 

Amamentação 

Sim 1 1 

Não 1 (0,7 - 1,5) 1,1  (0,6 - 2,3) 

Estado nutricional infantil 

Desnutrição 6,4 (2,41 – 17,13) 7,5 (3,05 – 18,59) 

Eutrófico 2,2 (1,03 – 4,54) 1 

Obesidade 1 1 (0,39 – 2,8) 

Asma 

Sim 1 (0,4 – 2,6) - - 

Não 1 - - 
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6.4 Determinantes e risco do nascimento antes do tempo   

 

De acordo com informações relatadas pelas mães sobre a época de 

nascimento das crianças, a análise dos determinantes encontrou as seguintes 

condições (relativas às características socioeconômicas da família) como sendo de 

maior risco para o nascimento de crianças antes do tempo (Tabela 11): morar em 

zona urbana (OR=2,3; IC95% 1,2 – 4,1; p=0,007), não ser participante do programa 

Bolsa Família (OR=1,6; IC95% 1,1 - 2,4; p=0,014), possuir plano de saúde (OR=1,6; 

IC95% 1 - 2,6; p=0,034), não ter recebido a visita de profissional da Equipe de 

Saúde da Família (OR=2,2; IC95% 1,5 - 3,2; p<0,001). Fatores de risco estes, como 

se pode observar, indicativos de boas condições socioeconômicas da família. 

Além das condições acima citadas, outras, apesar de não terem mostrado 

uma relevância estatisticamente significante, também valem ser ressaltadas como 

de risco para o nascimento antes do tempo: renda familiar mensal acima de cinco 

salários mínimos (OR=1,8; IC95% 0,8 – 4) e uso de água mineral (OR= 1,5; IC95% 

0,9 - 2,4); fatores de risco também indicativos de boas condições socioeconômicas 

da família. 

Com relação às variáveis relativas às características maternas, perinatais 

e gênero da criança (Tabela 12), observou-se as seguintes condições como sendo 

de maior risco para o nascimento antes do tempo: hipertensão materna (OR=2,5; 

IC95% 1,6 - 3,7; p<0,001), gênero masculino (OR=1,5; IC95% 1-2,1; p=0,048), e 

parto cesáreo (OR=2,5; IC95% 1,4 - 4,4; p=0,001). 

A diabetes materna (OR=2,7; IC95% 0,9-8,4), apesar de não ter 

apresentado uma relevância estatisticamente significante, também pode ser 

considerada como de risco para o nascimento antes do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Tabela 11 - Prevalência e risco de nascer antes do tempo1, de acordo com características 
socioeconômicas da família. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 
No tempo Antes do tempo OR  

(IC 95%) 
Valor p2 

n (%) n (%) 

Zona do domicílio   0,007 

Rural 252 (95,5) 12 (4,5) 1 

Urbana 1108 (90,3) 119 (9,7) 2,3 (1,2 - 4,1) 

Renda familiar 

mensal (salários)   0,131 

-| 1  523 (92,7) 41 (7,3) 1 

1  |- 2 563 (91,4) 53 (8,6) 1,2 (0,8 - 1,8) 

2 |-5 197 (87,9) 27 (12,1) 1,7 (1 - 2,9) 

5 |- 57 (87,7) 08 (12,3) 1,8 (0,8 - 4) 

Bolsa família   0,014 

Sim 534 (93,5) 37 (6,5) 1 

Não 829 (89,8) 94 (10,2) 1,6 (1,1 - 2,4) 

Água   0,281 

Encanada 828 (91,9) 73 (8,1) 1 

Não encanada 331 (91,2) 32 (8,8) 1,1 (0,7 - 1,7) 

Mineral 201 (88,5) 26 (11,5) 1,5 (0,9 - 2,4) 

Comida (?)   0,197 

Sim 928 (90,5) 97 (9,5) 1,3 (0,9 - 2) 

Não 425 (92,6) 34 (7,4) 1 

Plano de Saúde   0,034 

Sim 179 (87,3) 26 (12,7) 1,6 (1 - 2,6) 
Não 1149 (91,8) 102 (8,2) 1 

Visita do PSF   <0,001 

Sim 673 (94,3) 41 (5,7) 1 
Não 683 (88,4) 90 (11,6) 2,2 (1,5 - 3,2) 

Pai mora em casa   0,182 

Sim 1033 (91,8) 92 (8,2) 1 
Não 335 (89,6) 39 (10,4) 1,3 (0,9 - 1,9) 

¹ De acordo com informações das mães sobre a época do nascimento da criança; ² Teste 
Qui-quadrado.
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Tabela 12 - Prevalência e risco de nascer antes do tempo1, de acordo com características 
maternas e da criança. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 
No tempo Antes do tempo RC  

(IC 95%) 
Valor p2 

n (%) n (%) 

Idade da mãe 0,740¹ 

< 19 anos 149 (90,3) 16 (9,7) 1,1 (0,6 - 1,9) 

≥ 19 anos 1155 (91,1) 113 (8,9) 1 

Mãe solteira 

 

0,082 

Sim 268 (88,4) 35 (11,6) 1,4 (1 - 2,2) 

Não 1034 (91,7) 94 (8,3) 1 

Mãe alfabetizada 0,408 

Sim 1166 (90,8) 118 (9,2) 1,3 (0,7 - 2,6) 

Não 131 (92,9) 10 (7,1) 1 

Mãe trabalha 

 

0,138 

Sim 334 (89,1) 41 (10,9) 1,3 (0,9 - 2) 
Não 963 (91,6) 88 (8,4) 1 

IMC 0,803¹ 

Baixo peso 74 (91,4) 7 (8,6) 1,1 (0,4 - 2,9) 

Eutrófico 667 (90,4) 71 (9,6) 1,3 (0,7 - 2,3) 

Sobrepeso 385 (91,7) 35 (8,3) 1,1 (0,6 - 2,1) 

