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RESUMO 

 

O peso ao nascer se mantém como indicador importante da saúde infantil, relacionado 

ao desenvolvimento e à morbimortalidade. Nesta dissertação, utilizou-se o banco de 

dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), para analisar a 

tendência temporal do peso de neonatos em Niterói, nos últimos dez anos, com destaque 

para o indicador baixo peso ao nascer - BPN (<2500g). Vários estudos têm demonstrado 

a alta confiabilidade da variável peso do recém-nascido (RN) no SINASC e 

confiabilidade de boa a excelente para a maioria das variáveis relacionadas ao peso ao 

nascer. Foram usados os bancos do SINASC cedidos pela Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói. Os dados foram processados e analisados com o programa SPSS 

versão 17.0 e o programa Joinpoint Regression, do National Cancer Institute. Foram 

incluídos no estudo 62.449 recém-nascidos, no período de 2000 a 2009. A completitude 

da informação foi alta para a maioria das variáveis. Os resultados do estudo geraram 

dois artigos. No primeiro, descreveram-se as mudanças temporais nas características 

maternas, assistenciais e do RN. Houve redução no número de nascidos vivos (e 

aumento da primiparidade - 1,8% ao ano). Quanto à idade materna, predomina a faixa 

entre 20 e 34 anos, com redução constante de adolescentes (2,3% ao ano) e aumento da 

gravidez em mulheres com mais de 35 anos (2,9% ao ano). No nível educacional, houve 

melhoria, com redução importante da baixa escolaridade e aumento do nível 

intermediário (8-11 anos); além de discreto aumento na alta escolaridade. A maioria das 

gestantes (em torno de 80%) realizou sete ou mais consultas de pré-natal, sem 

tendências no período. A gravidez única teve percentual próximo de 98%, mas 

observou-se incremento do parto múltiplo. O parto vaginal vem apresentando uma 

tendência mantida de queda (1,9% ao ano) e o parto cesáreo, de aumento (1,1% ao ano), 

sendo realizado por 70% das mulheres. Em relação ao peso do RN, o BPN apresentou 

tendência à diminuição, de 0,9% ao ano e o recém nascido de muito baixo peso 

(RNMBP) teve incremento anual de 1,5%. A prematuridade (< 37 semanas) aumentou 

de 7,4 para 7,9%. O segundo artigo explorou a tendência temporal do peso ao nascer, de 

acordo com as variáveis: idade, escolaridade, pré-natal, tipo de parto e cor. O peso ao 

nascer mostrou discreta tendência de aumento no período estudado, e, semelhante a 

outros estudos nacionais, observou-se queda nas mulheres com baixa escolaridade e 

aumento nas mulheres com mais de 12 anos de estudo. A queda do BPN também foi 

observada nas adolescentes e nas mulheres com parto vaginal. Por outro lado, houve 
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tendência crescente da faixa dos RN de muito baixo peso. A prematuridade mostrou 

aumento na primeira metade do período, mais acentuado na faixa menor que 32 

semanas. Na segunda metade, notou-se inversão desta tendência, mas em menor 

intensidade. O peso ao nascer não tem sido ainda tão afetado pela prematuridade 

crescente, mas observou-se aumento da faixa de bebês com menos de 1500g, que são os 

de maior risco para óbito infantil. Os achados da dissertação corroboram o status de 

Niterói como cidade desenvolvida nas características demográficas e sociais: queda da 

fecundidade, aumento da idade materna e aumento da escolaridade. Um ônus do 

desenvolvimento tem sido o aumento de cesarianas, alcançando, nas mulheres com alta 

escolaridade, 95% dos partos. É necessário investigar, em estudos futuros, a relação 

entre cesarianas e prematuridade, e a relação entre baixo peso e crescimento 

intrauterino. O SINASC se mostrou uma excelente ferramenta para estudar 

características populacionais e avaliar sua tendência. Como principal limitação, destaca-

se a duração do período, de apenas dez anos, para avaliar séries temporais. 
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ABSTRACT 

 

Birthweight is highly predictive of the ability of a newborn infant to survive and to be 

relatively free of serious early morbidity. In this work, we used SINASC (Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos) data to evaluate temporal trends of birthweight  in 

Niterói, a middle-sized city in Brazil, for the last decade, focusing on low birthweight  - 

LBW (<2500g). A lot of studies have shown high reliability and validity of birhtweight 

data on SINASC and good or excellent reliability for other related variables. Data were 

processed and analysed by softwares SPSS 17.0 and Joinpoint Regression (National 

Cancer Institute, USA).Temporal trend was measured estimating annual percent change 

(APC). We have studied 62,449 live babies, from 2000 to 2009. Only resident mothers 

were included. Completeness of data was very good for all variables. We presented 

results on two papers. The first article describes temporal changes on maternal, health 

care and newborn characteristics. We observed reduction of live births, with increasing 

primiparae women (1.8% APC). Maternal age has been changing, with less adolescent 

mothers (2.3% APC) and increasing old aged mothers (2.9% APC). There was a 

favorable change in educational level, with more women completing fundamental 

school. The majority of women had seven or more visits in prenatal care, without trends 

between 2000 and 2009. Singleton births comprised 98% of deliveries, but there was an 

increasing trend in multiple births. Cesarean deliveries reached 70% in 2009, with a 

positive trend (1.1% APC). Birth weight has a favorable trend, and low birth weight 

showed a negative trend (-0.9%), although very low birth weight had a different 

behavior (1.5% APC). Preterm births increased from 7.4 to 7.9%, with a positive trend 

in the first half of period, and an inverse trend in the second half. On second article, we 

explored temporal trend of low birth weight, accordingly to maternal age, educational 

level, prenatal care, delivery and race. Birth weight showed a slight increasing trend 

and, as other studies have found, low-schooling women had a better performance, while 

women with 12 or more years of education presented increasing LBW percent. 

Otherwise, very low birth weight babies increased 1.5% annually. Preterm births 

increased in the first half of period, mainly the very preterm babies (< 32 weeks). These 

babies are at greatest risk for morbidity and mortality. Birth weight seems to be lightly 

affected by preterm increase, suggesting a fall in small for gestational age births. These 

results point to demographic and social development in Niterói. A counterpart is the 

high number of cesarean deliveries, reaching 95% in high-schooling women. Further 
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studies are needed to evaluate association between cesarean deliveries and preterm 

births and between low birth weight and fetal growth. SINASC showed to be an 

excellent tool for population studies. As a weakness of the study, we consider the short 

time of the temporal series. 

 

 

KEYWORDS: Birth Weight; Infant, Low birth weight; Infant, Very Low Birth weight; 

Time Series Studies; Birth Certificates, Information Systems. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O peso ao nascer é o fator singular que mais exerce influência sobre o estado de 

saúde e as chances de sobrevivência das crianças. No Brasil, este indicador vem 

apresentando paradoxos nas últimas décadas, principalmente na tendência das 

frequências, de acordo com as regiões e fatores diversos.  

Existe uma associação já corroborada entre baixo peso ao nascer (BPN) – 

especialmente para a faixa de menor peso (<1.500g), e mortalidade infantil. Cerca de 

40% dos óbitos infantis no Brasil são de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer 

– MBPN (<1.500g), embora esta faixa de peso represente apenas 1,2% do total de 

nascimentos.  

A dissertação versa sobre a evolução do peso ao nascer em Niterói, com 

destaque para os recém-nascidos de baixo peso (BPN) e muito baixo peso ao nascer 

(MBPN).  

Está dividida em três partes: a primeira (I) corresponde ao corpo do projeto e 

inclui: 1- Introdução: relevância do peso ao nascer, principalmente para a mortalidade 

infantil no Brasil; tendência do peso e idade gestacional no Brasil; situação dos RNMBP 

no Brasil; e utilização dos dados do SINASC; 2- Justificativa: descrição da importância 

de estudos nessa área; 3- Objetivos gerais e específicos; 4- Métodos: descrição das 

variáveis analisadas, bem como as técnicas para análise dos resultados e os aspectos 

éticos; 5- Referências bibliográficas usadas no projeto.  

A segunda parte (II), relativa aos resultados da pesquisa, está apresentada no 

formato de dois artigos, a serem submetidos em revistas da área de saúde coletiva.  

A terceira parte (III) traz as considerações finais e os anexos – aprovação do 

comitê de ética e tabelas adicionais com os resultados entre 2000 e 2009. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Peso ao nascer e mortalidade infantil no Brasil 

 

O grau de maturidade e desenvolvimento físico de um feto estão diretamente 

relacionados ao peso de nascimento. A estreita relação entre o peso do bebê ao nascer e 

o risco de morrer no primeiro ano de vida tem sido reconhecida na literatura (Lawn et 

al, 2005). Desse modo, o peso tem sido um importante indicador, frequentemente 

utilizado pelos pesquisadores como preditor de risco da morbimortalidade do recém-

nascido. É também utilizado como um meio para identificar a proporção da população 

que se enquadra nos grupos de risco de baixo peso ao nascer (BPN). Esse termo (BPN) 

é usado para descrever os recém-nascidos no extremo inferior da distribuição de peso ao 

nascer – peso inferior a 2.500g (Adams et al., 2009). 

Os precursores que podem levar ao baixo peso ao nascer são: curto período 

gestacional (prematuridade) e/ou restrição do crescimento intrauterino (CIUR), 

operacionalmente mensurado pela adequação do peso à idade gestacional (Kramer, 

1987; Adams, 2009). 

Para facilitar a identificação dos bebês de alto risco de acordo com o peso, novas 

classificações foram criadas a partir do critério de BPN. Recém-nascidos com peso 

abaixo de 1.500g são considerados como muito baixo peso (MBPN), e aqueles com 

peso inferior a 1.000g são classificados como extremo baixo peso (EBPN). Apesar de 

nas últimas décadas, a sobrevida dos RN de baixo peso ter aumentado, os RNMBP 

continuam em risco grave de morbimortalidade (Adams et al., 2009). 

A mortalidade infantil é um dos indicadores que melhor refletem as condições 

gerais de vida de uma população (MS, 2009).  O cálculo da taxa de mortalidade infantil 

(TMI) é realizado pela razão do número de óbitos de menores de um ano de idade, por 

mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico e no ano 

considerado.  

No Brasil os dados de óbitos e nascimentos necessários para o cálculo da 

mortalidade infantil são originários de duas fontes principais: o Ministério da Saúde, 

através do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), responsável pelas estatísticas do registro civil (RIPSA, 2010).
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Reduzir a mortalidade infantil é ainda um desafio para os serviços de saúde e a 

sociedade como um todo. Faz parte das Metas do Desenvolvimento do Milênio, 

compromisso assumido pelos países integrantes da Organização das Nações Unidas 

(ONU), do qual o Brasil é signatário, para o combate à pobreza, à fome, às doenças, ao 

analfabetismo, à degradação do meio ambiente e à discriminação contra a mulher, 

visando o alcance de patamares mais dignos de vida para a população (MS, 2009). 

 O Brasil apresentou uma tendência de queda na taxa de mortalidade infantil 

(TMI) de 1991 a 2007, reduzindo de 47,1/1000 nascidos vivos em 1990 para 19,3/1000 

em 2007, com uma redução média de 59,0% e anual de 4,8%.  A estimativa da TMI 

para 2008 foi de 17,6/1000 (RIPSA, 2010). Neste período, o componente pós-neonatal 

(28 dias a um ano de vida incompleto) apresentou maior tendência de queda (7,3% ao 

ano), por fatores fundamentalmente ligados à melhoria do saneamento básico.  Em 

contrapartida, as taxas de mortalidade no período neonatal apresentaram tendência de 

declínio muito lento, em virtude da permanência de afeções perinatais, por fatores 

ligados à gestação e ao parto. O componente neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) teve a 

menor tendência de queda, 3,1% ao ano. A Figura 1 ilustra estas mudanças (MS, 2009; 

RIPSA, 2010). 

Nesse sentido, muito ainda deve ser feito no sentido da redução da taxa de 

mortalidade infantil no Brasil, apesar do significativo declínio já ocorrido, visto que 

ainda é alta quando comparada com os países vizinhos do cone sul para o período 2005 

– 2010, como por exemplo, o Chile, cuja taxa é 7,2/1000 nascidos vivos, sendo bem 

distantes dos patamares de 3,2/1000 nascidos vivos no Japão e Suécia. Nesses países, os 

determinantes da mortalidade no primeiro ano de vida estão associados a causas 

neonatais (Lawn et al., 2005) 
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Figura 1. Taxa de mortalidade infantil e seus componentes. Brasil, 1990 – 2007 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Manual de vigilância do óbito infantil e fetal, 2009. 

 

 

A partir do final da década de 80, em termos proporcionais, a mortalidade 

neonatal passou a ser o principal representante da mortalidade infantil, representando, 

atualmente, entre 60% e 70% em todas as regiões do Brasil. A taxa de mortalidade 

neonatal vem mantendo níveis elevados, 13,2/1000 NV, em 2007 quando comparada 

com a taxa de outros países no ano de 2004, como Argentina (10/1000), Chile (5/1000), 

Canadá (3/1000), Cuba (4/1000) e França (2/1000). Houve pouca modificação do 

componente neonatal precoce nas últimas décadas, que responde por pelo menos 50% 

das mortes infantis (MS, 2009). 

Para Duarte (2007), os fatores relacionados à mortalidade infantil podem ser 

organizados de acordo com: condições biológicas maternas e infantis (idade da mãe, 

paridade, intervalo entre os partos, prematuridade, baixo peso ao nascer, crescimento 

intrauterino restrito); condições ambientais (existência dos serviços de saúde e da 

acessibilidade da população a eles, abastecimento de água potável e saneamento básico, 

poluição) e, fundamentalmente, as relações sociais que organizam a vida concreta das 

pessoas (moradia, trabalho, renda, nível de informação, proteção social). De todos estes 

fatores, o peso ao nascer, juntamente com a idade gestacional, tem mantido sua 

relevância, sendo considerado o fator proximal de maior impacto. 

Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade, disponível em 

http://www.datasus.gov.br, cerca de 60% dos óbitos infantis no Brasil são de recém-

nascidos de baixo peso ao nascer (<2500g) e 43% são de muito baixo peso ao nascer 

(<1500g). 

http://www.datasus.gov.br/
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 Estudos recentes em várias localidades brasileiras confirmam associação do peso 

ao nascer, principalmente com a mortalidade neonatal.  

 A análise das coortes de Pelotas mostrou que o peso ao nascer se mantém 

associado à mortalidade infantil até para a faixa de 1-4anos (Horta et al., 2008). Zanini 

et al. (2009) analisaram, em estudo ecológico, as tendências de mortalidade infantil de 

1994 a 2004 no Rio Grande do Sul e observaram associação positiva com a proporção 

de RNBP.  

 Schoeps et al. (2007), em um estudo caso-controle na cidade de São Paulo sobre 

óbito neonatal precoce nos anos 2000-2001, identificaram no modelo multivariado 

hierarquizado,  OR de 17,3 para o baixo peso ao nascer e de 8,8 para a prematuridade 

como fatores proximais. Em outro estudo, analisando a mortalidade neonatal em 2003 

no Rio Grande do Sul, foi encontrada associação com BPN para o RN a termo 

(OR=4,07) e RN pré-termo (OR=7,67). (Zanini et al., 2011) Um estudo em Salvador 

(BA), usando análise espacial, apontou a proporção de RN com baixo peso como a 

única variável significativamente associada à mortalidade neonatal (Gonçalves et al., 

2011).  

 

1.2. Tendência do peso e da idade gestacional em recém-nascidos no Brasil 

 

Considerando a importância do peso na sobrevida das crianças, alguns autores 

têm estudado nos últimos anos, as variações temporais do peso ao nascer e de seus 

componentes, a idade gestacional (IG) e o crescimento intrauterino no Brasil.  

Nesse sentido, o estudo de Silva et al. (2010), com utilização dos dados do 

SINASC de 1995-2007 no Brasil, demonstrou que as tendências da prevalência de baixo 

peso ao nascer não foram lineares, caindo de 7,9% em 1995 para 7,7%, em 2000, 

aumentando para 8,2% em 2003 e permanecendo estável em 8,2% em 2007. Em relação 

às regiões brasileiras, as tendências variaram, havendo aumentos significantes na 

prevalência de BPN: no Norte (2,7% por ano), de 1999 a 2003, no Sul (1,0% por ano) e 

Centro-Oeste (0,6% por ano), ambos de 1995 a 2007. Em 2005 as prevalências foram 

mais altas nas regiões mais desenvolvidas do que nas menos desenvolvidas: Sudeste 

(8,95%) e Nordeste (6,79%).  

Uma explicação para esse paradoxo pode estar associada com uma maior 

subnotificação de nascidos vivos com peso < 1.000g em regiões menos desenvolvidas. 

Porém, eles sugerem que essa pode não ser a única explicação, podendo outros fatores 
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estar envolvidos, tais como o tabagismo e partos múltiplos, mais comuns nas regiões 

mais desenvolvidas (Silva et al., 2010). 

