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2017. 

 

Resumo 

Introdução - A prematuridade, definida como nascimento antes de 37 semanas de gestação, 
ainda tem suas vias causais pouco explicadas. O nascimento prematuro ainda é a maior causa 
de mortes em RNs no mundo, com aumento progressivo da incidência nos últimos anos, por 
isso a pesquisa sobre o tema é tão importante. Objetivo - Analisar a prevalência de 
prematuridade e dos fatores do período pré-natal a ela relacionados, por meio de análise 
secundária dos dados da Região Sudeste, da pesquisa Nascer no Brasil. Métodos - A regressão 
binária de Poisson foi empregada na seleção das variáveis e as que apresentaram valor de 
p<0,20 foram incluídas a seguir no modelo de regressão logística hierarquizado, divididas em 
blocos de acordo com a proximidade temporal em relação ao desfecho, utilizando critérios 
clínicos e as interações atualmente já mais bem estabelecidas entre as variáveis. A análise 
estatística do modelo foi feita com regressão linear múltipla de Poisson, com ajuste robusto da 
variância. As variáveis com valor de p<0,20 foram incluídas no nível seguinte, como fator de 
ajuste. A medida de efeito foi o Risco Relativo (RR), calculadas com intervalos de confiança 
(IC) de 95% e, ao final da análise, as variáveis que apresentaram valores de p<0,05 dentro de 
cada nível foram consideradas fatores de risco para a prematuridade. Resultados - As variáveis 
estatisticamente significativas foram: no nível intermediário I (bloco 2.1), a idade materna entre 
12 e 19 anos (RR: 1,23; IC: 1,05 - 1,46); no nível intermediário II (bloco 2.2), a decisão pelo 
parto cesáreo (RR: 1,47; IC: 1,20 - 1,80); no nível proximal (bloco 3), a idade materna maior 
que 35 anos (RR: 1,28; IC: 1,06 - 1,54), a não decisão da via de parto (RR: 1,34; IC: 1,11 - 
1,61), realizar menos de 5 consultas de PN (RR: 2,57; IC: 2,20 - 3,01), realizar 12 ou mais 
consultas de PN (RR: 0,74; IC: 0,55 - 0,99), cor da pele preta ou parda (RR: 0,83; IC: 0,73 - 
0,95), nenhuma gestação anterior (RR: 1,43; IC: 1,17 - 1,74), baixo peso ao nascer anterior 
(RR: 1,35; IC: 1,01 - 1,82), prematuro anterior (RR: 2,01; IC: 1,51 - 2,68), condições clínicas 
prévias maternas (RR: 1,31; IC: 1,05 - 1,63), condições obstétricas na gestação atual (RR: 1,58; 
IC: 1,18 - 2,12), condições clínicas diagnosticadas na admissão para o parto (RR: 1,81; IC: 1,50 
- 2,18) e internação durante a gestação atual (RR: 2,07; IC: 1,78 - 2,41) Conclusões - 
Identificados como fator de proteção contra a prematuridade: a mãe apresentar cor da pele preta 
ou parda e realizar mais de 12 consultas de pré-natal. Condições de maior risco para 
prematuridade: mãe primípara, extremos de idade materna, decisão da via de parto cesáreo ou 
a não participação materna na mesma, realizar menos de cinco consultas no PN, antecedentes 
de baixo peso ao nascer e prematuridade, ter alguma complicação clínica diagnosticada na 
gestação atual ou na admissão para o parto, alguma complicação obstétrica diagnosticada, 
hipertensão arterial ou alguma internação durante a gestação. 
 

Descritores: Prematuro. Análise multivariada. Fator de risco. Estudo de coorte. Saúde 

perinatal. 
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CORTEZ, V. L. Prenatal factors and prematurity: retrospective cohort with 

secondary analysis of data from “Birth in Brazil” study - Southeast region. 

2017. Dissertation - Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2017. 

Portuguese. 

