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APRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação encontra-se no formato de um artigo e compreende uma 

pesquisa com grávidas adolescentes e seus conceptos, realizada em uma maternidade pública 

do município do Rio de Janeiro. Objetivou-se identificar os fatores determinantes do baixo 

peso ao nascer entre filhos de adolescentes, de forma a considerar os determinantes sociais 

além dos biológicos, por meio de uma análise hierarquizada. 

Atualmente é elevado o número de indivíduos, inclusive crianças e adolescentes, com 

excesso de peso e com doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes tipo 2 e a 

hipertensão arterial sistêmica. A partir de dados da literatura observa-se que a origem dessas 

doenças possui relação com o desenvolvimento fetal, sendo o genótipo influenciado pelas 

condições do meio intrauterino. O baixo peso ao nascer uma consequência de um 

desenvolvimento inadequado durante a gravidez, que vem sendo associado ao fenômeno de 

programação fetal. O termo programação fetal representa que o organismo do indivíduo meio 

a condições adversas durante a gravidez sofre alterações para sobreviver àquelas condições ao 

qual está exposto. Este fenômeno vem sendo muito estudado uma vez que as alterações 

ocorridas com o prejuízo no desenvolvimento fetal associam-se ao maior risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Diante desses fatos, eu, como 

nutricionista especialista em pediatria e doenças crônicas, interessei-me por investigar os 

fatores que levam ao baixo peso ao nascer e que desta forma, podem contribuir indiretamente 

para ocorrência de doenças crônicas ao longo da vida. 

A dissertação traz ainda como conteúdo uma abordagem sobre a análise estatística 

utilizada neste trabalho, que é o ponto diferencial do presente estudo. Por meio desta análise 

foi possível avaliar diferentes fatores associados com o baixo peso ao nascer na população-

alvo e estabelecer uma relação entre estes fatores. 

O artigo elaborado demonstra que existem alguns fatores que foram determinantes 

para a ocorrência do desfecho, que podem ser tanto de ordem sociodemográfica, quanto 

biológica, ressaltando que existem fatores passíveis de modificação, como os sociais, que se 

controlados podem auxiliar na prevenção do baixo peso ao nascer. 
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Fatores determinantes do baixo peso ao nascer em filhos de gestantes adolescentes do 
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A presente dissertação teve como objetivo apresentar uma proposta de modelagem 

hierarquizada de determinantes associados à ocorrência de Baixo Peso ao Nascer (BPN) em 

filhos de gestantes adolescentes atendidas em uma maternidade pública. A análise 

hierarquizada permite avaliação integrada de previsores de ordem social e biológica, 

considerando a força de determinação de cada um sobre o desfecho. Torna-se possível 

compreender melhor a etiologia de fenômenos complexos como o BPN, que estão associados 

a inúmeros fatores. Participaram do estudo 751 adolescentes e seus recém-nascidos. Dados 

sociodemográficos, das condições biológicas e obstétricas maternas, de assistência pré-natal e 

sobre os conceptos foram coletados por meio de consulta aos prontuários. Foi construído um 

modelo hierarquizado com os possíveis fatores determinantes do BPN conhecidos na 

literatura. A partir da análise bivariada (p<0,20) foram identificados os determinantes a serem 

introduzidos no modelo, considerando os níveis - distal, intermediário e proximal. Para 

construção do modelo final, realizou-se regressão logística hierarquizada, permanecendo as 

variáveis com valor de p<0,05 em cada nível de análise e foram estimadas as odds ratio (OR) 

ajustadas e os intervalos de confiança (IC) de 95%. A prevalência de BPN encontrada foi de 

10%. Os fatores determinantes do BPN encontrados no modelo final foram: nível dista l- a 

não aceitação da gravidez (OR = 10,19; IC 95% = 1,09 - 39,53), nível intermediário - realizar 

menos de seis consultas de pré-natal (OR = 4,29; IC 95% = 1,55 - 11,83), não receber 

assistência nutricional padronizada no pré-natal (OR = 3,18; IC 95%= 1,18 – 8,55) e nível 



 

 

 

 

proximal - ter parto prematuro (OR= 10,19; IC 95% = 2,12 -49,01). Constatou-se que dentre 

os determinantes do BPN entre gestantes adolescentes do Rio de Janeiro, existem fatores 

maternos e, os sociais modificáveis. A análise hierarquizada ofereceu suporte à análise 

multivariada, contribuindo tanto na elaboração do modelo final, como na interpretação dos 

resultados. Diante do exposto, sugere-se que ocorra a implementação do apoio psicológico e 

do cuidado nutricional desde o momento em que a adolescente inicie a assistência pré-natal. E 

que a informação sobre sexualidade e reprodução na adolescência seja mais valorizada e 

perpetuada, com o intuito de prevenir possíveis agravos à saúde materno-infantil. 
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Determinants of low birth weight in infants of pregnant teenagers in Rio de Janeiro, 

according to the hierarchical analysis. 

 

Gabriella Pinto Belfort 

  

Advisor: Prof. Dr. Claudia Saunders  

                                             Prof. Dr. Marta Maria Antonieta Souza Santos 

 

This work aimed to present a proposal for hierarchical modeling determinants 

associated with the occurrence of low birth weight (LBW) in children of pregnant adolescents 

seen at a public maternity hospital. The hierarchical analysis allows forecasters integrated 

assessment of social and biological, considering the strength of determination of each of the 

outcome. It becomes possible to understand the etiology of complex phenomena such as BPN, 

which are associated with many factors. Study participants were 751 adolescents and their 

newborns. Sociodemographic data, biological and maternal obstetric conditions, prenatal care 

and about the fetuses were collected through hospital records. A hierarchical model with the 

possible determinants of LBW known in the literature is built. From the bivariate analysis (p 

<0.20) determinants were identified to be introduced in the model, considering the levels - 

distal, intermediate and proximal. Construction of the final model was held hierarchical 

logistic regression, remaining variables with p <0.05 at each level of analysis and were 

estimated odds ratio (OR) adjusted and confidence intervals (CI) of 95%. The prevalence of 

low birth weight was found to be 10%. The determinants of LBW found in the final model 

were level is distant l- the rejection of pregnancy (OR = 10.19; 95% CI = 1.09 to 39.53), 

intermediate level - hold less than six pre queries natal (OR = 4.29; 95% CI = 1.55 to 11.83), 

not receive standardized nutritional assistance during prenatal care (OR = 3.18; 95% CI = 

1.18 to 8.55) and proximal level - have preterm birth (OR = 10.19; 95% CI = 2.12  to 49.01). 

It was found that among the determinants of LBW among pregnant teenagers in Rio de 

Janeiro, there are maternal factors and social modifiable. The hierarchical analysis offered 

support to multivariate analysis, contributing both in the preparation of the final model, as in 



 

 

 

 

the interpretation of results. Given the above, it is suggested to occur the implementation of 

psychosocial support and nutritional care since the time when the teenager start prenatal care. 

And that information on sexuality and reproduction in adolescence is more valued and 

perpetuated, in order to prevent possible harm to maternal and child health. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maternidade na adolescência foi uma realidade frequente no contexto anterior à 

transição demográfica, quando as taxas de mortalidade infantil eram elevadas, as 

oportunidades educacionais para os jovens eram reduzidas e a qualificação profissional não 

era exigência mínima para a inclusão no mercado de trabalho. 

Contudo, apesar do acelerado processo de modernização da economia, da urbanização 

e o avanço da inclusão social em curso, a cada ano, 7,3 milhões de adolescentes menores de 

18 anos continuam a dar à luz nos países em desenvolvimento (incluindo o Brasil), de acordo 

com Relatório divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas, intitulado 

“Maternidade Precoce: enfrentando o desafio da gravidez na adolescência” (UNFPA/ONU, 

2013). Segundo o relatório, as principais causas apontadas para a gravidez na adolescência 

são: atividade sexual precoce, desigualdade de gênero, pobreza e desestruturação familiar, 

obstáculos à defesa dos direitos humanos, violência sexual, restrições a políticas de métodos 

anticoncepcionais, falta de acesso a serviços de saúde, à educação e à informação relativas à 

saúde sexual e reprodutiva. 

Pesquisa com grávidas adolescentes da Turquia revelou que a maioria das jovens 

possuía nível educacional inadequado para a idade (82,5%), as que eram casadas possuíam 

maridos com baixa escolaridade (76,3%) e um número maior do que as adultas reportaram ter 

sofrido violência sexual (17,1%) (EDIRNE et al., 2012). 

Segundo Ferreira e colaboradores (2012), a gravidez na adolescência é um fenômeno 

de reprodução social, relacionado às condições de gênero, visto que o estudo dos significados 

da maternidade em populações de baixa renda revela que, nesse contexto, o papel social da 

mulher ainda se restringe ao cuidado da casa e à educação da prole. Em pesquisa com 

grávidas adolescentes de Minas Gerais foi encontrado que a gestação na adolescência esteve 

relacionada à maior vulnerabilidade social, considerando piores condições educacionais 

(menos de oito anos de estudo), ausência de trabalho, ausência de companheiro, 

multiparidade, relações de gênero e a instabilidade social coincidiu com a menor renda. 

Diante desse complexo contexto, a gravidez na adolescência tem sido considerada 

problema de saúde pública, uma vez que, em geral, traz sérias implicações biológicas, 

familiares, psicossociais e econômicas, que atingem a adolescente, o recém-nascido e a 
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sociedade como um todo. Pode implicar no abandono da educação formal e 

consequentemente na perda de oportunidades e em prejuízo econômico para o país (falta de 

mão de obra qualificada e custos adicionais com saúde), além de poder afetar a saúde materna 

por trazer riscos de doenças e de morte (UNFPA/ONU, 2013). Além disso, como impacto 

social da gravidez durante a adolescência, pode-se apontar maior chance do concepto iniciar a 

vida entrando em um ciclo de marginalização, exclusão e pobreza (UNFPA/ONU, 2013). 

Em países de baixo e médio desenvolvimento, as complicações da gravidez são as 

principais causas de morte entre jovens de 15 a 19 anos (WHO, 2011). De acordo com o já 

citado relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA/ONU, 2013), cerca de 

70 mil adolescentes de países em desenvolvimento morrem a cada ano por complicações 

durante a gravidez ou no parto. Além disso, o relatório aponta que as adolescentes que 

engravidam tendem a ser de famílias de baixa renda e a apresentarem deficiência nutricional. 

Dentre as complicações maternas e neonatais associadas à gravidez precoce destacam-

se a anemia, as síndromes hipertensivas da gravidez, a prematuridade, o crescimento 

intrauterino restrito (CIUR), o sofrimento fetal agudo e o baixo peso ao nascer (BPN). 

(FRASER et al., 1995; SANTOS et al., 2008; SASS et al., 2011). A taxa de mortes perinatais 

é 50% maior em neonatos de mães com menos de 20 anos do que de mães entre 20 e 29 anos 

(WHO, 2004b). 

O BPN pode ser resultado de um nascimento pré-termo, de CIUR ou de desnutrição 

fetal, sendo uma das importantes causas indiretas das mortes neonatais, contribuindo com 

cerca de 60 a 80% destas. Pode causar ainda prejuízos como atraso no desenvolvimento 

cognitivo e no crescimento e a ocorrência de doenças crônicas em longo prazo, como a 

diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Sua prevalência global é de 15,5%, sendo que 

96,5% dos casos ocorrem em países em desenvolvimento. (BARKER, 1992; WHO, 2004b; 

WHO, 2014). 

Marlin e colaboradores (2013) ao realizarem uma revisão sistemática para avaliar o 

BPN em crianças nascidas a termo verificaram que este desfecho é fortemente associado à 

mortalidade neonatal, sendo ainda maior esta associação para aqueles nascidos com menos de 

1500 gramas (Odds ratio - OR = 48,6; Intervalo de Confiança de 95% - IC 95% = 28,62 – 

82,53).  

O BPN influencia também na economia de um país gerando maiores gastos. Na cidade 

de Nova Iorque, Estados Unidos da América, foi estimado o gasto de 51,60 dólares por cada 
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criança com BPN (NEW YORK, 2009). Segundo estudo australiano, o maior custo se deve ao 

fato de crianças com BPN passarem mais dias internadas no hospital e gerarem mais gastos 

com medicamentos (principalmente drogas anti-infecciosas) durante o seu primeiro ano de 

vida do que crianças que nascem com o peso adequado (HUMMER et al., 2014). 

Pesquisa brasileira realizada em São Paulo, que estimou o custo de permanência 

hospitalar de crianças prematuras nascidas de mães adolescentes, encontrou um custo médio 

diário variando de 97 a 157 dólares e que o custo médio total foi de 2387 dólares, variando 

segundo o peso ao nascer. Para os RN com menos de 1000g ao nascer o custo médio total foi 

de 8.930 dólares, enquanto que para aqueles com mais de 2000g ao nascimento, a média de 

custo foi de 642 dólares (MWAMAKAMBA; ZUCCHI, 2014). Segundo dados de um estudo 

finlandês, o gasto com crianças nascidas prematuras ou com muito baixo peso pode ser 1,4 

vezes maior em comparação às crianças que nasceram a termo (KORVENRANTA et al., 

2010). 

O BPN está associado a fatores como: alimentação materna durante a gestação, estilo 

de vida e estado nutricional da gestante, condições socioeconômicas e intercorrências 

gestacionais. Tal desfecho é mais frequente entre as mães adolescentes devido às mudanças 

físicas e psicológicas que ocorrem nessa fase da vida e à vulnerabilidade social e econômica a 

que estão expostas (WHO, 2004b). 

Em 2012, no Brasil, cerca de 560 mil adolescentes com idade entre 10 e 19 anos 

tiveram filhos, sendo as maiores prevalências nas regiões Nordeste e Sudeste. Dentre os 

nascidos vivos de mães adolescentes, 9,4% apresentaram BPN (< 2500g). Tal prevalência foi 

maior que a registrada em mulheres de idade entre 20 e 34 anos, para as quais a prevalência 

encontrada, no mesmo ano, foi de 7,9% (BRASIL, 2014). 

Identificar os determinantes do BPN por meio da análise hierarquizada permite a 

avaliação de vários possíveis fatores determinantes do desfecho, segundo diferentes níveis de 

determinação do desfecho. Por meio desta análise é possível avaliar tanto a influência de 

fatores sociais como o de fatores biológicos sobre o desfecho, considerando a interação entre 

eles, permitindo assim a compreensão do processo que gera o BPN, de forma mais completa 

(MOSLEY; CHEN, 1984).  

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo identificar os fatores 

determinantes do BPN em filhos de gestantes adolescentes atendidas em uma maternidade 

escola do município do Rio de Janeiro, a partir de um modelo hierarquizado. Tal modelo 
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permitirá evidenciar toda a causalidade do desfecho estudado e possibilitará a indicação de 

ações para cada nível, com vistas a contribuir para a melhoria da qualidade da assistência pré-

natal e para redução na prevalência do BPN. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

A adolescência é um período biopsicossocial que ocorre entre 10 anos de idade e 20 

anos incompletos, caracterizado por mudanças físicas, psicológicas e sociais que contribuem 

para o desenvolvimento humano (BRASIL, 2008; WHO, 2009). Inicia-se, em geral, com 

modificações corporais da puberdade e termina com a inserção na sociedade adulta 

(FOMIGLI et al., 2000). 

Durante seu crescimento até atingirem a fase adulta, os adolescentes sofrem 

influências dos “determinantes sociais da saúde”, definidos pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como as condições sociodemográficas e culturais em que as pessoas nascem, 

crescem, vivem, trabalham e envelhecem (VINER et al., 2012). 

Em estudo realizado por Viner e colaboradores (2012) foi observado que os 

determinantes mais fortes da saúde do adolescente são fatores estruturais como a riqueza 

nacional, a desigualdade de renda e o acesso à educação. Verificou-se que a família e a escola 

são instituições cruciais para apoiar os jovens no processo de amadurecimento e 

desenvolvimento biopsicossocial para que possam fazer uma transição saudável para a vida 

adulta. 

Entretanto, em muitos casos as adolescentes não recebem apoio da família, da 

sociedade e do Estado na obtenção de condições necessárias para seu desenvolvimento 

adequado, sendo expostas a fatores de riscos que podem trazer prejuízos à sua saúde como: 

gravidez, doenças sexualmente transmissíveis (DST), uso de substâncias psicoativas, dieta 

pobre em nutrientes e inatividade física (BRASIL, 2008; WHO, 2009). 

A maioria das meninas inicia a vida sexual entre os 15 e 19 anos, sendo frequente a 

associação do início deste ciclo com abuso e violência. Devido à maior susceptibilidade social 

desse grupo populacional, quanto mais jovem é a adolescente, maior a probabilidade de sofrer 

abuso sexual e iniciar a sexarca contra a sua vontade. Logo, são maiores as chances de ocorrer 

gravidez não planejada, além de aumentarem os riscos para DST e distúrbios mentais como 

esquizofrenia e bipolaridade (GARCÍA-MORENO et al., 2005). 

A gravidez precoce e seu impacto na vida dos adolescentes têm sido bem estudados. 

Os fatores que influenciam a gravidez na adolescência são muitos e complexos, como: baixa 
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escolaridade, erotização do corpo na mídia, início precoce da vida sexual, história materna de 

gestação na adolescência, possuir parceiro, possuir amigas grávidas, ter sofrido abuso sexual, 

não possuir mãe, ter baixas aspirações para o futuro, ausência de consultas ginecológicas 

prévias e falta de acesso a métodos anticoncepcionais (AMORIM et al., 2009; MMARI; 

SABHERWAL, 2013). 

Pesquisa realizada em nove cidades brasileiras que avaliou os fatores associados à 

gravidez em adolescentes de baixa renda encontrou associação com o fato de morar com o 

companheiro, utilizar pílula anticoncepcional, menor idade para iniciação sexual, consumo de 

bebida alcoólica e menor divisão das tarefas domésticas na família (DINIZ; KOLLER, 2012). 