Obesidade 169 (92,3) 14 (7,7) 1 

Diabetes materna 0,085² 

Sim 15 (78,9) 4 (21,1) 2,7 (0,9 - 8,4) 
Não 1283 (91,1) 125 (8,9) 1 

Hipertensão materna <0,001¹ 

Sim 194 (83,3) 39 (16,7) 2,5 (1,6 - 3,7) 
Não 1096 (92,5) 89 (7,5) 1 

Gênero da criança 0,048¹ 

Masculino 750 (89,9) 84 (10,1) 1,5 (1 - 2,1) 
Feminino 622 (92,8) 48 (7,2) 1 

Tipo de parto 0,001¹ 

Normal 295 (93,4) 21 (6,6) 1 
Cesárea 186 (84,9) 33 (15,1) 2,5 (1,4 - 4,4) 

¹ De acordo com informações das mães sobre a época do nascimento da criança; ² Teste 
Qui-quadrado 
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6.5 Nascimento antes do tempo como determinante dos desfechos 

secundários 

 

Das crianças que nasceram antes do tempo, houve uma proporção cerca 

de três vezes maior para a ocorrência de desnutrição infantil (19,4%; OR=3,7; 

IC95% 1,68 – 8,15) quando comparada com a obesidade e cerca de duas vezes 

maior quando comparada com crianças eutróficas (OR=1,5; IC95% 0,86 – 2,55); ou 

seja, das condições analisadas na Tabela 13, a prematuridade apresentou-se como 

fator de risco à desnutrição infantil. 

 

Tabela 13 -  Prevalência e risco de ocorrência dos desfechos secundários, de acordo com o 
tempo de nascimento da criança1. Estado do Ceará, 2008 

Variáveis 
No tempo Antes do tempo RC  

(IC 95%) 

Valor 

p2 n (%) n (%) 

Asma 0,9782 

Sim 71 (91,0) 7 (9,0) 1 (0,5 - 2,2) 

Não 1231 (91,1) 120 (8,9) 1 

Amamentação 0,5502 

Sim 671 (91,7) 61 (8,3) 1 

Não 680 (90,8) 69 (9,2) 1,1 (0,8 - 1,6) 

Estado nutricional 

da criança 0,0032 

Desnutrição 54 (80,6) 13 (19,4) 3,7 (1,68 – 8,15) 

Eutrófico 1072 (91,2) 103 (8,8) 1,5 (0,86 – 2,55) 

Obesidade 246 (93,9) 16 (6,1) 1  

¹ De acordo com informações das mães sobre a época do nascimento da criança; ² Teste Qui-
quadrado
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6.6 Análise Multivariada  

 

Quando realizada a regressão multinomial, apenas parto cesáreo e 

participação no programa Bolsa Família permaneceram como as condições que 

apresentaram maior risco para o nascimento de crianças com baixo peso e muito 

baixo peso (Tabela 14). 

Quando relacionadas com baixo peso ao nascer, o parto cesáreo 

(OR=2,1; IC95% 1 – 4,4; p=0,056) e participar do programa Bolsa Família (OR=1,9; 

IC95% 0,9 – 4,2; p=0,084) apresentaram-se como fatores de risco, apesar de uma 

diferença próxima da significância estatística. 

Com relação ao muito baixo peso ao nascer, o parto cesáreo (OR=8,3; 

IC95% 2,2 – 31,1;) e participar do programa Bolsa Família (OR=3,1; IC95% 1 – 9; 

p=0,043) apresentaram-se como importantes fatores de risco, sendo o parto cesáreo 

(p=0,002) uma condição altamente associada com o nascimento de crianças com 

muito baixo peso. 

 

 

Tabela 14 – Fatores de risco para o baixo peso e muito baixo peso ao nascer, de acordo 
com Regressão Multinomial 

Variáveis RC (IC 95%) ajustado Valor p 

1500g |-- 2500g 

Tipo de parto   0,056 
Normal 1  
Cesáreo 2,1 (1 - 4,4) 

 
Bolsa família  0,084 
Sim 1,9 (0,9 - 4,2)  
Não 

  

-- 1500g 

Tipo de parto   0,002 
Normal 

 
Cesáreo 8,3 (2,2 - 31,1) 

 
Bolsa família 

 
0,043 

Sim 3,1 (1 - 9) 
 

Não 
  

Teste de Wald 
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7 DISCUSSÃO 
 

O número de crianças que nascem com baixo peso ainda mostra-se 

elevado em todo o mundo. Em 2010, de todos os nascimentos de crianças no 

mundo, 15,5% foram de recém-nascidos com baixo peso.  

Em um estudo realizado com dados da Pesquisa Nacional de Demografia 

e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS-2006), pôde-se observar que a prevalência 

de baixo peso ao nascer no Brasil, em 2006, foi de 6,1% (VIANA et al., 2013). De 

acordo com Zerbeto e colaboradores (2015), em 2011, do total de recém-nascidos 

no Brasil, 9,8% foram prematuros e 8,58% nasceram com baixo peso. 

Quando se refere a prevalência de baixo peso ao nascer, deve-se lembrar 

que no Brasil existe um paradoxo epidemiológico: apesar do BPN estar mais 

associado à recém-nascidos com baixas condições socioeconômicas, as taxas de 

nascimento de crianças com baixo peso são maiores em regiões/cidades mais 

desenvolvidas (SILVA et al., 2005, SILVA et al., 2006, SILVA et al., 2010). 

No presente estudo, a prevalência de recém-nascidos com déficit de peso 

ao nascer no Ceará foi próxima à encontrada nos estudos descritos anteriormente, 

com valor percentual de 8,5% (sendo que 6,2% foram os de BPN e 2,3% de MBPN) 

do total de crianças analisadas.  