Em outro trabalho realizado no Brasil, que analisou as desigualdades da 

proporção de baixo peso ao nascer em 2005, utilizando dados do SINASC, foi 

confirmado esse paradoxo do baixo peso ao nascer, ao demonstrar percentuais mais 

elevados nas áreas de maior desenvolvimento, em especial, os municípios com 

população de 50 mil habitantes ou mais, em relação aos que possuem menos de 50 mil 

habitantes; com destaque para as regiões Sudeste com 9% e Sul com 8,4% (áreas de 

maior desenvolvimento) enquanto a região Norte, por exemplo, apresenta 6,8% de baixo 

peso ao nascer. Além de corroborar a subnotificação, os autores também sugerem a 

relação entre o BPN e aumento de cesarianas, prematuridade e baixo grau de 

escolaridade (Andrade et al. 2008).  

Monteiro et al. (2000) resgataram a tendência secular do peso ao nascer na 

cidade de São Paulo, utilizando uma coorte de nascidos vivos de 1993 a 1998 e dois 

inquéritos domiciliares sobre condições de saúde na infância (1984/85 e em 1995/96). 

Foi demonstrada a evidência da evolução desigual do peso ao nascer segundo o nível 

socioeconômico (NSE) da população, em especial nos extratos de alto NSE, em que a 

evolução do peso ao nascer tem sido desfavorável devido ao aumento na frequência de 

prematuros, por fatores ainda desconhecidos.  

Moraes et al. (2011) avaliaram as proporções de baixo peso ao nascer dos RN 

em 35 microrregiões do Rio Grande do Sul (RS) nos anos de 1994-2004. Observaram 

uma tendência de aumento das proporções de RN de baixo peso ao nascer, pré-termo e 

partos cesáreos para o período, apresentando variações positivas de 0,7%, 3,1% e 9,2% 

respectivamente. No nível das microrregiões também houve acréscimo das proporções, 

explicado pelo aumento do percentual de pré-termos, cesáreas, prevalência de 

urbanização e decréscimo do percentual da participação (indicador de população 

economicamente ativa).  

Além de associarem as maiores taxas de BPN ao aumento de partos prematuros, 

alguns estudos brasileiros mostram que para os estratos de maior escolaridade materna, 

o percentual de BPN tem aumentado com o passar dos anos, porém ainda permanece 

com uma frequência menor quando comparado aos estratos de baixo nível de 

escolaridade (Andrade et al., 2008; Monteiro et al., 2000; Morcillo et al., 2010). 

Preocupados com a relação de aumento da prematuridade e baixo peso, outros 

autores avaliaram a tendência do nascimento de pré-termos no Brasil. 
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Silveira et al. (2008) realizaram uma revisão de estudos de base populacional 

que usaram dados primários e encontraram uma tendência crescente para a prevalência 

da prematuridade no país a partir da década de 1990, variando de 3,4% em 1978, na 

região Sul a 15,0% em 2004, no Sudeste. No entanto, comparado aos dados do SINASC 

para o mesmo período e local (Silveira et al., 2009), foram encontradas prevalências 

menores de prematuridade informadas por esse Sistema, comparadas às medidas nos 

estudos primários incluídos na revisão.  

Provavelmente devido a erros de classificação de recém-nascidos com idade 

gestacional entre 34-36 semanas, classificados erroneamente como de termo, a 

prevalência de prematuridade tende a ser subestimada. (Theme-Filha et al., 2004). 

Silveira et al. (2009), descreveram a evolução da prematuridade no Brasil, 

regiões e capitais, entre os anos de 1994 e 2005, de acordo com dados do SINASC, 

observando um aumento na proporção de partos prematuros (<37semanas) no país como 

um todo (de 5% para 6,6%). Observaram também uma diminuição no número de 

nascimentos sem informação da idade gestacional, demonstrando que apesar de 

existirem problemas com a exatidão da idade gestacional, o SINASC vem apresentando 

progressiva melhora na cobertura e qualidade dos dados.  

Por último, incluímos o estudo de Barros et al. (2008) que avaliaram as 

variações de peso, IG e crescimento intrauterino (avaliado pela adequação entre peso e 

idade gestacional) em Pelotas, de 1982 a 2004. Mostraram que, embora tenha 

aumentado bastante a prematuridade no período (6,3% para 14,7%), não houve grande 

impacto no baixo peso ao nascer, que aumentou apenas de 9% para 10%. Isto se explica 

porque 76% desses prematuros foram resultantes do aumento de nascimentos na faixa 

de 34-36 semanas, quando os bebês já ultrapassaram o peso de 2500g. A inadequação 

do peso para idade gestacional (PIG) diminuiu de 14,8% em 1982 para 9,4% em 1993, e 

aumentou novamente para 12% em 2004.  

Além das coortes de Pelotas, apenas Ribeirão Preto tem dados de evolução da 

adequação peso/IG. Comparando a coorte do final da década de 70 com a dos anos 90, 

houve aumento de 10,6 para 12,5% (Lamy Fº et al., 2007). 

Outro aspecto importante é o perfil dos RN com baixo peso – eles são 

prematuros ou pequenos para idade gestacional? Uma revisão de estudos nos países em 

desenvolvimento mostrou que tem havido grande mudança neste padrão (Barros et al., 

2011): atualmente cerca de metade do RN de baixo peso nestes países são prematuros, 

comparado a apenas um terço na década de 90. Na coorte de Ribeirão Preto, este valor 
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atingiu 61% e na de Pelotas 68%. Este achado reforça a hipótese de que a restrição de 

crescimento intrauterino vem diminuindo, enquanto a prematuridade vem aumentando 

(Victora et al., 2011), o que resulta em estabilidade ou aumento do baixo peso ao 

nascer. 

 Percebe-se nestes estudos a utilização progressiva dos dados de declarações de 

nascidos vivos, por meio do SINASC, que vem se firmando como importante fonte de 

dados em estudos na área materno-infantil. 

O quadro 1 abaixo resume estas tendências nos locais estudados. 
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QUADRO 1 – Tendência do percentual de indicadores de peso ao nascer e idade 

gestacional no Brasil – evolução nos últimos 30 anos 

 

Indicadores Década de 80 Década de 90 Anos 2000 

Baixo peso (< 2500g)    

Brasil  7,9 8,2 

Ribeirão Preto 7,2* 10,7  

São Paulo (Estado) 7,9 8,7  

Campinas   9,1 – 9,6** 

Porto Alegre  8,2 9,1 

Pelotas 9,0 9,8 10,4 

Rio Grande do Sul  8,6 9,3 

    

Muito baixo peso (<1500g)    

Ribeirão Preto 0,9* 1,2  

Porto Alegre  1,1 1,3 

Pelotas 1,1 0,9 1,4 

São Paulo (estado)  1,2  

    

Prematuridade 

 (<37 semanas) 

   

Brasil (revisão)  3,4 15,0 

Brasil (SINASC)  5,0 6,6 

Ribeirão Preto 7,5* 12,8  

São Paulo (estado) 5,2 6,0  

Porto Alegre   7,1 9,8 

Pelotas 6,3 11,4 14,7 

Rio Grande do Sul  5,4 8,5 

Campinas   7,1-8,9** 

    

Pequeno para idade 

gestacional 

   

Ribeirão Preto 10,6* 12,5  

Pelotas 14,8 9,4 12,0 

* anos 78-79 
** ano 2001 e ano 2005
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1.3. Recém-nascidos de muito baixo peso (RNMBP) 

  

Embora variando em torno de 0,9 a 2% do total de nascimentos, os bebês de 

muito baixo peso ao nascer (RNMBP) contribuem com um percentual elevado da 

mortalidade infantil: nos EUA, 55% (Fanaroff et al., 2007); no Uruguai, 50% 

(Matijasevich et al., 2001), no Brasil, 43% (http://www.datasus.gov.br). 

 
De acordo com o SINASC (http://www.datasus.gov.br), nascem anualmente no 

Brasil cerca de 35 mil bebês menores que 1500g, portanto 1,2% do total de 

nascimentos.
 

O nascimento de bebês de MBPN no Brasil é maior nas regiões 

metropolitanas, comparadas ao interior dos estados. Isto pode ser explicado pela 

qualidade da informação e pela assistência à gestante, aumentando a viabilidade de fetos 

menores (Carvalho & Gomes, 2005). 

A mortalidade destes bebês varia em torno de 15 a 51%, de acordo com o país e 

as condições de hierarquização da assistência perinatal (Grupo Colaborativo Neocosur, 

2002; Dorling et al., 2006; Fanaroff, 2007; Lasswell, 2010). Além de maior 

mortalidade, os RNMBP estão sujeitos a maior risco de morbidade e sequelas ao longo 

de sua vida (Lemons et al., 2001, Marlow et al., 2005). 

 Mais recentemente, aumentaram os estudos sobre os determinantes do 

nascimento de muito baixo peso (Kim et al., 1996; Collins at al., 1997; Catalano et al., 

1999; Grimmer et al., 2002 ; Samuelson et al., 2002 ; Collins et al., 2004). 

  
Embora dentro da faixa de baixo peso ao nascer, e, portanto, sujeitos a fatores 

comuns envolvidos na gênese da prematuridade e da restrição de peso intrauterino, estes 

bebês, por seu maior risco, tem justificado pesquisas específicas quanto à sua etiologia. 

Estes estudos são importantes, porque além da preocupação em reduzir a mortalidade, 

medidas de prevenção, diminuindo o nascimento de bebês muito prematuros e/ou de 

muito baixo peso, contribuirão para melhorar a saúde infantil (Barros et al., 2010). 

 Fatores socioeconômicos e demográficos – idade materna, cor, baixa 

escolaridade, desemprego, ausência de companheiro e tabagismo –, obstétricos – perdas 

fetais e neonatais prévias, gemelaridade, fertilização –, e ligados à assistência (tipo de 

hospital, problemas na regionalização e hierarquização) estão implicados no maior risco 

de recém-nascidos de muito baixo peso (Kim et al., 1996; Collins at al., 1997;  Catalano 

et al., 1999; Grimmer et al., 2002 ; Samuelson et al., 2002 ; Collins et al., 2004; Dorling 

et al., 2006). A questão da gemelaridade é complexa e alguns estudos optam por excluí-

los dos estudos tanto de determinação quanto de mortalidade (Dorling et al., 2006). 

http://www.datasus.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
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Ainda são poucos os estudos sobre o tema no Brasil. Em relação a 

determinantes, encontram-se os estudos de Caxias do Sul (Araújo & Tanaka, 2007) e 

Porto Alegre (da Silva et al., 2010). (Quadro 2) 

Araújo e Tanaka (2007), em Caxias do Sul, mostraram que a hipertensão (35%) 

e as doenças infecciosas (16%) foram as principais doenças maternas no grupo dos 

recém-nascidos com muito baixo peso ao nascer; e houve um grande número de 

gestantes sem qualquer consulta de pré-natal neste grupo (18,5%). Encontraram também 

associação com idade ≥ 35 anos e com história prévia de um recém-nascido com baixo 

peso ao nascer ou muito baixo peso.  

Os autores acima observaram ainda que, diferentemente dos países 

desenvolvidos, onde os nascimentos prematuros têm aumentado devido a um maior 

número de gestações múltiplas, a dificuldade do SUS de proporcionar exames na 

rapidez necessária, e a ausência de um atendimento qualificado, têm gerado muitos 

nascimentos de recém-nascidos de muito baixo peso causados por doenças evitáveis. 

Da Silva et al. (2010), em Porto Alegre, encontraram tendência secular de 

aumento do percentual de MBPN, ao analisar o período de 1994 a 2005. O percentual 

mínimo foi 1,1% e o máximo 1,4%. A nuliparidade mostrou-se fator de risco e foi 

observada interação entre o tipo de hospital e o tipo de parto – a combinação hospital 

público e parto cesáreo teve risco relativo de 3,6 (p<0.001), comparada à combinação 

hospital privado e parto vaginal. 

 

 

QUADRO 2 - Estudos brasileiros sobre FATORES DE RISCO associados a RNMBP 

(<1.500g) 

Autores 

 
Revista  

 (ano 

publicação) 

Local do 

estudo/       

Período 

População (n) Delineamento Taxa de 

mortalidade 

Fatores de risco 

Araújo e 

Tanaka 

 

Cad Saúde 

Pública 

(2007) 

Caxias do 

Sul/RS  

 1998-2004 

 

 

600 

(base hospitalar) 

Caso-controle 32,5% 

(neonatal) 

Gestantes sem pré-natal, idade ≥35 

anos, internação ou morbidade na 

gestação (principalmente hipertensão 

e infecções genito-urinárias), história 

prévia de filho < 2.500g. 

Da Silva 
et al. 

 

J   
Biosocial 

Science 

(2010) 

Porto 
Alegre/RS 

1994-2005 

 

 

257.740 NV 
(1,1 a 1,4%  

RNMBP) 

(base populacional) 

Série temporal 
Coorte 

Não 
estudado 

Nuliparidade 
Interação entre o tipo de hospital e o 

tipo de parto  
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Quanto à mortalidade dos RNMBP, alguns estudos realizados no Brasil mostram 

que dados disponíveis de prevalência e mortalidade dos RNMBP diferem conforme tipo 

da instituição e região, e têm sido parciais e fracionados por instituições de assistência. 

A sobrevivência de recém-nascidos prematuros e de muito baixo peso reflete, além de 

fatores socioeconômicos e demográficos, a qualidade do atendimento antenatal, do 

cuidado ao trabalho de parto e parto e a estrutura de atendimento neonatal (Castro e 

Leite, 2007; Carvalho et al., 2007; Almeida et al., 2008; Prigienzi et al., 2008; Cardoso 

e Coeli, 2010; Almeida et al., 2011). 

Embora a maioria dos estudos brasileiros tenha usado base hospitalar, vem 

aumentando também a incorporação dos dados do SINASC para pesquisas deste 

subgrupo de recém-nascidos. 

 

 

1.4. Utilização dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) na pesquisa perinatal 

 

 O SINASC é um sistema de informações de âmbito nacional, sob a 

responsabilidade das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Dentre os sistemas 

de informação em saúde (SIS), é que provê informação sobre variáveis importantes, 

como: idade da mãe, sexo do recém-nascido, peso ao nascer, duração da gestação, grau 

de instrução da mãe, índice de Apgar, tipo de parto, paridade, estabelecimento onde 

ocorreu o parto e município de origem da mãe. Em 1990, antes da implantação do 

SINASC, o número de nascidos vivos só era conhecido no Brasil por estimativas 

realizadas a partir da informação censitária.  

 Desde 1992 a implantação do SINASC ocorre de forma gradual. Atualmente, 

vem apresentando em muitos municípios, um volume maior de registros do que o 

publicado nos anuários do IBGE, com base nos dados dos Cartórios de Registro Civil. 

A declaração de nascido vivo (DNV), que alimenta o SINASC, deve ser preenchida nos 

hospitais e outras instituições de saúde que realizam partos, e nos Cartórios de Registro 

Civil, na presença de duas testemunhas, quando o nascimento ocorre em domicílio sem 

assistência de profissional de saúde (Mello-Jorge et al., 1993). 

 As informações contidas na DNV permitem caracterizar alguns aspectos dos 

nascimentos extremamente úteis para o planejamento de ações na área materno-infantil 

(Mello-Jorge et al., 1993).  
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A partir de janeiro de 1996, ocorreram algumas mudanças no modelo de DN, em 

relação ao anterior. Em datas posteriores, alterações sucessivas modificaram a forma de 

algumas perguntas ou introduziram novas variáveis (exemplo: raça/cor; presença de 

anomalia congênita) ou ainda suprimiram questões (exemplo: nome do pai) (Mello-

Jorge et al.,2007). 

A partir de 2006, o modelo em vigor no Brasil se tornou disponível e pode ser 

localizado em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ declaracao_nasc_vivo.pdf.  

A boa cobertura do SINASC permite a produção de indicadores de saúde, cujo 

papel é identificar áreas ou populações mais vulneráveis, possibilitando a tomada de 

decisão e promoção da saúde (Frias et al., 2007). 

Segundo a revisão de Paiva et al. (2011), abrangendo o período de 1994 a 2005, 

o SINASC vem aumentado progressivamente sua contribuição nos estudos de saúde 

materno-infantil. Diferentes vertentes de pesquisa utilizaram o sistema de informações, 

como descrição do perfil de nascidos vivos, avaliação de serviços de programas de 

saúde e fatores de risco para desfechos infantis. A unidade de análise da maioria destes 

estudos é o município. Na vertente descritiva, Paiva et al. identificaram 10 artigos, a 

maioria na região Sudeste, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Recentemente, Morcillo et al. (2010) identificaram variações temporais nas mães e 

recém-nascidos da cidade de Campinas (SP), entre 2001 e 2005, e Hernandez et al. 

(2011), ao estudar a mortalidade infantil em Porto Alegre (RS), também avaliaram as 

tendências das principais variáveis do SINASC no período de 1996 a 2008. 