Shah e colaboradores (2012), que estudaram grávidas adolescentes indianas 

verificaram que 20% das casadas tinham idade menor que a considerada legal para se 

casarem, que 54% eram analfabetas, que 68,6% eram de baixo nível socioeconômico e que a 

gravidez esteve associada ao maior tamanho da família (p= 0,003). De acordo com os autores, 

o nível socioeconômico influencia a educação e consequentemente o risco de gravidez. Neste 

mesmo estudo foi verificado, ainda, que as causas para o casamento precoce foram pressões 

econômicas, sociais e familiares. 

Pesquisa realizada em cidade americana que buscou identificar a relação da 

desigualdade social com o risco da gravidez na adolescência encontrou que as adolescentes 

mais jovens (< 15 anos) são mais afetadas pelas questões sociais, quando comparadas às 

adolescentes mais velhas, assim como as negaras em comparação com as brancas 

(UPHADYA; ELLEN, 2011). 

Estudos realizados com adolescentes brasileiras grávidas demonstram um perfil de 

jovens com média de idade de 17 anos, majoritariamente pardas ou negras, com, pelo menos, 

cinco anos de estudo, não trabalhadoras, solteiras ou vivendo em união estável (SIMÕES et 

al., 2003; SUZUKI et al., 2007; MORAES et al., 2012).  

Na pesquisa de Santos e colaboradores (2012), que avaliou grávidas adolescentes 

atendidas em uma maternidade pública do município do Rio de Janeiro, verificou-se que a 

idade média materna no parto foi de 17,3 anos, que a maioria das mulheres eram pardas ou 

negras, residiam em domicílio com saneamento adequado e possuíam ensino fundamental. 

 Alves e colaboradores (2012), que avaliaram as características de grávidas 

adolescentes residentes em Pernambuco-Brasil, com objetivo de comparar as de idade entre 

10-14 anos com as de 15 ou mais, não encontraram diferença entre a renda familiar. 
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Entretanto, observaram que, com maior frequência, as grávidas mais jovens eram solteiras, 

realizaram mais de sete consultas de assistência pré-natal (APN) e possuíam menos de oito 

anos de estudo. 

Dados de pesquisa que objetivou investigar a associação da gravidez na adolescência 

com a prematuridade, realizada em hospital universitário no Maranhão, revelam que 72,4% 

das adolescentes possuíam mais de oito anos de estudo, 58,1% viviam em união consensual, 

20,5% iniciaram o pré-natal tardiamente (após o 4
0
 mês gestacional) e 71,9% apresentaram 

assistência pré-natal inadequada (menos de 6 consultas). Nesta mesma pesquisa foi verificado 

que o início tardio do pré-natal (odds ratio - OR = 1,9), a inadequação da assistência pré-natal 

(OR = 1,8) e a ausência de companheiro (OR = 1,9) foram os fatores que mais influenciaram 

para o desenvolvimento do desfecho (MARTINS et al., 2011). 

No Brasil, aproximadamente 18% da população, cerca de 34 milhões de brasileiros, 

são adolescentes, dos quais 49,6% são do sexo feminino (IBGE, 2010). De acordo com os 

dados do Censo Demográfico de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, a taxa de fecundidade diminuiu nas últimas décadas, passando de mais de seis filhos 

por mulher em 1960 para menos 1,9 filhos por mulher em 2010. Essa redução da fecundidade 

imprime importante modificação na estrutura etária do país. Observa-se redução no número 

de indivíduos com menos de 15 anos e aumento no número de idosos, o que está associado à 

maior da expectativa de vida no país. A redução do total de mulheres do grupo etário de 15 a 

19 anos, o declínio das taxas de fecundidade em todas as faixas etárias e a postergação da 

maternidade, principalmente em mulheres com maior escolaridade, são elementos que 

explicam a redução absoluta e relativa dos nascimentos entre a população feminina de 15 a 19 

anos (IBGE, 2010b). 

A fertilidade mundial foi estimada para os anos de 2010 a 2015 em 2,5 filhos por 

mulher, variando de acordo com grau de desenvolvimento econômico das regiões ( locais 

menos desenvolvidos apresentam maiores índices). Na África Sub-Saariana a fertilidade é de 

5,1, enquanto no leste europeu e na Ásia central este índice é de 1,8. A redução nas taxas de 

fecundidade também é uma tendência mundial, embora em alguns locais como países do 

continente africano, Índia e países da América Latina a prevalência da gravidez na 

adolescência ainda seja elevada (UNFPA/ONU, 2013).  

Noventa e cinco por cento das gestações em adolescentes ocorrem em países em 

desenvolvimento (UNFPA/ONU, 2013) e verifica-se que as maiores taxas específicas de 
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fecundidade ocorrem na região africana (117,8), seguida da América Latina (79,7) 

(UNFPA,2014). Entretanto, ocorreu redução da taxa de fecundidade entre as adolescentes nas 

últimas décadas, embora estas regiões da África e América Latina tenham sido as que 

demonstraram menor redução deste indicador no período entre 1990 e 2010. A alta 

fecundidade entre adolescentes nos países da América Latina tem sido relacionada com outros 

indicadores sociais, como a educação e o nível de urbanização, que não apresentaram 

evoluções nos últimos anos (ONU, 2010; UNFPA, 2014). Na figura 1 observa-se o 

comportamento em relação ao número de filhos por adolescentes nas últimas décadas, em 

países da América-Latina. 

Entre países da América Latina, no ano de 2010, as maiores taxas específicas de 

fecundidade, entre adolescentes, são encontradas na República Dominicana (116,3) e no 

Equador (102,2), locais nos quais a fecundidade aumentou entre o ano 2000 e 2010. No Brasil 

seguindo a tendência da população adulta brasileira, ocorreu redução na taxa específica de 

fecundidade entre adolescentes, passando de 93,6 em 2000 a 70,9 no ano de 2010. (UNFPA, 

2014). 

 

Fonte: UNFPA, 2014. 

 

Figura 1: Percentagem de adolescentes segundo o número de filhos no mundo no período de 

1991 a 2011. 
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A fecundidade no Brasil sofre influência da raça, do nível de instrução e da renda 

domiciliar per capita, que são considerados como fatores condicionantes. Entre as 

adolescentes brasileiras de 15 a 19 anos as maiores taxas de fecundidade ocorrem nos grupos 

que se declaram como negras ou pardas, quando comparadas às brancas, entre as que possuem 

fundamental incompleto ou nenhum grau de instrução e entre as que apresentam a renda 

domiciliar per capita entre ¼ a ½ salário mínimo ou nula (IBGE, 2010b) 

No ano de 2012, os nascidos vivos de adolescentes brasileiras representaram 19% do 

total de nascidos vivos do país, e 16,8% do total de nascidos vivos do município do Rio de 

Janeiro (BRASIL, 2014).  

2.1.1 Riscos da gravidez na adolescência 

 

A gestação na adolescência é considerada de risco por estar associada a maiores 

chances de ocorrência dos desfechos maternos: anemia, endometrite puerperal e infecções 

sistêmicas (VIENNE et al., 2009; GIBBS et al., 2012; SAGILI et al., 2012; GANCHIMEG et 

al., 2014). Uma grande parte dos estudos sugere risco maior para a ocorrência de eclâmpsia e 

hipertensão gestacional (MOINI et al., 2002; KUMAR et al., 2007; GANCHIMEG et al., 

2014). Mas, os achados na literatura são controversos, pois algumas pesquisas que 

compararam gestantes adolescentes com adultas não encontraram diferença estatística entre os 

grupos para a ocorrência dessas complicações (SANTOS et al., 2008; OMAR et al., 2010). 

A anemia, intercorrência gestacional mais encontrada em pesquisas com grávidas 

adolescentes, pode causar as seguintes repercussões maternas: comprometimento do 

desempenho físico e mental, pré-eclâmpsia, alterações cardiovasculares, diminuição da 

função imunológica, alterações da função da tireoide e catecolaminas, entre outras. Dentre as 

repercussões da anemia para o concepto, os estudos realizados com gestantes têm apontado 

maior chance de: perdas gestacionais (abortamentos e óbito intrauterino), hipoxemia, 

prematuridade, quadros infecciosos, CIUR e alterações irreversíveis no desenvolvimento 

neurológico (BARKER, 2000; HERCBEG et al., 2000; MILMAN 2008).   

Em relação à idade materna, observa-se que a gravidez na adolescência é um fator 

independente para a morte neonatal e traz maior risco para ocorrência de resultados adversos 

perinatais, como a prematuridade e BPN, principalmente entre as adolescentes mais jovens - 

menores de 16 anos (KURTH et al., 2010; ALVES et al., 2012; VIELLAS et al., 2012). 
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 Em pesquisa indiana realizada por Kumar e colaboradores (2007) com o objetivo de 

investigar os desfechos obstétricos, fetais e neonatais, foi encontrada maior incidência na 

ocorrência de asfixia perinatal, icterícia, síndrome da angústia respiratória e mortalidade fetal 

e neonatal entre os filhos de gestantes adolescentes em comparação aos conceptos das 

gestantes adultas. 

Os riscos para complicações gestacionais e neonatais parecem aumentar com a menor 

idade materna na concepção. Pesquisa realizada na Grécia com gestantes adolescentes 

observou maior risco para o nascimento pré-termo, hipertensão gestacional, anemia e aumento 

da morbidade e mortalidade neonatal, no grupo com idade menor que 16 anos em comparação 

ao grupo com idade entre 16 e 18 anos (TSIKOURAS et al., 2012). 

Em estudo realizado com dois grupos de gestantes tailandesas (adolescentes menores 

de 16 anos e adultas com idade entre 20 e 29 anos) foi observada associação da gravidez 

precoce (antes dos 16 anos) com a ocorrência de anemia, diabetes mellitus gestacional, com o 

nascimento prematuro e com menores médias de peso ao nascer e de duração da gestação 

(CHANTRAPANICHKU; CHAWANPAIBOON, 2013). 

Thaithae e Thato (2011), ao estudarem os desfechos obstétricos e perinatais em 

grávidas tailandesas, adolescentes (11-15 anos e de 16-19 anos de idade) e adultas (20-34 

anos), concluíram que a gravidez na adolescência esteve associada à maior chance de anemia; 

ao nascimento de prematuros extremos (20 – 34 semanas) e de muito baixo peso ao nascer 

(peso < 1500 g); à admissão em unidade de terapia intensiva e às complicações no pós-parto 

(infecções no períneo, ingurgitamento mamário e febre alta). Foi observado que o risco para a 

anemia aumentou com a diminuição da idade e que as adolescentes mais jovens (11-15 anos) 

tiveram duas vezes mais bebês prematuros extremos que as adultas. Em relação ao peso ao 

nascer, as adolescentes entre 16 e 19 anos tiveram 10 vezes mais risco de terem conceptos 

com muito baixo peso ao nascer em comparação às adultas. 

Em pesquisa realizada por Conde-Agudelo e colaboradores (2005), que buscou 

identificar os resultados maternos desfavoráveis relacionados à gestação na adolescência em 

jovens da América Latina, foi encontrado que as adolescentes apresentaram maior risco de 

hemorragia puerperal (OR = 1,23; IC 95% = 1,19-1,27), endometrite puerperal (OR = 2,0; IC 

95% = 1,95-2,09) e episiotomia (OR = 2,09; IC 95% = 2,06-2,12). Foi observado que os 

riscos foram maiores para adolescentes menores de 16 anos, e que entre estas ocorreu risco de 

morte materna de 4,09 (IC 95% = 3,86 - 4,84). 
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A mortalidade materna é menos frequente entre as adolescentes do que em adultas 

(OLIVEIRA, et al., 2013; NOVE et al., 2014). No Brasil, segundo os dados do Sistema de 

Informações de Mortalidade – SIM, os óbitos maternos entre as adolescentes durante o ano de 

2012 representaram 14, 2% do total de óbitos maternos, revelando redução da mortalidade 

materna neste grupo etário em comparação ao ano de 2010, no qual as mortes de mães nessa 

faixa de idade representaram 15,9% (BRASIL, 2012; 2014b).  

No ano de 2012, a maioria das mortes de meninas brasileiras com idade entre 15 e 19 

anos, ocorreu no puerpério, apresentando como principais causas a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, 

infecções puerperais e outras doenças que foram complicadas durante a gravidez. Para as 

jovens da faixa etária de 10 a 14 anos, as mortes ocorreram com maior frequência durante a 

gravidez, parto ou aborto, devido principalmente a doenças complicadas na gravidez, 

eclâmpsia e infecções puerperais (BRASIL, 2014b). A mortalidade materna entre as 

adolescentes possui os mesmos motivos principais desde a última década (BRASIL, 2012; 

2014b). 

Dentre as consequências sociais da gravidez na adolescência é apontada a evasão 

escolar, que prejudica o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, a contribuição para o 

crescimento econômico. Outra consequência é a violência, pois a gravidez é cada vez mais 

reconhecida como uma razão para o suicídio entre meninas grávidas. Além disso, a gestação 

precoce está associada com taxas de fertilidade globais mais elevadas. Na região da América 

Latina e do Caribe, por exemplo, a gravidez precoce diminui menos do que em outras regiões 

do mundo, o que é um fator que dificulta a melhoria das condições de saúde das crianças 

(WHO, 2012). 

2.1.2 A Assistência a Pré-natal e o tipo de parto na gravidez de adolescentes 

 

A atenção à saúde durante o período pré-natal possui como objetivo principal 

proporcionar, por meio de condutas acolhedoras e intervenções adequadas, o nascimento de 

uma criança saudável e garantir o bem-estar do binômio mãe e filho. Deve promover ações de 

promoção e prevenção da saúde, além de fornecer diagnóstico e tratamento adequado para 

problemas que possam vir a ocorrer nesse período (BRASIL, 2006). 

Caminha e colaboradores (2012) avaliaram o cuidado pré-natal oferecido a gestantes 

adolescentes em uma maternidade pública de referência terciária em Fortaleza/Ceará, e 
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encontraram que 62% iniciaram a APN até o 4º mês e 46% realizaram 6 ou mais consultas de 

APN, que a segunda coleta de amostra de exames ocorreu em menos de 42% e que ocorreu 

uma baixa proporção de jovens que receberam orientações sobre APN (56,1%), parto 

(45,4%), cuidados puerperais (42,9%), aleitamento materno (60,7%) entre outros. 

Pesquisa realizada com puérperas adolescentes de Teresina/Piauí demonstrou que 

63,6% das adolescentes iniciaram a APN em tempo adequado, 25% não realizaram o mínimo 

de consultas e 52,3% das gestantes não retornaram à unidade de saúde para consulta pós-

parto, demonstrando que ainda são necessários esforços para garantir melhor assistência pré-

natal/puerperal (VILARINHO et al., 2012). 

Em estudo recente que avaliou a assistência pré-natal (APN) no Brasil, verificou-se 

que as gestantes adolescentes iniciaram mais tardiamente o pré-natal e tiveram menor número 

de consultas, quando comparadas às adultas. Além disso, o baixo acesso a informações sobre 

a maternidade referência e a peregrinação para conseguir internação para o parto foi maior 

para o grupo de adolescentes, refletindo deficiência no sistema de referência hospitalar para 

atenção ao parto (VIELLAS et al., 2014). Essas características do cuidado pré-natal sugerem 

maior risco para desfechos obstétricos e neonatais desfavoráveis, como o BPN, uma vez que a 

APN é considerada como um fator de proteção para saúde materno-infantil (SANTOS et al., 

2012). 

A via de parto mais comum entre gestantes adolescentes é o parto vaginal (GUERRA 

et al., 2007; SANTOS et al., 2008; SASS et al., 2011), embora estudo recente realizado com 

primíparas adolescentes brasileiras tenha encontrado proporção significativa (40%) de casos 

que elegeram o parto cesáreo. Segundo os autores, esse fato esteve associado com maiores 

níveis de escolaridade e classe econômica, com ausência de ocupação, com informação de que 

o parto tipo cesárea é mais seguro, com antecedentes clínicos de risco e intercorrências 

gestacionais, com atendimento em serviço privado e com fato de APN e parto terem sido 

realizados pelo mesmo profissional (GAMA et al., 2014). 

Pesquisa realizada com gestantes entre 12 e 46 anos de cinco regiões do país buscou 

compreender o processo de decisão pelo tipo de parto e verificou a preferência inicial pelo 

parto cesáreo por 28% e que o principal motivo de escolha foi o medo da dor do parto. Foi 

observado que no setor privado 87% realizaram parto cesáreo independente da indicação por 

complicações e que no serviço público a ocorrência de parto cesariano foi maior do que o 

desejado pelas mulheres (DOMINGUES et al., 2014). 
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Santos e colaboradores (2014) que estudaram gestantes adolescentes brasileiras da 

Bahia verificaram que, entre as jovens com 16 anos ou menos, ocorreu associação 

significativa do parto cesáreo com o estado civil solteira (OR = 1,24; IC 95% = 1,16 – 1,34), 

com recém-nascidos (RN) de BPN (OR = 1,34; IC 95% = 1,22 – 1,47) e com o pré-natal 

inadequado (OR = 1,58; IC 95% = 1,12 – 2,23). 

A proporção de cesarianas no Brasil aumentou nas últimas décadas, o que tem sido 

considerado como fator negativo por este tipo de parto estar associado à maior 

morbimortalidade neonatal e maiores riscos maternos (BETTIOL et al., 2000; MILLER et al., 

2013; GAMA et al., 2014). Em pesquisa com puérperas canadenses adolescentes e adultas foi 

encontrado maior risco de parada cardíaca, infecção puerperal, complicações de anestesia, 

histerectomia, tromboembolismo venoso e hemorragia nas mulheres submetidas ao parto tipo 

cesárea em comparação às que elegeram o parto normal (LIU et al., 2007). 

O parto cesáreo tem sido apontado na literatura como fator de risco para a ocorrência 

do BPN (SANTOS et al., 2014). Contudo, segundo Moraes e colaboradores (2012), que 

investigaram os fatores de risco para o BPN em filhos de gestantes adolescentes brasileiras, a 

relação positiva entre BPN e parto cesáreo, existiu em virtude da ocorrência de 

prematuridade. 