Andrade, Szwarcwald e Castilho (2008) realizaram um estudo sobre as 

desigualdades da proporção do baixo peso ao nascer no Brasil e encontraram 

valores percentuais mais elevados de BPN em áreas de maior desenvolvimento 

sócio-econômico, evidenciando, desta forma, a existência do paradoxo no Brasil.  

Segundo dados obtidos através do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), em 2008, a proporção de nascidos vivos de baixo peso 

no Sudeste, foi de 9,12%, valor este ainda superior ao encontrado no estudo 

corrente, o que corrobora com os estudos de Silva e colaboradores (2006), ao 

afirmarem sobre a existência de tal paradoxo epidemiológico do BPN no Brasil.  

O paradoxo do baixo peso ao nascer tem sido verificado não somente no 

Brasil, mas em outros países como os Estados Unidos e a Noruega. Estudos 

apontam que as possíveis explicações para o paradoxo do BPN são: subnotificação 

de nascidos vivos em municípios com menor IDH e menos populosos, parto cesárea, 

alimentação materna inadequada e tabagismo (FUENTES-AFFLICK; HESSOL; 

PÉREZ-STABLE, 1999; SILVA et al., 2006; PEDRAZA, 2014). 
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Além de maiores prevalências de BPN em municípios mais 

desenvolvidos, partos cesáreas e prematuridade também foram variáveis mais 

prevalentes em tais regiões. De acordo com os mesmo autores, ainda, os resultados 

paradoxais podem ser explicados, principalmente, pelo registro inadequado dos 

nascidos vivos e menor sobrevida nas regiões mais pobres do Brasil. 

Estudo de tendência secular da taxa de baixo peso ao nascer (de 1996 a 

2010) nas capitais brasileiras, com dados do SINASC, evidenciou que a taxa de 

baixo peso ao nascer foi maior nas capitais das regiões mais desenvolvidas, 

corroborando com o paradoxo do BPN. Os autores relatam que, provavelmente, o 

aumento na taxa de BPN deve-se à redução da taxa de natimortalidade e pelo 

aumento na taxa de nascimentos múltiplos e de sobrevivência de recém-nascidos 

pesando de 500g a 999g (VELOSO et al., 2013).  

Inversamente ao encontrado nos estudos anteriores, entretanto, um 

estudo de tendência secular do município de São Paulo relata que houve uma maior 

evolução nas taxas de BPN em cidades menos desenvolvidas. Tal evolução de peso 

ao nascer inversa, de acordo com os autores, deve ser atribuída, provavelmente, a 

melhorias nas condições socioeconômicas, na assistência pré-natal, declínio do 

tabagismo e melhor estado nutricional materno (MONTEIRO; BENÍCIO; ORTIZ, 

2000). Importante destacar que este estudo foi realizado em um município com IDH 

maior do que o encontrado em regiões como o Nordeste do Brasil, por exemplo; fato 

este que comprova melhores condições socioeconômicas, inclusive em áreas menos 

desenvolvidas, quando comparadas com as da região Norte e Nordeste. 

No presente estudo a prevalência de MBPN foi de 2,3%; a maioria dos 

estudos, entretando, quando se referem a peso ao nascer, apresentam dados do 

BPN (<2.500g) já inserindo os de MBPN, sem especificar a prevalência isolada dos 

de muito baixo peso ao nascer também. Um estudo realizado no Rio Grande do Sul 

destacou os fatores de risco e a prevalência do BPN no período de 2000 a 2013 e 

observaram que a prevalência de MBPN passou de 1,1% em 2000 para 1,4% em 

2013, enquanto que as demais categorias de peso mantiveram-se estáveis 

(AGRANONIK, 2016).  

Com relação ao nascimento antes do tempo, a prevalência encontrada no 

presente estudo foi de 8,7%, valor este também próximo ao encontrado no estudo de 

Zerbeto e colaboradores (2015). 

Almeida e Barros (2005) em estudo com 248 mulheres que tiveram 
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trabalho de parto entre abril de 2001 e março de 2002, em Campinas, sem ter 

informações sobre como foi obtida a idade gestacional dos recém-nascidos, 

encontrou uma prevalência de prematuridade de 11,3%. Tal prevalência de 

prematuridade foi constituído por uma maior proporção de mulheres pertencentes ao 

estrato com renda inferior a 1 salário mínimo, apesar de não ter sido 

estatisticamente significativo quando comparado com o grupo de mulheres com 

renda igual ou maior que um salário mínimo (9,8%, p=0,4). 

Outros estudos, no entanto, encontraram dados referentes à prevalência 

da prematuridade no Brasil que diferem dos encontrados no presente estudo. O 

Ministério da Saúde, por exemplo, relatou que, em 2003, a prevalência de recém-

nascidos prematuros no Brasil foi de 6,4% e outro estudo retrospectivo de coorte 

realizado em Campinas, sobre a prematuridade entre mulheres grávidas brasileiras, 

constatou 5,5% de parto prematuro do total de gestantes de baixo risco (CAMARGO 

et al., 2005). 

Em estudo de coorte de Pelotas, que teve início em 2004, com um total de 

4.558 crianças, observou-se uma frequência de 15% de prematuros e 10% de baixo 

peso ao nascer, além de uma elevada taxa de partos cesarianos (45%). Apesar 

desta terceira coorte de nascimento em Pelotas ter mostrado uma estabilidade da 

mortalidade infantil, o aumento da prematuridade e dos partos cesarianos chamou a 

atenção dos autores, os quais consideram que a relação entre prematuridade e 

cesarianas necessita de análise profunda (BARROS et al., 2006). 

Ainda sobre os dados da coorte de 2004 em Pelotas, a tendência 

crescente à prematuridade foi observada principalmente na faixa de pré-termos 

limítrofes – entre 34 e 36 semanas de idade gestacional – ao contrário do verificado 

em países desenvolvidos. Apesar de a maioria dos recém-nascidos prematuros 

serem limítrofes, estes apresentam risco cinco vezes maior de morrer durante o 

primeiro ano de vida quando comparados com as crianças nascidas a termo, o que, 

portanto, traz consequências importantes para a mortalidade infantil (SANTOS et al., 

2008). 