 

Abstract 

Introduction: Prematurity is defined as a birth occurring before 37 weeks of gestation and its 
causal pathways are not entirely understood. Preterm birth is still the main cause of child death 
in the world, with increasing rate in the past years. Thus, is still important all research in this 
area of knowledge. Objectives: To analyse the prevalence of prematurity and risk factors 
related to it in a secondary analysis of data from the Brazil’s Southeast region in “Birth in 
Brazil” survey. Method: Binary Poisson regression was used to select the variables and those 
with p<0,20 were included in the hierarchical model. The blocks of variables in the model were 
then structured according to variables’ temporal relation to the outcome, clinical plausibility 
and current known interactions with each other. Statistical analysis was conducted with general 
linear model and Poisson regression, with robust adjustment of variance. Variables with p<0,20 
were included in the next level as an adjustment factor. The outcome measure was Relative Risk 
(RR), calculated with confidence intervals of 95%. At the end, variables with p<0,05 were 
considered independent risk factors for preterm birth. Results: Variables with statistical 
significance were: in the intermediary level I (block 2.1):  age between 12 and 19 years-old 
(RR: 1,23; IC: 1,05 - 1,46); in the intermediary level II (block 2.2): decision for caesarean 
delivery (RR: 1,47; IC: 1,20 - 1,80), in the proximal level (block 3): maternal age > 35 years-
old (RR: 1,28; IC: 1,06 - 1,54); not having a decision for the mode of birth (RR: 1,34; IC: 1,11 
- 1,61), >5 antenatal appointments (RR: 2,57; IC: 2,20 - 3,01), >12 prenatal appointments (RR: 
0,74; IC: 0,55 - 0,99), maternal black/ brown skin colour (RR: 0,83; IC: 0,73 - 0,95), no previous 
pregnancies (RR: 1,43; IC: 1,17 - 1,74), previous low birthweight new-born (RR: 1,35; IC: 1,01 
- 1,82), previous preterm birth (RR: 2,01; IC: 1,51 - 2,68), previous clinical complications (RR: 
1,31; IC: 1,05 - 1,63), obstetric complications in the current pregnancy ((RR: 1,58; IC: 1,18 - 
2,12), clinical complications diagnosed at the hospital admission (RR: 1,81; IC: 1,50 - 2,18) 
and admission at the hospital in the current pregnancy (RR: 2,07; IC: 1,78 - 2,41). Conclusions: 
Variables identified as protection factors against prematurity were: maternal black or brown 
skin colour and >12 antenatal appointments. Variables identified as risk factors were: 
primiparity, maternal age <19 or >35, decision for caesarean as the mode of birth, non-
participation of the mother in the decision of the mode of birth, <5 prenatal appointments, 
previous low birth weight new-born, previous  preterm birth, having one or more clinical 
complication in the current pregnancy or at the admission for delivery, having one or more 
obstetric complications diagnosed during pregnancy, hypertension or a hospital  admission at 
the hospital during the current pregnancy. 
 

Descriptors: Premature. Multivariate analysis. Risk factor. Cohort study. Perinatal health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prematuridade é definida como o nascimento de uma criança antes de 37 semanas de 

gestação e é classificada em três categorias, de acordo com a idade gestacional ao nascimento. 

Deste modo, o neonato com menos de 27 semanas e seis dias é classificado como prematuro 

extremo, aquele nascido entre 28 e 31 semanas e seis dias como muito pré-termo e aquele entre 

32 e 36 semanas e seis dias, como pré-termo moderado a tardio (WHO, 2012; WHO, 2015). Os 

bebês nascidos entre 37 e 38 semanas e seis dias também podem apresentar desfechos 

desfavoráveis se comparados àqueles nascidos após 39 semanas completas de gestação. Por 

esta razão, esse período é chamado termo precoce e a indução do trabalho de parto ou a cesárea 

eletiva não têm sido recomendadas nesta fase, a menos que sejam mandatórias (NOUR, 2012; 

ACOG, 2013). Estas classificações baseiam-se na idade gestacional e não no peso do recém-

nascido. A diferenciação entre prematuro e pequeno para idade gestacional (PIG) é importante, 

pois este difere do prematuro em termos de riscos quanto ao seu desenvolvimento, não 

necessariamente apresentando-os (NOUR, 2012). 