2.2 O BAIXO PESO AO NASCER E A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

2.2.1 Definição, epidemiologia e principais causas do Baixo Peso ao Nascer  

 

 Baseada na definição de BPN estipulada pela 29ª Assembleia Mundial da Saúde a 

OMS define como BPN o peso ao nascer inferior a 2500 gramas, independentemente da idade 

gestacional. Este conceito está associado ao fato de que RN com menos de 2500 gramas 

morrem 20 vezes mais do que os que nascem mais pesados (KRAMER, 1987; WHO, 1992; 

WHO, 2004b). Esse termo abrange outras categorias de peso ao nascer como o Muito Baixo 

Peso ao Nascer (peso ao nascer < 1500g) e o Extremo Baixo Peso ao Nascer (peso ao nascer < 

1000 g) (WHO, 2004b). Quanto menor a duração da gestação e o peso ao nascer, maiores são 

os riscos de morte, morbidade e de deficiências (WILCOX, 2001). 
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Anualmente nascem cerca de 20 milhões de crianças com BPN em todo mundo, 

representando cerca de 15,5% de todos nascimentos. As prevalências do BPN variam de 7,0% 

nos países desenvolvidos a 16,5% nos países em desenvolvimento, encontrando-se a maior 

prevalência na região da África do Sul (13%). Na América Latina a prevalência de BPN é de 

9% (WHO, 2014).  

As prevalências de BPN entre filhos de adolescentes, no ano de 2012, para estado e 

município do Rio de Janeiro, foram de 10,2% e 10,96%, respectivamente (BRASIL, 2014). 

Contudo, observa-se grande variação deste indicador nas regiões brasileiras. Em estudos com 

gestantes menores de 20 anos realizados no Sul Sudeste e Nordeste do país foram encontradas 

prevalências de 6,1, 15,1 e 7,5%, respectivamente (ROJAS et al., 2012, NETO et al., 2012, 

GUIMARÃES et al.,2013). 

Lima e colaboradores (2013) que avaliaram a distribuição espacial do BPN no Brasil 

encontraram maiores prevalências nas regiões Sul e Sudeste, que são consideradas regiões 

com melhores condições socioeconômicas, configurando o denominado “paradoxo do BPN”. 

Verificou-se mesma tendência para a prematuridade e observou-se que as maiores taxas de 

mortalidade infantil se concentraram no Norte e Nordeste, regiões menos desenvolvidas. Os 

autores explicam o fenômeno do paradoxo por regiões mais desenvolvidas oferecerem maior 

cobertura da APN, conseguirem atuar reduzindo a mortalidade infantil e em consequência 

possibilitam o nascimento de mais crianças prematuras e de BPN. Nas regiões menos 

desenvolvidas, o menor aporte tecnológico e a menor cobertura de APN, dificultam a redução 

da mortalidade infantil e faz com que a proporção de BPN seja menor, uma vez que quando é 

dado o diagnóstico de morte não registra-se a criança como de BPN. 

 As principais causas para o BPN são o nascimento pré-termo e o CIUR. Existem 

diversos fatores que influenciam e podem contribuir para a prematuridade e o CIUR, como: o 

sexo da criança, visto que meninas pesam menos que meninos; a ordem de nascimento, pois 

primogênitos são mais leves que os subsequentes; a gemelaridade, uma vez que gemelares 

pesam menos que os fetos únicos; a estatura da mãe, pois, mães com baixa estatura tendem a 

ter RN menores; a nutrição e composição corporal materna; a existência de doenças maternas 

e intercorrências gestacionais; o uso de álcool, drogas e cigarros durante a gestação e as 

condições socioeconômicas da mãe (WHO, 2004a). 
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2.2.2. A influência da idade e fatores biológicos maternos sobre o BPN 

 

A idade materna, entre 12 e 19 anos, independente de outros fatores parece estar 

relacionada com a ocorrência do BPN (CAPELLI et al., 2014). Maia e colaboradores (2010) 

investigaram os fatores associados ao BPN e encontraram que mães com idade entre 12 e 13 

anos e entre 16 e 17 anos apresentaram razão de prevalência ajustada de 2,97 e 1,49, 

respectivamente, para ocorrência do desfecho estudado em comparação às adultas. 

 Na adolescência o corpo está em desenvolvimento, logo na ocorrência da gestação, 

pode ainda existir imaturidade física e biológica, além das transformações sociais. Segundo 

Scholl e colaboradores (1994) o crescimento durante a gestação implica em competição por 

nutrientes entre mãe e feto, que está associada à diminuição do peso ao nascer dos filhos de 

adolescentes (SCHOLL et al., 1994). Entretanto, os achados na literatura são controversos, 

pois estudo britânico que avaliou o impacto do crescimento materno sobre o peso ao nascer, 

encontrou que o crescimento não foi associado com o tamanho ao nascer e encontrou ainda 

que as mães que tiveram crescimento durante a gravidez apresentaram RN de maior tamanho 

(p <0,005, OR = 2,51) (JONES et al., 2009). 

A idade em que a adolescente apresenta menarca é reconhecida como um fator que 

pode influenciar no desenvolvimento da gestação. Entretanto, segundo Dunbar e 

colaboradores (2008) a idade na qual jovens brancas engravidam é fortemente associada com 

a idade em que realizam sua primeira relação sexual - sexarca (p <0,001) e com a idade 

ginecológica ( até 5 anos) no momento da sexarca entre adolescentes negras e hispânicas 

(p<0,001). Para os autores a sexarca estaria mediando essa relação da menarca com a primeira 

gravidez e se o período entre a menarca e sexarca forem maiores, menores seriam as chances 

de uma gravidez precoce. O impacto dessa relação da idade ginecológica com a gravidez é 

que de acordo com pesquisa realizada por Scholl e colaboradores (1989) a baixa idade 

ginecológica (< 2 anos) ao engravidar proporciona maior o risco de prematuridade (OR = 

1,77; IC 95% = 1,19 – 2,64) e de BPN (OR = 1,70; IC 95% = 1.01 - 2.88). 

Estudo realizado em 24 países de baixo a médio desenvolvimento, inclusive no Brasil, 

com o objetivo de avaliar a gravidez entre adolescentes, verificou relação entre idade materna 

com o BPN, com prematuridade e com mortes perinatais. Foi observado que a chance para 

ocorrência destes desfechos diminuiu com o aumento da idade materna, sendo maior entre 

adolescentes do que entre as adultas. Menores de 16 anos apresentaram chance (OR) de 1,7 de 
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terem filhos com BPN e de 1,5 para prematuridade. Entre aquelas com 16 anos até 19 anos a 

OR de BPN e prematuridade foram de 1,22 e 1,23, respectivamente, e essas OR se 

mantiveram significativas mesmo após ajuste por fatores de confusão (GANCHIMEG et al., 

2013). 

 Em relação ao número de gestações, estudo britânico que objetivou avaliar o risco de 

prematuridade e de redução do peso ao nascer na primeira e segunda gestação, de 

adolescentes e adultas, encontrou que jovens com idade entre 14 e 17 anos apresentaram 

maior risco para prematuridade (OR = 1,21; IC 95% = 1,01-1,45) e de terem filhos com peso 

reduzido (média = - 24g; IC 95% = - 40, -7) em comparação à adultas. Foi identificado ainda, 

que os riscos para nascimento prematuro (OR = 1,93; IC 95% = 1,38 -2,69) e de redução no 

peso ao nascer (-80g; IC 95% = - 115, - 46) foram maiores na segunda gestação (KASHAN et 

al., 2010).   

 Guerra e colaboradores (2007), ao avaliarem o impacto do estado nutricional de 

gestantes adolescentes no peso ao nascer de seus RN, verificaram que a estatura materna e o 

ganho de peso durante a gravidez apresentaram correlação positiva e significativa com o 

desfecho estudado, encontrando relação inversa entre o peso ao nascer e o Índice de Massa 

Corporal por Idade (IMC/I) pré-gestacional. Entretanto, outros autores relatam existir uma 

relação positiva do estado nutricional pré-gestacional materno com o peso ao nascer do RN 

(FURLAN et al., 2003, SANTOS et al., 2012). Harville e colaboradores (2012) observaram 

em pesquisa americana que, as adolescentes não negras com menor IMC tinham mais chance 

de terem filhos com peso reduzido. 

 Pesquisa realizada com gestantes adolescentes brasileiras avaliou a influência da 

ingestão alimentar sobre o BPN e encontrou que o consumo de proteínas (p= 0,02), lipídeos 

(p= 0,02), ácidos graxos saturados (p = 0,02) e monoinsaturados (p= 0,05), colesterol (p= 

0,01), cálcio (p≤ 0,01), potássio (p= 0,01) e fósforo (p≤ 0,01) foi maior entre as jovens que 

tiveram filhos com peso maior que 2500g (CAMPOS et al., 2013). 

 Algumas carências nutricionais como a deficiência de ferro, vitamina A e vitamina D 

têm sido relacionadas com o menor peso ao nascer (TIELSCH et al., 2008; BODNAR et al., 

2010; RIBOT et al., 2012; URRUTIA; THORP, 2012), embora a maioria dos achados seja de 

estudos realizados com gestantes adultas.  

Em ensaio clínico randomizado controlado, realizado na Índia, para avaliar o efeito de 

dois medicamentos no tratamento da anemia ferropriva, foi observado que as mulheres adultas 
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com anemia severa durante o terceiro trimestre da gravidez apresentaram maior risco de terem 

RN com BPN (BODEAU-LEVINEC et al., 2011). 

 Entretanto, o uso de suplemento medicamentoso à base de ferro durante a gravidez 

parece exercer efeito benéfico sobre o peso ao nascer, contribuindo para prevenção do BPN. 

Segundo Scholl (2011), a suplementação de ácido fólico e ferro, durante a gravidez, promove 

redução da mortalidade infantil. 

Em pesquisa realizada com grávidas indianas, adolescentes e adultas, foi revelado que 

a suplementação com ácido fólico e ferro durante a gestação teve associação negativa com o 

BPN, contribuindo para aumento de 28 gramas no peso ao nascer (BALARAJAN et al., 

2013).  

 Tielsch e colaboradores (2008) investigaram as consequências da presença de cegueira 

noturna (XN) durante a gestação de adolescentes e adultas, e observaram que gestantes com 

presença de XN apresentaram 1,13 mais chances de terem RN com peso inferior a 2500g, 1,7 

mais chances de terem RN com menos de 2000g e 3,38 mais chances de terem RN pesando 

1500g. 

 Estudo de seguimento britânico que avaliou a relação do status de vitamina D, em 

gestantes adultas com o crescimento fetal e neonatal, encontrou associação significativa da 

deficiência de vitamina D com o menor peso ao nascer e com o tamanho pequeno do RN 

segundo a idade gestacional (LEEFELLAR et al., 2010). 

 A presença de hipertensão arterial sistêmica (HAS) é relatada na literatura como fator 

associado ao BPN (KRAMER, 1987; WHO, 2004b), embora na pesquisa realizada por Surita 

e colaboradores (2011) com gestantes adolescentes brasileiras, não foi encontrada essa 

associação. No citado estudo a presença de lúpus eritematoso foi identificada como um fator 

de risco de BPN, aumentando em quase sete vezes a chance de este desfecho ocorrer. 

No estudo de Ferraz e Neves (2011), que investigou os fatores de risco para o BPN em 

gestantes adolescentes e adultas, foi encontrado que a ocorrência da pré-eclâmpsia, a presença 

de infecções durante a gravidez, o parto prematuro, o parto cirúrgico, a história de aborto 

prévia e a história de BPN em RN anterior estiveram associados ao BPN na gestação atual. 

 A relação da prática de tabagismo e do uso de álcool com o BPN de filhos de 

adolescentes foi objeto de estudo de alguns autores (KUO et al., 2010; ROJAS et al., 2012; 

VIANA et al., 2013).  Na pesquisa de Rojas e colaboradores (2012), realizada com gestantes 

adolescentes brasileiras, a associação do tabagismo com o BPN não foi significativa, mas, foi 
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observado que o número de consultas de APN constituiu fator modificável associado ao BPN, 

apresentando impacto significativamente positivo. 

2.2.3. A influência da Assistência Pré-Natal e de fatores sociais sobre o BPN 

 

Como já abordado anteriormente a Assistência Pré-Natal (APN) apresenta o papel de 

garantir o desenvolvimento saudável da gravidez e a ausência deste cuidado, por si só, já 

implica em maiores riscos à saúde materno-infantil. Além disso, gestantes com idade menor 

que 15 anos ou com idade ginecológica inferior a dois anos, são consideradas como em 

situações desfavoráveis para a gravidez (BRASIL, 2012).  

A APN tem sido relatada por alguns autores como fator de prevenção do BPN (KUO 

et al., 2010; SCLOWITZ et al., 2013).  De acordo com Santos e colaboradores (2012) a 

frequência mínima igual a 6 consultas de APN (preconizado pelo Ministério da Saúde – 2006, 

2012), exerce proteção contra o BPN e a prematuridade em filhos de adolescentes. 

 Estudo de coorte, realizado com a população gestante de Pelotas, identificou que a 

recorrência do BPN esteve associada à maior paridade, à ocorrência de prematuridade em 

gestações anteriores, ao RN ser do sexo feminino e ao cuidado pré-natal inadequado 

(SCLOWITZ et al., 2013). 

Pesquisa realizada com gestantes adolescentes e adultas atendidas em instituições de 

saúde no nordeste brasileiro encontrou prevalência de BPN maior entre as adolescentes 

(11,9%) e verificou que os fatores que mais contribuíram para a ocorrência do desfecho, após 

ajuste por confundidores, foram a prematuridade (OR = 21,8; IC 95%  = 16,1 - 29,6), a 

primigestação (OR = 1,5; IC 95% = 1,1 – 2,2) e o número de consultas de pré-natal menor 

que 6 (OR = 1,7; IC 95% = 1,2 – 2,3) (ALMEIDA et al., 2014). 

Além da assistência pré-natal apresentar-se como fator protetor para o BPN, a 

intervenção nutricional durante o pré-natal também exerce papel importante, embora este 

tema, entre gestantes adolescentes, seja escasso na literatura. Em pesquisa realizada no 

Nordeste brasileiro, 50% das adolescentes grávidas estavam em risco nutricional por se 

encontrarem com baixo peso (27,5%) ou sobrepeso (22,5%). Além disso, verificou-se que 

estas apresentavam hábitos alimentares não diversificados e alimentação farta em 

carboidratos, proteínas e gorduras, porém pobre em frutas e legumes, demonstrando que a 



32 

 

 

 

orientação nutricional é de suma importância para o desenvolvimento saudável da gravidez 

nesta população (BELARMINO, et al., 2009).  

A prevenção do pequeno e grande tamanho para idade gestacional dos conceptos ao 

nascer é outro papel do cuidado nutricional durante o pré-natal que pode ser citado. Pesquisa 

brasileira com gestantes adultas identificou que o IMC ao final da gestação foi fator de 

proteção independente para o pequeno tamanho ao nascer (OR = 0,9; IC 95% = 0,8 – 0,9) e 

que a obesidade no final da gestação foi fator de risco para o grande tamanho ao nascer (OR = 

3,6; IC 95% = 1,1 – 11,7). Segundo este estudo, o crescimento fetal está associado de forma 

independente ao estado nutricional ao final da gravidez, sendo este um fator passível de 

prevenção que pode ser feita por meio da intervenção nutricional e que influencia para 

ocorrência do desfecho avaliado na presente dissertação (NOMURA et al., 2012). 

Santos e colaboradores (2013) ao avaliarem o impacto da intervenção nutricional 

sobre o peso ao nascer de filhos de adolescentes observaram que as adolescentes que não 

receberam assistência pré-natal nutricional tiveram até 3,5 (IC 95% = 1,40 - 8,44) mais 

chances de terem filhos com BPN. De acordo com dados de pesquisa realizada por Vitolo e 

colaboradores (2011), a orientação nutricional individualizada também pode promover 

redução na velocidade de ganho de peso em gestantes adolescentes e adultas com excesso de 

peso, possibilitando a prevenção de complicações durante a gestação e parto. 

Segundo achados de estudo com gestantes adultas brasileiras a ANPN pode ainda 

exercer efeito protetor para anemia (OR = 0,42; IC 95% = 0,25 – 0,72) e para cegueira 

noturna (OR = 0,38; IC 95% = 0,19 – 0,76) durante o período gestacional, contribuindo para a 

redução da prevalência destas carências nutricionais na gravidez, que de acordo com estudos 

estão associadas ao BPN (CHAGAS, et al., 2011). 

Outro fator que influencia a ocorrência de BPN nos filhos de adolescentes, segundo 

pesquisa americana, é a ausência da figura paterna. As mães adolescentes, que não possuíam 

parceiros presentes, apresentaram risco de 1,19 (IC 95% = 1,15 – 1,23) e 1,53 (IC 95% = 1,41 

– 1,67) de terem filhos com BPN e muito baixo peso ao nascer, respectivamente (ALIO et al., 

2011). 

Em relação ao comportamento da adolescente perante a gravidez encontram-se alguns 

estudos que abordam a aceitação da gravidez nesta fase da vida e suas implicações. Segundo 

meta-análise de Shah e colaboradores (2011) a gravidez indesejada ou inoportuna é fator que 

aumenta em 1,4 (OR = 1,36; IC 95% = 1,25 – 1,48) vezes a chance de ocorrer o BPN.  



33 

 

 

 

Em pesquisa com o objetivo de conhecer os conflitos vivenciados pelas adolescentes 

brasileiras grávidas, Moreira e colaboradores (2007) encontraram que a aceitação da gravidez 

pela jovem esteve associada à reação dos pais e ao baixo nível socioeconômico. E Phipps e 

Nunes (2012), que avaliaram a associação de intenção de engravidar com riscos à saúde 

materno-infantil, encontraram que a falta de preparo emocional da adolescente ao conceber a 

gestação esteve associada com a inadequação do cuidado pré-natal (OR = 2,7; IC 95% = 1,27 

– 5,72).  