Em Niterói, identifica-se apenas um estudo (Kale, 1997), que descreveu as 

características dos RN e suas mães no ano de 1992. Na época, os principais indicadores 

do SINASC mostraram baixo peso em 9,3% e prematuridade em 4,8% dos nascidos 

vivos, respectivamente. Já se destacava a alta frequência de cesarianas, que 

representaram 60,5% dos partos. 

Deve ser lembrado que a utilização de qualquer Sistema de Informação de Saúde 

(SIS) tem que contar com a qualidade dos dados. Desde sua implantação, o SINASC 

vem sendo avaliado, em relação à sua qualidade, do ponto de vista da completitude dos 

dados e da confiabilidade. Os estudos mais recentes têm apontado melhora no 

preenchimento das variáveis, mas ainda há problemas. 

Silva et al. (2001) avaliaram a qualidade dos dados do SINASC em São Luís 

(MA) no período 97-98. As variáveis sobre hospital de nascimento, sexo do recém-

nascido, tipo de parto, número de fetos, idade materna e peso ao nascer tiveram um 
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percentual para informações ignoradas ou em branco menor que 10% (considerado 

ótimo), enquanto outras três variáveis tiveram um percentual considerado bom (entre 

10% e 29,9%): idade gestacional, idade materna e número de consultas pré-natais. As 

estimativas de baixo peso ao nascer obtidas pelo SINASC são de alta confiabilidade 

(concordância ajustada de 0,94). No caso da prematuridade, a concordância foi ruim, de 

0,09, indicando que o SINASC não pode ser utilizado para o cálculo da prematuridade, 

pois houve uma subestimação muito grande. 

Theme-Filha et al. (2004) estudaram o SINASC no Rio de Janeiro no período de 

1999 a 2001 quanto ao preenchimento dos dados. A concordância foi analisada por 

meio do kappa ajustado, comparando os dados do SINASC com a entrevista com as 

puérperas e os dados dos prontuários utilizados em uma pesquisa sobre saúde perinatal 

no Rio de Janeiro (Leal et al.,2004). As variáveis relativas ao recém-nascido 

apresentaram excelente confiabilidade e qualidade na maioria das informações; os dados 

registrados mostraram haver ótima concordância para sexo (94%), presença de 

anomalias congênitas (97%), Apgar no 1º minuto (89%) e no 5° minuto (90%) e peso ao 

nascer (96%).  Em relação às variáveis maternas: número de filhos nascidos vivos e 

número de filhos nascidos mortos no SINASC, houve altas frequências de não 

informação, respectivamente 34,6% e 57,5%. Quanto às variáveis relativas à idade da 

mãe, tipo de gravidez e de parto, verificou-se elevado percentual de concordância, com 

exceção para idade gestacional (concordância de 70%). As informações sobre 

escolaridade materna também apresentaram boa concordância. Já a situação conjugal e 

o número de consultas de pré-natal não mostraram uma boa concordância (Theme-Filha 

et al., 2004) 

O estudo de Almeida et al. (2006), em São Paulo, 2000 a 2001, avaliou os dados 

do SINASC das mães e bebês participantes de um estudo caso-controle. O SINASC 

apresentou boa completitude para as variáveis socioeconômicas: situação marital e anos 

de estudo das mães. O tipo de parto teve a menor ausência de informação. Já as 

variáveis descritivas das características da mãe apresentaram deficiência de 

preenchimento na DN, com péssimo resultado para a paridade, estando ausente em um 

quarto dos nascimentos estudados. Na avaliação de confiabilidade e validade, a 

concordância foi elevada para a categoria “ausência de pré-natal”, porém não tão boa 

(68%), com relação ao número adequado de consultas de pré-natal. Além disto, a DN 

subestimou a frequência de mulheres com número de consultas inadequadas. A 

concordância mais elevada foi para as variáveis “tipo de parto” e “peso ao nascer”, e 
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embora houvesse boa concordância na definição de prematuridade, a sensibilidade foi 

baixa entre os controles – 61,%, enquanto a especificidade não se mostrou perfeita nos 

casos – 86,7% (Almeida et al., 2006). 

Mello-Jorge et al. (2007) avaliaram qualitativamente o preenchimento da DN, 

em todo o Brasil, desde sua implantação até 2003. Em relação às variáveis que 

apresentaram baixa frequência de informação ignorada verificou-se: sexo do RN (menos 

de 1%), peso ao nascer (declinou de 15% em 1994 para valores próximos de 1%) e o 

índice de Apgar (valor menor que 10% no início de 2000). 

 Desde o início da implantação do SINASC, a idade da mãe tem sua freqüência 

bastante baixa na modalidade “ignorada”. A variável cor manteve-se ao redor de 12% 

no ano 2000, nada se conhecendo sobre sua fidedignidade, sendo coletada de forma 

diferente do censo. A escolaridade ignorada foi apresentando valores elevados, devido 

às alterações na forma apresentada na DN. Quanto ao número de filhos tidos, também se 

verificou que a freqüência de informação ignorada foi elevada. A partir de 1997, as 

informações sobre a duração da gestação, tipo de gravidez e tipo de parto apresentam 

valores bastante aceitáveis; e em relação ao número de consultas de pré-natal, observou-

se que houve declínio acentuado da não informação (Mello-Jorge et al., 2007).  

Romero e Cunha (2007) estudaram os estados do Brasil em 2002 e observaram: 

excelente completitude de preenchimento para idade materna, sexo do recém-nascido e 

estado civil da mãe; de excelente a boa completitude nas variáveis escolaridade, número 

de consultas pré-natais e peso ao nascer. Quanto às variáveis raça, ocupação e história 

reprodutiva materna, o preenchimento foi considerado ruim em vários estados. Em 

relação à confiabilidade, observaram consistência das seguintes variáveis: sexo do RN, 

peso ao nascer, escolaridade e estado civil materno; enquanto raça/cor da pele da 

criança e ocupação da mãe demonstraram inconsistência. 

Costa e Frias (2009) relataram uma importante melhora na qualidade das 

informações do SINASC em Pernambuco no que se refere à completitude de suas 

variáveis, apresentando uma série temporal de 1996 a 2005. Paes e Santos (2010), ao 

estudarem os registros dos nascidos vivos das microrregiões do Nordeste para o ano 

2000, mostraram que a qualidade no preenchimento das variáveis foi considerada 

satisfatória e que a completitude foi maior que 70% em todas as variáveis, com exceção 

de raça. 

Em 2002, no município de Teresina (PI), Mascarenhas e Gomes (2011) 

estudaram a proporção de preenchimento e a concordância entre as variáveis do 
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SINASC e dos registros hospitalares (SINASC-P), utilizando-se o índice kappa. As 

variáveis do SINASC apresentaram melhor qualidade de preenchimento 

(completitude>90%) em relação às variáveis do SINASC-P (completitude>74). A 

concordância foi excelente (kappa > 0,80) para as variáveis idade da mãe, estado civil, 

número de filhos nascidos vivos, tipo de parto, sexo e peso do recém-nascido. A 

variável número de filhos nascidos mortos teve concordância boa. Já as variáveis 

escolaridade e número de consultas de pré-natal apresentaram concordância ruim e uma 

concordância mínima foi verificada para a variável duração da gestação. 

Barbuscia e Rodrigues-Júnior (2011) mostraram em Ribeirão Preto (SP), entre 

2000 e 2007, que o preenchimento foi classificado como bom, com tendência de 

melhoria ao passar dos anos. Menos de 10% da DN apresentaram campos sem 

informação durante todo o período, exceto para filhos tidos mortos, com 

aproximadamente 15% de DN sem informação em 2002 e 2003. Esta variável e a 

variável filhos tidos vivos foram as que apresentaram a maior proporção de ausência de 

informação na DN. As variáveis com melhores completitudes foram (nesta ordem): 

sexo, idade da mãe, tipo de gravidez, tipo de parto, duração da gestação e peso ao 

nascer.  

Para analisar a situação do nascimento e parto, bem como as características das 

mães e dos bebês e condições dos nascidos vivos, o SINASC constitui-se atualmente em 

um instrumento extremamente valioso. No entanto, como foi visto nos estudos 

supracitados, há ainda algumas limitações. 

O quadro 3 resume os estudos mais recentes sobre a qualidade dos dados do 

SINASC, apontando os principais resultados e limitações encontrados. 
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QUADRO 3 – Estudos recentes sobre a qualidade dos dados do SINASC 

Autores Revista  

 (publicação) 
Local do estudo/       

Período 
                                                     VARIÁVEIS 

Completitude Confiabilidade e validade 

Silva et al. Rev Saúde 
Pública 
(2001) 

São Luiz – MA 
19 97-1998 

Ótima: hospital de nascimento, sexo do 
recém-nascido, tipo de parto, número de 
fetos, idade materna e peso ao nascer; 
Boa: idade gestacional, idade materna e 
número de consultas pré-natais. 

Baixo peso ao nascer; 
Não: prematuridade 

Theme-Filha 
et al. 

Cad Saúde 
Pública 
(2004) 

Rio de Janeiro - 
RJ 
1999-2001 

 Ótima concordância: sexo, presença 
de anomalias congênitas, Apgar 1º e 
5° minutos, peso ao nascer, idade da 
mãe, tipo de gravidez e parto, 
escolaridade. 
Não: Situação conjugal, instrução da 

mãe e nº de consultas de pré- natal 

 
Almeida et al. Cad Saúde 

Pública 
(2006) 

São Paulo 
2000-2001 

Variáveis socioeconômicas, anos de estudo 
das mães e situação marital; tipo de parto. 

Identificação de recém-nascidos de 
baixo peso ao nascer; tipo de parto, 
prematuridade.  
Não: Número de consultas de pré- 

natal (68%) 

Mello-Jorge 
et al. 

Cien Saúde 
Coletiva 
(2007) 

Brasil  
1990 - 2003 
 

Sexo do RN, peso ao nascer e o índice de 
Apgar;  
Informação Ignorada elevada: escolaridade, 
número de filhos tidos; 
Valores aceitáveis: duração da gestação, tipo 
de gravidez e tipo de parto; 
 

 

Romero e 
Cunha 

Cad Saúde 
Pública 

(2007) 

Brasil - todas as 
UF 

2002 

Excelente: idade materna, sexo do recém-
nascido e estado civil da mãe;  

Excelente a boa: escolaridade, número de 
consultas pré-natais e peso ao nascer; 
Incompletitude: raça, ocupação e história 

reprodutiva materna; 
 

Sexo do RN, peso ao nascer, 
escolaridade e estado civil materno;  

Não: raça/cor da pele da criança e 

ocupação da mãe;  
 

Costa & Frias  Cad Saúde 
Pública 
(2009) 

Pernambuco  
1996-2005 

Excelente: raça/cor, peso ao nascer, Apgar 
nos 1º e 5° minutos e sexo do RN;  
Tendência crescente p/ o preenchimento: 

escolaridade materna, estado civil materno, 
nascido vivo e nascido morto; 
Excelente em quase todos os municípios: 
término da gestação, tipo de parto, semanas 
de gestação e o nºde consultas no pré-natal; 
 

 

Paes & 
Santos 

Cad Saúde 
Pública (2010) 

Nordeste 
2000 

Maior que 70% em todas as variáveis, com 
exceção de raça. 

 

 

Mascarenhas 
& Gomes 

Cien  Saúde 
Coletiva 
       (2011) 

Teresina-Piauí 
         2002 

Excelente: Idade da mãe, duração da gestação 
e peso ao nascer. 

Idade, estado civil, número de filhos 
nascidos vivos, tipo de parto, sexo do 
RN e peso ao nascer; 
Não: escolaridade e número de 

consultas pré natal. 
 

Barbuscia & 

Rodrigues-
Júnior 

Cad Saúde 

Pública 
       (2011) 

Ribeirão Preto-SP  

       2000-2007 

Boa: Sexo, idade da mãe, tipo de gravidez, 

tipo de parto, duração da gestação e peso ao 
nascer; 
Incompletitude: Filhos tidos mortos e filhos 
tidos vivos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O peso do bebê ao nascimento é fortemente associado ao risco de morrer no 

primeiro ano de vida e em grau menor, com problemas de desenvolvimento na infância, 

além da maior probabilidade de várias doenças na vida adulta. 

As distribuições de peso ao nascer (PN) e as condições de saúde são 

determinadas por diversos fatores complexos e interrelacionados, que se originam de 

condições biológicas, sociais e ambientais às quais a mulher está exposta durante a 

gestação (Lima e Sampaio, 2004). 

Como indicador coletivo de saúde, as proporções do BPN e MBPN podem ser 

melhor compreendidas e avaliadas quanto ao seu comportamento nas localidades e no 

tempo, além das associações com alguns indicadores (socioeconômicos, de saúde, de 

renda etc.) desses locais (Moraes et al., 2011). 

Desse modo, através da análise de informações que permitam traçar o perfil 

epidemiológico local e identificar áreas ou populações mais vulneráveis, pode se 

promover o direcionamento de decisões, programação de ações e vigilância das 

condições em saúde (Frias et al., 2007; RIPSA, 2010). 

Ao abordar o PN neste estudo, destacamos a questão dos grupos de maior risco: 

recém-nascidos de baixo peso (<2500g) e muito baixo peso (<1500g). Dos óbitos 

infantis no Brasil, 43% são de RNMBP; sendo que, nascem anualmente no país cerca de 

35 mil bebês menores que 1500g, portanto 1,2% do total de nascimentos. Apenas um 

estudo no Brasil, em Porto Alegre (da Silva et al., 2010), avaliou a tendência temporal 

de nascimentos de muito baixo peso e mostrou aumento ao longo dos últimos anos 

(1994-2005). 

O SINASC possibilita monitorar diversas variáveis relacionadas à mãe, ao parto 

e ao recém-nascido (RN), permitindo evidenciar questões importantes relacionadas aos 

mesmos e consequentemente intervir, sempre objetivando melhorar a atenção à saúde da 

população (RIPSA, 2007).  

Vale ressaltar que o peso ao nascer é uma variável de alta confiabilidade e 

elevada completitude nos registros do SINASC, autorizando seu uso em estudos 

epidemiológicos (Silva et al., 2001; Mello-Jorge et al., 2007; Romero e Cunha, 2007; 

Costa e Frias, 2009; Mascarenhas e Gomes, 2011; Barbúscia e Rodrigues-Júnior, 2011). 

Niterói, município de quase 500 mil habitantes, no Estado do Rio de Janeiro, 

tem sido pouco estudado em relação aos indicadores de saúde materno-infantil. Até 
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hoje, apenas um estudo, na década de 90 (Kale, 1997), utilizou o SINASC para 

conhecer estes indicadores. A análise da tendência temporal do peso ao nascer e do 

perfil epidemiológico de neonatos de baixo peso e muito baixo peso ao nascer 

(RNMBP) será fundamental para fornecer subsídios para a melhoria da assistência 

obstétrica e neonatal da população usuária.  

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói é responsável pela digitação e 

processamento das declarações de nascido vivo e de óbito, permitindo a utilização 

destas informações e os procedimentos de relacionamento de dados. 

Justifica-se, portanto, o estudo desta população, para identificar a tendência 

temporal e os possíveis fatores relacionados, a fim de contribuir com estratégias de 

prevenção e redução da mortalidade neonatal. 

 

 

3. HIPÓTESE DO ESTUDO  

A evolução do peso ao nascer tem tendências diferenciadas podendo ser 

determinado por características biológicas, socioeconômicas e de origem assistencial. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Geral: Analisar a tendência temporal das características maternas, assistenciais e 

neonatais, com destaque para a evolução do peso ao nascer em Niterói, nos últimos dez 

anos. 

 

4.2. Específicos: 

 Analisar as coortes de nascidos vivos dos últimos dez anos em Niterói (2000-

2009); 

 Descrever a tendência temporal do peso de nascimento em Niterói; com 

destaque para a proporção de BPN e MBPN; 

 Descrever a tendência temporal de variáveis relacionadas ao peso de 

nascimento: características maternas, do RN e assistenciais; 

 Descrever as características biológicas – peso e idade gestacional dos RN com 

peso < 2.500g.  
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5. MÉTODOS 

5.1. Desenho do estudo: 

 

Estudo ecológico, de tendência temporal das coortes de nascidos vivos do 

Município de Niterói, de 2000 a 2009.  

 

5.2. Local do estudo  

 

 Niterói é um município que integra a região metropolitana II do estado do Rio de 

Janeiro. Conta com uma população estimada de 487.562 habitantes (2010) sendo a sexta 

cidade mais populosa do estado e a de maior Índice de Desenvolvimento Humano, com 

100% da população residindo em área urbana. A cor/raça predominante é a branca, 

seguida por parda, preta, amarelo e indígena. A faixa etária de sexo feminino que 

predomina está entre 25 e 29 anos. Niterói tem o melhor nível de alfabetização do 

estado do Rio de Janeiro. Possui a população mais rica do Brasil, sendo 30,7% inserida 

na classe A. Considerando as classes A e B, Niterói também aparece em primeiro lugar, 

com 42,9% de sua população inserida nessas classes (IBGE, 2010; FGV, 2012).  

 

5.3. Fontes de dados:  

Declaração de nascidos vivos (DNV). Foram usados os bancos de dados cedidos 

pelo Observatório de Saúde de Niterói.  