Embora os desfechos negativos sobre a saúde das crianças sejam conhecidos, as taxas 

de prematuridade têm aumentado em quase todos os países. As razões para isso incluem 

melhorias na coleta de dados, maior prevalência de doenças crônicas, aumento de gestações 

múltiplas resultantes de fertilização assistida e aumento de cesarianas (NOUR, 2012; WHO, 

2012). No Brasil esse aumento também tem sido observado, visto que a proporção de recém-

nascidos prematuros mais que dobrou entre os anos de 1982 e 2004 (BARROS; VICTORA, 

2008). Na amostra nacional da pesquisa Nascer no Brasil (NNB) a proporção foi de 11,5% e, 

mais recentemente, de acordo com dados preliminares do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) de 2015, 10,8% (SINASC, 2015) Entre os motivos estão o aumento 

nas induções de trabalho de parto e cesarianas, com mais interrupções da gestação no período 

pré-termo (BARROS; VICTORA, 2008; SILVEIRA et al., 2008). 

O nascimento prematuro destaca-se como a principal causa de morte entre os recém-

nascidos no mundo e entre menores de cinco anos é a segunda maior causa de morte, superada 

somente pela pneumonia. Aproximadamente 15 milhões de crianças prematuras nascem todos 

os anos e entre estas, cerca de um milhão vem a falecer (FREY; KLEBANOFF, 2016). Além 

disso, a prematuridade também afeta a saúde da criança em curto e longo prazos. Em curto 

prazo, pode causar prejuízo do vínculo mãe-filho e da amamentação (NOUR, 2012), síndrome 

do desconforto respiratório, hemorragia intraventricular, enterocolite necrosante, 
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hiperbilirrubinemia, dificuldades de alimentação e instabilidade de temperatura (BROWN et 

al., 2014). Já em longo prazo, podem ocorrer problemas visuais, auditivos e de aprendizado 

(NOUR, 2012; MATIJASEVICH et al., 2013), com sequelas de grau leve a grave, dependendo 

da idade gestacional em que o parto pré-termo ocorreu (SENGUPTA et al., 2013). 

Avanços no tratamento hospitalar do prematuro têm mudado drasticamente suas taxas 

de sobrevivência e algumas intervenções diminuem as sequelas em longo prazo, mostrando-se 

mais efetivas que outras em contribuir para que os recém-nascidos sobrevivam. Estas medidas 

incluem a presença de UTI Neonatal no hospital de nascimento, o uso ante parto de corticoides 

pela mãe, o uso de surfactante e o tratamento com indometacina (RUSHING; MENT, 2004; 

LIU et al., 2015). Essas medidas são resultado de aumento maciço dos investimentos 

financeiros no tratamento e reabilitação da prematuridade nas últimas décadas, o que resultou 

em avanços importantes na área de cuidados intensivos neonatais. O desenvolvimento de 

técnicas e de medicamentos têm permitido a sobrevivência de recém-nascidos cada vez mais 

prematuros (ROSENBLATT, 1989). 

A sobrevivência dos prematuros implica na necessidade de atenção para a prevenção de 

morbidades resultantes desta condição, em longo prazo. A identificação do risco para lesões 

cerebrais, por exemplo, é fundamental na implementação de estratégias de prevenção desta 

morbidade. A frequência de complicações entre os recém-nascidos é inversamente proporcional 

à idade gestacional, mas estudos demonstram que fatores clínicos maternos, tais como infecções 

na gestação e anormalidades uterinas são tão importantes quanto a idade gestacional 

(RUSHING; MENT, 2004). Características econômicas e sociais também podem influenciar o 

desenvolvimento infantil, pois em países de baixa a média renda há maiores deficiências 

nutricionais, pobreza, oportunidades inadequadas de aprendizado, entre outros (RUSHING; 

MENT, 2004; WALKER et al., 2011). Suspeita-se também de predisposição a doenças 

metabólicas e cardiovasculares na idade adulta e, para esclarecer essas questões, o 

prolongamento das coortes até essa faixa etária vem sendo recomendado (SAIGAL; DOYLE, 

2008). 