Dentre os fatores socioeconômicos, a escolaridade, a baixa renda e as inadequadas 

condições de moradia, como a superlotação de pessoas, moradias com parede de argila, 

madeira, palha ou plástico e a ausência de sistema de esgoto sanitário, são descritas como 

fatores associados à ocorrência de BPN e de prematuridade (VETTORE et al., 2010). Dados 

de pesquisa americana recente demonstraram associação entre o maior o grau de escolaridade 

e de aspiração na vida acadêmica, entre adolescentes, com melhores desfechos perinatais, 

inclusive em relação ao maior peso ao nascer (XIE et al., 2014). 

2.2.4 Consequências do Baixo Peso ao Nascer  

 

O BPN está associado com maior risco de morte e com maior risco para o surgimento 

de doenças no RN, durante infância, adolescência ou vida adulta (BARKER, 1992; 2004; 

MELO et al., 2008). 

 Coutinho e colaboradores (2011), ao realizarem estudo de coorte retrospectivo 

brasileiro com nascidos vivos entre 1986 e 2004, avaliaram os desfechos perinatais 

relacionados ao BPN. Foi observado pelos autores que os RN que tiveram BPN apresentaram 

com maior frequência: má formação congênita (Risco relativo – RR = 2,86; IC 95% = 2,24 -

3,64), baixo valor de apgar no quinto minuto de vida (RR = 6,69; IC 95% = 5,32 – 8,42), 

prematuridade (RR = 20,8; IC 95% = 2,24 – 3,64) e alteração no volume de líquido 

amniótico, principalmente oligodramnia (RR = 1,97; IC 95% = 1,75 -2,22). Foi observada 

ainda, associação do BPN com a indução do parto (Risco relativo – RR = 1,62; IC 95% = 1,43 

- 1,84) e com o parto cesáreo (RR = 2,27; IC 95% = 2,03 – 2,53). Todas estas variáveis 

apresentaram a significância citada acima, após ajuste pela idade materna, pelo hábito de 

fumar, pela escolaridade, pela massa corporal e pelo tempo de início do pré-natal. 
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 Segundo Hack e colaboradores (1991), crianças com muito baixo peso ao nascer e 

menor perímetro cefálico aos oito meses apresentam maiores chances de desenvolver função 

cognitiva ruim (prejuízos neurológicos e menor escore de coeficiente de inteligência), baixo 

desempenho escolar e pior comportamento aos oito anos de idade. 

 Em estudo de coorte realizado em Pelotas – Rio Grande do Sul, no qual foram 

avaliadas crianças nascidas no ano de 1993 até os 11 anos de idade, verificou-se associação 

entre BPN e problemas de saúde mental. Na análise multivariada, mesmo após o ajuste pelas 

variáveis confundidoras, observou-se que o escore z < - 2DP peso/idade ao nascer; escore z < 

- 2DP IMC/ idade ao nascer e o escore z < - 2DP perímetro cefálico ao nascer apresentaram 

associação com problemas de saúde mental aos 11 anos. Os problemas mentais avaliados 

foram: sintomas emocionais, de desatenção e hiperatividade, de conduta e de socialização 

com os pares (GALLO et al., 2011). 

 Espírito Santo e colaboradores (2009) estudaram pré-escolares brasileiros que 

nasceram prematuros e com BPN (entre 1500 e 2499 g) e encontraram alta prevalência de 

transtornos cognitivos e comportamentais, incluindo fatores preditivos de transtorno de déficit 

de atenção, em comparação aos controles descritos na literatura. 

 Em outro estudo de coorte com o objetivo de identificar o desenvolvimento cognitivo, 

comportamental e social em escolares brasileiros nascidos prematuros e com BPN, apontou 

baixo risco para associação entre esta condição ao nascer com a ocorrência de distúrbios no 

desenvolvimento cognitivo e social, mas identificou que a condição socioeconômica da 

criança é um fator que pode aumentar esse risco (FAN et al., 2013). 

 Pesquisa realizada com crianças da região Nordeste do Brasil para avaliar a influência 

do BPN no estado nutricional ao final do primeiro ano de vida, verificou que aquelas nascidas 

com peso entre 1500 e 2499 g apresentaram 29 vezes mais chances de risco nutricional aos 12 

meses de idade, quando comparadas às crianças com peso ao nascer maior ou igual a 3500g 

(MOTTA et al., 2005). 

 Ao avaliar a função imunológica de crianças que nasceram com BPN em uma coorte 

indiana, Raquib e colaboradores (2007) identificaram que o BPN provoca alterações no 

sistema imunológico em comparação a crianças que nascem com peso normal. Segundo os 

autores, o BPN pode causar diminuição da reserva imune na idade pré-escolar, causando 

maior vulnerabilidade para doenças infecciosas. 
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A ocorrência de certas doenças crônicas como a obesidade, hipertensão arterial, 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e síndrome metabólica (SM) têm sido associadas ao BPN, 

podendo ser desenvolvidas durante a infância, adolescência ou na vida adulta (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2010).  

 Estudo realizado com crianças indianas, que procurou estabelecer a relação do BPN 

com a resistência à insulina na infância, encontrou que crianças que nasceram com BPN 

apresentaram maiores médias das concentrações séricas de glicemia de jejum, insulina de 

jejum e maior valor médio do indicador de resistência à insulina – HOMA IR (GUPTA et al., 

2006). 

 Lemos e colaboradores (2009) investigaram a associação do peso ao nascer com a 

resistência à insulina em crianças brasileiras de 5 a 8 anos de idade e observaram associação 

positiva da circunferência de cintura com o peso ao nascer (p< 0,01) e da circunferência de 

cintura com o índice HOMA (p< 0,01). As crianças que nasceram com menor peso 

apresentaram maiores índices de resistência à insulina. 

Lurbe e colaboradores (2009) avaliaram o impacto do BPN e da obesidade em 

adolescentes espanhóis e verificaram que os nascidos com baixo peso e que eram obesos 

apresentaram maiores valores de pressão arterial em comparação aos demais (obesos sem 

BPN, eutróficos com BPN, eutróficos sem BPN). Foi observada ainda, interação estatística 

entre BPN e obesidade (p < 0,005). 

Na revisão de meta-análise realizada por Silveira e Horta (2008), que objetivou 

identificar a relação do peso ao nascer com a síndrome metabólica (SM), foi encontrado que 

crianças que tiveram BPN apresentaram 2,5 vezes mais risco de desenvolverem SM. 

O desenvolvimento das patologias descritas anteriormente e sua associação com o 

BPN tem sido relacionado ao conceito de “Programação Fetal” em diversas pesquisas 

(SILVEIRA; HORTA, 2008; XIAO et al., 2010; SANTOS; OLIVEIRA, 2011). 

O termo “Programação fetal/ metabólica” se originou a partir da teoria da origem fetal 

das doenças do adulto (BARKER, 1992). De acordo com Barker (1995), a nutrição deficiente 

durante a gestação e infância precoce originaria uma adaptação metabólica e/ou estrutural 

permanente, que aumentaria o risco de desenvolvimento de doença coronária e outras doenças 

associadas, como hipertensão arterial, diabetes e acidente vascular cerebral (AVC), na vida 

adulta. 
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 Na figura 2 observam-se os princípios da teoria de Barker (1995) na programação 

metabólica. 

 

Figura 2: Hipótese da origem fetal de doenças na vida futura relacionadas à desnutrição no 

ambiente intrauterino. Adaptado de Barker (1995). 

 

Class e colaboradores (2014), ao investigarem a relação do peso ao nascer com a 

morbidade e mortalidade em indivíduos que participaram de uma coorte indiana, verificaram 

que para aqueles nascidos com baixo peso ocorreu maior risco de mortalidade (RR= 2,69; IC 

95% = 2,05 - 3,53) e maior risco de morbidade, relacionada ao desenvolvimento de diabetes 

mellitus tipo 2 - DM2 (RR = 1,79; IC 95% = 1,50 - 2,14). 

Estudo europeu que avaliou a relação entre crescimento intrauterino e a ocorrência de 

SM em adultos jovens (26 -31 anos de idade) identificou que o peso ao nascer apresenta 

relação inversa com a pressão arterial (PA), com as concentrações séricas de glicose, com o 

colesterol total e LDL. Segundo os autores, o BPN indica maior risco de ocorrer SM em 

adultos jovens e maiores concentrações séricas de triglicerídeos e aumento da PA 

(RAMADHANI et al., 2006). 

 Coorte americana, que investigou o crescimento linear e o ganho de adiposidade de 

jovens nascidos prematuros e com BPN, encontrou que o rápido crescimento durante a 
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infância aumentou o risco de sobrepeso e obesidade ao longo da vida (BELFORT et al., 

2013). 

Pesquisa inglesa recente que objetivou compreender a influência do baixo peso no 

nascimento sobre o desenvolvimento da doença renal na fase idosa (60 – 64 anos), encontrou 

que para cada 1 quilograma a menos de peso ao nascer, ocorreu diminuição da taxa de 

filtração glomerular (2,25 ml/ 1,73m2 a menos). Foi observada também associação do peso ao 

nascer com a média de hemoglobina glicada (p= 0.06) e aumento da pressão sistólica (p= 

0,004), que são patologias que podem influenciar no surgimento de doença renal 

(SILVERWOOD et al., 2013). 

Gomes e colaboradores (2013) realizaram pesquisa em São Paulo, com objetivo de 

avaliar a associação do BPN com fatores de risco cardiovascular na infância, e não 

encontraram nenhuma associação com os fatores: IMC (=22,0; IC 95% = 23,69 – 20,27; p = 

0,02), glicose de jejum (=21,9; IC 95% = 23,9 – 20,07; p = 0,05), circunferência de cintura 

(=20,03; IC 95% = 20,07 – 20,01; p = 0,10), pressão arterial sistólica (=23,32; IC 95% = 

27,60 – 0,96; p = 0,12) e concentração de colesterol total (=23,19; IC 95% = 216,43 – 10,05; 

p = 0,64). 

 Marlin e colaboradores (2015), ao realizarem revisão sistemática com meta-análise 

para avaliar se o baixo peso ao nascer em crianças a termo seria anormal, encontrou forte 

associação do BPN com a mortalidade neonatal (OR = 2,64; IC 95% = 1,45 – 4,82), sendo 

esta ainda maior quando o peso ao nascer foi menor do que 1,5 quilos (OR = 48,6; IC 95% = 

28,62 – 82,53).  

 Em revisão sistemática, com meta-análise que avaliou a relação do BPN de crianças a 

termo com o desenvolvimento de morbidade durante a infância (obesidade, hipertensão, 

diabetes mellitus tipo 1, asma, hipercolesterolemia, dificuldade de aprendizado e estrabismo), 

não encontrou associação significativa (OR= 0,98; IC 95% = 0,88 - 1,10). Entretanto, foi 

observada e considerada inconsistente pelos autores a associação do BPN com a morbidade 

durante a vida adulta (OR = 1,39; IC 95% = 1,14-1,69) (MARLIN et al., 2014). 
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2.2.5 A aplicação da modelagem hierarquizada para avaliação do BPN. 

 

 Diante do exposto observa-se que o BPN é um desfecho negativo da gravidez, com 

diversas repercussões para a criança e ainda para a economia de seu país. Como já 

demonstrado nos estudos citados anteriormente, percebe-se que o BPN possui etiologia 

multifatorial, sendo influenciado por diferentes fatores, tanto de ordem social quanto 

biológica, o que o torna objeto de estudo de grande relevância principalmente por ser passível 

de prevenção em muitos casos. 

A análise hierarquizada tem sido utilizada por pesquisadores pela incorporação de 

variáveis em níveis hierárquicos diferenciados de determinação em relação ao desfecho 

estudado. Nessa modelagem, os determinantes distais (fatores ambientais, socioculturais, 

demográficos e socioeconômicos) influenciam os determinantes intermediários (fatores 

comportamentais e de saúde/doença) e estes influenciam os determinantes proximais (fatores 

de ordem biológica que agem de maneira mais direta sobre o desfecho) (MOSLEY; CHEN, 

1984). Dessa forma, por meio de uma estrutura hierarquizada, é possível a visualização do 

desfecho em sua totalidade; ou seja, é possível uma compreensão de sua complexidade, ao 

considerar a força da influência que cada um dos fatores exerce sobre sua ocorrência, bem 

como as inter-relações e interdependências desses distintos fatores no desencadeamento de 

eventos que conduzem a esse desfecho (MOSLEY; CHEN, 1984).  

Neste tipo de análise os possíveis determinantes são selecionados a partir da busca 

bibliográfica (referencial teórico-conceitual), e o pesquisador decide em que ordem entrarão 

no modelo. Em geral, os possíveis determinantes mais conhecidos na literatura são colocados 

no modelo primeiro pela sua ordem de importância em prever o desfecho, e após esta etapa é 

possível que o pesquisador adicione novos determinantes ao modelo (FIELD, 2009).  

A introdução das variáveis se dá em etapas, iniciando com as variáveis dos níveis mais 

distais e introduzindo-se simultaneamente apenas variáveis de um mesmo nível. O efeito de 

cada variável sobre o desfecho é interpretado como ajustado para as variáveis pertencentes 

aos níveis hierarquicamente anteriores (mais distais) e para os efeitos das variáveis que se 

encontram no mesmo nível (VICTORA et al., 1997). 

Oliveira e colaboradores (2010) construíram um modelo hierarquizado para avaliar os 

determinantes da mortalidade fetal e infantil, com quatro níveis de hierarquia (distal, 

intermediário 1, intermediário 2, proximal) e encontraram que o cuidado pré-natal e ser do 



39 

 

 

 

sexo feminino foram fatores de proteção para mortalidade infantil, enquanto que não ser 

branca e ter sofrido agressão física foram fatores de risco. O BPN e a prematuridade 

constituíram fatores de risco tanto para mortalidade fetal quanto infantil. 

 Na pesquisa de Zanini e colaboradores (2011), que objetivou avaliar os determinantes 

da mortalidade neonatal no Rio Grande do Sul, também elaborou-se modelo hierarquizado, 

com três níveis de hierarquia: Proximal (variáveis relacionadas ao estado de saúde da 

criança); intermediárias (fatores maternos) e distais (variáveis socioeconômicas e de serviços 

de atendimento e de serviço de saúde). Os autores encontraram que a taxa de pobreza e o 

percentual de domicílios com abastecimento de água de associaram ao desfecho estudado. 

 Embora sejam escassos estudos sobre os fatores determinantes do BPN que foram 

realizados com o uso desta modelagem, Almeida e colaboradores (2014) aplicaram um 

modelo hierarquizado, com três níveis de hierarquia (distal, intermediário e proximal), para 

identificar os determinantes do BPN filhos de gestantes adultas e adolescente. E encontraram 

que fatores intermediários como possuir menos de 6 consultas de pré-natal  (p< 0,001) e ser 

primigesta (p = 0,0005), foram determinantes do BPN, assim como o fato da criança ser 

prematura, que é um fator de ordem biológica (p< 0,001). 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

A gravidez no período da adolescência é considerada de risco devido à imaturidade 

biológica e vulnerabilidade social da mãe, bem como aos consequentes desfechos que podem 

ocorrer como: pré-eclâmpsia, eclâmpsia, prematuridade, BPN, e CIUR. 

O BPN é um dos principais desfechos negativos da gravidez na adolescência e um 

importante fator de risco para a morbimortalidade neonatal e infantil, além de gerar 

consequências que se estendem para a vida adulta. É considerado um indicador de saúde 

pública, por sua ocorrência ser consequente à interferência de fatores ambientais, 

sociodemográficos e nutricionais, incluindo o baixo peso, durante o período gestacional. 

Atualmente a literatura é extensa em relação a estudos que avaliaram o BPN e sua 

associação com possíveis fatores de risco. Entretanto, o presente estudo traz um diferencial, 

qual seja o de utilizar a análise hierarquizada dos determinantes do BPN entre gestantes 

adolescentes. A hierarquização dos determinantes convoca a um esforço de abordagem 

ampliada na compreensão dos problemas e desafios que conformam o BPN em gestantes 

adolescentes, contribuindo para o planejamento e organização de ações estratégicas, tanto nos 

espaços dos serviços de saúde, de governos, quanto acadêmico. 

O presente estudo avaliará gestantes adolescentes atendidas em uma maternidade 

escola do município do Rio de Janeiro, que acolhe clientela com características similares a de 

outros serviços públicos desse mesmo município. E pretende-se contribuir para a 

compreensão dos fatores determinantes do BPN de filhos de mães adolescentes atendidas no 

Rio de Janeiro, contribuindo para o aperfeiçoamento da qualidade da atenção pré-natal e, 

consequentemente, para a redução na prevalência desse desfecho indesejado que pode 

influenciar negativamente a saúde do concepto, desde os primeiros anos de vida até a fase 

adulta.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo geral: 

 

- Identificar os fatores determinantes do baixo peso ao nascer em filhos de gestantes 

adolescentes atendidas em uma maternidade escola pública do município do Rio de Janeiro, 

por meio da análise hierarquizada.  

4.2 Objetivos específicos: 

 

- Descrever o perfil das gestantes adolescentes a partir de características sociodemográficas, 

biológicas, obstétricas, antropométricas e da assistência pré-natal. 

 

- Identificar as condições ao nascer dos conceptos. 

 

- Avaliar a prevalência do baixo peso ao nascer dos conceptos. 

 

- Verificar a associação entre o baixo peso ao nascer e variáveis relacionadas a seus possíveis 

fatores determinantes nos níveis proximais, intermediários e distais. 
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5. MÉTODOS 

5.1 Delineamento do estudo: 

 

Trata-se de um estudo analítico transversal. 

5.2 Local de Estudo: 

 

O local selecionado para o estudo é uma maternidade pública localizada no município 

do Rio de Janeiro. 