 

5.4. População do estudo:  

Critérios de inclusão:  

– todos os recém-nascidos vivos de mães residentes em Niterói. 

Considerando que o SINASC tem uma cobertura de praticamente 100%, foram 

utilizadas todas as declarações de nascidos vivos de mães residentes em Niterói. 

 

5.5. Período do estudo: O estudo abrangeu os anos de 2000-2009 (dados 

retrospectivos).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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5.6. Variáveis:  

 

5.6.1 Características dos recém-nascidos 

Peso de nascimento: Foi estudada como variável contínua e também categorizada como 

BPN (<2500g) e MBPN (<1500g). Para a distribuição de frequência, foram usados 

intervalos de 100g. 

Sexo: masculino e feminino. 

Idade gestacional: Os escores de idade gestacional foram divididos nas seguintes faixas: 

pré-termo (menores de 32 semanas, de 32 a 36 semanas) e não pré-termo (maior ou igual 

a 37 semanas).  

Raça: de acordo com a classificação do SINASC: branca, preta e parda. 

 

5.6.2 Características maternas 

Idade: em anos, dividida nas categorias: ≤ 19 anos, 20-34 anos, 35 e mais. 

Escolaridade: <8 anos (baixa), 8-11 anos (intermediária), 12 e mais anos (alta) 

História reprodutiva: Número de filhos nascidos: vivos e mortos 

 

5.6.3 Assistência 

Pré-natal - número de consultas: nenhuma consulta, 1-3, 4-6, 7 e mais. 

Tipo de parto: vaginal ou cesáreo. 

 

5.7. Análise dos dados 

 Os dados foram processados e analisados com o programa SPSS 17.0. Foram 

descritos os percentuais anuais das variáveis maternas, da assistência obstétrica e do 

recém-nascido. Foram calculadas a média e a mediana do peso e testada a diferença de 

médias (teste post-hoc de Scheffé para múltiplas comparações). 

  

5.7.1 Tendência temporal 

 A linearidade das variáveis foi testada na série temporal, para identificar 

tendências no comportamento do peso ao nascer no período e suas relações com outras 

variáveis. Foi estudada a tendência temporal - ao longo dos dez anos – para: 

 RN – peso de nascimento, idade gestacional e raça; 

 Maternas – idade, escolaridade, tipo de gravidez e história reprodutiva; 

 Assistenciais – pré-natal e tipo de parto 
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As tendências do peso foram descritas por meio da análise de regressão de 

pontos de junção, usando o software Joinpoint Regression Program (National Cancer 

Institute, 2011). Este programa tem sido usado predominantemente na área de estudos 

de câncer (Kim et al., 2000), mas pode ser empregado em outras áreas para estudar 

tendências. Recentemente, Silva et al. (2010) aplicaram o programa para avaliar as 

tendências do peso ao nascer no Brasil. 

A metodologia do aplicativo usa um algoritmo que testa se uma linha 

multissegmentada é significativamente melhor que uma reta ou uma linha menos 

segmentada. A análise ajusta uma série de linhas e seus pontos de junção, em uma 

escala log, testando as tendências anuais. Cada ponto de junção denota uma mudança 

estatisticamente significante (p<0.05) na tendência linear. O teste de significância é o 

Monte Carlo Permutation method (que ajusta a melhor linha para cada segmento). 

Para períodos mais curtos, um máximo de 2 ou 3 pontos de junção é permitido 

para cada modelagem (três ou quatro segmentos da linha). Uma vez que estes 

segmentos são estabelecidos, o percentual anual de mudança é estimado e testado. 

Testa-se a hipótese nula de ausência de tendência, isto é, mudança anual igual a zero 

(two-sided p-value = 0.05). 

O cálculo do incremento anual (APC) respeita a tendência, e, quando há um 

ponto de junção significativo, os segmentos são analisados separadamente. 

Para o processamento do banco, foi usado o programa SPSS versão 17.0. 

 

5.7.2 Curvas de distribuição das freqüências de peso ao nascer, para cada ano, 

trabalhando com o peso em intervalos de 100g.  

 

5.8. Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do HUAP, obedecendo 

à Resolução CNS nº 196/96 em 17/12/2010 (CAAE6123.0.000.258-10), não implicando 

qualquer risco para as puérperas e seus bebês. Os dados foram coletados do banco de 

declarações do SINASC de Niterói de forma confidencial. 



24 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Adams MM, Alexander GR, Kirby RS, Wingate MS. Perinatal Epidemiology for Public 

Health Practice. New York: Springer Science+Business Media. 2009. p. 225-60. 

 

Almeida MF, Alencar GP, Schoeps D, Novaes HMD, Campbell O, Rodrigues LC. 

Sobrevida e fatores de risco para mortalidade neonatal em uma coorte de nascidos vivos 

de muito baixo peso ao nascer, na Região Sul do Município de São Paulo, Brasil. Cad 

Saude Publica. 2011; 27(6): 1088-1098. 

 

Almeida MF, Alencar GP, Franca Junior I, Novaes HMD, Siqueira AAF, Schoeps D et 

al. Validade das informações das declarações de nascidos vivos com base em estudo de 

caso-controle. Cad Saude Publica. 2006; 22(3): 643-52. 

 

Almeida MFB, Guinsburg R, Martinez FE, Procianoy RS, Leone CR, Marba ST et al. 

Fatores perinatais associados ao óbito precoce em prematuros nascidos nos centros da 

Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. J Pediatr. 2008; 84(4): 300-7. 

 

Andrade CLT, Szwarcwald CL, Castilho EA. Baixo peso ao nascer no Brasil de acordo 

com as informações sobre nascidos vivos do Ministério da Saúde, 2005. Cad Saude 

Publica. 2008; 24 (11): 2564-72. 

 

Araújo BF, Tanaka AC. Fatores de risco associados ao nascimento de recém-nascidos 

de muito baixo peso em uma população de baixa renda. Cad Saude Publica. 2007; 

23(12): 2869-77. 

 

Barbuscia DM, Rodrigues-Júnior AL. Completude da informação nas Declarações de 

Nascido Vivo e nas Declarações de Óbito, neonatal precoce e fetal, da região de 

Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2000-2007. Cad Saude Publica. 2011; 27 (6): 1192-

1200.  

 

Barros FC, Bhutta ZA, Batra M, Hansen TN, Victora CG, Rubens CE; GAPPS Review 

Group. Global report on preterm birth and stillbirth (3 of 7): evidence for effectiveness 

of interventions. BMC Pregnancy Childbirth. 2010; 10 Suppl .1:S3. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barros%20FC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bhutta%20ZA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Batra%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hansen%20TN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Victora%20CG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rubens%20CE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22GAPPS%20Review%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22GAPPS%20Review%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'BMC%20Pregnancy%20Childbirth.');


25 

 

 

Barros FC, Victora CG, Matijasevich A, Santos IS, Horta BL, Silveira MF, Barros AJD. 

Preterm births, low birth weight, and intrauterine growth restriction in three birth 

cohorts in Southern Brazil: 1982, 1993 and 2004. Cad Saude Publica. 2008; 24 (3 Supl): 

S:390-S398.  

 

Barros FC, Barros AJD, Villar J, Matijasevich A, Domingues MR, Victora CG.How 

many low birthweight babies in low- and middle-income countries are preterm? Rev 

Saude Publica. 2011; 45 (3): 607-16. 

 

Cardoso RCA, Coeli CM. Mortalidade em um ano de recém-nascidos de muito baixo 

peso assistidos por uma unidade neonatal no Rio de Janeiro. 2010. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ – Instituto de Estudos em 

Saúde Coletiva, 2010. 84p. Rio de Janeiro.  

 

Carvalho ABR, Brito ASJ, Matsuo T. Assistência à Saúde e Mortalidade de Recém-

Nascidos de Muito Baixo Peso. Rev Saude Publica. 2007; 41(6):1003-12. 

 

Carvalho M, Gomes MA. A mortalidade do prematuro extremo em nosso meio: 

realidade e desafios. J Pediatr. 2005; 81 Suppl. 1:S111-S118. 

 

Castro ECM, Leite AJM. Mortalidade hospitalar dos recém nascidos com peso de 

nascimento menor ou igual a 1.500 g no município de Fortaleza. J Pediatr. 2007; 83 

(1):27-32. 

 

Catalano R, Hansen HT, Hartig T. The ecological effect of unemployment on the 

incidence of very low birthweight in Norway and Sweden. J Health Soc Behav. 1999; 

40 (4): 422-8. 

 

Collins Jr. JW, Herman AA, David RJ. Very-lowbirthweight infants and income 

incongruity among African American and white parents in Chicago. Am J Public 

Health. 1997; 87:414-7. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Victora%20CG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Catalano%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hansen%20HT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hartig%20T%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Health%20Soc%20Behav.');


26 

 

Collins JW Jr, David RJ, Handler A, Wall S, Andes S. Very low birthweight in African 

American infants: the role of maternal exposure to interpersonal racial discrimination. 

Am J Public Health. 2004; 94 (12): 2132-8. 

 

Costa JMBS, Frias PG. Avaliação da completitude das variáveis da Declaração de 

Nascido Vivo de residentes em Pernambuco, Brasil, 1996 a 2005. Cad Saude Publica. 

2009; 25 (3): 613-24. 

 

Da Silva CH, Agranonik M, Da Silva AAM, Bettiol H, Barbieri MA, Goldani MZ. 

Secular trend of very low birth weight rate in Porto Alegre, Southern Brazil. J. Biosoc. 

Sci. 2010; 42: 243–53.  

 

Dorling J, D´Amore A, Salt A et al. Data collection from very low birthweight infants 

in a geographical region: Methods, costs and trends in mortality, admission rates, and 

resource utilization over a five-year period. Early Hum Dev. 2006; 82: 117-24. 

 

Duarte CMR. Reflexos das políticas de saúde sobre as tendências da mortalidade 

infantil no Brasil: revisão da literatura sobre a última década.  Cad Saude Publica. 2007; 

23 (7):1511-28. 

 

Fanaroff AA, Stoll BJ, Wright LL et al. Trends in neonatal morbidity and mortality for 

very low birthweight infants. Am J Obstet Gynecol. 2007; 196 (2): 147.e1-8.  

 

Fonseca SC, Coutinho E da S. Mortalidade perinatal no Brasil: revisão revisão da 

metodologia e dos resultados. Cad Saude Publica. 2004; 20 Suppl 1:S7-19. 

 

Frias PG, Pereira PMH, Vidal SA, Lira PIC. Avaliação da cobertura do sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos e a contribuição das fontes potenciais de notificação 

do nascimento em dois municípios de Pernambuco, Brasil. Epidemiol Serv Saude. 

2007; 16 (2): 93-101. 

 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Disponível em: 

http://www.fgv.br/cps/bd/clippings/nc0875.pdf. Acesso em:10/fev/2012. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15569965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15569965
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Am%20J%20Obstet%20Gynecol
http://www.fgv.br/cps/bd/clippings/nc0875.pdf


27 

 

Gonçalves AC, Costa MC, Braga JU. Análise da distribuição espacial da mortalidade 

neonatal e de fatores associados, em Salvador, Bahia, Brasil, no período 2000-2006. 

Cad Saude Publica. 2011; 27 (8):1581-92. 

 
 

Grimmer I, Bührer C, Dudenhausen JW, Stroux A, Reiher H, Halle H, Obladen M. 

Preconceptional factors associated with very low birthweight delivery in East and West 

Berlin: a case control study. BMC Public Health. 2002; 2:10. 

 

Grupo Colaborativo Neocosur. Very-low-birth-weight infant outcomes in 11 South 

American NICUs. J Perinatol. 2002; 22 (1): 2-7. 

 

Hernandez AR, Silva CH, Agranonik M, Quadros FM, Goldani MZ. Tendências das 

taxas de mortalidade infantil e de seus fatores de risco. Cad. Saude Publica. 2011; 

27(11): 2188-96. 

 

Horta BL, Gigante DP, Candiota JS, Barros FC, Victora CG Monitorização da 

mortalidade na coorte de nascimentos de 1982 a 2006, Pelotas, RS. Rev Saude Publica. 

2008; 42 Suppl 2: 108-14. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Canais. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=330330. Acesso em 

10/fev/2012. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População residente [dados na Internet]. 

Rio de Janeiro: IBGE; 2010 [acesso 2011 dez.]. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

 

Kale PL. Primeira Avaliação do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos no 

Município de Niterói. Cad Saude Coletiva. 1997; 5(1):53-64. 

 

Kim HJ, Fay MP, Feuer EJ, Midthune DN. Permutation tests for joinpoint regression 

with applications to cancer rates. Stat Med. 2000;19(3):335-51. 

Kim CR, Vohr BR, Oh W. Effects of maternal hypertension in very-low-birth-weight 

infants. Arch Pediatr Adolesc Med. 1996; 150:686-91. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gon%C3%A7alves%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Costa%20Mda%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grimmer%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22B%C3%BChrer%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dudenhausen%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stroux%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reiher%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Halle%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Obladen%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'BMC%20Public%20Health.');
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=330330
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1


28 

 

 

Kramer M. Determinants of low birth weight: Methodological assessment and meta-

analysis. Bull World Health Organ. 1987; 65 (5): 663–737. 

 

Lamy Filho F, Assunção Júnior AN, da Silva AA, Lamy ZC, Barbieri MA, Bettiol H. 

Social inequality and perinatal health: comparison of three Brazilian cohorts. Braz J 

Med Biol Res. 2007; 40 (9): 1177-86. 

 

Lawn JE, Cousens S, Zupan J; Lancet Neonatal Survival Steering Team. 4 million 

neonatal deaths: when? Where? Why? Lancet. 2005; 365(9462):891-900. 

 

Lasswell SM, Barfield WD, Rochat RW, Blackmon L. Perinatal regionalization for very 

low-birth-weight and very preterm infants: a meta-analysis. JAMA. 2010; 304 (9): 992-

1000. 

 

Leal MC, Gama, SGN, Campos MR, Cavalini LT, Garbayo LS, Brasil CLP, 

Szwarcwald CL. Fatores associados à morbi-mortalidade perinatal em uma amostra de 

maternidades públicas e privadas do Município do Rio de Janeiro, 1999-2001. Cad 

Saude Publica. 2004; 20 Suppl.1: S20-33. 

 

Lemons JA, Bauer CR, Oh W et al. Very low birth weight outcomes of the National 

Institute of Child health and human development neonatal research network, January 

1995 through December 1996. NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. 

2001;107(1):E1.  

 

Lima GSP, Sampaio HAC. Influência de fatores obstétricos, socioeconômicos e 

nutricionais da gestante sobre o peso do recém-nascido: estudo realizado em uma 

maternidade em Teresina, Piauí. Rev Bras Saude Matern Infant. 2004; 4 (3): 253-61. 

 

Marlow N, Wolke D, Bracewell MA, Samara M. Neurological and developmental 

disability at six years of age of extremely preterm birth. N Engl J Med. 2005; 352:9-19.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lawn%20JE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cousens%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zupan%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lancet%20Neonatal%20Survival%20Steering%20Team%22%5BCorporate%20Author%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Lancet.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lasswell%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Barfield%20WD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rochat%20RW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Blackmon%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'JAMA.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lemons%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bauer%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Oh%20W%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Pediatrics.');


29 

 

Mascarenhas MDM, Gomes KRO. Confiabilidade dos dados do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos em Teresina, Estado do Piauí, Brasil – 2002. Cien 

Saude Colet. 2011; 16 Supl.1: S1233-39. 

 

Matijasevich A, Barros FC, Forteza CA, Díaz-Rossello JL. Atención de la salud em 

niños de muy bajo peso al nacer en Montevideo, Uruguay: comparación entre los 

sectores público y privado. J Pediatr. 2001; 77: 313-20. 

 

Mello-Jorge MHP, Gotlieb SLD, Soboll MLMS, Almeida MF, Latorre MRDO. 

Avaliação do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e o uso de seus dados em 

epidemiologia e estatísticas de saúde. Cad Saude Publica. 1993; 27 Suppl 6: S1-44.  

 

Mello-Jorge MHP, Laurenti R, Gotlieb SLD. Análise da qualidade das estatísticas vitais 

brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. Cien Saude Colet. 

2007; 12 (3): 643-54.  

 

Ministério da Saúde. Manual de vigilância do óbito infantil e fetal. – Brasília: Editora 

do Ministério da Saúde, 2009. 

 

Monteiro CA, Benicio MHD, Ortiz LP. Tendência secular do peso ao nascer na cidade 

de São Paulo (1976-1998). Rev Saude Publica. 2000; 34 Suppl 6: S26-40. 

 

Moraes AB, Zanini RR, Giugliani ERJ, Riboldi J. Tendência da proporção de baixo 

peso ao nascer, no período de 1994-2004, por microrregião do Rio Grande do Sul, 

Brasil: uma análise multinível. Cad. Saude Publica. 2011; 27 (2): 229-40. 