Por outro lado, esses recursos teriam um maior impacto na saúde da população de 

prematuros se fossem utilizados para oferecer cuidado pré-natal apropriado às mulheres e em 

outras medidas de alcance populacional que contribuíssem para a prevenção de casos de 

nascimento prematuro. O termo “paradoxo perinatal” tem sido utilizado para caracterizar essa 

tendência de grandes gastos em saúde sem a devida resposta nos indicadores de mortalidade 

infantil (ROSENBLATT, 1989). 
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Situação similar também pôde ser observada nos últimos 20 anos na assistência perinatal 

brasileira em relação à mortalidade materna (DINIZ, 2009). Esta é agravada pelo fato de que o 

uso indiscriminado de tecnologia pode resultar em danos iatrogênicos e influenciar 

negativamente as mortes maternas e perinatais evitáveis (SOUZA; PILEGGI-CASTRO, 2014). 

O Brasil ocupa o décimo lugar entre os países com maiores números de nascimentos 

prematuros (WHO, 2015), com 98,08% dos partos no ano de 2011 ocorrendo em hospitais 

(SAÚDE, 2011) e 88,7% deles assistidos por médicos. Ainda assim, os resultados são menos 

satisfatórios que outros países do mundo em relação às mortalidades neonatal e infantil 

(LANSKY et al., 2014). No ano de 2013, 330 mil partos aconteceram antes do termo 

gestacional, sendo cerca de 130 mil deles apenas na Região Sudeste, o que representa 40,2% de 

todos os partos prematuros no Brasil (BRASIL, 2013b). Entre 1982 e 2004, as taxas de 

prematuridade aumentaram de 6 para 15% do total de nascimentos neste período (BARROS; 

VICTORA, 2008), enquanto no mundo, estas se mantêm entre 4,75 e 13,7% (ADANE et al., 

2014). 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), pacto acordado entre diversos 

países da Organização das Nações Unidas para melhorar indicadores entre 1990 e 2015, tinha 

o Brasil como signatário e incluiu a diminuição da mortalidade infantil. O Brasil teve sucesso 

em atingir estas metas, com diminuição da mortalidade infantil de 51,4 por mil nascidos vivos 

em 1990 para 12,3 em 2013. Havia sido acordado diminuí-la para menos de 15,7 por mil 

nascidos vivos até o ano de 2015 e o Brasil já havia atingido este objetivo em 2009. O pacto 

para as Metas Sustentáveis do Milênio, propostas como continuidade aos ODM, inclui, em 

relação à saúde infantil, acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, melhorar 

a saúde das gestantes e combater a Aids, a malária e outras doenças (UN, 2015). 

Um sistema que possibilite a geração e a consolidação desses dados é fundamental para 

o acompanhamento do problema em longo prazo. A partir de 1990, o Ministério da Saúde (MS) 

implantou o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC), por meio da Declaração de 

Nascidos Vivos (DNV), obrigatória e preenchida nos hospitais de nascimento ou em Cartórios 

de Registro Civil no caso de parto domiciliar. Este documento contém dados sobre a gravidez, 

parto e condições da criança ao nascer, com dados epidemiológicos relevantes (RAMOS; 

CUMAN, 2009). A partir de 2011, a DNV foi modificada de modo a permitir a inclusão da 

idade gestacional de maneira mais detalhada, como variável contínua e não somente como 

“faixas” de idade gestacional (BRASIL, 2011). 

Dados provenientes de documentos como a DNV fornecem subsídios para a criação de 

políticas públicas de saúde com potencial impacto na redução da prematuridade como 
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componente da mortalidade infantil, bem como na redução da mortalidade materna. 