A maternidade estudada oferece serviço público e tem como finalidade prestar 

assistência multiprofissional ao grupo Materno-Infantil, sendo especializada nas linhas de 

cuidados à saúde de gestantes e recém-nascidos de alto risco. Possui ambulatórios 

especializados na assistência pré-natal (hipertensão arterial, diabetes, gestação gemelar, 

patologias fetais e adolescentes), programa de rastreio de risco para gestantes no primeiro 

trimestre, planejamento familiar para mulheres de risco, genética pré-natal e medicina fetal. 

Possui como objetivos: oferecer uma assistência de qualidade, formação profissional, e o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação tecnológica (UFRJ, 2014). 

É uma unidade de saúde referência na assistência pré-natal (APN) e na assistência 

nutricional pré-natal para gestantes adolescentes. O ambulatório de pré-natal da maternidade 

atende gestantes adolescentes e promove a atenção integral a este grupo, que é considerado de 

risco por Comitês Nacionais e Internacionais de Saúde. As gestantes recebem atendimento de 

pré-natal individual e em grupo, por equipe interdisciplinar, incluindo médicos, nutricionistas, 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas e musicoterapeuta (UFRJ, 2014). 

Há alguns anos o Grupo de Pesquisa em Saúde Materno Infantil (GPSMI) do Instituto 

de Nutrição Josué de Castro da UFRJ vêm realizando estudos na referida maternidade, com 

objetivo de identificar o perfil das gestantes atendidas e avaliar o efeito da intervenção 

nutricional sobre o resultado perinatal de mulheres adultas, adolescentes e com diabetes 

mellitus. As pesquisas vêm contribuindo para o aperfeiçoamento dos protocolos de 

atendimento de nutrição e da assistência nutricional no pré-natal e no puerpério. 
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5.3 População e Amostra 

 

Este estudo faz parte do Projeto “Programa de acompanhamento nutricional pré-natal 

para gestantes adolescentes”, desenvolvido sob a responsabilidade do GPSMI do Instituto de 

Nutrição Josué de Castro (INJC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

A população do estudo original foi constituída de todas as gestantes adolescentes 

(idade cronológica na concepção < 20 anos) atendidas em uma maternidade pública do 

município do Rio de Janeiro e seus respectivos recém-nascidos. Foram incluídas neste estudo 

gestantes que receberam a APN na referida maternidade durante os períodos de julho 2004 a 

janeiro de 2006 (n= 542), de novembro de 2007 a fevereiro de 2010 (n= 204), de janeiro a 

dezembro de 2013 (n= 85) e que atenderam aos critérios de inclusão.  

Foram consideradas elegíveis as gestantes com idade menor que 20 anos na 

concepção, que receberam APN, com gestação de feto único e sem doenças com início prévio 

à gestação. 

Aproximadamente 840 gestantes adolescentes foram atendidas no pré-natal ou parto 

na referida maternidade durante os períodos acima referidos. 

 Para seleção da amostra desta pesquisa, o registro da informação do peso ao nascer foi 

considerado critério de elegibilidade, além dos critérios de inclusão descritos acima (figura 3). 
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Figura 3: Modelo demonstrativo da seleção da amostra do estudo - Rio de Janeiro (2004 – 2013). 

(n=751). 

 

Foram excluídas 94 

gestantes/conceptos por falta do 

registro do peso ao nascer em 

prontuário e abortos (n = 35) 
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5.4 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados do estudo original ocorreu tanto por meio de consulta aos 

prontuários das gestantes e dos conceptos, como por entrevista realizada com as gestantes 

adolescentes nas consultas de nutrição no pré-natal. Toda a coleta de dados foi realizada por 

equipe treinada e supervisionada, composta por nutricionistas com experiência em assistência 

pré-natal de baixo e alto risco, alunos de graduação, aperfeiçoandos, mestrandos e 

doutorandos do GPSMI. 

5.4.1 Avaliação das características sociodemográficas, obstétricas, biológicas e da 

assistência pré-natal. 

 

 Os dados sobre condições sociodemográficas investigados foram: idade materna na 

concepção, escolaridade, renda familiar per capita, número de pessoas da família, local de 

moradia, cor da pele autodeclarada, estado marital, condições de saneamento, planejamento 

da gestação e aceitação da gestação pela gestante. 

A respeito das características obstétricas e biológicas da mãe foram pesquisadas: 

menarca, sexarca, idade ginecológica, número de gestações, intervalo intergestacional, 

história de BPN em gestação prévia, história de aborto, estado nutricional pré-gestacional, 

adequação do ganho de peso na gestação, presença de intercorrências gestacionais, uso de 

suplementos nutricionais durante a gestação, uso de drogas e de cigarro durante a gravidez e 

duração da gestação (calculada pela data da última menstruação – DUM, ou pela 

ultrassonografia – US). 

Quanto às características da assistência pré-natal foram coletadas: número de consultas 

de pré-natal, idade gestacional da primeira consulta de pré-natal e em qual período esta 

gestante foi atendida na referida maternidade, que foi uma variável representativa da 

assistência nutricional recebida durante o pré-natal. As gestantes, atendidas entre os anos de 

2007 a 2010 (denominadas como Grupo II), receberam assistência nutricional padronizada, 

caracterizada por: início precoce do acompanhamento com o nutricionista no pré-natal, ou 

seja, a primeira consulta ocorreu concomitante a primeira consulta de pré-natal na 

maternidade, realização de no mínimo 4 consultas individuais com o nutricionista, 

intercaladas com consultas em grupo, onde eram realizadas ações de vigilância e prevenção 
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de intercorrências clínicas e avaliação nutricional individualizada (SANTOS et al., 2013). A 

assistência nutricional recebida pelas gestantes atendidas na maternidade entre os anos de 

2004 a 2006 (denominadas como Grupo I) e no ano de 2013 (denominadas como Grupo III) 

caracterizava-se pelo encaminhamento das gestantes ao nutricionista em qualquer idade 

gestacional, conforme a presença de desvio ponderal ou intercorrência já instalada e, não foi 

obedecido o calendário mínimo de 4 consultas. 

 

5.4.2 Avaliação de intercorrências gestacionais 

 

Foi avaliada, por meio de consulta aos prontuários e com base no parecer médico e nos 

exames complementares, a presença das seguintes intercorrências gestacionais: anemia, 

cegueira noturna, diabetes gestacional, síndromes hipertensivas da gravidez (hipertensão 

gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia) e outras intercorrências.  

Os exames de rotina previstos na APN utilizados para a coleta de dados (glicemia de 

jejum, teste de tolerância oral à glicose - TOTG, hemoglobina, hematócrito, proteínas séricas, 

urina, parasitológico, ultrassonografia) foram avaliados segundo a recomendação do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2005; 2006). 

Para identificar o diagnóstico de anemia foi adotado como referência o valor de 

hemoglobina <11g/dl (BRASIL, 2006). 

O diagnóstico de cegueira noturna (XN) gestacional foi identificado por meio do 

indicador funcional, constituído de entrevista padronizada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS - WHO, 1996) e validado segundo o indicador bioquímico - retinol sérico 

(SAUNDERS et al., 2005). Caso a gestante possuísse algum problema de visão, era 

questionada sua capacidade visual com o uso de óculos ou lente de contato para a correção do 

problema relatado (SAUNDERS et al., 2005).  

Para diagnóstico de síndromes hipertensivas gestacionais foram adotados os critérios 

expostos no quadro 1. 
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Quadro 1: Critérios utilizados para o diagnóstico das Síndromes hipertensivas gestacionais. 

Hipertensão Arterial = Pressão arterial (PA) sistólica ≥ a 140 mmHg  

e/ou diastólica ≥ a 90mmHg 

Tipos PA Sintomas 

Hipertensão gestacional ≥ 140/90 Início após a 20ª semana gestacional 

Pré-eclâmpsia ≥ 140/90 Alteração da PA após a 20ª semana com 

desenvolvimento de proteinúria (> 300mg/24h). 

Eclâmpsia ≥ 140/90 presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas 

em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não 

causadas por epilepsia ou qualquer outra doença 

convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no 

puerpério imediato. 

Fonte: BRASIL, 2006 (Ministério da Saúde).  

 

A presença de diabetes mellitus gestacional (DMG) nas gestantes atendidas até o ano 

de 2010 foi identificada segundo critérios da American Dietetic Association - ADA (2000) e 

do Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus (2003), que 

recomendam que gestantes que apresentem níveis de glicose de > 130 mg /dL após 1 hora o 

teste de tolerância oral à glicose (TOTG), com 50g de glicose anidra, devem ser 

encaminhadas para realizar outro TOTG com 100g de glicose anidra de 1h, 2h e 3h após a 

ingestão. Caso os valores desses testes fossem maiores ou iguais a 95 mg / dL (em jejum), 

180 mg / dL (1h), 155 mg / dL (2h), 140 mg / dL (3h), o diagnóstico de DMG era confirmado. 

Para gestantes atendidas após o ano de 2010 ocorreu alteração na forma de diagnóstico 

do DMG na maternidade de estudo. Foi adotada a nova recomendação da International 

Association of Diabetes Study Group - IADPSG (2010) que sugere como pontos de corte para 

diagnóstico de DMG: glicemia de jejum ≥ 92 mg/dl; TOTG -75g : ≥ 180 (1h), ≥153 (2h). Esta 

recomendação sugere que todas as gestantes realizem o teste de tolerância oral à glicose -75 g 

entre a 24
a 

e 28
a
 semana gestacional, considerando-se DMG, uma única alteração de um dos 

valores:  ≥ 92 (jejum), ≥ 180 (1h) e ≥ 153 (2h). 

5.4.3 Avaliação antropométrica 

 

A avaliação antropométrica foi realizada a partir das medidas de peso pré-gestacional 

ou medido até a 13
a
 semana gestacional, estatura e peso pré-parto ou da última consulta do 
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pré-natal. As medidas, tomadas de forma padronizada (LOHMAN et al.,1988; BRASIL, 

2005), por equipe treinada, por meio de entrevista e pesagem direta realizadas durante a 

consulta de Nutrição, foram obtidas por meio de consulta aos prontuários. 

Para avaliar o estado nutricional antropométrico foi utilizado o IMC pré-gestacional. A 

classificação do estado nutricional foi realizada de acordo com os pontos de corte de IMC 

recomendados pela World Health Organization (WHO, 2007), segundo a idade, em anos e 

meses, para meninas, e segundo a recomendação brasileira para o Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN) proposta pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008) 

adaptada por Saunders et al. (2012) – quadro 2. 

O ganho de peso gestacional foi calculado e classificado (abaixo/ adequado/ acima) 

segundo as recomendações do Institute of Medicine - IOM (2009), validado por Barros e 

colaboradores (2014).  

 

         Quadro 2: Classificação do IMC pré-gestacional para adolescentes do sexo feminino e 

recomendação do ganho de peso total para a gestação 

Percentil para a Idade em 

meses e anos 

Diagnóstico nutricional 

pré-natal 

Ganho de peso total (Kg) 

< p3 Baixo Peso (BP) 12, 5- 18,0 

≥ p3 e < p85 Adequado (A) 11,5 – 16,0 

≥ p85 e < p97 Sobrepeso (S) 9,0 – 11,5 

≥ p97 Obesidade (O) 5,0 - 9,0 

Adaptado de Saunders et al. (2012) Adaptação do Ministério da Saúde (2008).  

 

5.4.4 Condições ao nascer dos conceptos 

 

Sobre os recém-nascidos foram investigadas as seguintes informações: sexo, peso e 

idade gestacional ao nascer (segundo a data da última menstruação - DUM, ou 

ultrassonografia – US), condições ao nascer (natimorto, óbito fetal, neomorto, aborto ou 

nascido vivo), correlação peso/idade gestacional (PEDREIRA et al., 2011), tipo de parto, 

índice de apgar (avaliação no primeiro e quinto minuto de vida) e intercorrências neonatais. A 

avaliação das intercorrências neonatais ocorreu a partir da consulta aos registros nos 
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prontuários médicos e investigou-se a presença de intercorrências metabólicas (hipoglicemia 

neonatal e icterícia); respiratórias, malformação congênita; infecção e outras. 

5.5 A construção do modelo hierarquizado: 

A variável desfecho no estudo foi o BPN (peso ao nascer < 2500g), cuja informação 

foi obtida por meio de consulta ao prontuário das puérperas adolescentes e dos neonatos.  

As variáveis independentes estudadas foram: fatores sociodemográficos; dados da 

assistência pré-natal; dados biológicos, e obstétricos da puérpera.  

Foi elaborado um modelo teórico hierarquizado - figura 4 (MOSLEY; CHEN, 1984; 

VICTORA et al., 1997) com os possíveis fatores determinantes do BPN, escolhidos com base 

na revisão de literatura (SLAP; SCHWARTZ, 1989; FRASER et al., 1995; GAMA et al., 

2001, CARNIEL et al., 2008, SANTOS et al., 2008; SASS et al., 2011; FERRAZ e NEVES, 

2011; COSTA et al. 2011; HARVILLE et al. 2012; SANTOS et al., 2012; MORAES et al., 

2012; GUIMARÃES et al., 2013). 

Figura 4: Modelo teórico hierarquizado elaborado com os possíveis fatores determinantes do  

baixo peso ao nascer. BPN – Baixo Peso ao Nascer.   
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As variáveis independentes foram agrupadas em três níveis: distal, intermediário, e 

proximal. Foram consideradas no nível distal as seguintes variáveis sociodemográficas: 

idade materna (<16 anos e ≥ 16 anos), escolaridade (fundamental incompleto/fundamental 

completo), renda familiar per capita em salários mínimos – SM (< 1 / ≥ 1), local de moradia 

(outras/zona sul-RJ), cor da pele (branca/não branca), estado marital (vive com 

companheiro/vive sem companheiro), número de pessoas na família (≤  4 pessoas/ > 4 

pessoas), ocupação (não trabalha/ trabalha), condições de saneamento (inadequada/adequada), 

gestação planejada (sim/não) e  aceitação da gestação pela gestante (sim/não). 

No nível intermediário foram consideradas as características de assistência pré-natal: 

número de consultas pré-natal (<6 / >6), idade gestacional da primeira consulta de pré-natal 

(≤16ª semana de gestação / > 16ª. semana de gestação) e grupo de estudo segundo o ano de 

gestação (GI e GIII/ GII).  

No nível proximal foram consideradas as características obstétricas e biológicas da 

mãe: menarca (< 13 anos/ ≥ 13 anos), sexarca (< 13 anos/ ≥ 13 anos), idade ginecológica (< 2 

anos/ ≥ 2 anos), história de aborto (sim/não), número de gestações (primigesta/ não 

primigesta), intervalo intergestacional (<24 meses / >24 meses), estado nutricional pré-

gestacional (baixo peso/ normal, sobrepeso e obesidade), adequação do ganho de peso na 

gestação (abaixo / adequado e acima), presença de anemia (sim/não), síndrome hipertensiva 

(sim/não), cegueira noturna gestacional (sim/não), presença de outras intercorrências 

gestacionais (sim/não), idade gestacional no parto (<37 semanas gestacionais/ ≥ 37 semanas 

gestacionais), uso de drogas (sim/não) e cigarro (sim/não). A história de BPN em gestação 

prévia não foi incluída no modelo devido ao fato de que nenhuma das gestantes que tinha 

história positiva tiveram filhos com BPN na atual gestação. 

5.6 Qualidade dos Dados 

 

A avaliação de qualidade dos dados foi realizada a partir da análise de confiabilidade do 

instrumento, medindo-se a equivalência entre os resultados obtidos por pesquisadores 

diferentes, em um mesmo prontuário, selecionados aleatoriamente (11,6% da amostra, n = 63) 

(ALMEIDA; ROUQUAYROL, 2006). Para as medidas de concordância entre os 

pesquisadores foi estimado o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e Kappa (k) 
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(ABRAMSON; GAHLINGER, 1999) considerando-se valores de CCI e K > 0,61 como de 

boa concordância (LANDIS; KOCH, 1977). 

5.7 Análise de Dados 

 

As análises descritivas foram realizadas por medidas de tendência central e de 

dispersão (média e desvio padrão da média).  

A associação entre os possíveis determinantes do BPN com a gravidez na adolescência 

foi avaliada por meio de análise bivariada, com todas as variáveis de cada nível hierárquico 

(distal, intermediário e proximal). Foram estimadas as odds ratio (OR) brutas com os 

intervalos de confiança (IC) de 95%, por meio da regressão logística simples.   

Para a elaboração do modelo hierarquizado final as variáveis foram introduzidas no 

modelo considerando os níveis distal, intermediário e proximal. Como critério de inclusão das 

variáveis no modelo foi considerado o valor de p < 0,20 obtido na análise bivariada. Para o 

ajuste do modelo em nível de hierarquia, permanecerão no modelo as variáveis com valor de 

p < 0,05 em cada nível de análise.  

No modelo final foram estimadas as OR ajustadas com seus respectivos IC de 95%, 

por meio da regressão logística hierarquizada e de acordo com cada nível de hierarquia. Foi 

realizado ainda teste Qui-quadrado, para avaliar associação entre os fatores determinantes do 

BPN com algumas características da amostra, o teste t-Student para a comparação de duas 

médias. As análises foram realizadas com auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 21.0.  

5.8 Questões éticas 

 

O estudo foi elaborado atendendo os aspectos éticos previstos na resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS (BRASIL/MS, 1998) e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAAE – 

1758.0.000.361-07; 26/07/2007). E o estudo foi ampliado (CAAE: 31135214.2.0000.5275), 

seguindo as normas da Resolução 466/2012, e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Maternidade Escola da UFRJ, em 30/05/14, parecer número 668.355.  
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6. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito 

 

 

 

FATORES DETERMINANTES DO BAIXO PESO AO NASCER EM FILHOS DE 

GESTANTES ADOLESCENTES DO RIO DE JANEIRO, SEGUNDO A ANÁLISE 

HIERARQUIZADA. 
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Resumo  

 

Objetivo: Apresentar uma abordagem hierarquizada aplicada à identificação dos fatores 

determinantes do baixo peso ao nascer (BPN) em filhos de gestantes adolescentes. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal com 751 gestantes adolescentes atendidas em 

maternidade pública. Foram coletados por meio de consulta aos prontuários dados 

sociodemográficos, de assistência pré-natal, sobre os conceptos e condições biológicas e 

obstétricas maternas. A partir da revisão de literatura foi proposto um modelo hierarquizado 

com os possíveis determinantes do BPN. Os fatores determinantes do BPN foram 

identificados a partir da análise bivariada (p<0,20) e em seguida, estes foram introduzidos no 

modelo, considerando o escalonamento hierarquizado em níveis distal, intermediário e 

proximal. Para construção do modelo final, realizou-se regressão logística hierarquizada, 

permanecendo as variáveis com valor de p<0,05 em cada nível de análise e foram estimadas 

as odds ratio (OR) ajustadas e os intervalos de confiança (IC) de 95%. 