Inversamente ao encontrado nos estudos das três coortes de Pelotas 

(1982, 1993 e 2004), através dos quais se constatou um aumento da prevalência de 

prematuridade de 7,1% para 15%, e de outros estudos primários, os dados oficiais 

coletados por meio do SINASC indicam um pequeno aumento na prevalência da 

prematuridade (de 6,8% a 7,1%) entre os anos de 2000 a 2010 no Brasil.  



59 

 

De acordo com estudo de revisão sistemática (2013), os dados do 

SINASC, quando relativos ao nascimento de crianças pré-termos, devem ser usados 

com cautela (através da utilização do fator de correção), pois os mesmos 

subestimam a real prevalência de prematuridade no Brasil (SILVEIRA et al., 2008; 

SILVEIRA et al., 2013). 

Theme-Filha e colaboradores (2004) destacam que essa subestimação 

deve-se, principalmente, a erros na classificação de recém-nascidos com idade 

gestacional de 34 a 36 semanas, que eram classificados erroneamente como de 

termo. Silveira e colaboradores (2013), entretanto, afirmam que essa situação 

provavelmente tenha ocorrido até 2010, pois, a partir de 2011, a idade gestacional 

passa a ser registrada em semanas exatas, conferindo uma classificação dos recém-

nascidos como prematuros mais correta, conforme preconizada pela OMS. 

Resultados do estudo Nascer no Brasil, o qual utilizou a idade gestacional 

baseado em ultrassom gestacional, indicam uma taxa de nascimento prematuro de 

11,5%, próximo ao encontrado no estudo de coorte de Pelotas de 2004 e no estudo 

de Silveira e colaboradores (2013) (LEAL et al., 2016). 

Apesar do valor da prevalência da prematuridade encontrado no presente 

estudo ser similar ao observado em outros estudos de base populacional, e do 

mesmo  diferir quanto a outros estudos com dados secundários, vale ressaltar que a 

classificação do recém-nascido quanto ao tempo de nascimento foi relatada apenas 

pela mãe, sem ter sido verificada a idade gestacional da criança. Fato este que pode 

gerar dúvidas quanto à confiabilidade dos dados relativos à prematuridade, pois a 

classificação do recém-nascido pré-termo deve ser realizada, segundo a OMS, de 

acordo com a idade gestacional da criança, obtida através da data da última 

menstruação, do ultrassom obstétrico no primeiro trimestre ou pelo Capurro 

Somático (para recém-nascidos maiores que 34 semanas). 

Estudos tem comprovado que, na maioria das vezes, a ocorrência do 

baixo peso ao nascer está associada com a prematuridade e/ou com o retardo do 

crescimento intrauterino (PEDRAZA, 2014). Do total de crianças nascidas 

prematuras no presente estudo, 40% nasceram com baixo peso (<2.500g), dados 

estes similares aos encontrados no SINASC de 2011, que também relatam que, do 

total de crianças nascidas prematuras no Ceará, 40,52% foram de crianças com 

BPN. 

Observa-se, portanto, que, no que se refere à prevalência de baixo peso, 
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muito baixo peso ao nascer e prematuridade, o presente estudo traz valores 

similares ou próximos da similaridade de estudos realizados no Brasil e de dados 

registrados no SINASC. Valores estes de prevalência de baixo peso, por exemplo, 

não atingindo o patamar considerado como problema de saúde pública (15%). 

Tourinho e Reis (2012) ainda afirmam que o BPN nos países 

desenvolvidos está associado, principalmente, com a prematuridade. Nos países em 

desenvolvimento, entretanto, o nascimento de crianças com déficit de peso está 

mais envolvido com a má nutrição materna e a retardo do crescimento intrauterino 

(RCIU).  

Com relação aos fatores associados ao baixo peso ao nascer e ao 

nascimento prematuro, observa-se que, dentre as características socioeconômicas 

de saúde e nutricionais analisadas no estudo corrente, participar do programa Bolsa 

Família (p=0,042) e não dispor de plano de saúde (p=0,041) foram as que tiveram 

associação com muito baixo peso ao nascer e baixo peso ao nascer, 

respectivamente. Dispor de plano de saúde, entretanto, foi uma condição que 

apresentou associação próxima à significância estatística com muito baixo peso ao 

nascer (p=0,059).  

Renda mensal abaixo de 1 salário mínimo e não possuir comida o 

suficiente e do tipo desejada nos últimos 12 meses apresentaram-se como fatores 

predisponentes ao BPN, enquanto que dispor de água mineral apresentou maior 

risco ao MBPN. Observa-se, portanto, que os fatores socioeconômicos 

predisponentes ao BPN são indicativos de pobreza, enquanto que os 

predisponentes ao MBPN são indicativos de boas condições socioeconômicas, com 

exceção do “participar do Pograma Bolsa Famíia” que se apresentou como fator de 

risco tanto para o BPN quanto para o MBPN. Um dos fatores que justificam essa 

diferença socioeconômica entre as crianças com BPN e MBPN é o fato de que os 

nascidos com MBPN são de maior risco e, portanto, necessitam de melhor e mais 

qualificada assistência de saúde para a sobrevivência, situação essa que ocorre com 

maior frequência em famílias com melhor condição socioeconômica. 

Baixa condição socioeconômica é um fator de risco ao baixo peso ao 

nascer amplamente verificado em muitos estudos no mundo, a partir da utilização de 

dados primários e/ou secundários. Não dispor de uma boa renda familiar mensal per 

capita, por exemplo, implica, na maioria das vezes, em condições mais pobres de 

moradia e de alimentação e saúde física e mental mais comprometidas, fatores 
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importantes para um adequado pré-natal e, por conseguinte, para o nascimento de 

crianças saudáveis e com peso e idade gestacional adequados (SALLES-COSTA et 

al., 2008; SANTOS; GIGANTE; DOMINGUES, 2010). 