Provavelmente a mais importante delas, criada e expandida entre 1990 e 2002, seja a Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), com cobertura de 54,9 milhões de pessoas no Brasil. Estima-se que 

um aumento de 10% na cobertura da ESF resultaria em decréscimo de 4,5% na mortalidade 

infantil (MACINKO et al., 2006). Impacto menor foi estimado em relação à ampliação do 

acesso à água e de leitos hospitalares, com 2,9% e 1,3% de decréscimo na mortalidade infantil, 

respectivamente (MACINKO et al., 2006). No âmbito hospitalar, políticas públicas como a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança ampliam a capacitação dos profissionais quanto à 

amamentação e resultam na melhoria de indicadores de saúde perinatal, tais como índices de 

aleitamento materno (CALDEIRA; GONÇALVES, 2007). Além dos já conhecidos efeitos 

benéficos sobre a saúde da criança, o aleitamento foi associado a melhores níveis cognitivos e 

educacionais aos 30 anos de idade (VICTORA et al., 2015). 

Em termos de prevenção primária, sabe-se que desfechos perinatais são influenciados 

positivamente por práticas rotineiras empregadas no pré-natal, tais como a atenção à 

psicoprofilaxia em todas as consultas, o acompanhamento multiprofissional, entre outros. 

Melhores resultados de saúde após o nascimento estão associados ao acesso à assistência pré-

natal (Grau de Recomendação B1), com destaque para o início do cuidado assistencial no 

primeiro trimestre como um indicador importante da qualidade dos cuidados maternos (Grau 

de Recomendação B) (BRASIL, 2013a). 

O MS recomenda que o pré-natal seja realizado com desenvolvimento de ações 

educativas e preventivas, que devem ser incorporadas às rotinas, tais como: condutas 

acolhedoras às mães e familiares, de detecção precoce de complicações e situações de risco e 

de facilitação na integração entre o serviço de pré-natal e o atendimento hospitalar (VIELLAS 

et al., 2014). O serviço de pré-natal na Atenção Primária à Saúde deve englobar atividades peri-

gestacionais e atendimento ambulatorial multiprofissional nas situações de baixo risco até o 

parto, facilitando o acesso tanto ao pré-natal, quanto à atenção hospitalar (BRASIL, 2013a). 

No entanto, as mulheres ainda encontram dificuldades no acesso ao cuidado pré-natal e 

ao parto com qualidade. A despeito da cobertura de 98,7%, ocorre início tardio do cuidado pré-

natal e apenas 60,6% das gestantes o iniciam antes da 12ª semana. Cerca de 27% delas realizam 

menos de seis consultas, o mínimo recomendado pelo MS. Em avaliação global, onde foram 

                                                 
1 O sistema GRADE (Grading of Recomendations, Assessment, Development and Evaluation) define o 

Grau de Recomendação e o nível de qualidade da evidência científica que suporta a recomendação, levando em 
consideração o conjunto de evidências disponíveis, não se atendo apenas à qualidade de um estudo (GUYATT et 
al., 2011).  
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levados em consideração outros parâmetros, como realização de exames de rotina e 

recebimento de orientações sobre parto e aleitamento, menos de 10% das gestantes podem ser 

consideradas como tendo recebido todos os procedimentos preconizados. Ainda há o problema 

da peregrinação da mulher durante o parto, com cerca de 15% das gestantes atendidas em dois 

ou mais serviços até a internação, com um máximo de seis estabelecimentos (VIELLAS et al., 

2014). 

Além disso, durante as últimas três décadas, houve progresso considerável nas 

condições de saúde materno-infantis devido a mudanças socioeconômicas, de urbanização e 

cuidados de saúde (VICTORA et al., 2011). Uma nova realidade sanitária se desenvolveu, 

apesar de ainda persistirem grandes desafios ao fornecimento de condições seguras para o 

nascimento no país (REIS et al., 2011), tais como déficit de qualidade na assistência ao parto, 

altas taxas de cesáreas (LEAL et al., 2014) e mortes maternas e neonatais evitáveis (VICTORA 

et al., 2011). 