Resultados: A prevalência de BPN encontrada foi de 10%. Os fatores determinantes do BPN 

encontrados no modelo hierarquizado final foram nível distal - a não aceitação da gravidez 

(OR = 10,19; IC 95% = 1,09-39,53), nível intermediário - realizar menos de seis consultas de 

pré-natal (OR = 4,29; IC 95%= 1,55-11,83) e não receber assistência nutricional padronizada 

no pré-natal (OR = 3,18; IC 95% = 1,18-8,55) e no nível proximal - ter parto prematuro (OR = 

10,19; IC 95%= 2,12-49,01). 

Conclusões: A análise hierarquizada permitiu identificar que dentre os determinantes do BPN 

entre gestantes adolescentes do Rio de Janeiro, existem fatores maternos e, os sociais 

modificáveis. Sugere-se a implementação do apoio psicológico e da assistência nutricional no 

cuidado pré-natal, além da melhoria da informação sobre este cuidado para adolescentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A prevalência global de baixo peso ao nascer (BPN) é de 15,5%, sendo 96,5% dos 

casos em países em desenvolvimento e as principais causas deste desfecho são o nascimento 

pré-termo, o crescimento intrauterino restrito e a desnutrição fetal
1
. Em 2012, dentre os 

nascidos vivos de mães adolescentes brasileiras, 9,4% apresentaram BPN (< 2500g). Tal 

prevalência foi maior que a registrada no mesmo ano em mulheres de idade entre 20 e 34 

anos, que foi de 7,9% 
2
.   

As condições ao nascimento resultam de uma complexa relação entre fatores de várias 

dimensões. Estudos têm se detido especialmente na relação entre desfechos indesejáveis da 

gestação e condições genéticas e constitucionais, demográficas e socioeconômicas, 

nutricionais, obstétricas, de atenção pré-natal, entre outras
1,3,4,5,6

.  

O BPN em filhos de adolescentes, por exemplo, tem sido associado com baixa renda e 

condições de moradia inadequadas, em geral aferidas pelo tipo de habitação e acesso à rede 

geral de saneamento básico
6
. Tais condições não são diretamente responsáveis pela ocorrência 

do desfecho, mas, contribuem para a influência de alguns determinantes. Dessa forma, o BPN 

em filhos de adolescentes demanda a proposição de modelos hierarquizados complexos para o 

estudo de seus determinantes e inter-relações. 

A análise hierarquizada incorpora níveis hierárquicos diferenciados de determinação 

em relação a um determinado desfecho. Nesse modelo, os determinantes distais (fatores 

ambientais, socioculturais, demográficos e socioeconômicos) influenciam os determinantes 

intermediários (fatores comportamentais e de saúde/doença) e estes influenciam os 

determinantes proximais (fatores de ordem biológica que agem de maneira mais direta sobre o 

desfecho)
7
.  

A hierarquização das variáveis independentes é estabelecida no referencial teórico-

conceitual, permanecendo durante a análise de forma a permitir a identificação e seleção das 

que mais fortemente se associam ao desfecho estudado. Dessa forma é gerado um modelo 

teórico hierarquizado com os possíveis fatores determinantes do desfecho para teste das 

associações
7,8,9

. 

No processo de análise dos dados, a introdução das variáveis no modelo ocorre em 

etapas, iniciando com as variáveis dos níveis mais distais e com introdução simultânea de 

variáveis de um mesmo nível. Para avaliação se o modelo contém as variáveis que deveria 
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conter e se estas foram introduzidas de forma correta, uma vez realizada a análise 

multivariada avalia-se o ajuste do modelo
7,8,10

.  

Assim, em uma estrutura hierarquizada, a complexidade do desfecho é possível de ser 

observada, tanto por meio da força da influência que cada um dos fatores exerce sobre sua 

ocorrência, quanto pelas inter-relações e interdependências desses diferentes fatores no 

desencadeamento de episódios que favorecem a ocorrência desse desfecho
7
. 

Os principais preditores para a ocorrência do BPN têm sido revelados por estudos 

brasileiros, como os de Monteiro e colaboradores
11

 e Nascimento
12

.  Monteiro e 

colaboradores
11

 apresentam um modelo de determinação do BPN, no qual inter-relacionam, 

de forma hierarquizada, os potenciais fatores de risco já conhecidos na literatura. Neste 

modelo, no primeiro nível aparecem a duração da gestação e a velocidade de crescimento 

intra-uterino (determinantes proximais do peso ao nascer); em segundo nível, o estado 

nutricional da gestante ao início e durante a gravidez, doenças, tabagismo, fontes de estresse 

durante a gestação, adequação do pré-natal, idade materna e paridade (determinantes 

intermediários do peso ao nascer). E, no terceiro nível, os condicionantes socioeconômicos 

renda e escolaridade materna (determinantes distais do peso ao nascer).  

Nascimento
12

, em seu estudo realizado com mulheres que deram à luz no Hospital 

Universitário de Taubaté (SP), no ano de 1999, apresenta como determinantes proximais as 

variáveis gestacionais - hipertensão arterial desencadeada pela gravidez, o sangramento 

vaginal, mesmo não especificado em qual trimestre ocorreu, e o ganho de peso insuficiente 

durante a gestação; como determinantes intermediários os fatores demográficos e 

reprodutivos - gestação na adolescência, presença de outros filhos com baixo peso e 

abortamento prévio – e; como determinantes distais os fatores socioeconômicos - renda 

familiar e baixa escolaridade materna. 

No presente estudo utilizou-se a modelagem hierarquizada para identificar os fatores 

que determinam a ocorrência do baixo peso ao nascer em filhos de gestantes adolescentes, 

atendidas em maternidade pública do Rio de Janeiro, com o intuito de contribuir para a 

melhoria da qualidade da atenção pré-natal e para a redução na prevalência desse desfecho. 
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MÉTODOS 

 

População estudada e critérios de inclusão 

O presente estudo é do tipo transversal, ocorreu em uma maternidade pública e faz 

parte do Projeto “Programa de acompanhamento nutricional pré-natal para gestantes 

adolescentes”. A população da pesquisa original foi constituída de todas as gestantes 

adolescentes que receberam a assistência pré-natal (APN) na referida maternidade durante o 

período de 2004 à 2010 e no ano de 2013. Os critérios de inclusão do estudo foram: idade 

menor que 20 anos na concepção, ter recebido APN, apresentar feto único, não possuir 

doenças de início prévio à gestação e possuir o registro do peso ao nascer em prontuário. 

Oitocentas e quarenta e cinco gestantes adolescentes foram atendidas no pré-natal ou parto na 

referida maternidade durante os períodos referidos acima e 751 atenderam aos critérios de 

inclusão totalizando a amostra do estudo. 

 

Coleta de Dados 

A coleta de dados ocorreu por meio de consulta aos prontuários das gestantes e 

conceptos e por meio de entrevista nas consultas de nutrição no pré-natal. Toda a coleta de 

dados foi realizada por equipe treinada e supervisionada. 

A variável desfecho (baixo peso ao nascer), obtida por meio da informação do peso ao 

nascer registrada no prontuário da puérpera, foi classificada segundo a definição da 

Organização Mundial de Saúde – OMS (peso ao nascer < 2500g
1
. As variáveis independentes 

estudadas foram dados sociodemográficos, da assistência pré-natal e nutricional pré-natal, e 

características biológicas e obstétricas da gestante.  

Foi proposto modelo teórico hierarquizado
7
 elaborado com base na revisão da 

literatura
4,13,14,15,16

. 

 

Avaliação de intercorrências gestacionais 

As intercorrências gestacionais avaliadas segundo as recomendações do Ministério da 

Saúde
17

 foram: anemia (concentração de hemoglobina <11g/dl), síndromes hipertensivas da 

gravidez (hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclampsia), cegueira noturna (XN) 

gestacional
18,19 

,diabetes gestacional
20,21,22

. 
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Avaliação antropométrica materna 

 

A avaliação antropométrica foi realizada a partir das medidas de peso pré-gestacional 

ou medido até a 13
a
 semana gestacional, estatura e peso pré-parto ou da última consulta do 

pré-natal. As medidas foram tomadas de forma padronizada
23,24 

e por equipe treinada durante 

a consulta de Nutrição. O estado nutricional foi determinado a partir do Índice de massa 

corporal (IMC) pré-gestacional, classificado segundo a recomendação da World Health 

Organization
25

e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional proposta pelo Ministério 

da Saúde
26

adaptada por Saunders e colaboradores 
27

. O ganho de peso gestacional foi 

calculado e classificado (abaixo/ adequado ou acima) segundo as recomendações do Institute 

of Medicine – IOM
28

.  

 

Condições ao nascer dos conceptos 

As informações dos recém-nascidos (RN) investigadas foram: sexo, peso e idade 

gestacional ao nascer (segundo a data da última menstruação - DUM, ou ultrassonografia – 

US), condições ao nascer (natimorto, óbito fetal, neomorto, aborto ou nascido vivo), 

correlação peso/idade gestacional
29

, tipo de parto, índice de apgar (avaliação no primeiro e 

quinto minuto de vida) e intercorrências neonatais. Investigou-se a presença de intercorrências 

metabólicas (hipoglicemia neonatal e icterícia); respiratórias, malformação congênita; 

infecção e outras. 

 

Modelo hierarquizado 

Estruturou-se um modelo com três níveis de hierarquia: distal, intermediário e 

proximal.  

No nível distal foram incorporadas as seguintes variáveis sociodemográficas: idade 

materna no parto (<16 anos e ≥ 16 anos), escolaridade (fundamental incompleto/fundamental 

completo), renda familiar per capita em salários mínimos – SM (<1 / ≥ 1), local de moradia 

(outras/zona sul-RJ), cor da pele (branca/não branca), estado marital (vive com 

companheiro/vive sem companheiro), número de pessoas na família (≤ 4 pessoas/  > 4 

pessoas), condições de saneamento (adequada/inadequada), gestação planejada (sim/não), 

aceitação da gestação pela gestante (sim/não). 
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No nível intermediário foram consideradas as características de assistência pré-natal: 

número de consultas pré-natal (<6 / >6), idade gestacional da primeira consulta de pré-natal 

(≤16ª semana de gestação / > 16ª. semana de gestação) e grupo de estudo segundo o ano de 

gestação (Grupo I - 2004 à 2006 e Grupo III - 2013/ Grupo II - 2007 à 2010). A variável 

grupo de estudo foi criada para representar a assistência nutricional recebida pelas gestantes 

durante o pré-natal. A categorização ocorreu em função do tipo de assistência nutricional 

recebida pelas gestantes. No grupo II a assistência nutricional pré-natal (ANPN) foi 

padronizada e nos grupos I e III existiu a ANPN, porém de forma não padronizada. 

No nível proximal foram consideradas as características obstétricas e biológicas da 

mãe: menarca (< 13 anos/ ≥ 13 anos), sexarca (< 13 anos/ ≥ 13 anos), idade ginecológica (< 2 

anos/ ≥ 2 anos), história de aborto (sim/não), número de gestações (primigesta/ não 

primigesta), intervalo intergestacional (< 24 meses / >24 meses), estado nutricional pré-

gestacional (baixo peso/ normal, sobrepeso e obesidade), adequação do ganho de peso na 

gestação (abaixo / adequado e acima), presença de anemia (sim/não), síndrome hipertensiva 

(sim/não), cegueira noturna gestacional (sim/não), presença de outras intercorrências 

gestacionais (sim/não), idade gestacional no parto (<37 semanas gestacionais/ ≥ 37 semanas 

gestacionais), uso de drogas (sim/não) e cigarro (sim/não), durante a gravidez.  

 

Análise de Dados 

 

A associação entre os possíveis determinantes do BPN com a gravidez na adolescência 

foi avaliada por meio de análise bivariada, com todas as variáveis de cada nível hierárquico. 

Foram estimadas as odds ratio (OR) brutas com os intervalos de confiança (IC) de 95%, por 

meio da regressão logística simples.   

Para a elaboração do modelo hierarquizado final as variáveis foram introduzidas no 

modelo considerando os níveis distal, intermediário e proximal. Como critério de inclusão das 

variáveis no modelo foi considerado o valor de p <0,20 obtido na análise bivariada. Para o 

ajuste do modelo em nível de hierarquia, permaneceram no modelo as variáveis com valor de 

p<0,05 em cada nível de análise.  

No modelo final foram estimadas as OR ajustadas com seus respectivos IC de 95%, 

por meio da regressão logística hierarquizada e de acordo com cada nível de hierarquia. Foi 

realizado ainda teste Qui-quadrado, para avaliar associação entre os fatores determinantes do 
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BPN com algumas características da amostra, o teste t-Student para a comparação de médias. 

As análises foram realizadas com auxílio do programa estatístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) versão 21.0.  

A qualidade dos dados foi avaliada a partir da análise de confiabilidade do 

instrumento. Para as medidas de concordância entre os pesquisadores foi estimado o 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI) e Kappa (k)
30

, considerando-se valores de CCI e K 

> 0,61 como de boa concordância
31

. 

 

Questões éticas 

O estudo foi elaborado atendendo os aspectos éticos previstos na resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS (BRASIL/MS, 1998) e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAAE – 

1758.0.000.361-07; 26/07/2007). Foi realizada ampliação da pesquisa (CAAE: 

31135214.2.0000.5275), seguindo as normas da Resolução 466/2012, e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ, em 30/05/14, parecer número 

668.355. 

 

RESULTADOS 

 

Na avaliação da qualidade dos dados verificou-se boa concordância interobservador. A 

menor estimativa de CCI verificada foi para a variável: número de consultas da assistência 

nutricional PN (CCI= 0,6649, IC= 95% = 0,229 - 0,8786). E a menor estimativa de Kappa foi 

de 0,71, para a variável gestação planejada. 

Foram incluídas no estudo 751 gestantes e seus respectivos conceptos. De acordo com 

a população do estudo original (n =845) ocorreram 94 perdas, sendo 35 perdas por casos de 

aborto e 59 por falta da informação do peso ao nascer. A análise comparativa entre gestantes 

consideradas como perdas e as incluídas na pesquisa demonstrou não existir diferença 

estatística (p > 0,005) entre estas em relação à idade materna no parto (p = 0,480), à 

escolaridade (p = 0,799), à aceitação da gravidez pela gestante (p = 0,546) e ao número de 

consultas de APN (p = 0,159).  

As médias de idade na menarca e no parto foram 12,0 ± 1,4 anos e 17,5 ± 1,6, 

respectivamente. A idade ginecológica média foi de 4,8± 2 anos. Sessenta e quatro por cento 
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das adolescentes possuía ensino fundamental completo, 51,7% não trabalhava, 68% era 

solteira, 61,9% se autodeclarou como não brancas, 64,2% apresentou renda per capita inferior 

a um salário mínimo, 51,9% era moradora da zona sul do Rio de Janeiro, 51,6% morava com 

3 ou mais pessoas, 89,5% tinha acesso a saneamento básico adequado e o IMC pré-

gestacional médio foi de 21,67 ±3,3 kg/m
2

. 

Oitenta e oito por cento das adolescentes era primípara, 8,2% apresentou intervalo 

intergestacional menor do que 24 meses e 47,6% das adolescentes possuía história de aborto. 

Em relação às adolescentes com história obstétrica anterior, 9% já havia tido filhos com BPN 

e 3 % já havia tido filhos prematuros que apresentaram BPN. 

Setenta e dois por cento das gestantes teve seis ou mais consultas de pré-natal e 79,8% 

receberam assistência nutricional. Quarenta e cinco por cento das adolescentes teve mais de 3 

consultas com nutricionista e 65,7% iniciou a assistência nutricional pré-natal (ANPN) com 

mais de 16 semanas de gestação. O planejamento da gestação ocorreu para 22%, entretanto 

94,8% das gestantes e 94,6% dos parceiros relatou aceitar a gravidez. 

Oitenta e um por cento das jovens iniciou a gravidez com estado nutricional (IMC) 

adequado, embora 66,5% não tenha atingido o ganho de peso recomendado. Durante a 

gestação, 2,7% das adolescentes relatou utilizar algum tipo de droga ilícita, 14,8% fez uso de 

bebidas alcoólicas e 9,6% praticou tabagismo. 

Vinte e seis por cento apresentou alguma intercorrência gestacional, sendo a anemia o 

agravo mais frequente, ainda que para 99,8 % das gestantes tenha sido prescrito o uso de 

suplemento vitamínico e/ou minerálico. Dezenove por cento (n = 91) apresentou picamalácia. 

Dentre as síndromes hipertensivas da gravidez, a mais frequente foi a hipertensão gestacional, 

presente em 62,5 % (n= 20), seguida da pré-eclâmpsia – 31,3 % (n= 10) e da eclâmpsia – 

6,3% (n = 2). A presença de cegueira noturna gestacional foi relatada por 10,9% (n = 36). 

Noventa e nove por cento dos RN foi nascidos vivos e metade era do sexo masculino. 