Estudo realizado no Canadá por Kramer e colaboradores (2001) relata 

que as disparidades socioeconômicas são importante fator de risco para a 

prematuridade e para o BPN. Tal fato ocorre devido à ocorrência de estresse 

psicológico materno associado à infecção do trato urinário e ao uso de cigarros e 

drogas, que atuam como mediadores das disparidades socioeconômicas no 

nascimento prematuro e de crianças com BPN. Além das más condições 

socioeconômicas, os autores ainda destacam que a elevação da proporção de mães 

idosas e os novos métodos de fertilização, aumentando o número de nascimentos 

múltiplos, são possíveis causas do aumento de nascimento de crianças com muito 

baixo peso. 

Ao se comparar a renda entre mulheres americanas negras e brancas, 

estudo demonstrou que a baixa renda per capita mensal encontrada tem sido um 

dos principais fatores de risco relacionados ao aumento da prevalência de recém-

nascidos com BPN (COLLINS JR; HERMAN; DAVID, 1997).  

No Brasil, vários estudos realizados em algumas cidades de todas as 

macrorregiões tem comprovado a existência da associação ou da predisposição ao 

risco de prematuridade ou BPN por baixa renda (SIMÕES et al. 2003; ROCHA et al., 

2006; ARAGÃO et al., 2006; SILVA et al., 2006) . A existência dessa associação em 

regiões brasileiras mais desenvolvidas, como o Sul e o Sudeste, corrobora o 

paradoxo epidemiológico do BPN, já discutido anteriormente (VIANA et al., 2013). 

Outros estudos, no entanto, não relatam a associação de baixa renda com 

BPN e/ou prematuridade entre gestantes e recém-nascidos de Piracicaba e Caxias 

do Sul, respectivamente (TUON et al., 2016; ARAÚJO; TANAKA, 2007). Os autores 

discutem que a utilização de dados provenientes de gestantes com baixo nível 

socioeconômico e baixa escolaridade possa ter sido um viés ao estudo, justificando 

a não associação dos fatores socioeconômicos com BPN e/ou prematuridade. 

Com o objetivo de combate à pobreza e à fome, em 2004 o governo 

brasileiro instituiu o Programa Bolsa Família (PBF). Tal programa tem como objetivo 

transferir às famílias em situação social adversa, com baixa renda comprovada, um 

valor mensal em dinheiro, desde que as crianças em idade escolar estejam 

frequentando a escola e que façam acompanhamento mensal de saúde e nutricional 
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(BRASIL, 2006; BURLANDY; MAGALHÃES, 2008). 

Estudos revelam que, apesar de o PBF ter promovido um aumento na 

aquisição de alimentos para a família beneficiária, tal benefício governamental não 

necessariamente tem melhorado a segurança alimentar ou o bem-estar nutricional 

das famílias, pois muitos dos alimentos comprados são mais baratos e, na sua 

maioria, contêm poucos nutrientes adequados e são muito calóricos (COTTA; 

MACHADO, 2013). 

A falta de comida em quantidade suficiente e do tipo desejada (OR=1,6; 

IC95%; 1 – 2,4) foi uma condição que se apresentou, no presente estudo, como fator 

de risco ao nascimento de recém-nascidos com baixo peso. Outra condição que 

também reflete um insuficiente aporte de nutrientes é o IMC materno. Tal condição, 

no estudo corrente, quando classificada como de baixo peso materno, foi um fator 

predisponente (OR=7,2; IC95%; 2,0-20,4) para o MBPN. 

Estudo de revisão de literatura sobre o estado nutricional materno e sua 

correlação com o peso ao nascer afirma que o aporte de nutrientes excessivo ou 

insuficiente no período pré-gestacional pode alterar o desenvolvimento intrauterino 

fetal e, por conseguinte, o nascimento de crianças com peso inadequado. Nos 

últimos anos, estudos recentes têm comprovado que mulheres mais magras (IMC de 

baixo peso) apresentam maior risco de terem parto prematuro, nascimento de 

crianças com baixo peso e/ou RCIU, quando comparadas com mulheres com IMC 

mais elevado (sobrepeso ou obesidade) (HENDLER et al., 2005; GOLDENBERG; 

CULHANE, 2007; TOURINHO; REIS, 2012; BHAVADHARINI et al., 2017).  

A análise dos dados obtidos de um estudo de revisão sistemática e 

metanálise destaca que o risco de nascimento de criança com BPN é menor em 

mulheres com excesso de peso e obesas; entretanto, esta associação ocorre com 

maior frequência em países em desenvolvimento, quando comparada com os 

desenvolvidos (D MCDONALD et al., 2010). 

Apesar de a variável “comida em quantidade suficiente e do tipo desejada 

nos últimos doze meses” ter sido referida para uma condição familiar, e não apenas 

para o estado nutricional materno pré-gestacional, tal variável, por ter apresentado 

relação com BPN, também pode ser utilizada como alerta para a nutrição materna 

no período gestacional e pré-gestacional. 

Dentre as características maternas relacionadas com fatores 

socioeconômicos que tiveram associação com baixo peso ao nascer, no presente 
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estudo, destacam-se: mãe ser solteira (p=0,021) e mãe não ser alfabetizada 

(p=0,050). 