 

Morcillo AM, Carniel EF, Zanolli ML, Moreno LZ, Antonio MARGM. Caracterização 

das mães, partos e recém-nascidos em Campinas, São Paulo, 2001 e 2005. Rev Paulista 

Pediatr 2010; 28 (3): 269-75. 

 

National Cancer Institute. Joinpoint Regression Program, Version 3.5 - April 2011; 

Statistical Methodology and Applications Branch and Data Modeling Branch, 

Surveillance Research Program National Cancer Institute. Disponível em: 

http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/ Acesso em fevereiro de 2012. 

http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/


30 

 

 

Paes NA, Santos CSA. As estatísticas de nascimento e os fatores maternos e da criança 

nas microrregiões do Nordeste brasileiro: uma investigação usando análise fatorial. Cad 

Saude Publica. 2010; 26 (2): 311-22. 

 

Paiva NS, Coeli CM, Moreno AB, Guimaraes RM, de Camargo KR. Sistema de 

informações sobre nascidos vivos: um estudo de revisão. Cien Saude Colet. 2011; 16 

Suppl 1: S1211-20 

 

Prigenzi MLH, Trindade CEP, Rugolo LMSS, Silveira LVA. Fatores de risco 

associados à mortalidade de recém-nascidos de muito baixo peso na cidade de Botucatu, 

São Paulo, no período 1995-2000. Rev Bras Saude Matern Infant. 2008; 8 (1): 93-101. 

 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA; Indicadores e dados básicos, 

2007. Tema do ano: nascimentos no Brasil. – Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2006/CapituloC.pdf. Acesso em: 10 de setembro de 

2009 

 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA; Indicadores e dados básicos, 

2010. Indicadores de mortalidade – Disponível em: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2010/c01b.htm. Acesso em: 21 de fevereiro de 2011. 

 

Romero ED, Cunha CB. Avaliação da qualidade das variáveis epidemiológicas e 

demográficas do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, 2002. Cad Saude 

Publica. 2007; 23 (3): 701-14. 

 

Samuelson JL, Buehler JW, Norris D, Sadek R. Maternal characteristics associated with 

place of delivery and neonatal mortality rates among very-low-birthweight infants, 

Georgia. Paediatr Perinat Epidemiol. 2002;16 (4):305-13. 

 

Schoeps D, Furquim de Almeida M, Alencar GP, França Jr I, Novaes HM, Franco de 

Siqueira AA et al. Fatores de risco para mortalidade neonatal precoce. Rev Saude 

Publica 2007;41(6):1013-22. 

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2006/CapituloC.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Samuelson%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buehler%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norris%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sadek%20R%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Paediatr%20Perinat%20Epidemiol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schoeps%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Franco%20de%20Siqueira%20AA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Franco%20de%20Siqueira%20AA%22%5BAuthor%5D


31 

 

Silva AAM, Ribeiro VS, Júnior AFB, Coimbra LC, Silva RA. Avaliação da qualidade 

dos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos em 1997-1998.  Rev Saude 

Publica. 2001; 35 (6): 508-14. 

   

Silva AAM, Silva LM, Barbieri MA, Bettiol H, Carvalho LM, Ribeiro VS, Goldani 

MZ. The epidemiologic paradox of low birth weight in Brazil. Rev Saude Publica. 

2010; 44 (5): 767-75. 

  

Silveira MF, Santos IS, Barros AJD, Matijasevich A, Barros FC, Victora CG. Aumento 

da prematuridade no Brasil: revisão de estudos de base populacional. Rev Saude 

Publica. 2008; 42 (5): 957-64. 

  

Silveira MF, Santos IS, Matijasevich A, Malta DC, Duarte EC. Nascimentos pré-termo 

no Brasil entre 1994 e 2005 conforme o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC). Cad Saude Publica. 2009; 25 (6): 1267-75. 

 

Theme Filha MM, Gama SGN, Cunha CB, Leal MC. Confiabilidade do Sistema de 

Informações sobre Nascidos vivos Hospitalares no município do Rio de Janeiro, 1999-

2001. Cad Saude Publica. 2004; 20 Suppl.1: S83-91. 

 

Victora CG, Aquino EM, Leal MC, Monteiro CA, Barros FC, Szwarcwald CL. 

Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. Lancet. 2011; 377 

(9780):1863-76. 

 

Zanini RR, Moraes AB, Giugliani ER, Riboldi J. Infant mortality trends in the State of 

RioGrande do Sul, Brazil, 1994-2004: a multilevel analysis of individual a community 

risk factors. Cad Saude Publica 2009; 25(5):1035-45. 

 

Zanini RR, Moraes AB, Giugliani ER, Riboldi J. Contextual determinants of neonatal 

mortality using two analysis methods, Rio Grande do Sul, Brazil. Rev Saude Publica. 

2011; 45(1): 79-89. 

http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/VICTORA,%20Cesar%20G./1010
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/VICTORA,%20Cesar%20G./1010
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/THE%20LANCET/1030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21181051
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21181051


32 

 

PARTE II – ARTIGOS 

 



33 

 

  ARTIGO 1 

 

Série temporal de características maternas e de nascidos vivos em cidade com o 

maior IDH do Estado do Rio de Janeiro, 2000 a 2009 

 

 

Suelem do ROZARIO
1
, Sandra Costa FONSECA

2
, Alexandre BRITO

3 

 

1. Instituto de Saúde da Comunidade. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. 

2. Instituto de Saúde da Comunidade. Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil.  

3. Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, Brasil.  

 

 



34 

 

RESUMO: 

 

Objetivos: descrever a tendência temporal de características maternas, assistenciais e 

dos recém-nascidos, em Niterói, cidade com maior IDH do Estado do Rio de Janeiro. 

Métodos: estudo ecológico, de tendência temporal, de 2000 a 2009. A fonte de dados 

foi o Sistema de Informações sobre nascidos vivos (SINASC). Foram descritas 

variações anuais de: idade materna, escolaridade, história reprodutiva, pré-natal, tipo de 

parto, cor, peso ao nascer e idade gestacional. Resultados: A completitude da 

informação foi alta nos 62.449 nascidos vivos estudados. Reduziram-se os nascimentos 

e aumentou a primiparidade. Houve reduçaõ da gravidez adolescente (2,3% ao ano) e 

aumento de mães com mais de 35 anos. Melhorou a escolaridade, com redução de 

gestantes com menos de 8 anos de estudo. Cerca de 80% das mulheres realizou sete ou 

mais consultas de pré-natal. O parto cesáreo apresentou tendência de aumento, realizado 

por 67,7% das mulheres em 2009. O baixo peso ao nascer apresentou tendência de 

queda de 1,1% ao ano. A prematuridade aumentou de 7,4 para 7,9%. Conclusão: 

Niterói apresentou evolução demográfica e social favorável. O peso ao nascer não foi 

muito afetado pela prematuridade. Como em outros locais desenvolvidos do Brasil, é 

elevado o número de cesarianas.
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal, Cesariana, Peso ao Nascer; Estudos de Séries 

Temporais; Declaração de nascimento; Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT: 

Objectives: To evaluate temporal changes on maternal, health care and newborn 

characteristics in Niterói, the best ranked HDI city in Rio de Janeiro. Methods: Data 

source was SINASC (Sistema de Informações sobre nascidos vivos). Temporal trend 

was measured estimating annual percent change of maternal age and education, 

reproductive history, prenatal care, type of delivery, and neonatal weight, gestational 

age and color, from 2000 to 2009. Results: Completeness of data was very good on 

62,449 live babies. We observed reduction of live births, and increasing primiparae 

women (1.8% APC). There were less adolescent mothers (2.3% annually) and 

increasing old aged mothers (2.9%). There was a favorable change in educational level, 

with more women completing fundamental school. The majority of women had seven or 

more visits in prenatal care. Cesarean deliveries reached 67,7% in 2009, with a positive 

trend (1.1% APC). Birth weight has a favorable trend, and low birth weight showed a 

negative trend (-1.1%). Preterm births increased from 7.4 to 7.9%. Conclusion: Niterói 

behaves as a well-developed city, but changes in birth weight are small and seem to be 

little affected by preterm births. Like other developed cities in Brazil, there is a high 

number of cesarean deliveries. 

 

KEYWORDS:  Prenatal care; Cesarean delivery; Birth Weight; Time Series Studies; 

Birth Certificates, Information Systems. 
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INTRODUÇÃO  

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), implantado no ano 

de 1990 pelo Ministério da Saúde, tem como base a Declaração de Nascido Vivo 

(DNV) - documento cuja emissão é obrigatória no serviço de saúde onde ocorreu o 

parto, por meio do qual se pode obter informações sobre o nascimento, o local de 

ocorrência, a mãe, a gestação, o parto e o recém-nascido (RN).
1
 

Desde então, o SINASC vem sendo usado para descrever populações de 

nascidos vivos em várias cidades do Brasil. A revisão de Paiva et al. (2011) identificou 

dez artigos incluindo descrições do perfil de nascidos vivos, no período entre 1994 e 

2005, a maioria nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
2
 

Recentemente, um estudo descritivo em Campinas (SP) discorreu sobre os nascidos 

vivos da cidade em 2005 comparando-os com os nascimentos em 2001.
3
 Alguns estudos 

de análise de séries temporais de informações constantes no SINASC também vêm 

contribuindo para a área de saúde materno infantil.
4,5

 No estudo sobre a mortalidade 

infantil em Porto Alegre (RS), também foi analisada a evolução temporal de variáveis 

do SINASC.
6
 Paralelamente, estudos sobre a qualidade dos dados do SINASC vêm 

demonstrando melhora no preenchimento e na consistência de quase todas as variáveis.
7
 

Em Niterói, cidade com o maior índice de desenvolvimento humano (IDH) do 

estado do Rio de Janeiro,
8
 apenas um estudo descritivo foi realizado em 1992,

9
 

avaliando informações presentes nas 8.789 DNV de crianças residentes na cidade e 

discutindo os possíveis fatores de risco à saúde infantil. Este estudo destacou o elevado 

número de cesarianas realizado na cidade e a relação inversa entre baixo peso ao nascer 

e escolaridade materna. 

O presente estudo teve como objetivo descrever a tendência temporal dos 

indicadores sociodemográficos e de saúde de mães e seus recém-nascidos em Niterói, 

durante a última década, com os dados do SINASC. 
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MÉTODOS 

Trata-se de um estudo ecológico descritivo de séries temporais de indicadores 

sociodemográficos e de saúde materno-infantil do Município de Niterói, de 2000 a 

2009.  

 A fonte de dados foi a declaração de nascidos vivos (DNV), sendo usados os 

bancos de dados cedidos pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

 As informações da mãe e do RN foram analisadas utilizando-se as seguintes 

variáveis: idade materna (≤ 19 anos, 20-34 anos, 35 e mais); grau de escolaridade da 

mãe (baixa: < 8 anos de estudo; intermediária: 8-11 anos, alta: ≥ 12 anos de estudo), 

número de consultas de pré-natal (menor que 3, 4 a 6, sete ou mais consultas), história 

reprodutiva (número de gestações, número de nascidos vivos e mortos), tipo de gravidez 

(única, múltipla), tipo de parto (vaginal, cesáreo), sexo, peso ao nascer (analisada de 

forma contínua e por faixas de peso), idade gestacional (nascimento pré-termo e não 

pré-termo – RN a termo e pós-termo), cor/raça (branca, preta, parda, outras). Para as 

variáveis maternas e assistenciais, as mulheres com partos múltiplos contaram apenas 

uma vez na totalização dos dados. Para as variáveis do recém-nascido, foram excluídas 

56 observações discrepantes, de acordo com um roteiro de crítica do SINASC usado na 

cidade do Rio de Janeiro,
10 

onde RN com peso inferior a 1.500g estavam registrados 

como idade gestacional igual ou maior a 37 semanas. Para a variável cor da pele, foram 

excluídas as categorias com frequência inferior a 1%. A forma de categorização das 

variáveis obedeceu à disponibilidade das informações do SINASC.  

 Foram calculadas as medianas, as médias e os desvios-padrão anuais do peso ao 

nascer e testadas as diferenças estatística entre as médias anuais (Teste post-hoc Scheffé 
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para múltiplas comparações). Para análise das curvas de distribuição de frequência do 

peso ao nascer foram criados intervalos a cada 100g de peso. 

Os dados do banco do SINASC foram processados e analisados com o programa 

SPSS versão 17.0. 

 Os indicadores selecionados para a análise de tendência temporal foram aqueles 

mais associados a desfechos perinatais: a) Características maternas: proporção de mães 

adolescentes (≤ 19 anos) e de mães com 35 e mais, proporção de mães por categoria de  

escolaridade, proporção de mães primíparas, proporção de mães com filho morto 

anteriormente, proporção de mães com gravidez atual múltipla; b) Características 

assistenciais: proporção de mães que realizaram 3 ou menos consultas (pré-natal 

inadequado) e sete ou mais consultas (pré-natal adequado); proporção de nascidos vivos 

de parto cesáreo; c) Características do recém-nascido: proporção de recém-nascidos por 

categoria de cor/raça; proporção de nascidos vivos de muito baixo peso (<1.500g) e de 

baixo peso (<2.500g) ao nascer, prematuros (<37 semanas), muito prematuros (<32 

semana) e de leve a moderada prematuridade (entre 32 a 36 semanas). 

A análise da tendência temporal dos indicadores foi feita por meio da análise de 

regressão de pontos de junção, usando o software Joinpoint Regression Program 

(National Cancer Institute, 2011).
11

 A análise ajusta uma série de linhas e seus pontos 

de junção, em uma escala log, testando as tendências anuais. O teste de significância é o 

Monte Carlo Permutation method (que ajusta a melhor linha para cada segmento). Uma 

vez que estes segmentos são estabelecidos, o percentual anual de mudança (APC) é 

estimado e testado. Quando há um ponto de junção em que o sentido se inverte, os 

períodos são analisados separadamente. Este aplicativo, tradicionalmente usado em 

estudos epidemiológicos de câncer e de saúde ocupacional, passou a ser incorporado na 
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área materno-infantil
12

 e recentemente foi aplicado para avaliar tendência temporal de 

peso ao nascer no Brasil.
 13

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do HUAP, 

obedecendo à Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 196/96 em 

17/12/2010 (CAAE6123.0.000.258-10), não implicando qualquer risco para as 

puérperas e seus bebês. Os dados foram coletados do banco do SINASC de Niterói de 

forma confidencial. 

 

RESULTADOS 

Foram incluídos no estudo 62.449 recém-nascidos no período de 2000 a 2009. A 

incompletitude da informação foi baixa para a maioria das variáveis. Idade e 

escolaridade da mãe, tipo de parto, número de filhos vivos e peso do bebê tiveram o 

preenchimento quase completo, com menos ou igual a 0,1% de ausência. Idade 

gestacional e pré-natal apresentaram 0,5% e 1% de incompletitude, respectivamente. As 

informações sobre cor/raça do RN e número de filhos mortos estavam ausentes em 

1,9% e 2%, respectivamente. As categorias de cor/raça amarela e indígena somaram 

apenas 100 informações e não foram apresentadas. 

A tabela 1 mostra o número absoluto de nascidos vivos e os percentuais do 

período total, do ano de 2000 e de 2009. O número absoluto de nascidos vivos sofreu 

redução no período analisado: 7.185 (2000) e 6.069 (2009). Houve predomínio de 

recém-nascidos de mães entre 20-34 anos de idade (70,1%), sem filho vivo anterior 

(51,2%), com natimorto anterior (7,0%), de gravidez única (97,9%), com sete ou mais 

consultas de pré-natal (81,8%), de parto cesáreo (64,6%), do sexo masculino (51,2%), 

da cor/raça branca (62,3%), e não prematuros (92%). A escolaridade materna mudou a 

categoria predominante de baixa para intermediária (38,0%).  
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 Na tabela 2 são apresentados os indicadores maternos em 2000 e 2009 e os 

respectivos percentuais anuais de mudança (APC) considerando-se todo o período 

analisado.  

Observa-se uma redução anual constante de mães adolescentes (2,3%) e 

aumento da gravidez em mulheres com mais de 35 anos (2,9%), ambos estatisticamente 

significantes.  

 Houve melhoria no nível educacional, com uma redução anual estatisticamente 

significante de 5% da baixa escolaridade (menos que 8 anos de estudo). Percebe-se 

discreto aumento do número de mulheres com mais de 12 anos de estudo, sem tendência 

estatisticamente significante. 

 O declínio do número absoluto de nascidos vivos descrito anteriormente se 

coaduna com a tendência estatisticamente significante de aumento anual da 

primiparidade apresentada na tabela 1 (1,8%). 

Na história reprodutiva, aumentou o número de mulheres sem relato de filho 

vivo anterior, com significância estatística.  Por outro lado, o relato de natimortalidade 

pouco mudou, com redução não estatisticamente significativa do percentual de mulheres 

que tiveram filho morto anteriormente. 

 A proporção de nascidos vivos de gravidez múltipla (2 ou mais bebês) teve um 

incremento (2000: 1,8% e 2009: 2,3%), com  tendência anual de aumento 

estatisticamente significante (2,1%).  