Sob o olhar epidemiológico, mesmo com todas as pesquisas no campo da saúde 

perinatal, as múltiplas vias causais que levam ao parto prematuro permanecem pouco 

compreendidas (FREY; KLEBANOFF, 2016). Atualmente a prematuridade é considerada uma 

síndrome desencadeada por múltiplos mecanismos: infecciosos ou inflamatórios, isquemia ou 

hemorragia uteroplacentária, hiperdistensão uterina, estresse materno e outros processos com 

mediação imunológica, sem que seja possível estabelecer um mecanismo preciso na maioria 

dos casos (GOLDENBERG et al., 2008). 

No entanto, embora os fatores de risco para parto prematuro não entrem diretamente na 

via causal, são mais bem determinados e merecem destaque. Podem ser divididos em três 

categorias: características maternas (história familiar de parto prematuro, situação 

socioeconômica desfavorável, baixo nível de escolaridade, extremos da idade reprodutiva, 

ascendência negra, estresse, depressão, tabagismo, baixo índice de massa corporal (IMC), 

infecções em geral e, particularmente, do trato gênito-urinário, doença periodontal, 

anormalidades uterinas e histórico de procedimentos colo-uterinos), características da história 

reprodutiva (parto prematuro prévio, natimorto prévio e aborto provocado) e características da 

gestação atual (sangramento vaginal, reprodução assistida, gestação múltipla, polidrâmnio e 

encurtamento cervical) (FREY; KLEBANOFF, 2016). 

Para um melhor entendimento dessas múltiplas causas, bem como da influência que os 

fatores exercem uns sobre os outros, há alguns anos, diversos autores vêm recomendando a 

abordagem hierarquizada multinível para a análise estatística nestes tipos de desfechos, 

multicausais. Além da prematuridade, podemos citar outros desfechos nos quais esta 
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abordagem tem sido utilizada, tais como a mortalidade infantil, mortalidade materna, 

inadequação do pré-natal, investigação dos fatores associados ao aumento de parto cesáreo, 

entre outros (MOSLEY; CHEN, 1984; VICTORA et al., 1997; LIMA et al., 2008; DEFRANCO 

et al., 2008; FREITAS et al., 2011; MASHO et al., 2014; VIEIRA et al., 2015; GOUDARD et 

al., 2016; GONZAGA et al., 2016; KHAN et al., 2017). 

É de fundamental importância esclarecer as vias causais da prematuridade, bem como 

entender melhor seus fatores de risco no período pré-natal (LIMA et al., 2008). Além disso, a 

Região Sudeste é responsável por pouco mais de 40% de todos os partos prematuros do Brasil 

(BRASIL, 2013b). Outro ponto importante é que a identificação de fatores de risco no pré-natal 

possibilita o planejamento de ações de prevenção primária da prematuridade para a população 

de gestantes e pode guiar o aconselhamento e o manejo obstétrico individual neste período. 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a incidência de prematuridade e de fatores do período pré-natal a ela 

relacionados. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar a associação entre características sociodemográficas maternas, fatores clínicos 

e obstétricos no período pré-natal e a prematuridade. 

 

 

3 MÉTODO 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO  
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O presente consistiu em um estudo de coorte histórica com análise retrospectiva, com 

os dados da pesquisa NNB referentes à Região Sudeste do Brasil, coletados, como descrito na 

sessão seguinte, entre fevereiro de 2011 e julho de 2012. Apesar de o desenho do NNB, uma 

coorte, incluir três etapas de coleta de dados (internação hospitalar e entrevistas telefônicas até 

os seis meses e aos 12 meses de pós-parto), neste trabalho foram utilizados apenas dados 

coletados na internação hospitalar para o parto, referentes ao parto, pré-natal e período pré-

concepcional, obtidos por meio da entrevista hospitalar com as mulheres, fotografias do cartão 

do pré-natal e consulta ao prontuário hospitalar. 