O peso ao nascer médio foi de 3088 ± 565g e idade gestacional média no parto de 38,5 ± 2,6 

semanas. Dez por cento dos conceptos teve baixo peso ao nascer, 2,7% apresentou 

macrossomia e 12,7% nasceu prematuro. O apgar médio no 1º e 5° minutos foi 

respectivamente 8,2±1,4 e 9,0±0,8. Em relação ao tamanho ao nascer, 7,2% foi classificado 

como pequenos para a idade gestacional e 87,4% foi classificado como adequado para a idade 

gestacional. Sessenta e três por cento das jovens tiveram seus filhos pela via de parto normal, 

4,6% tiveram auxílio de fórceps e 62,9% dos conceptos não tiveram nenhuma intercorrência. 
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A partir da análise bivariada foram identificados os fatores associados com o BPN (p < 

0.20) nos três níveis de hierarquia. Em relação às características socioeconômicas (nível 

distal), verificou-se que as varáveis idade materna (p = 0,105), situação marital (p = 0,040), 

aceitação da gravidez pela gestante (p = 0,006) e escolaridade (p = 0,017) associaram-se ao 

BPN (Tabela 1). A não aceitação da gravidez pela gestante (OR = 5,7; IC 95% = 1,67 - 19,84) 

e a ausência de companheiro (OR = 2,28; IC 95% = 1,04 – 5,02) foram fatores que se 

destacaram como contribuintes da ocorrência de BPN neste nível. 

Quanto às características da APN (nível intermediário), as que se associaram ao 

desfecho foram: número de consultas de assistência pré-natal (p = 0,000) e o grupo de estudo 

(p = 0,005).  

As características biológicas e obstétricas (nível proximal) associadas ao desfecho 

foram: sexarca (p = 0,102), estado nutricional pré-gestacional (p = 0,090), adequação do 

ganho de peso gestacional (p = 0,005) e duração da gestação (p = 0,000) - tabela 3. Sendo a 

duração da gestação (OR = 36,6; IC 95% = 19,60 – 68,55) o fator de maior destaque do nível 

proximal, seguido da adequação do ganho de peso na gestação (OR= 2,94; IC 95% = 1,39 – 

6,24). O uso de álcool durante a gestação associou-se ao desfecho, contudo ocorreu a maior 

prevalência de BPN entre mulheres que não fizeram uso de álcool. Com isso, optou-se por 

não testar esta variável no modelo final. 

No modelo final, após os ajustes, foi observado que não aceitar a gravidez (nível 

distal, OR ajustada = 6,56; IC 95% = 1,09 – 39,53), possuir menos de seis consultas de 

assistência pré-natal (nível intermediário, OR ajustada = 4,29; IC 95% = 1,56 – 11,83), 

pertencer ao grupo de estudo I ou III (nível intermediário, OR ajustada = 3,18; IC 95% = 1,18 

– 8,55) e ter duração da gestação inferior a 37 semanas, (nível proximal, OR ajustada = 10,19; 

IC 95% = 2,12 – 49,01) foram os determinantes do BPN dos filhos das adolescentes estudadas 

(tabela 4).  
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Tabela 1: Fatores determinantes socioeconômicos (distais) do baixo peso ao nascer nos 

filhos de gestantes adolescentes atendidas em maternidade pública do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2004-2013). 

 

Variáveis Amostra 

n 

Baixo peso ao 

nascer 

n (%) 

P OR (IC95%) 

LOCAL DE MORADIA 750    

Não mora na Zona Sul  361  38 (10,5)  0,64       1,12 (0,70-1.81) 

Mora na Zona Sul 389       37  (9,5)  1 

CONDIÇÕES DE 

SANEAMENTO DA MORADIA 

 

458 

   

Inadequada 48 4   (8,3)  0,75      1,19 (0,40-3,56) 

Adequada 410 29 (7,1)  1 

IDADE MATERNA  749    

<16 anos  112  16 (14,3)  0,10      1,63 (0,90-2,95) 

>16 anos 637       59  (9,3)  1 

SITUAÇÃO MARITAL 538    

Vive sem companheiro 367  37 (10,1)  0,04      2,28 (1,04-5,02) 

Vive com companheiro  171 8  (4,7)  1 

COR DA PELE 586    

Não branca 363       33 (9,1)   0,81     1.07 (0.59-1,94) 

Branca 223       19 (8,5)  1 

ESCOLARIDADE  662    

Fundamental incompleto  240  32 (13,3)   0,02     1,87 (1,12-3,15) 

Fundamental completo 422       32 (7,6)  1 

RENDA FAMILIAR  

 PER CAPITA 

 

201 

   

< 1 salário mínimo  129 8 (6,2)         0,85         1,12 (0,33-3,87) 

>1 salário mínimo 72 4 (5,6)  1 

NÚMERO DE PESSOAS  

DA FAMILIA 

 

254 

   

> 4 70  6 (8,6)        0,46         1,47 (0,52-4,15) 

≤ 4 

PLANEJAMENTO DA 

GESTAÇÃO 

Não 

Sim 

184 

385 

300 

85 

11 (6,0) 

 

21 (7,0) 

  5 (5,9) 

 

 

 0,72 

    1 

 

   1,20 (0,44 -3,29) 

     1 

ACEITAÇÃO DA GRAVIDEZ 

PELA GESTANTE 

Não 

Sim 

 

308 

16 

292 

 

 

    4 (25,0) 

16 (5,5) 

 

 

      0,01 

 

 

 

          5,70 (1,67-19,84) 

    1 

 

 

 

 
Legenda: OR = odds ratio; IC 95% = intervalo de confiança de 95% 
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Tabela 2: Associação entre características da assistência pré-natal (intermediárias) e 

baixo peso ao nascer de filhos de adolescentes atendidas em maternidade escola do Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil (2004-2013).  

 

Variáveis Amostra 

n 

Baixo Peso ao 

nascer  

n (%) 

p  OR (IC95%) 

NÚMERO DE CONSULTAS DE 

PRÉ-NATAL  

 

679 

   

< 6 192   33 (17,2) 0,00 3,40 (1,99-5,81) 

≥ 6 487 28 (5,7)  1 

IDADE GESTACIONAL NA 1ª 

CONSULTA DE APN 

≤16 

>16 

GRUPOS DE ESTUDO  

 

517 

200 

317 

751 

 

 

18 (9,0) 

28 (8,8) 

 

 

0,95 

 

 

1,02 (0,55-1,90) 

GI e GIII 555   66 (11,9) 0,00 2,80 (1,37-5,74) 

GII 196    9  (4,6)  1 

     
Legenda: OR = odds ratio; IC 95% = intervalo de confiança de 95%; ANPN – Assistência Nutricional Pré-Natal; 

APN –Assistência Pré-Natal. 
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Tabela 3: Associação entre características maternas (biológicas, obstétricas e clínicas -

proximais) e baixo peso ao nascer de filhos de gestantes adolescentes atendidas em 

maternidade escola do Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2004-2013). 

Variáveis Amostra 

n 

Baixo Peso ao 

nascer 

n (%) 

P OR (IC95%) 

MENARCA 

< 13 anos 

≥ 13 anos 

SEXARCA 

< 13 anos 

≥ 13 anos 

347 

222 

125 

337 

58 

279 

 

19 (8,6) 

8 (6,4) 

 

8 (13,8) 

20 (7,2) 

 

0,47 

 

 

0,10 

 

1,37 (0,58-3,22) 

1 

 

2,07 (0,86-4,97) 

1 

IDADE GINECOLÓGICA 

≤ 2 anos 

> 2 anos 

421 

60 

361 

 

5 (8,3) 

26 (7,2) 

 

0,76 

 

1,17 (0,43-3,18) 

1 

NÚMERO DE GESTAÇÕES 

Não primigesta 

Primigesta 

751 

171 

580 

 

21 (12,3) 

54 (9,3) 

 

0,26 

 

1,36 (0,80-2,33) 

1 

INTERVALO 

INTERGESTACIONAL 

< 24 meses 

≥ 24 meses 

70 

47 

23 

 

5 (10,6) 

2 (8,7) 

 

0,80 

 

1,25 (0,22-6,99) 

1 

ESTADO NUTRICIONAL 

 PRÉ-GESTACIONAL 

 

452 

   

Baixo peso  62 8 (12,9) 0,09 2,70 (0,42-2,46) 

Normal/ Sobrepeso /Obesidade 390 26 (6,7)  1 

ADEQUAÇÃO DO GANHO DE 

PESO TOTAL  

 

409 

   

Abaixo  122 16 (13,1)      0,00      2,94 (1,39-6,24) 

Adequado ou acima 287 14 (4,9)  1 

ANEMIA NA GESTAÇÃO  569    

Sim 234 21 (11,5) 0,44 1,23 (0,72-2,12) 

Não 335 32 (9,6)  1 

CEGUEIRA NOTURNA 

GESTACIONAL  

Sim 

Não 

 

330 

36 

294 

 

 

4 (11,1) 

17 (5,8) 

 

 

0,22 

 

 

2,04 (0,65-6,43) 

1 

INTERCORRÊNCIAS NA 

GESTAÇÃO 

715   

 

 

Com intercorrências 188 23 (12,2) 0,25 1,36 (0,80-2,30) 

Sem intercorrências 527 49 (9,3)  1 

SHG 

Não 

Sim 

751 

719 

32 

 

72 (10,0) 

3 (9,4) 

 

0,91 

 

1,08 (0,32-3,62) 

1 

DURAÇÃO DA GESTAÇÃO 667    

< 37 semanas 85 47 (55,3) 0,00   36,6 (19,60-68,54) 

≥ 37 semanas  582 19 (3,3)  1 

USO DE CIGARRO DURANTE A 

GRAVIDEZ 

 

448 

   

Sim 43 5 (11,6) 0,30 1,71 (0,62-4,66) 

Não 405 29 (7,2)  1 

USO DE DROGAS DURANTE A 

GRAVIDEZ  

 

449 

   

                      Sim 12 1 (8,3) 0,94 1,08 (0,13-8,60) 

                             Não 437 34 (7,8)  1 

Legenda: OR = odds ratio; IC 95% = intervalo de confiança de 95%; SHG-Síndromes hipertensivas na gestação. 
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Tabela 4: Modelo final hierarquizado com as OR brutas e ajustadas  para estimativa dos 

determinantes do baixo peso ao nascer em filhos de gestantes adolescentes atendidas em 

maternidade pública  do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil (2004-2013). 

   P OR bruta IC 95% P OR 

ajustada 

IC 95% 

Modelo Distal       

SITUAÇÃO 

MARITAL 

Vive sem 

companheiro 

 

 

0,04 

 

2,28 

 

1,04 - 5,02 

 

0,39 

 

1,67 

 

 

0,51 – 5,45 

 

 Vive com 

companheiro 

 

 

- 

 

1,00 

 

- 

  

1,00 

 

- 

 

ACEITAÇÃO DA 

GRAVIDEZ PELA 

GESTANTE 

 

Não 

 

Sim 

 

0,01 

 

- 

 

5,70 

 

1,00 

 

 1,67 - 19,84 

 

- 

 

0,04 

 

6,56 

 

1,00 

 

1,09 – 39,53 

 

- 

 

 

IDADE MATERNA 

NO PARTO 

 

 

< 16 anos 

 

 

0,10 

 

 

 

1,63 

 

 

0,90 - 2,95 

 

 

0,60 

 

 

 

1,79 

 

 

 

0,20 – 15,91 

 

 ≥ 16 anos - 1,00 

 

- - 1,00 

 

- 

 

 

ESCOLARIDADE 

 

EFI 

 

0,02 

 

1,87 

 

0,12 – 3,15 

 

0,81 

 

1,15 

 

0,35 – 3,75 

  

EFC 

 

- 

 

1,00 

 

- 

 

- 

 

1,00 

 

- 

Modelo Intermediário*       

Nº DE CONSULTAS 

DE PN 

 

<6 

 

0,00 

 

3,40 

 

1,99 – 5,81 

 

0,00 

 

4,29 

 

1,55 – 11,83 

  

6 ou + 

 

- 

 

1,00 

 

- 

 

- 

 

1,00 

 

 

- 

 

GRUPO DE 

ESTUDO 

 

GI e GIII 

 

0,00 

 

2,80 

 

1,37 – 5,74 

 

0,02 

 

3,18 

 

1,18 – 8,55 

 GII 

 

- 

 

1,00 

 

- - 

 

1,00 

 

- 

 

Modelo Proximal†       

SEXARCA < 13 anos 0,10 2,07 0,86 – 4,97 0,63 1,46 0,31 - 6,90 

  

≥13 anos 

 

- 

 

1,00 

 

- 

 

- 

 

1,00 

 

- 

 

 

ADEQUAÇÃO DO 

GANHO DE PESO 

DURANTE A 

GRAVIDEZ 

 

Abaixo 

 

0,00 

 

2,94 

 

1,39 – 6,24 

 

0,20 

 

2,25 

 

0,65 - 7,81 

 Adequado/ 

acima 

 

- 

 

1,00 - - 

 

1,00 - 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

PRÉ-

GESTACIONAL 

 

Baixo peso 

 

0,09 

 

2,70 

 

0,42 – 2,46 

 

0,29 

 

2,23 

 

0,51 - 9,76 

  

 

DURAÇÃO DA 

GESTAÇÃO 

N/SP/OB 

 

 

< 37 semanas 

 

 ≥ 37 semanas 

- 

 

 

0,00 

 

- 

1,00 

 

 

36,6 

 

1,00 

- 

 

 

 19,60 – 68,54 

 

- 

- 

 

 

0,00 

 

- 

1,00 

 

 

  10,19 

 

1,00 

- 

 

 

2,12 - 49,01 

 

- 

*ajustado por aceitação da gestação pela gestante, bajustado por grupo de estudo e número de consultas de pré-natal.. Legenda: No. – - 

número; PN – pré-natal; N = Normal; SP –Sobrepeso; OB -Obesidade ; OR = odds ratio;IC 95% = intervalo de confiança de 95%. 
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DISCUSSÃO  

 

A prevalência de BPN no presente estudo foi de 10%, sendo semelhante à encontrada 

entre os filhos de adolescentes, para o estado do Rio de Janeiro (10,2%) no ano de 

2012
2
.Entretanto, observa-se grande variação deste indicador nas regiões brasileiras. Em 

estudos com gestantes menores de 20 anos realizados no Sul Sudeste e Nordeste do país 

foram encontradas prevalências de 6,1, 15,1 e 7,5%, respectivamente
16,32,33

. 

Segundo Lima e colaboradores
34

a desigualdade na distribuição espacial do BPN no 

Brasil está relacionada ao fenômeno paradoxo do BPN, o qual explica que devido à falta de 

recursos como a APN e falta de registros de peso ao nascer, regiões menos desenvolvidas 

como o Nordeste apresentam menor taxa comparada a de regiões mais desenvolvidas como o 

Sudeste.  

O BPN é considerado indicador de saúde pública por refletir a nutrição materna e a 

assistência pré-natal ofertada, além de ser um desfecho associado à mortalidade fetal e 

neonatal e, à morbidade perinatal, na infância ou vida adulta
1
.De acordo com a OMS no ano 

de 2000 a prevalência de BPN em países desenvolvidos ficava em torno de 7% e na América 

do Sul era em torno de 9,6%. Em 2014 cerca de 9% da população recém-nascidos apresentou 

baixo peso no nascimento América Latina
1,35

 refletindo pequeno progresso nesta área da 

saúde nos últimos 14 anos e a necessidade de mais pesquisas nesta temática afim de 

compreender melhor este desfecho. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) a 

proporção de crianças com BPN não deveria ultrapassar 10%
36

. 

Comparando-se ao estudo de Ganchimeg e colaboradores
37

realizado em países da 

África, Ásia, América Latina e Leste da Europa, que encontrou prevalência de BPN entre 

conceptos de adolescentes de 12,3%, a prevalência observada nesta pesquisa foi menor, mas 

ficou no limiar da recomendação da ONU. 

O diferencial da presente estudo é a aplicação da análise hierarquizada dos potenciais 

fatores de risco para o baixo peso ao nascer em filhos de mães adolescentes. Trata-se de uma 

metodologia que determina os níveis em que as variáveis a serem estudadas entrarão e 

apresenta o ajuste das variáveis para cada nível, permitindo a inclusão tanto de determinantes 

distais como proximais no modelo final. Na literatura científica, são escassos os estudos com 

a aplicação de dessa modelagem, para a identificação dos fatores associados ao baixo peso ao 

nascer em filhos adultas e adolescentes. 
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Os fatores determinantes do BPN encontrados neste estudo foram a não aceitação da 

gravidez pela gestante (nível distal), realizar menos de seis consultas de assistência pré-natal 

(nível intermediário), pertencer aos grupos de estudo I e III (nível intermediário) e ter a 

duração da gestação inferior a 37 semanas (nível proximal).  

Dentre os fatores socioeconômicos estudados, a aceitação da gravidez foi o 

determinante do BPN. Este achado pode estar relacionado ao planejamento da gestação, pois 

se observou que todas aquelas que não aceitaram a gestação (5,4%) foram adolescentes que 

não a planejaram, diferindo do grupo que realizou planejamento (p=0.017). Outro aspecto que 

pode ser atribuído à aceitação da gravidez é a idade materna, que se relaciona com a 

imaturidade psicológica. Em nosso estudo as adolescentes que não aceitaram a gravidez eram 

em maior proporção menores de 16 anos (6,7% versus 5,1%). Entretanto, Moreira e 

colaboradores
38

 ao estudarem gestantes adolescentes brasileiras, encontraram outros 

determinantes para a aceitação da gravidez pela jovem, que foram a reação dos pais e o baixo 

nível socioeconômico.  

Phipps e Nunes
39

 avaliaram a associação de intenção de engravidar com riscos à saúde 

materno-infantil e encontraram que a falta de preparo emocional da adolescente ao conceber a 

gestação esteve associada com a inadequação do cuidado pré-natal (OR = 2,7; IC 95% = 1,27 

– 5,72). Segundo meta-análise de Shah e colaboradores
40

 a gravidez indesejada ou inoportuna 

é fator que aumenta em 1,4 (OR= 1,36; IC 95% = 1,25 – 1,48) vezes a chance de ocorrer o 

BPN.  