Na tabela 3, a proporção de recém-nascidos de mães com menos de três 

consultas de pré-natal reduziu de 5,8% (2000) para 3,7% (2009). Na análise de 

tendência, essa redução ocorreu apenas para o período de 2000 a 2003 sendo observado 

posteriormente, uma tendência crescente até 2009, ambos sem significância estatística.  
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 O parto cesáreo apresentou aumento anual estatisticamente significante (1,1%), 

sendo a via de parto utilizada por quase 70% das mulheres no final do período.  

 Na tabela 4, não se observou mudança no percentual de bebês do sexo 

masculino. Em relação ao peso, o baixo peso ao nascer (BPN) apresentou uma 

tendência à diminuição, de 1,1% ao ano, enquanto a proporção de muito baixo peso não 

apresentou mudanças no período.  

Houve um aumento pequeno da média e da mediana do peso (tabela 1). Na 

figura 1, comparam-se as curvas de distribuição de frequência do peso ao nascer, do 

primeiro e do último ano analisados no período. A comparação entre as médias anuais 

do peso ao nascer no período mostrou diferença estatisticamente significante (p-valor< 

0,0000). 

 Quanto à idade gestacional, percebe-se um discreto aumento da proporção de 

prematuridade (< 37 semanas) de 7,4 (2000) para 7,9% (2009). Na análise de tendência, 

para todos os intervalos de prematuridade, o incremento anual se deu na primeira 

metade do período (2000 a 2004), apresentando depois tendência de reversão, ambos 

estatisticamente significantes (Tabela 4). Deve ser ressaltado que o maior incremento 

anual foi para os menores de 32 semanas de gestação (6,1%). 

 A cor/raça branca dos recém-nascidos foi predominante nesta população, com 

pequena redução (0,7%) em boa parte do período, assim como a cor parda, enquanto 

observou-se aumento não significante estatisticamente da cor preta.  
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DISCUSSÃO 

  Em 2010, o município de Niterói possuía população estimada de 487.562 

habitantes, sendo a sexta mais populosa do estado do Rio de Janeiro. 
14

 Niterói tem o 

melhor nível de alfabetização do estado e ocupa a primeira posição no ranking de IDH 

(0,886) no estado do Rio de Janeiro e a terceira no Brasil.
 8

 

Quando comparamos o estudo realizado em Niterói no ano de 1992
 9

 com o 

estudo do período de 2000 a 2009, observamos que, nos últimos 10 anos algumas 

características relacionadas às mães, parto, gestação e recém-nascidos se modificaram.  

Em relação à idade das mães, o percentual de mães adolescentes, que era de 

15,6% em 1992, subiu para 18,8% em 2000 e caiu para 14,4% em 2009, com redução 

constante. Resultado semelhante ao de Campinas, entre 2001 e 2005, onde houve queda 

de 17,7% para 14,4%.
3
 Essa tendência de queda também foi observada em Porto Alegre, 

entre 1996 e 2008, com redução de 14,6% para 12,9% na faixa etária de 18-20 anos.
6
 

Deve ser lembrado que a gravidez na adolescência está geralmente associada a 

condições socioeconômicas desfavoráveis,
15

 às quais se superpõem desfechos perinatais 

e infantis mais graves, quando comparados às mulheres da faixa de 20-34 anos.
16,17

 

Ainda relacionado à idade materna, entre 2000 e 2009 houve um aumento 

constante da gravidez em mulheres com mais de 35 anos. Esse resultado é semelhante 

aos de outras cidades desenvolvidas, como Porto Alegre, com acréscimo de 1,5% ao 

ano; e Campinas, com aumento de 10,5% para 12,7%.
3,6

 Embora seja uma mudança 

etária que geralmente acompanha o desenvolvimento, deve-se atentar para o maior risco 

de desfechos maternos e perinatais negativos.
18,19

 

Quanto ao grau de instrução materna, em 1992, Niterói apresentava 44% das 

mulheres sem nenhuma escolaridade ou com o primeiro grau incompleto, e apenas 11% 

das mães possuíam nível superior.
8
 Em 2000 já havia melhora com aumento da 
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escolaridade na faixa de 8 a 11 anos e a tendência se manteve crescente, atingindo uma 

situação privilegiada em relação a outras localidades do país. Houve aumento também 

no percentual das que chegaram ao nível superior, com 12 ou mais anos de estudo, 

porém sem associação estatisticamente significativa. Em Porto Alegre, as mulheres com 

menos de 8 anos de estudo caíram de 47,4% em 1996 para 27,8% em 2008 e as mães 

com 12 anos ou mais de estudo aumentaram bastante no período (9,1%), chegando a 

30,3% em 2008.
6
 Em Campinas, a melhora educacional foi bem semelhante.

3
 A 

escolaridade materna elevada tem se mostrado um forte fator protetor para vários 

desfechos da saúde da mulher e da criança, destacando-se a mortalidade infantil.
20

 

A gravidez única continua predominando entre as mães de nascidos vivos, com 

percentual próximo a 98%. No entanto observou-se um aumento discreto e constante 

dos partos múltiplos. Este resultado também foi observado em Porto Alegre, no período 

de 1995 a 2004 e foi responsável por parte do aumento de RN de baixo peso ao nascer 

naquela cidade.
21 

A queda da fecundidade é observada com a redução do número de nascidos 

vivos e do número de filhos de cada mulher, semelhante a Campinas e Porto Alegre.  

Quanto aos filhos nascidos mortos, a grande maioria das mães (mais de 90%) não tinha 

nenhum natimorto, mas preocupa a estagnação do indicador, sem redução no período 

estudado. Embora ainda ocorra em frequência elevada,
22

 a natimortalidade é pouco 

estudada no Brasil.
23

 

A grande maioria das mulheres realizou sete ou mais consultas de pré-natal (em 

torno de 80%), e poucas mães realizaram menos de três consultas. No entanto, estes 

valores estão estagnados e a cobertura é desigual: apenas 68% das mulheres com baixa 

escolaridade atingem sete ou mais consultas, enquanto nas de alta escolaridade, este 

valor foi de 95%.
24

 A cobertura do pré-natal vem aumentando no Brasil,
25

 chegando em 
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Campinas a 86,6% de mulheres com sete ou mais consultas.
3
 Contudo, os estudos sobre 

a qualidade do atendimento mostram que ainda há muito o que avançar.
26

  

Em relação ao tipo de parto, em 1992, Niterói mostrou predominância do parto 

espontâneo apenas entre mulheres com baixo grau de instrução (52,5%). O parto 

operatório predominou entre as mulheres com nível superior (59%). Houve um aumento 

da frequência do parto cesáreo entre 2000 a 2009, de 61,1% para 67,7%; enquanto o 

parto vaginal tem reduzido 1,9% anualmente. Essa tendência preocupante também foi 

observada em Porto Alegre, com aumento de 3,1% de partos operatórios e redução de 

2,1% do parto espontâneo; e em Campinas.
3,6

 Quanto à relação com escolaridade, 

aumentou a disparidade: entre as mulheres de escolaridade baixa, foi de 44,6%, no 

entanto ultrapassou 80% naquelas com mais de 12 anos (dados não mostrados na 

tabela). No estudo da coorte de 2004 de Pelotas, o parto cesáreo também estava 

fortemente associado à maior escolaridade e ao parto em unidades privadas.
27

 

O peso ao nascer apresentou uma discreta tendência de aumento, verificada na 

mediana, na média e na queda da proporção do BPN. Este achado é discordante dos 

demais estudos em locais desenvolvidos do Brasil, onde se observa estabilidade ou 

mesmo aumento do percentual de baixo peso ao nascer.
13,28

 Deve ser ressaltado que, 

segundo estes estudos, o aumento tem sido observado nas mulheres de melhor condição 

socioeconômica e tem sido associado ao aumento dos nascimentos pré-termo. Não se 

observou aumento do percentual de bebês de muito baixo peso em Niterói, como 

relatado em Porto Alegre, para o período de 1994 a 2005.
29  

 

Quanto à idade gestacional, observou-se um aumento de partos prematuros (<37 

semanas), embora não consistente para todo período. Outros resultados de estudos 

brasileiros acompanham essa tendência de aumento na prematuridade nos últimos anos: 

em Campinas,
3 

a prevalência passou de 7,1 para 8,9% e
 
em Porto Alegre, aumentou de 
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7,1 para 9,8%.
6
 Os estudos de Silveira et al.,

30,31
 usando diferentes tipos de informação, 

mostram a discordância entre as prevalências de partos pré-termo – menores quando o 

SINASC é a fonte e maiores nos estudos com dados primários. No entanto, a tendência 

de aumento da prematuridade no país é corroborada em praticamente todos os estudos. 

 Esses achados corroboram o status de Niterói como cidade desenvolvida nas 

características demográficas e sociais: queda da fecundidade, aumento da idade materna 

e aumento da escolaridade. No entanto, ao contrário de outros locais, o peso ao nascer 

não tem sido ainda tão afetado pela prematuridade crescente. Uma provável explicação 

é a queda do crescimento intrauterino restrito (CIUR), conforme proposto por Victora et 

al.
25

 Esta variável não pôde ser avaliada no período, pela forma categorizada da idade 

gestacional no SINASC. Futuramente, com a implantação da nova DNV, será possível 

aprofundar a pesquisa sobre prematuridade e CIUR, já que a variável passou a ser 

registrada em semanas completas. 

 Chama a atenção o nível já elevado e ainda crescente de cesarianas. Esta 

“igualdade” com outras cidades desenvolvidas do Brasil não é desejável. A explicação 

para o aumento de cesarianas no país pode estar relacionada ao modelo obstétrico 

vigente, altamente medicalizado e com grande uso de tecnologias.
32

 Quanto ao pré-

natal, embora com níveis próximos ao proposto pelo Ministério da Saúde, deve ser 

melhor investigado quanto à sua qualidade e quanto a possíveis diferenciais entre as 

mulheres que ainda não conseguem completar as sete consultas. A observação da 

relação entre escolaridade e padrão assistencial sugere que, apesar de ser uma das 

cidades mais desenvolvidas do Brasil, Niterói apresenta profundas desigualdades sociais 

e paradoxos nas práticas médicas.  

O tempo relativamente curto da série temporal – dez anos – foi uma das 

limitações do estudo, mas optou-se por trabalhar com um período em que a DNV já 
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estava totalmente implantada sem grandes alterações na forma de coleta das variáveis. 

A completitude dos dados foi muito boa, mas sua consistência ainda não foi estudada 

em Niterói. No entanto, como algumas variáveis já foram bem estudadas quanto à 

confiabilidade e validade em outras localidades brasileiras, acredita-se que não tenha 

havido muito comprometimento no estudo. Na verdade, este estudo contribuiu para 

mostrar o valor dos sistemas de informação para a pesquisa na área da saúde da mulher 

e da criança, principalmente no nível local.
33
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Tabela 1 – Características maternas, assistenciais e neonatais, segundo dados do SINASC, Niterói, 

2000 e 2009. 

 

Variáveis 

 

Nascidos vivos 

2000 a 2009 

2000 2009 

 62.449 7.185 6.069 

Idade materna     N                (%) %  %  

≤ 19 anos 10.321            16,5 18,8 14,4 

20-34 anos 43.758            70,1 69,4 71,3 

≥ 35 anos 8.323              13,3 11,8 14,3 

Escolaridade materna    

< 8 anos 18.683            30,2 38,3 23,8 

8-11 anos 23.499            38,0 29,7 42,7 

≥ 12 anos 19.640           31,8 30,6 33,0 

Filhos vivos    

Nenhum  31.980            51,2 48,6 54,2 

1 a 2 26.209            42,0 44,0 40,0 

≥ 3 4.250              6,8 7,4 5,7 

Filhos mortos    

Nenhum 56.954          93,0 92,4 93,0 

≥ 1 4.296            7,0 7,6 7,0 

    

Consultas de pré-natal    

< 3 2.658             4,3 5,8 3,7 

4-6 8.623             14,0 12,9 14,9 

≥ 7 50.513           81,7 81,3 81,4 

Tipo de Parto     

Cesariana 40.272           64,6 61,1 67,7 

    

Sexo     

Masculino  31.960          51,2 50,8 52,6 

Cor da pele    

Branca  38.111           62,3 63,7 64,8 

Preta 2.435             4,0 4,1 5,1 

Parda 20.643           33,7 36,2 35,1 

Peso ao nascer **    

Baixo peso (<2500g) 5.510              8,8 8,8 8,4 

Idade gestacional     

Pré-termo (< 37 s) 4.976             8,0 7,4 7,9 

* o valor do N para cada categoria variou, de acordo com a completitude dos dados. 
** a média e a mediana foram respectivamente, 3.148g e 3.190g em 2000; 3.166g e 3.205g em 2009. 
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Tabela 2  

 

Análise por regressão joinpoint dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, de acordo com 

percentuais das características maternas sociodemográficas e reprodutivas (SINASC) 

 
 
 

* o valor do N para cada categoria variou, de acordo com a completitude dos dados 
** p-valor < 0,05 

 

Variáveis NV 

total** 

2000 2009 Tendência 1 

APC (IC95%) 
Tendência 2 

APC (IC95%) 
2000-2009  

APC (IC95%) 

Idade materna       

Até 19 anos 10.321 18,8 14,4   -2,3* (-3,5; -1,0) 

        ≥35 anos 8.323 11,8 14,3   2,9* (2,3; 3,5) 

Escolaridade materna       

          < 8anos 18.683 38,3 23,8   -5,1* (-6,5; -3,7) 

8-11 anos 23.499 29,7 42,7   4,0* (3,0; 5,1) 

≥12 anos 

 

19.640 30,6 33,0   0,6 (-1,4; 2,5) 

Primiparidade  

 

30.602 46,3 52,2   1,8* (1,4; 2,2) 

Nº filhos vivos     2000-2005 2005-2009  

Nenhum 31.980 48,6 54,2   1,5* (1,2; 1,8) 

1 – 2 26.209 44,0 40,0 -2,1* (-2,8; -1,4) -0,2 (-1,3; 0,9)  

≥ 3 4.250 7,4 5,7   -3,0* (-4,5; -1,6) 

Nº de filhos mortos       

≥ 1 4.296 7,6 7,0   -2,9 (-6,3; 0,6) 

Tipo de Gravidez        

Múltipla 1.248 1,8 2,3   2,1* (0,3; 3,9) 
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Tabela 3  

 

Análise por regressão joinpoint dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, de acordo com 

percentuais das características assistenciais (SINASC) 

 

 
* p-valor < 0,05 

** o valor do N para cada categoria variou, de acordo com a completitude dos dados 

Variáveis Total  2000 2009 Tendência 1 

APC (IC95%) 

Tendência 2 

APC (IC95%) 

2000-2009  

APC (IC95%) 

 

Consultas de pré-

natal:  

    

2000-2003 

 

2003-2009 

 

≤ 3  2.658 5,8 3,7 -15,6 (-32,4; 5,2) 3,5 (-3,0; 10,4)  

≥ 7 50.513 81,3 81,4   -0,1 (-0,7; 0,4) 

Tipo de parto        

Cesáreo 40.272 61,1 67,7   1,1* (1,0; 1,2) 
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Tabela 4 

 

Análise por regressão joinpoint dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, de acordo com 

percentuais das características do RN (SINASC) 

 

* p-valor < 0,05  
** o valor do N para cada categoria variou, de acordo com a completitude dos dados 

Variáveis total 2000 2009 Tendência 1 

APC (IC95%) 
Tendência 2 

APC (IC95%) 
2000-2009  

APC (IC95%) 

Sexo            

Masculino 31.960 50,8 52,6   -0.1 (-0.3; 0.2) 

 

Peso ao nascer                  

<2.500g 5.510  8,9 8,6   -1,1* (-1,8; -0,5) 

< 1500g 923  1,4 1,5   -0,07 (-1,3; 1,2) 

 
 

Idade gestacional    2000-2004 2004-2009  

< 32 semanas 883 1,1 1,4 6,1* (3,7; 8,5) 

 

-1,7* (-3,1; -0,2)  

32 - 36 semanas 4.092  6,2 6,6 4,7* (1,0; 8,4) -3.4* (-5,7; -1,1)  

< 37 semanas 4.975  7,4 7,9 4,8* (1,7; 7,9) -3,1* (-5,0; -1,2)  

 

 

Cor/Raça    2000-2007 2007-2009  

Branca 
38.111 63,8 64,8 -0,7* (-1,1; -0,3) 3,1 (-0,7; 7,0)  

Preta 2.435 4,1 5,1   8,7 (-0,9; 19,2) 

    2000-2002 2002-2009  

Parda 20.643 32,1 30,0 6,5 (-9,0;24,6) -1,9* (-3,5; -0,2)  
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Figura 1 

 

Curvas de distribuição de frequência do peso ao nascer, Niterói, 2000 e 2009; dados do SINASC. 