Estudo realizado com dados da Declaração de Nascidos Vivos de 

crianças nascidas em Campinas (SP) destaca que mães com baixa escolaridade 

apresentaram maior chance de terem filhos com baixo peso ao nascer (CARNIEL et 

al., 2008). A partir de dados do SINASC, Andrade, Szwarcwald e Castilho (2008) 

observaram que, no Brasil, a baixa escolaridade materna é um fator de risco para o 

baixo peso ao nascer e uma condição responsável pelas desigualdades 

socioeconômicas da saúde perinatal brasileira. Viana e colaboradores (2013) 

utilizaram dados da PNDS, de crianças abaixo de 24 meses de idade, e observaram 

que os fatores de risco associados ao BPN foram baixa escolaridade materna, além 

de residir em macrorregiões mais desenvolvidas e o tabagismo materno. 

Os resultados da análise de dados de um estudo de revisão sistemática 

de abrangência nacional permitem definir que a baixa escolaridade materna é uma 

das condições de risco mais associadas com o baixo peso ao nascer (PEDRAZA, 

2014). Outros estudos realizados no Brasil, de abrangência municipal, também 

destacam a baixa escolaridade materna em associação com o baixo peso ao nascer 

(NASCIMENTO; GOTLIEB, 2001; GUIMARÃES; VELÁSQUEZ-MELENDEZ, 2002; 

SILVA et al., 2006; UCHIMURA et al., 2007; CARNIEL et al., 2008; BARBAS et al., 

2009). 

Estudos afirmam que um bom nível de escolaridade materna proporciona 

às mulheres mais acessibilidade às informações de saúde, as quais, quando 

relativas ao BPN e à prematuridade, são extremamente importantes principalmente 

no período pré e pós-gestacional. Mulheres mais instruídas têm maiores 

possibilidades de conhecimento de métodos anticoncepcionais para o planejamento 

familiar e também adquirem uma melhor consciência sobre atitudes preventivas 

contra possíveis doenças que possam afetar o desenvolvimento fetal e colocar em 

risco a saúde da mulher e da criança (UCHIMURA et al., 2007). 

De acordo com dados do UNICEF, em média, cada ano que uma mãe 

dedica à sua formação educacional, há uma diminuição da mortalidade infantil em 

aproximadamente 9 por mil nascidos vivos. Do total dessa diminuição, 

aproximadamente 33% pode estar associada à melhores condições de vida familiar, 

enquanto que dois terços devem ser atribuídos à educação materna (UNICEF, 

1990). 
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O estado civil materno classificado como “solteira” também foi outra 

variável que se apresentou como fator de risco para o BPN e para a prematuridade 

em muitos estudos.  Uchimura e colaboradores (2007) verificaram associação 

estatisticamente significante entre filhos de mães solteiras e o BPN, e os autores 

ainda destacam que tal associação pode estar relacionada ao fato de que a 

ausência do companheiro no domicílio diminui a adesão materna ao pré-natal, 

favorecendo, assim, o BPN. Tal relação também foi destacada por Coimbra et al. 

(2003), ao verificarem uma adesão menor de mães solteiras ao pré-natal, quando 

comparadas com as que conviviam com o companheiro no domicílio. 

Estudos realizados em diversos municípios do Brasil corroboram com o 

encontrado no presente estudo e nos estudos citados anteriormente, ao afirmarem 

que filhos de mães solteiras apresentam maior risco para o BPN (MAIA; SOUZA, 

2010; MINAMISAVA et al., 2004; UCHIMURA et al., 2007).  

Almeida e colaboradores (2002), em estudo realizado no município de 

São Paulo, ainda destacam que, além de fatores sociodemográficos estarem 

relacionados com BPN, os mesmos também exercem influência na mortalidade 

neonatal. Neste estudo, tais autores destacam que a ausência do registro do nome 

do pai se apresentou associação com o óbito neonatal.  

As características perinatais no presente estudo, que apresentaram 

associação com o BPN e o MBPN foram hipertensão materna (OR=2,1; IC95% 1,3-

3,4; p=0,003) e parto cesáreo (OR=6,2; IC95% 1,7 – 22,2; p=0,002), 

respectivamente. Diabetes materna também foi uma condição de risco para o MBPN 

(OR=2,6; IC95% 0,3-20,4). Os achados com relação ao nascimento antes do tempo 

foram similares: associação de hipertensão materna (p<0,001) e parto cesárea 

(0,001) com o nascimento antes do tempo, além de a diabetes gestacional (OR=2,7; 

IC95% 0,9-8,4) também ter sido um importante fator de risco para a prematuridade. 

Estudo realizado por Araújo e Tanaka (2007), com o objetivo de se 

verificar os fatores de risco associados ao nascimento de crianças com muito baixo 

peso em um município do Rio Grande do Sul, observaram que a hipertensão 

materna (p=0,007) apresentou associação com o MBPN e foi a principal causa 

clínica do parto prematuro. Salgei, Vieira e Agar (2009) também relatam que a 

hipertensão materna representou quase metade das doenças de base associadas à 

prematuridade em seus estudos, tendo ocorrido diferença estatisticamente 

significante entre doença de base materna e parto prematuro (0,038).  



65 

 

Chaim, Oliveira e Kimura (2008), em estudo realizado por parturientes de 

uma maternidade pública de São Paulo referência para gestação de alto risco, 

constataram que hipertensão arterial apresentou associação significativa com BPN 

(p=0,002) e prematuridade (p=0,013). Estudo de tipo caso-controle com gestantes e 

recém-nascidos em um município do estado da Bahia destaca que mães com 

hipertensão apresentaram 3,47 (IC95%: 1,37-8,81) vezes mais chance de ter filho 

prematuro e 2,55 (1,03-6,32) vezes mais chance de ter filho com baixo peso; 

resultados que corroboram com o estudo anterior (PRADO, 2017).  

 Hipertensão materna e diabetes gestacional também foram as principais 

variáveis clínicas associadas ao nascimento prematuro em estudo realizado por 

Tuon e colaboradores (2016) em Piracicaba, São Paulo.  