A não aceitação da gravidez nesta pesquisa esteve associada ao número de consultas 

de assistência pré-natal inferior a seis (p=0,01) e aquelas que não aceitaram a gestação 

apresentaram idade gestacional média maior ao iniciarem o pré-natal (17,6 versus 16 semanas 

gestacionais) – resultados não apresentados, confirmando o achado de outros estudos, que 

mostram que a gravidez indesejada é associada ao cuidado pré-natal inadequado (< de 4 

consultas de APN)
41

. O início tardio e o menor número de consultas na assistência pré-natal é 

característica frequente em estudos com adolescentes
33,42,43 

e está associada a desfechos 

perinatais negativos como a prematuridade, BPN e mortalidade neonatal 
14,44,45

. Em pesquisa 

canadense verificou-se que as adolescentes além do início tardio do pré-natal, apresentaram 

piores condições de saúde, menor uso de ácido fólico, menores taxas de início e duração de 

aleitamento materno, mais depressão pós-parto e filhos com a saúde inferior quando 

comparadas às adultas jovens
46

. 
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A APN tem como objetivo avaliar situações de risco e identificar problemas para atuar 

impedindo resultados desfavoráveis para mãe e filho. A ausência deste cuidado, por si só, já 

implica em maiores riscos à saúde materno-infantil e ser adolescente menor que 15 anos ou 

possuir idade ginecológica inferior a dois anos, são situações desfavoráveis para a gravidez
47

. 

Segundo diretrizes do Ministério da Saúde a APN deve garantir a oferta de no mínimo seis 

consultas de pré-natal, como condição para assegurar a boa evolução da gestação, o 

nascimento de uma criança saudável e o bem-estar materno e neonatal
17

, condizendo com o 

nosso achado. 

Realizar menos de seis consultas de APN foi fator determinante para o BPN entre os 

filhos de adolescentes (OR= 4,3; IC 95% = 1,55 – 11,83) assim como observado na pesquisa 

brasileira realizada no Sul do país de Rojas e colaboradores 
33

(Razão de Prevalência = 3,53, 

IC 95% = 1,14 – 10,96) e em estudo realizado na região sudeste de Santos e colaboradores
14

 

(OR = 2,7; IC 95% = 1,48 – 5,05). Outra pesquisa realizada com gestantes adolescentes e 

adultas do nordeste brasileiro encontrou que o menor número de consultas de pré-natal (< 6) 

aumentou em 1,7 vezes (IC 95% = 1,2 - 2,3) a chance de ocorrer o BPN
48

. Neste estudo 

observou-se que o menor número de consultas de APN esteve associado à menor escolaridade 

(p = 0,00) e ao menor número de consultas com o nutricionista (p=0,002) – resultados não 

apresentados, sendo este último um dos determinantes do BPN. 

A variável grupo de estudo foi a representativa da qualidade da assistência nutricional 

recebida pelas gestantes durante o pré-natal. O grupo II, que apresentou menor prevalência de 

BPN, recebeu a assistência nutricional diferenciada, caracterizada por: início precoce do 

acompanhamento com o nutricionista no pré-natal, ou seja, a primeira consulta ocorreu 

concomitante a primeira consulta de pré-natal na maternidade, realização de no mínimo 4 

consultas individuais com o nutricionista, intercaladas com consultas em grupo, onde eram 

realizadas ações de vigilância e prevenção de intercorrências clínicas e avaliação nutricional 

individualizada
49

. A assistência nutricional recebida pelas gestantes dos grupos I e III 

caracterizava-se pelo encaminhamento das gestantes ao nutricionista em qualquer idade 

gestacional, conforme a presença de desvio ponderal ou intercorrência já instalada e, não foi 

obedecido o calendário mínimo de 4 consultas.  

A ausência da ANPN padronizada aumentou em três vezes o risco para o BPN, 

demonstrando que a intervenção nutricional pode contribuir para a redução deste desfecho, 

assim como da diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e prematuridade conforme descrito por 
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Vitolo e colaboradores
49

. Em pesquisa com gestantes adolescentes brasileiras contatou-se que 

aquelas que não receberam intervenção nutricional durante o pré-natal tiveram 3,5 mais 

chances de terem filhos com BPN
50

. 

A importância da assistência nutricional durante o pré-natal vem sendo cada vez mais 

discutida à medida que estudos vêm demonstrando a relevância do ganho de peso e da 

alimentação saudável durante a gestação sobre desfechos perinatais. Guerra e colaboradores
51

 

ao avaliarem o impacto do estado nutricional em gestantes adolescentes sobre recém-nascidos 

encontraram correlação positiva do ganho de peso gestacional com o peso ao nascer (r = 0,41; 

p = 0,00). Padilha e colaboradores
52

 constataram que o ganho de peso durante a gestação em 

adultas (β = 25,29; p = 0,00), assim como o IMC pré-gestacional (β = 13,02; p = 0,04), foi um 

dos fatores preditores do peso ao nascer em filhos destas gestantes. 

A inadequação do ganho de peso recomendado, apresentada por grávidas adolescentes 

em diversos estudos, é outro aspecto que corrobora para aumentar os riscos à saúde materna e 

infantil
14,51

. Em nosso estudo apenas 33,5% das participantes tiveram o ganho de peso 

recomendado, corroborando com os achados anteriores e observou-se que aquelas que 

receberam intervenção nutricional apresentaram maior ganho de peso médio em comparação 

as que não receberam (14,2 kg versus 12,7 kg, t= 0,252) – resultado não apresentado. Diante 

do exposto sugere-se que a ANPN exerce proteção contra o BPN, demonstrando que as 

orientações nutricionais são essenciais para corrigir inadequações alimentares e controlar o 

ganho de peso, que são fatores associados ao desenvolvimento de uma gestação saudável.  

A duração da gestação inferior a 37 semanas (parto pré-termo) é reconhecida como 

uma das principais causas para o BPN
1
. E gestar na adolescência é fator de risco independente 

para ocorrência de desfechos adversos, como o nascimento prematuro, podendo este risco ser 

1,7 vezes maior em adolescentes menores de 15 anos comparando-se a adultas
53

. De acordo 

com Scholl e colaboradores
3
 a baixa idade ginecológica (< 2 anos) ao engravidar aumenta 

quase duas vezes o risco de prematuridade (OR =1,77; IC 95% = 1,19 – 2,64).  

A prevalência de prematuridade (12,7%) excedeu a de BPN, demonstrando que apesar 

do menor tempo de duração de gestação foi possível atingir o peso adequado ao nascer em 

alguns casos, entretanto apenas 3,3% das crianças nascidas a termo tiveram BPN, chamando 

atenção para a relevância da duração da gestação. O risco de BPN foi 10 vezes maior naquelas 

crianças que nasceram prematuras, tendo a prematuridade apresentado menor influência sobre 

o desfecho em comparação aos os dados da literatura atual. Em pesquisa realizada a partir de 
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uma proposta de modelo hierarquizado, para encontrar os determinantes do BPN, a 

prematuridade (nível proximal) aumentou em 28 vezes o risco de BPN
48

. Estudo na região Sul 

com gestantes adultas e adolescentes que buscou identificar os fatores associados ao BPN 

verificou que a prematuridade aumentava em até 37 vezes a chance de ocorrer o baixo peso ao 

nascimento
15

. Santos e colaboradores
13

 ao estudarem gestantes adolescentes nordestinas 

encontraram que a prematuridade aumentou em 29 vezes o risco de BPN.  

O menor risco associado à prematuridade encontrado no nosso estudo pode ser devido 

ao fato de a maternidade, na qual ocorreu a pesquisa, ser referência de assistência pré-natal 

para gestantes adolescentes, oferecendo atendimento especializado, além de 72% das 

gestantes terem realizado um pré-natal adequado (> 6 consultas) e 80 % terem recebido 

ANPN, que constituíram fatores de proteção para o BPN. 

A prematuridade além de se relacionar com o BPN é considerada determinante para 

óbito fetal e neonatal
44

, sendo este um fator que deve ser prevenido.   

O fato de o estudo ser retrospectivo foi uma limitação, pois pode ter prejudicado a 

recuperação de dados sociodemográficos importantes, tais como renda familiar per capita e 

número de pessoas na família, fazendo com que o n para estas variáveis tenha sido reduzido. 

O menor número da amostra para algumas variáveis se refletiu em IC grandes. Entretanto, 

apesar do IC maior, principalmente na variável de aceitação da gravidez pela gestante, 

observa-se que ¼ da amostra que não aceitou a gravidez teve filho com BPN, demonstrando o 

impacto da aceitação da gestação Observou-se ainda, que esta variável relacionou com o 

cuidado pré-natal e assistência nutricional pré-natal de pior qualidade ao comparar com 

aquelas que aceitaram a gravidez. Existem poucos estudos na literatura que abordem a 

aceitação da gravidez na adolescência e a importância do cuidado nutricional durante o pré-

natal. Sugere-se que sejam realizados mais estudos com este intuitos para que seja possível 

um aperfeiçoamento do cuidado pré-natal e a melhoria nos desfechos perinatais neta 

população-alvo. 

A análise hierarquizada utilizada permitiu identificar os vários fatores associados ao 

baixo peso ao nascer em filhos de adolescentes, desde variáveis distais, representadas pela não 

aceitação da gravidez, passando pelas variáveis intermediárias, tais como a frequência de 

menos de seis consultas de pré-natal e o pertencimento ao grupo de estudo I ou III, até chegar 

às variáveis proximais, com a duração da gestação inferior a 37 semanas.  
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Com base nessa análise sugerimos que os recursos humanos envolvidos com a atenção 

pré-natal voltada a gestantes adolescentes sejam qualificados para a apreensão do quadro de 

vulnerabilidades para que possam oferecer apoio emocional e estímulo ao apoio familiar para 

o cuidado da gestação e da gestante adolescente, e que promova o adequado estado nutricional 

durante a gravidez, por meio da oferta de assistência nutricional. Sugere-se ainda que sejam 

implementados programas governamentais que possibilitem o maior acesso a informações 

sobre a vida sexual e reprodutiva na adolescência, com o intuito de prevenir a gravidez 

indesejada nessa faixa de idade e de oferecer informações referentes à gravidez, incluindo a 

importância da assistência pré-natal e seu início precoce. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo foi possível compreender que as causas do baixo peso ao nascer 

em filhos de adolescentes excedem às questões biológicas maternas, uma vez que seus 

resultados apontam para os fatos de a gestante não aceitar a gravidez (nível distal), realizar 

menos de seis consultas de pré-natal e não receber assistência nutricional no pré-natal 

padronizada (nível intermediário) foram fatores determinantes do BPN, além da 

prematuridade (nível proximal).  

Observou-se a construção de uma inter-relação entre as variáveis sociais e biológicas, 

que demonstra como os diversos fatores interagem e influenciam sobre a ocorrência do BPN, 

possibilitando um novo caminho para intervenção com objetivo de evitar este desfecho. 

Verificou-se que a aceitação da gravidez (nível distal) influenciou na ocorrência de 

prematuridade (nível proximal), por meio também da qualidade da assistência pré-natal e da 

assistência nutricional pré-natal que a gestante obteve (nível intermediário). A prematuridade 

foi o fator determinante de maior relevância para ocorrência do baixo peso ao nascer nos 

conceptos estudados.  

Portanto, constatou-se que entre as adolescentes, que de acordo com a literatura já 

possuem maior risco para o desenvolvimento de BPN, foi encontrado um fator determinante 

deste desfecho pouco descrito nas pesquisas, que influencia para que outros fatores 

determinantes do BPN se desenvolvam e atuem para sua ocorrência que foi a aceitação da 

gravidez. Além disso, destaca-se que neste estudo a atenção pré-natal exerceu seu papel de 

proteção contra o BPN em conjunto com a assistência nutricional pré-natal. Entretanto, apesar 

de nas últimas décadas ter ocorrido melhora na cobertura da atenção pré-natal, ainda é um 

desafio melhorar a qualidade desta atenção, incluindo a implementação da atenção nutricional 

pré-natal de forma continuada e, a assistência psicológica. 

Sugere-se que as unidades de saúde que oferecem APN para adolescentes incorporem 

nessa atenção o cuidado nutricional e psicológico, desde o seu início. Além disso, ressalta-se a 

importância do acesso por parte dos jovens à informação sobre sexualidade e reprodução na 

adolescência, incluindo a informação sobre a importância da APN, no intuito de prevenir os 

possíveis agravos à saúde-materno infantil, com consequente redução dos custos em saúde. 

Os resultados do estudo permitiram, ainda, a compreensão da importância da análise 

hierarquizada do BPN pela pesquisadora. Por meio desta análise foi possível não apenas 
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identificar quais variáveis contribuíram para ocorrência do desfecho, mas sim observar como 

as variáveis que influenciam o BPN interagem entre si, facilitando identificar qual o aspecto 

passível de mudança (fatores sociais) que pode influenciar os fatores biológicos que atuam 

diretamente sobre o desfecho. 
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Projeto:  

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL PRÉ-NATAL PARA 

GESTANTES ADOLESCENTES 

Nome:____________________________________________________ 

Prontuário:_____________                                     GPSMI: __________    

DPP: _____/_____/_____           

Anexo 1: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DO ESTUDO TRANSVERSAL 
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Registro GPSMI:________________                                 Prontuário:_______________________                 

Nome:_______________________________________________________________________ 

Data do parto: _____/_____/______  

Dados de identificação, sociodemográficos, história obstétrica 

Idade na concepção:______anos           Bairro:___________________   

Cidade:____________________  

Data de Nascimento: _______/_______/_______                 Anos de estudo:_________ 

Nível de Instrução:   (1) Analfabeta                                       ( 2) Ensino fundamental incompleto 

                                     ( 3) Ensino fundamental completo     ( 4) Ensino médio incompleto  

                                     ( 5) Ensino médio completo                 ( 6) Superior  

Como você se considera?            (1) Branca           (2) Negra           (3) Parda /mulata        

                                                    (4) Amarela (origem oriental)        (5) Indígena (origem indígena)  

Renda Familiar Total: ______________________   Nº de pessoas da família:________RFPC: 

___________ 

Saneamento do lar: (1) Adequada  (2) Inadequada (serviço 

ausente)________________________________  

Atividade 

profissional:__________________________________________________________________ 

Gesta:________ Para:_________  Abortos (especificar 

espontâneo/provocado):_______________________ 

Aborto na gestação anterior: (1) Sim.  Tipo/data __________________________________________ 

(2) Não 

Menarca: |__|__| Anos     Idade ginecológica: |__|__|  Anos    DUM|__|__| semanas 

Data do término da última gestação: ________________       
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Dados do pré-natal 

Número de consultas de PN:__________ 

Unidade que fez o PN:_________________ IG da primeira consulta de PN:_________ 

Acompanhamento com o nutricionista? (1) Sim. No. de consultas/IG da primeira 

consulta_____/_____semanas (2) Não 

 

Acompanhamento no PN pelos profissionais (ver pareceres):        (1) obstetra                   (2) 

enfermeiro (3) assistente social          (4) psicólogo         (5) nutricionista              (6) 

outros_____________________      No. de ações educativas:___________ 

 

Avaliação antropométrica materna 

Peso pré-gestacional:__________kg      Peso na 1ª consulta:________kg (IG s____/____(DUM/US). 

Estatura pré-gestacional:_______m   IMC pré-gestacional: _______ Classificação: (1)Bp (2) N (3) Sp 

(4) Ob 

IMC gestacional inicial: ____________                                          Classificação:  (1) Bp  (2)A  (3) Sp  (4) Ob  

AVALIAÇÃO NO PUERPÉRIO 

Avaliação antropométrica materna: 

Peso pré-parto:__________kg   ou    Peso na última consulta:______kg  (IG  DUM/US=_____/______)  

Ganho total: ______kg    Idade no parto:  |__|__|   Anos       

IMC gestacional na última consulta ou pré-parto:     (1) BP       (2) A     (3) SP       (4) OB 

Avaliação da adequação do ganho:  

MS (2005) tabela de ganho de peso:         (1) abaixo        (2) adequado       (3) acima   

IOM: (1) abaixo (2) adequado (3) acima  



97 

 

 

 

Intercorrências maternas no parto ou puerpério antes da alta hospitalar: 

__________________________________________________________________________________

_____ 

IG no parto (DUM/US): ______/_______s       Tipo de parto: (1) normal     (2) cesárea      (3) fórceps       

Condições ao nascer:  (1) natimorto    (2) óbito fetal    (3) neomorto     (4) nascido vivo    

Peso:_______g     IG (Capurro): |__|__|   s   

Comprimento:________cm   PC:_____cm          Sexo: (1) F  (2) M                    Apgar 1’e 5’:___/___  

Correlação P/IG: (1)PIG  (2)AIG  (3)GIG 

 Intercorrências do RN: 

______________________________________________________________(idade)   

REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE TODAS AS CONSULTAS   

Avaliação antropométrica, clínica, funcional, bioquímica, exames, sintomatologia digestiva e 

condutas - Registrar todas as informações disponíveis: 

Exemplo de respostas possíveis:  

 IG – idade gestacional em semanas/dias; 

 sim (S), não (N);  

 edema - assinalar 0, 1+, 2+, 3+, conforme anotação do prontuário; 

 intercorrências e sintomatologia  digestiva – verificar no parecer médico ou do 
nutricionista 

 Assinalar com asterisco (*) todas as datas de consultas com a Nutrição.   
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Exame/data(IG) *  __/___(   ) ___/___(    ) ___/___(     ) ___/___(     ) ___/___(     ) 

Hemácias      

Hemoglobina      

Hematócrito      

Glicemia       

Curva Glicêmica       

TOTG      

EAS      

Urocultura      

Fezes      

HIV      

Toxoplasmose       

Sífilis (VRDL)      

* em caso de resultados fornecidos em datas diferentes, incluir a idade gestacional de cada exame 

Outros exames:  

Doppler (registrar data e 

resultado):______________________________________________  

US (registrar data e 

resultado):__________________________________________________  
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Anexo 2 

Aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisa da maternidade escola da 

universidade federal do rio de janeiro. (CAAE – 1758.0.000.361-07; 26/07/2007).  
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Anexo 3 

Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Estudo Evolução Temporal da 

Prevalência de Anemia em Adolescentes Grávidas em uma Maternidade do Rio de Janeiro 
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