 

 

 

                *Diferença de Média do peso - Teste post-hoc Scheffé para múltiplas comparações: p<0,0000 
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Tendência temporal do peso ao nascer em Município de alto IDH na região 
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RESUMO: 

 

 

Objetivo: analisar a tendência temporal do peso de neonatos em Niterói-RJ, nos últimos 

dez anos. Métodos: A fonte de dados foi a declaração de nascidos vivos (SINASC), de 

2000 a 2009. Na análise de tendência temporal, foram descritas variações percentuais 

anuais (APC). Também foi avaliada a distribuição para diferentes combinações entre 

peso e idade gestacional: baixo peso e pré-termo, baixo peso e a termo e pré-termo com 

peso normal. Resultados: Entre os 62.449 recém-nascidos incluídos no estudo, o peso 

ao nascer mostrou discreta tendência de aumento, e, semelhante a outros estudos 

nacionais, observou-se queda nas mulheres com baixa escolaridade e aumento nas 

mulheres com mais de 12 anos de estudo. A faixa de peso dos menores de 1.500g não 

apresentou mudanças.  As adolescentes apresentaram tendência de queda do BPN, 

assim como as mulheres com parto vaginal e as que fizeram 4 ou mais consultas de pré-

natal. A prematuridade mostrou aumento na primeira metade do período, mais 

acentuado na faixa menor que 32 semanas. Conclusão: O peso ao nascer não tem sido 

tão afetado pela prematuridade crescente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Peso ao Nascer; Recém-nascido de baixo peso; Recém-

Nascido de muito Baixo Peso; Estudos de Séries Temporais; Declaração de nascimento; 

Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT  

 

 

Objective: To explore temporal trends of birth weight, accordingly to maternal age, 

educational level, prenatal care, delivery and race in Niterói, a middle-sized city in 

Brazil.  Methods: Data source was live birth certificate, from 2000-2009. Temporal 

trend was measured estimating annual percent change (APC). We also estimated the 

prevalence and trend of low birth weight/preterm, low birth weight/ term and normal 

weight/preterm. Results: We have studied 62,449 live babies. Birth weight showed a 

slight increasing trend and, as other studies have found, low-schooling women had a 

better performance, while women with 12 or more years of education presented 

increasing LBW percent. Adolescent mothers and women who undergone vaginal 

deliveries have increasing trends in birth weight, too. Otherwise, very low birth weight 

(VLBW) babies had no changes. Preterm births increased in the first half of period, 

mainly the very preterm babies (< 32 weeks). Conclusion: Birth weight seems to be 

lightly affected by preterm increase, suggesting a fall in small for gestational age births.  

 

 

KEYWORDS:  Birth Weight; Infant, Very Low Birth weight; Time Series Studies; 

Birth Certificates. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O peso ao nascer tem estreita relação com o risco de adoecer e morrer no 

primeiro ano de vida e se tornou importante indicador da morbimortalidade infantil 
1,2

. 

 O baixo peso ao nascer (BPN), definido como o nascimento com peso inferior a 

2.500g, foi proposto há quase um século como ponto de corte para considerar bebês de 

risco e continua sendo utilizado em todo o mundo 
1
. 

 

 O baixo peso é decorrente de dois processos fisiopatológicos, isolados ou 

combinados: a prematuridade (PMT) e o crescimento intrauterino restrito (CIUR) 
1,3

, 

resultantes de diversos fatores socioeconômicos, ambientais e reprodutivos. 

 A despeito da polêmica sobre o paradoxo do BPN e sua relação com a 

mortalidade infantil 
4-6

, e das recomendações quanto ao estudo de seus fatores proximais 

– PMT e CIUR, o peso ao nascer continua sendo investigado como indicador de saúde, 

por sua maior acurácia na mensuração, possibilitando estudos temporais e comparações 

internacionais.  Além do ponto de corte de 2500g, recomenda-se estudar a proporção de 

recém-nascidos (RN) com peso menor que 1500g (muito baixo peso ao nascer – 

MBPN) e a distribuição de frequência do peso, em diferentes faixas 
1,7

. 

 No Brasil, observa-se também a relação paradoxal entre condições 

socioeconômicas e a proporção do BPN. No estudo de Andrade et al.
8
, com dados do 

Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC) para o ano de 2005, foi 

demonstrado percentual mais elevado de BPN nas regiões Sudeste (9%) e Sul (8,4%) e, 

dentro das regiões, maior proporção nos municípios com população de 50 mil habitantes 

ou mais, em relação aos que possuem menos de 50 mil habitantes.  

 O estudo de Silva et al.
6
 confirmou este paradoxo, analisando a tendência 

temporal do BPN entre 1997 e 2007, também com dados do SINASC. As tendências 

não foram lineares para o país, com prevalência de BPN em torno de 8,2%. Em 2007, a 

maior prevalência foi no Sudeste (9,1%) e a menor no Norte (7%). Houve tendência de 

aumento no Nordeste (2,7% ao ano), no Sul (1% ao ano) e Centro-Oeste (0,6% ao ano). 

 Existem poucos estudos de tendência temporal do peso ao nascer de base 

populacional, em localidades brasileiras. Destacam-se os estudos de coorte de Ribeirão 

Preto 
9,10

 e Pelotas 
11

, que utilizaram dados primários, permitindo avaliar o nascimento 

pré-termo e o crescimento intrauterino, e os estudos em São Paulo
12

 e Rio Grande do 

Sul 
13,14

, com dados secundários, utilizando o SINASC. 
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 Estes estudos mostraram estabilidade ou aumento do BPN, principalmente à 

custa do componente da idade gestacional. Apesar do crescimento do número de 

nascimentos pré-termos, a prevalência de BPN tem se alterado pouco. Uma explicação 

possível para essa tendência de estabilidade do baixo peso ao nascer está na redução da 

frequência do crescimento intrauterino restrito (CIUR), equilibrando o efeito negativo 

do aumento da prematuridade
15

. Deve ser ressaltado que houve tendências diferenciadas 

de acordo com o nível socioeconômico: redução do baixo peso nos recém-nascidos de 

mulheres de baixa escolaridade e/ou baixa renda e aumento nos estratos mais altos.  

 Um estudo em Porto Alegre explorou, pela primeira vez, a tendência do RN de 

muito baixo peso e encontrou aumento nesta cidade 
13

. Embora variando em torno de 

0,9 a 2% do total de nascimentos, os bebês de muito baixo peso ao nascer (RNMBP) 

contribuem com um percentual elevado da mortalidade infantil, sendo responsáveis, no 

Brasil, por cerca de 40% dos óbitos infantis 
2
. 

 Vale ressaltar que o peso ao nascer é uma variável de alta confiabilidade e 

elevada completitude nos registros do SINASC, autorizando seu uso em estudos 

epidemiológicos 
16,17

. Para outras variáveis, como idade materna e escolaridade, o 

SINASC possui de boa a excelente completitude de preenchimento e consistência da 

informação 
17

.  

 
No presente estudo temos como objetivo analisar a tendência temporal do peso 

de neonatos em Niterói, cidade de porte médio da região Sudeste, nos últimos dez anos, 

usando dados do SINASC. Espera-se que as informações geradas possam contribuir 

com estratégias de prevenção e redução da mortalidade neonatal e infantil.  

 

 

MÉTODOS 

 

 Foi utilizada uma avaliação descritiva da tendência temporal do peso ao nascer e 

da idade gestacional, em recém-nascidos do Município de Niterói, de 2000 a 2009, de 

acordo com características maternas, assistenciais e do recém-nascido (RN). 

 As informações foram analisadas utilizando-se as seguintes variáveis: idade 

materna (≤ 19 anos, 20-34 anos, 35 e mais); grau de escolaridade da mãe (< 8 anos de 

estudo; 8-11 anos, ≥ 12 anos de estudo), número de consultas de pré-natal (nenhuma 

consulta, 1 a 3, 4 a 6 consultas, sete ou mais consultas), tipo de parto (vaginal, cesáreo), 

peso ao nascer (analisada de forma contínua e por faixas de peso), idade gestacional 
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(nascimento pré-termo e a termo), raça (branca, preta e parda). A forma de 

categorização das variáveis obedeceu à disponibilidade das informações do SINASC. 

Com base nessas variáveis, foram descritas as mudanças nos percentuais de cada 

categoria. 

 A fonte de dados foi a declaração de nascidos vivos (DNV), sendo usados os 

bancos de dados cedidos pelo Observatório de Saúde de Niterói. 

 Para avaliar as características do peso ao nascer nesta população, a variável foi 

categorizada em muito baixo peso (<1500g) e baixo peso (<2500g). Quanto à idade 

gestacional foi dividida nas seguintes faixas: duas categorias de pré-termo (< 37 

semanas): menores de 32 semanas (muito pré-termo) e entre 32 a 36 semanas (pré-

termo leve a moderado); e a termo (maior ou igual a 37 semanas). Também foi avaliada 

a distribuição para diferentes combinações entre peso e idade gestacional: baixo peso e 

pré-termo, baixo peso e a termo e pré-termo com peso normal. 

 As categorias de peso e a idade gestacional foram avaliadas quanto à sua 

tendência temporal, de acordo com as seguintes variáveis: idade da mãe, escolaridade, 

pré-natal e tipo de parto.  

 Os dados do banco do SINASC foram processados e analisados com o programa 

SPSS versão 17.0. As tendências do peso foram descritas por meio da análise de 

regressão de pontos de junção, usando o software Joinpoint Regression Program 

(National Cancer Institute, 2011) 
18

. A análise ajusta uma série de linhas e seus pontos 

de junção, em uma escala log, testando as tendências anuais. O teste de significância é o 

Monte Carlo Permutation method (que ajusta a melhor linha para cada segmento). Uma 

vez que estes segmentos são estabelecidos, o percentual anual de mudança (APC) é 

estimado e testado. Testa-se a hipótese nula de ausência de tendência, isto é, mudança 

anual igual a zero (p-valor bicaudal = 0.05). 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do HUAP, obedecendo 

à Resolução CNS nº 196/96 em 17/12/2010 (CAAE6123.0.000.258-10), não implicando 

qualquer risco para as puérperas e seus bebês. Os dados foram coletados do banco do 

SINASC de Niterói de forma confidencial. 
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RESULTADOS  

 

Foram incluídos no estudo 62.449 recém-nascidos, no período de 2000 a 2009. 

A completitude das informações foi alta para a maioria das variáveis. 

 Na tabela 1 observa-se que em Niterói o peso ao nascer vem apresentando 

comportamento favorável: a média de peso vem aumentando e o percentual de baixo 

peso ao nascer (BPN) apresentou tendência à diminuição. A subcategoria de RN com 

muito baixo peso (MBP) não apresentou mudanças. Em relação à idade gestacional, 

percebe-se discreto aumento da prematuridade (< 37 semanas) de 7,4 para 7,9%. Para 

todas as faixas de prematuridade, este incremento se deu na primeira metade do período, 

apresentando depois, tendência de reversão. Deve ser ressaltado que o maior incremento 

foi para os menores de 32 semanas. A combinação baixo peso e pré-termo representou 

5% do total de RN e não apresentou tendências enquanto a combinação baixo peso e a 

termo vem caindo de forma significativa. 

A figura 1 mostra os gráficos de regressão para o percentual de baixo peso ao 

nascer (BPN), muito baixo peso e prematuridade. No caso do BPN, a reta ajustada 

indica queda, com redução anual de 1,1% e para o MBPN não houve alteração. No caso 

da prematuridade (PMT), observam-se dois segmentos, ambos com tendência 

significativa: o primeiro indica aumento anual de 6,1% nos anos de 2000 a 2004 e o 

segundo, diminuição, em menor intensidade – 1,7% ao ano para a segunda metade. 

Na tabela 2 estão as mudanças temporais no percentual de baixo peso ao nascer, 

de acordo com as variáveis selecionadas. As adolescentes apresentaram redução de 2% 

anual deste indicador, enquanto que para as mães com idades mais avançadas não se 

mostrou tendência significante. As mulheres com baixa escolaridade apresentaram 

queda de 2,7% ao ano; as que completaram entre 8 e 11 anos de estudo tiveram redução 

de 4,7% na segunda metade do período, e, para as mães com escolaridade alta se 

observou o inverso, com incremento de 3,7% anual. As mulheres brancas tiveram 

redução do BPN constante (1,2%) no período e as pretas, no período de 2004 a 2009 

reduziram em 14,4%. Para as gestantes que realizaram menos de 3 consultas não teve 

significância  estatística.  No período de 2002 a 2009, observou-se redução de 2,8 e 

1,6%, para as que realizaram entre 4 a 6 consultas e mais que 7 consultas, 

respectivamente. Quanto ao parto, nota-se que nas mulheres com parto vaginal, houve 

queda de 3,1% anual para o período estudado e o cesáreo aumentou 2% entre 2000 a 

2007 e reduziu em 6,3% para o restante do período. 
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            A tabela 3 analisa o desfecho prematuridade. Em relação à idade, houve 

aumento nas mulheres de 20 a 34 anos na primeira metade e discreta reversão da 

tendência na segunda metade. Observou-se tendência constante de aumento para 

mulheres de alta escolaridade com 6,2% ao ano. Quanto ao número de consultas de pré-

natal, os resultados foram paradoxais: tanto o pré-natal inadequado (< 3 consultas) 

como adequado (sete ou mais consultas) mostraram redução na segunda metade do 

período. As mulheres submetidas à cesariana tiveram tendência de aumento na primeira 

metade do período, com discreta reversão a seguir.  

 

 

DISCUSSÃO  

  

 O peso ao nascer teve comportamento favorável em Niterói e, quando 

comparado a outros locais brasileiros, com estudos recentes, o percentual de BPN se 

mostra um pouco menos elevado – 8,9 a 8,6% no período de 2000 a 2009. Em Pelotas 

(2004), para a prevalência do BPN observou-se 10%
11

; em Campinas (2005), 9,6% 
19

 e 

em Porto Alegre (2008), 9,2%.
20

  No Brasil, em 2007, a estimativa foi de 8,2%, sendo 

que a região Sudeste, onde se encontra Niterói, atingiu 9,1% 
6
. 

 Tem sido descrita estabilidade ou tendência de aumento do BPN no Brasil, além 

da associação paradoxal com regiões mais desenvolvidas 
6,8,21

. Para explicar este 

paradoxo, são aventados o estresse da vida urbana, o aumento de cesarianas, associado 

ou não com o aumento de prematuridade e talvez a melhor notificação de nascidos vivos 

com muito baixo peso nas cidades mais ricas 
8
. 

 Niterói, a despeito de ser uma das cidades mais desenvolvidas do país, mostrou 

tendência inversa para o BPN, exceto para mulheres com mais de 12 anos de estudo, nas 

quais se observou incremento do BPN. Por outro lado, houve diminuição nas mulheres 

com baixa escolaridade. Estas tendências opostas já haviam sido observadas em São 

Paulo 
12

.
 
Monteiro et al. argumentam que esta diminuição pode ser explicada pela queda 

do percentual de RN pequenos para idade gestacional, seja pela melhoria das condições 

de vida ou da assistência pré-natal 
12

. Victora et al. também defendem esta hipótese, 

corroborada pelos resultados das coortes de Pelotas 
11,15

.  

 Vale a pena ressaltar que as disparidades de baixo peso entre mulheres de 

diferentes graus de instrução praticamente desapareceram entre 2000 e 2009, em 
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Niterói. Também diminuiu o percentual entre as adolescentes, mas ainda é maior que 

nas mulheres com 20 a 34 anos. 

 É importante avaliar o perfil dos RN de baixo peso quanto aos seus principais 

componentes. Durante muitos anos, os países em desenvolvimento apresentavam a 

restrição do crescimento intrauterino como principal componente do baixo peso, 

enquanto nos desenvolvidos predominava a prematuridade.
22

 Recentemente, este quadro 

vem mudando e Niterói parece acompanhar esta tendência: a combinação baixo peso/ 

pré-termo aumentou de 2000 a 2004 e contribui com praticamente 60% do BPN. Em 

Ribeirão Preto, na década de 90, este valor era de 61%, enquanto em Pelotas, em 2004, 

chegou a 68% 
22

. 

 Por outro lado, o percentual de bebês a termo que têm baixo peso é um 

estimador grosseiro do componente PIG – pequeno para idade gestacional
23

. A 

combinação baixo peso/ a termo em Niterói foi bastante baixa e se mantém em declínio, 

atingindo 3,5% dos nascidos vivos em 2009 e compondo cerca de 40% do total de RN 

de baixo peso. 

 Quanto aos RNMBP, não houve mudanças, diferente do que foi observado em 

Porto Alegre.
13

 Nesta cidade foi observado um maior risco para as mães que tiveram 

seus filhos em hospital público e por cesariana. 

 Por último, a análise da idade gestacional mostrou discreto aumento, mas ainda 

assim, Niterói (com 7,9%) tem percentual inferior ao de Campinas (8,9%) 
19

. Porto 

Alegre (9,8%) 
20

 e Pelotas (14,7%) 
11

. 

Tem havido tendência de aumento da prematuridade em todo o mundo, com 

destaque para África e América do Norte, sendo a prevalência um pouco menor na 

Europa 
24

. As revisões de Silveira et al. no Brasil mostraram discrepância entre estudos 

populacionais com dados primários e as estimativas do SINASC, que costumam 

subestimar o percentual de prematuridade, mas em todos foi identificado o incremento 

dos nascimentos pré-termo 
25,26

.
 