Uma provável causa para a associação da hipertensão materna com o 

BPN/MBPN deve-se ao fato de que a hipertensão na gravidez causa vasoconstrição 

e, por conseguinte, má perfusão placentária e deficiente crescimento placentário e 

fetal (KIM; VOHR; OH, 1996; SASS et al., 2001). A hipertensão induzida pela 

gravidez é uma classificação genérica das doenças gestacionais: hipertensão 

gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia; é considerada um problema de saúde 

pública por estar associa a elevadas taxas de mortalidade materna e perinatal 

(CHEN et al., 2006; BROWN et al., 2000; BRASIL, 2000).  

Além de poder causar problemas no desenvolvimento placentário e fetal, 

as doenças hipertensivas (23% das mortes maternas) são as principais causas de 

mortes maternas registradas em 2007, no Brasil (segundo dados do Datasus), 

seguidas de sepse (10%), hemorragias (8%) e complicações do aborto (8%), dentre 

outras (VICTORA et al., 2011). 

No presente estudo, o parto do tipo cesáreo foi a condição, dentre todas 

as variáveis analisadas, que se apresentou como maior fator de risco ao muito baixo 

peso ao nascer (OR=6,2; IC95% 1,7-22,2; p=0,002) e ao nascimento antes do tempo 

(OR=2,5; IC95% 1,4-4,4; p=0,001). Após regressão multinomial, o parto cesáreo 

permaneceu fortemente associado ao muito baixo peso (OR=8,3; IC95% 2,2-31,1; 

p=0,002) e também com o baixo peso ao nascer (OR=2,1; IC95% 1-4,4; p=0,056), 

mesmo após controlado para as variáveis potenciais confundidoras desta 

associação. 

Em um município paulista foi realizado um estudo de série temporal em 

uma década (2001-2005-2010) a fim de se analisar a frequência da prematuridade, 
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os fatores de risco e a evolução destes. Os autores do estudo observaram que o 

parto cesárea foi um dos fatores de risco que obteve maior associação com a 

prematuridade; a proporção de nascimentos prematuros de parto cesárea foi duas 

vezes maior do que de parto vaginal. As taxas de cesárea, em uma década, 

cresceram significativamente, de 43,8% para 53,4%. 

Assim como a cesárea é um fator de risco para a prematuridade, a 

mesma também é um fator de risco para o nascimento de bebês com BPN. Barros et 

al. (2008), ao analisarem a tendência de prematuridade, BPN e RCIU em três 

coortes (1982, 1993 e 2004) em Pelotas, constataram que o número de crianças 

com BPN e prematuras aumentou de 9% a 10% e de 6,3% a 14,7%, 

respectivamente, de 1982 a 2004. Eles ainda destacam que, nesse estudo, o 

principal fator de risco para BPN e prematuridade deve-se, provavelmente, ao 

aumento no número de cesáreas, que passou de 28% em 1982 para 45% em 2004. 

Estudos afirmam que os partos cesarianos são mais frequentes em 

mulheres brancas, com melhor nível de escolaridade e melhor renda mensal 

(GOMES et al., 1999; LEAL; GAMA; CUNHA, 2005).  

A associação do parto do tipo cesárea com o nascimento de crianças com 

baixo peso ocorre, em sua maioria, em regiões mais desenvolvidas, como o Sudeste 

do Brasil, por exemplo. Tal associação, entretanto, também pôde ser observada no 

Nordeste do Brasil, como destaca estudo realizado no Estado do Maranhão, através 

do qual o parto cesárea destacou-se como um dos principais fatores de risco para o 

BPN (SILVA et al., 2001). 

Em 2007, 48% de todos os partos do Brasil foram do tipo cesárea, 

percentual esse mais elevado do que o registrado em outros países e maior do que 

o preconizado pela OMS, que é, no máximo, de 15%. Essa elevada taxa de cesárea 

também foi bem maior do que o valor objetivado pelo Pacto para a Redução das 

Taxas de Cesarianas no Brasil, em 1998, que era de 25% para o ano de 2007.  Do 

total de cesarianas ocorridas no Brasil, 35% ocorreram pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) e 80% pelo setor privado. Apesar dos investimentos e das campanhas para 

diminuição do número de cesáreas eletivas no Brasil, em 2010, os partos operatórios 

representaram 52,3% de todos os partos realizados no país (BETRAN et al., 2007; 

VICTORA et al., 2011; UNICEF, 2013). 

Visando diminuir as taxas de cesárea e a preferência das brasileiras pelo 

parto cirúrgico, foi implementada, em 2015, a Resolução Normativa 368, a qual 
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dispõe, dentre alguns tópicos, sobre a decisão da mulher quanto a escolha do 

médico e do estabelecimento de saúde no qual deseja ter o parto. Tal Resolução 

informa os percentuais de cesáreas e de partos vaginais realizados pelo médico e 

pelo estabelecimento de saúde desejados (BRASIL, 2015). 

Apesar da associação do parto de tipo cesárea com o nascimento de 

prematuros e de crianças com baixo ou muito baixo peso já ter sido evidenciada em 

vários países, estudo realizado por Almeida et al. (2011), com uma coorte de 

nascidos vivos de muito baixo peso ao nascer em São Paulo, mostrou que o parto 

cesariano e o encaminhamento dos recém-nascidos ao hospital têm efeito protetor 

para a mortalidade neonatal nesse grupo de crianças, corroborando com estudo de 

Teixeira et al. (2016) (ALMEIDA et al., 2011; VICTORIA et al., 2011; WHO, 2012; 

TEIXEIRA et al., 2016). 

Muitas cesáreas eletivas ocorrem em caráter de urgência e emergência, 

com o intuito de salvar vidas, porém muitas também ocorrem sem a necessidade 

clínica, em mãe e bebês saudáveis, podendo aumentar as taxas de nascimentos 

prematuros moderados e tardios e de crianças com BPN. Silva et al. (2001) já 

destacaram sobre a importância da associação de cesáreas com BPN, além de 

relatarem que parece haver uma demanda abusiva por parte dos médicos para a 

realização de cesáreas eletivas. 