Comparado a Pelotas 
11

, que também estudou as diferentes faixas gestacionais, 

Niterói teve incremento menor (e apenas na primeira metade do período) para os muito 

prematuros (de 1,1 para 1,4% vs. 0,8 para 1,9%) e os prematuros leves e moderados (de 

6,2 para 6,6% vs. 10,6 para 12,8%). Deve ser lembrado que o grupo leve a moderado 

também tem risco elevado de morbimortalidade e é responsável por uma importante 

fração etiológica dos óbitos infantis 
27

. 
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 Não havia recomendação clara no manual do SINASC 
28

 quanto ao critério de 

idade gestacional para o preenchimento da variável. Dependendo do profissional 

responsável pelo registro e da fonte da informação, a IG na DNV pode ter sido baseada 

na data da última menstruação (DUM), na estimativa neonatal (Capurro 
29

 ou new 

Ballard 
30

) ou mesmo na ultrassonografia. Não há estudos na literatura aferindo qual o 

método usado; como em muitos hospitais, o pediatra é o responsável, podemos supor 

que os métodos de Capurro e Ballard são bastante utilizados. 

 De acordo com estudos de validação realizados no Brasil, o método de Capurro 

tendeu a superestimar a idade gestacional 
31

, e o New Ballard teve sensibilidade baixa 

para detecção de prematuridade 
32

. Portanto o uso destes dois métodos contribuiria para 

a provável subestimação de prematuridade no SINASC. O ideal seria padronizar a 

medida baseada na DUM ou na ultrassonografia de primeiro trimestre 
33

.  

 Além disto, a idade gestacional era registrada em faixas, permitindo apenas a 

análise categorizada e não como variável contínua. 

 
Por último, as limitações da variável idade gestacional inviabilizam estudar o 

crescimento intrauterino, com dados do SINASC. Para o cálculo do pequeno para idade 

gestacional (PIG), que é uma aproximação do crescimento intrauterino restrito (CIUR), 

é necessário trabalhar com a variável contínua.
23 

A combinação baixo peso/ a termo 

fornece uma estimativa apenas dos RN a termo PIG e, em Niterói, este valor vem 

declinando, sugerindo uma queda do CIUR.  

 Uma tendência importante observada em todo o Brasil é o aumento não 

justificado de cesarianas. Este aumento tem sido estudado quanto a sua associação com 

a prematuridade e o baixo peso ao nascer. Em Niterói, no presente estudo, o parto 

cesáreo tem aumentado e observou-se aumento do RN de muito baixo peso nas 

mulheres submetidas a esta via de parto. Também houve tendência para os nascimentos 

pré-termo, porém restrita à primeira metade do período estudado. 

 Para a variável pré-natal, os resultados foram muito fragmentados, não se 

caracterizando uma tendência consistente para os desfechos estudados. 

 As limitações do estudo acompanham principalmente as limitações do SINASC. 

Embora a completitude das variáveis seja muito alta, nada se sabe sobre a validade das 

informações em Niterói. Com base em outros estudos, sabe-se que a informação sobre 

peso é muito confiável 
17

,
 
mas para outras variáveis, há algumas diferenças. Em um 

estudo no Rio de Janeiro, houve boa confiabilidade das informações, com um kappa de 
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0,83, comparado ao prontuário. No entanto, para a variável número de consultas, a 

concordância não foi tão boa – kappa de 0,62 
34

.  

 O tempo relativamente curto da série temporal – dez anos – foi outra das 

limitações do estudo, mas optou-se por trabalhar com um período em que a DNV já 

estava totalmente implantada sem grandes alterações na forma de coleta das variáveis. 

 Concluindo, Niterói situa-se entre outras cidades desenvolvidas do Brasil, por 

suas características demográficas e melhoria das condições de vida. Parece menos 

afetada pelo incremento de baixo peso e prematuridade relatados em outros estudos. 

Mais estudos após a implantação da nova DNV permitirão melhor avaliação da idade 

gestacional, do crescimento fetal e seu impacto no peso ao nascer. O SINASC se 

mostrou uma ferramenta valiosa para o estudo, com boa completitude, mas pesquisas 

locais sobre a qualidade dos dados devem ser realizadas periodicamente, para garantir 

maior fidedignidade aos resultados. 
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Figura 1  

 

Análise por regressão joinpoint: tendência do percentual de baixo peso ao nascer (BPN), muito 

baixo peso ao nascer (MBPN) e nascimentos pré-termo (PMT) em Niterói, RJ, 2000-2009  

 

BPN (%) 

 

MPB (%) 

 

PMT (%) 

 

 

APC – anual percent change 

* p< 0,05
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Tabela 1 
 

* p-valor < 0,05  
** o valor do N para cada categoria variou, de acordo com a completitude dos dados 

 

Análise por regressão joinpoint dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, da evolução peso ao nascer, 

percentuais de baixo peso, muito baixo peso e prematuridade, de acordo com o SINASC. 

 

Variáveis Total ** 2000 2009 Tendência 1 

APC (IC95%) 
Tendência 2 

APC (IC95%) 
2000-2009  

APC (IC95%) 

Nascidos vivos 62.449 7.185 6.069    

Peso ao nascer                  

<2.500g 5.510  8,9 8,6   -1,1* (-1,8; -0,5) 

< 1500g 979  1,4 1,5   - 0,1 (-1,3; 1,2) 
 

Idade gestacional    2000-2004 2004-2009  

< 32 semanas 883 1,1 1,4 6,1* (3,7; 8,5) 

 

-1,7* (-3,1; -0,2)  

32 - 36 semanas 4.092  6,2 6,6 4,7* (1,0; 8,4) -3,4* (-5,7; -1,1)  

< 37 semanas 4.975  7,4 7,9 4,8* (1,7; 7,9) -3,1* (-5,0; -1,2)  
 

 
Combinações de 
peso e IG  

  
 2000-2002 2002-2009  

Baixo peso e pré-
termo 

3.265 4,7 5,1 4,7 (-2,2; 12,0) -1,3 (-3,4; 0,8)  

Baixo peso e a 
termo 

2.301 4,2 3,5   -2,3* (-3,2; -1,4) 

Pré-termo e peso 
normal 

1.710 2,7 2,8   0,5 (-2,6; 3,7) 
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Tabela 2 

 

* p-valor < 0,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise por regressão joinpoint: tendência (%) de baixo peso ao nascer (BPN) em Niterói, 2000-

2009, de acordo com variáveis do SINASC. 

 

 

Variáveis 

 

2000 

 

2009 

                     BPN 

Tendência 1 
APC (IC95%) 

 

Tendência 2 
APC (IC95%) 

 

2000-2009  
APC (IC95%) 

 
Idade  
Materna 

 

     

<19 anos 11,5 9,8   -2,0* (-3,6; -0,4) 

20-34 anos 7,7 8,0   -0,4 (-1,3; 0,4) 

≥35 anos 11,0 9,9   - 0,8 (-3,0; 1,5) 

Escolaridade 
Materna 
 

  2000-2004 2004-2009  

< 8 anos 10,6 8,2   -2,7* (-5,2; -0,3) 

8-11 anos 9,3 8,6 2,5 (-3,5; 8,8) -4,7* (-8,5; -0,8) 
 

 

≥12 anos 6,1 8,7   3,7* (2,5; 5,0) 
 

Consultas de 
pré-natal 
 

  2000-2002 2002-2009  

Nenhuma 
 

22,9 22,4   1,0 (-1,5; 3,5) 

        1 - 3  26,1 26,9   -2,0 (-4,8; 0,9) 

4 – 6 17,9 15,9 10,0 (-15,8; 43,8) -2,8* (-4,7; -0,8)  

≥ 7 6,2 6,3 4,1 (-10,0; 20,9) -1,6* (-2,7; -0,5)  

Tipo de parto   2000-2007 2007-2009  

Vaginal 10,6 8,9   -3,1* (-4,3; -1,8) 

Cesáreo 7,8 8,4 2.0* (0,7; 3,2) -6,3 (-21,5; 11,8)  

Raça/ cor da 
pele 

  2000-2004 2004-2009  

Branca 8,5 8,1   -1,2* (-1,8; -0,6) 

Parda 9,8 9,7       0,5 (-0,6; 1,6) 

Preta 11,2 7,8 6,5 (-8,0; 23,2) 
 

-14,4* (-22,4; -5,7) 
 

 



74 

 

Tabela 3 

* p-valor < 0,05  

 

 

 

 

 

 

 

Análise por regressão joinpoint: tendência (%) de nascimentos pré-termo (PMT) em Niterói, 

2000-2009, de acordo com variáveis do SINASC. 

 

 

Variáveis 

 

2000 

 

2009 

                      PMT 

Tendência 1 
APC (IC95%) 

 

Tendência 2 
APC (IC95%) 

 

2000-2009  
APC (IC95%) 

Idade  
Materna 
 

   
2000-2004 

 
2004-2009 

 

<19 anos 9,8 8,2   -1,8 (-3,7; 0,0) 

20-34  
anos 

6,5 7,6 7,1* (3,7; 10,6) -3,6* (-5,6; -1,5)  

≥35 anos 8,6 9,0 11,1 (-4,9; 29,8) -2,4 (-6,4; 1,8)  

Escolaridade 
Materna 
 

     

< 8 anos 7,6 6,2   -2,9 (-7,2; 1,6) 

8-11 anos 9,0 8,5   -1,2 (-3,7;1,3) 
 

≥12 anos 5,4 8,5   6,2* (3,9; 8,5) 
 

Raça/ cor da 
pele 
 

  2000-2004 2004-2009  

Branca  7,3 7,8   0,2 (-0,9; 1,3) 

Parda  7,6 8,6   1,3 (-0,6; 3,3) 

Preta  6,3 5,2 27,7* (6,5; 53,0) -21,8* (-30,7; -11,7) 

 

 

Consultas de 
pré-natal 
 

  2000-2004 2004-2009  

Nenhuma  
 

20,0 16,3 7,6 (-4,2; 20,9) -7,5* (-14,4; -0,1)  

1 - 3 
 

23,5 24,2 10,7 (-0,2; 22,6) -10,6* (-16,4; -4,3)  

4 – 6 16,9 18,0 8,2* (1,5; 15,3) -3,2 (-7,4; 1,2)  

≥ 7 4,8 5,4 5,1* (0,9; 9,4) -4,1* (-6,6; -1,5)  

Tipo de parto   2000-2004 2004-2009  

Vaginal 8,3 7,2   -2,1 (-4,7; 0,7) 

Cesáreo 6,8 8,3 5,7* (0,3; 11,3) -1,4 (-4,8; 2,1)  
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PARTE III 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados confirmam que o peso ao nascer teve comportamento favorável 

em Niterói. Este não tem sido ainda tão afetado pela prematuridade crescente, ao 

contrário de outros locais, e também não se observou aumento da faixa de bebês com 

menos de 1.500g, que são os de maior risco para óbito infantil.  

Esses achados corroboram o status de Niterói como cidade desenvolvida nas 

características demográficas e sociais: queda da fecundidade, aumento da idade materna 

e aumento da escolaridade. Um ônus do desenvolvimento tem sido o aumento de 

cesarianas, alcançando, nas mulheres com alta escolaridade, 95% dos partos. É 

necessário investigar, em estudos futuros, a relação entre cesarianas e prematuridade, e 

a relação entre baixo peso e crescimento intrauterino. O presente estudo sugere, ainda, 

que Niterói apresenta desigualdades sociais e paradoxos nas práticas assistenciais. 

Quanto ao SINASC, se mostrou uma excelente ferramenta para estudar 

características populacionais e avaliar sua tendência no município. 

Desse modo, com as características da população local traçadas, tem-se a 

possibilidade de programar as ações e vigilância das condições em saúde. 
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ANEXO 1 – Protocolo Comitê de Ética em Pesquisa 
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 ANEXO 2- Tabelas adicionais 

 

Tabela 1. Análise dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, de acordo com percentuais das 

características maternas sociodemográficas e reprodutivas (SINASC)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Variáveis NV     

total 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
62.449 7.185 6.560 6.337 6.147 6.380 5.973 5.800 6.025 5.973 6.069 

Idade materna 
           

Até 19 anos 
10.321 18,8 18,1 17,6 16,0 15,7 15,7 17,1 16,0 15,6 14,4 

20 a 34 anos 
43.758 69,4 69,8 70,4 71,4 70,7 70,9 68,8 69,4 69,2 71,3 

≥35 anos 
 

8.323 11,8 12,2 12,0 12,6 13,6 13,4 14,1 14,6 15,2 14,3 

Escolaridade materna 
 

           

< 8 anos 
18.683 38,3 35,0 34,3 29,9 28,1 28,5 29,6 27,2 22,2 23,8 

8 – 11 anos 
23.499 29,7 37,5 30,9 34,6 37,1 39,1 39,8 42,2 44,8 42,7 

≥12 anos 
19.640 30,6 26,5 33,7 34,5 33,3 31,2 29,7 29,7 32,5 33,0 

 

Primiparidade 
30.602 46,2 45,2 46,8 46,9 48,3 50,9 50,7 52,2 51,6 52,1 

 

Nº de filhos vivos                             
           

Nenhum 
31.980 48,6 47,5 49,7 49,7 50,8 53,4 52,3 53,8 53,2 54,2 

1 - 2 
26.209 44,0 45,4 43,0 42,5 41,7 40,5 40,9 39,9 41,0 40,0 

≥ 3 
4.250 7.4 7.1 7.2 7.9 7.5 6.1 6.9 6.3 5.8 5.7 

Nº de filhos mortos 
           

Nenhum 
56.954 92,4 92,8 91,1 92,1 92,5 93,4 94,3 94,4 94,2 93,0 

≥1 
4.296 7,6 7,2 8,9 7,9 7,5 6,6 5,7 5,6 5,8 7,0 

Tipo de Gravidez 

 
           

Única 
 

61.140 98,2 98,2 98,0 98,1 97,9 98,4 97,7 97,7 98,1 97,1 

Múltipla 
 

1.248 1,8 1,8 2,0 1,9 2,1 1,6 2,3 2,3 1,9 2,3 
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Tabela 2. Análise dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, de acordo com percentuais das 

características assistenciais (SINASC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis NV     

total 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
62.449 7.185 6.560 6.337 6.147 6.380 5.973 5.800 6.025 5.973 6.069 

Consultas de 

pré-natal:  
           

≤ 3 
2.658 5,8 5,2 4,0 3,8 3,6 3,2 4,5 4,3 4,6 3,7 

4 - 6 
8.623 12,9 16,2 10,4 12,7 14,8 12,4 16,1 15,1 14,3 14,9 

≥ 7 
50.513 81,3 78,6 85,6 83,5 81,6 84,4 79,4 80,6 81,2 81,4 

Tipo de parto  
           

Vaginal 
22.091 38,8 37,4 37,5 35,3 36,2 34,0 35,2 33,5 33,0 32,1 

Cesário 
40.272 61,1 62,4 62,4 64,6 63,6 65,9 64,7 66,4 67,0 67,7 
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Tabela 3. Análise dos Nascidos vivos (NV) de Niterói, 2000-2009, de acordo com percentuais das 

características do RN (SINASC) 

 

Variáveis NV     

total 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
62.449 7.185 6.560 6.337 6.147 6.380 5.973 5.800 6.025 5.973 6.069 

Sexo 

 
           

Masculino 

 
31.960 50,8 51,2 51,8 51,5 51,2 51,3 50,7 51,2 49,9 52,6 

Feminino 
30.489 49,2 48,8 48,2 48,5 48,8 48,7 49,3 48,8 50,1 47,4 

Peso ao nascer         

          
           

<2.500g 

 
5.510  8,8 9,3 9,0 9,4 9,0 8,5 9,0 8,8 8,1 8,4 

≥ 2.500g 
 

56.839  91,1 90,7 91,0 90,6 91,0 91,4 90,9 91,1 91,7 91,4 

< 1500g 

 
923 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,8 1,3 1,5 1,5 

         Média: 

 
 3.147 3.132 3.126 3.138 3.155 3.155 3.160 3.156 3.171 3.162 

       Mediana: 

 
 3.190 3.170 3.160 3.180 3.200 3.200 3.200 3.190 3.210 3.200 

Idade gestacional 
           

< 32 semanas 

 
883 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 

32 - 36 semanas 
 

4.092  6,2 6,3 6,4 6,7 7,8 6,6 6,8 6,7 5,8 6,6 

< 37 semanas 

 
4.976  7,4 7,6 7,8 8,0 9,3 8,1 8,3 8,2 7,2 7,9 

Raça/Cor 
 

           

Branca 
38.111 63,8 63,3 62,1 61,5 61,2 61,9 61,1 60,6 61,0 64,8 

Preta 
2.435 4,1 2,9 1,5 2,8 3,4 4,0 6,2 4,6 5,5 5,1 

Parda 
20.643 32,1 33,7 36,3 35,5 35,0 33,8 32,6 34,7 33,4 30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