Com o intuito de evitar que isso aconteça, a Academia Americana de 

Obstetrícia e Ginecologia tem estimulado campanhas para sensibilizar os pacientes 

e os obstetras sobre a importância de se prevenir partos prematuros por cesáreas 

eletivas sem indicação clínica. Tal esforço conseguiu parar o aumento no nascimento 

de bebes prematuros tardios, trazendo-os para um percentual menor, similar ao nível 

de 2003 (MD, 2010; HORGAN, 2015). 

A causa do aumento das taxas de cesárea ser atribuída à vontade das 

grávidas ou a preferências médicas ainda é um assunto bastante controverso. 

Estudo realizado em dois hospitais privados do Rio de Janeiro relata que 70% das 

mulheres, no início da gestação, preferem o parto vaginal, porém apenas 10% 

tiveram seus filhos por esta via (DIAS et al., 2008). 

Dados de uma coorte de base hospitalar nacional, realizada em 2011 e 

2012, revelam que as mulheres preferem o parto cesárea ao vaginal, tanto na rede 

pública de saúde como na assistência privada, independente de possíveis 

complicações associadas ao parto cesárea. Quanto ao motivo pela escolha do tipo 
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de parto, das mulheres que optaram pelo parto vaginal, 68,5% relatam que a escolha 

deveu-se pela melhor e mais breve recuperação desse tipo de parto, enquanto que 

46,6% das que optaram pelo parto cesárea indicam que a escolha ocorreu pelo 

medo da dor do parto normal (DOMINGUES et al., 2014). 

A amamentação, no corrente estudo, não apresentou associação 

estatisticamente significante com crianças que nasceram com baixo peso ou muito 

baixo peso. Outros estudos, entretanto, relatam que a amamentação em crianças 

com MBPN, mesmo que ainda hospitalizadas, favorece a diminuição do risco de 

enterocolite necrotizante (SISK et al., 2007), sepse, meningite (HYLANDER; 

STOBRINO; DHANIREDDY, 1998; VOHR et al., 2007) , prolongado uso de 

antibiótico (GROER; GREGORY; LOUIS-JACQUES, 2015), doenças de cunho 

psiquiátrico na idade escolar (DELGADO et al., 2017), além de favorecer o aumento 

do desenvolvimento cognitivo na infância e da inteligência na vida adulta (VICTORA 

et al., 2015). 

O estado nutricional infantil, quando analisado com BPN e MBPN, 

apresentou, no presente estudo, associação estatisticamente significativa. Crianças 

nascidas com baixo peso (OR=6,4; IC95% 2,41-17,13; p<0,001) e com muito baixo 

peso (OR=7,5; IC95% 3,05-18,59; p<0,001) apresentaram-se como condição de 

risco para a desnutrição infantil.  

Análise dos resultados de um estudo transversal de base populacional 

realizado com crianças do semiárido do Brasil, em 2007, destaca que variáveis 

biológicas (peso ao nascer, sexo e idade) foram os fatores de risco associados com 

a desnutrição infantil, sendo o MBPN como a condição de maior risco para a 

desnutrição na primeira infância (CORREIA et al., 2014).  

Outro estudo realizado em Pernambuco também corrobora com os 

achados no estudo corrente sobre o estado nutricional infantil, ao relatar que o BPN 

é considerado um fator importante para a desnutrição. Tal estudo demonstrou que 

crianças com BPN possuem 29 vezes mais chance de desenvolverem desnutrição 

infantil quando comparadas com as que nasceram com peso acima de 2500g 

(MOTTA et al., 2005). 

A desnutrição infantil, apesar de ter ocorrido uma acelerada redução na 

sua prevalência no Nordeste do Brasil, ainda requer atenção por parte de ações de 

políticas públicas de saúde, principalmente em regiões mais pobres. Dentre as 

principais causas para o declínio da desnutrição infantil na região Nordeste do Brasil, 
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segundo Lima e colaboradores (2010), tem-se: aumento do poder aquisitivo das 

famílias mais pobres e melhoria da escolaridade materna. 

 

 

Limitações do estudo 

 

Uma vez que o tempo de nascimento das crianças foi apenas o relatado 

pelas mães, sem a confirmação da idade gestacional, e que as estimativas de erros 

da idade gestacional são mais comuns em regiões menos desenvolvidas, a taxa de 

parto prematuro pode ter sido superestimada no presente estudo. 
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8 CONCLUSÃO 

 

A prevalência de baixo peso (6,2%), muito baixo peso (2,3%) e de 

prematuridade (8,7%), similares aos valores apresentados em vários municípios 

brasileiros, ainda são elevados, quando comparados aos preconizados pela OMS.   

As baixas condições socioeconômicas, de saúde e nutricionais da mulher, 

além da presença de morbidades maternas foram fatores predisponentes ao 

nascimento de crianças com baixo peso e à prematuridade. O parto cesáreo esteve 

mais fortemente associado ao baixo peso, muito baixo peso ao nascer e 

prematuridade; tal associação também foi encontrada em outros estudos no Brasil, 

apesar dos investimentos públicos já realizados para a prevenção de cesáreas 

eletivas em gestações que não gerem risco para a saúde da mãe e do bebê. 

Os resultados do presente estudo, portanto, refletem a realidade 

encontrada em regiões menos desenvolvidas, no caso, o semiárido do Nordeste 

brasileiro; estratégias de ação e políticas públicas de saúde voltadas à prevenção do 

baixo peso, muito baixo peso ao nascer e da prematuridade nessas regiões tornam-

se importantes, visto que as mesmas tendem a reduzir os riscos para o binômio 

mãe-filho e os custos para a saúde pública. 
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