O estudo “Pesquisa Nacional sobre Parto e Nascimento no Brasil – Nascer no Brasil” 

(NNB) teve como objetivos principais: descrever a incidência de cesáreas excessivas e 

examinar as consequências para a saúde de mulheres e recém-nascidos do Brasil; investigar as 

relações entre partos prematuros tardios e baixo peso ao nascer com o excesso de cesáreas e 

investigar a relação entre o excesso de cesáreas e o uso de procedimentos técnicos pós-parto 

(DO CARMO LEAL et al., 2012). 

Um algoritmo específico foi desenvolvido no NNB para estimar, de maneira mais 

precisa, as idades gestacionais dos nascimentos analisados no estudo. Foram utilizadas diversas 

variáveis do NNB para seu desenvolvimento, sendo elas: Idade Gestacional (IG) estimada pela 

Data da Última Menstruação (DUM) (relatada pela puérpera), IG no nascimento (relatada pela 

puérpera), IG estimada pela DUM (registrada no prontuário materno), IG estimada pela DUM 

(registrada no prontuário da admissão hospitalar para o parto), IG estimada pela 

Ultrassonografia (USG) (registrada no prontuário da admissão hospitalar para o parto), IG 

estimada pela USG (registrada no próprio exame ou no cartão de PN) (DINIZ, 2016). 

O estudo NNB foi desenhado como uma coorte de base hospitalar, na qual a saúde de 

puérperas e seus recém-nascidos (RNs) foi acompanhada a partir da internação para o parto até 

os 12 meses seguintes, através de entrevistas telefônicas conduzidas antes dos 6 meses e aos 12 

meses pós-parto (D'ORSI et al., 2014). 

A amostra complexa do estudo NNB foi realizada em três estágios: no primeiro, foram 

alocados hospitais com 500 ou mais partos ao ano (dados do SINASC de 2007), divididos entre 

as cinco macrorregiões do país, de modo a considerar a localização de cada hospital (capital ou 

interior) e o tipo de hospital (público, privado ou misto). Foram criados trinta estratos por meio 

desta combinação e para cada um deles foi calculado um tamanho mínimo de amostra aleatória 

simples de 341 mulheres, e introduzido um efeito de desenho de aproximadamente 1,3 devido 

à abordagem amostral por meio de conglomerados de hospitais. Com isso, determinou-se um 

tamanho amostral mínimo de 450 puérperas por estrato e foi estabelecido um mínimo de cinco 
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hospitais por estrato, com 90 puérperas por hospital. Foi feita opção por alocação proporcional 

ao número de hospitais por estrato, o que resultou em uma amostra de 266 hospitais, totalizando 

23.940 sujeitos no estudo (VASCONCELLOS et al., 2014). 

No segundo estágio, foi usado o método de amostragem inversa (HALDANE, 1945), 

que consiste na técnica de obter tantas unidades quanto forem necessárias para se obter um 

número pré-fixado. Levando-se ainda em consideração as diferenças de nascimentos em fins 

de semana e dias úteis, foi estipulado um mínimo de sete dias consecutivos de coleta em cada 

hospital, com o primeiro dia sendo selecionado com a mesma probabilidade durante o ano. 

Assim, foram coletados dados de 90 puérperas e seus recém-nascidos por um mínimo de sete 

dias, até que o número estipulado foi atingido e a coleta foi então interrompida 

(VASCONCELLOS et al., 2014). 

O terceiro estágio consistiu na seleção das puérperas a serem entrevistadas. Por meio do 

uso do número médio de nascidos vivos para cada hospital no ano de 2007 (dados do SINASC), 

foram estipulados os números de entrevistas por dia e por hospital, bem como o número de 

turnos de pesquisa e número de entrevistadores por turno. Quatro combinações possíveis foram 

criadas: um entrevistador e um turno para quatro entrevistas no dia; um entrevistador e dois 

turnos para seis entrevistas no dia; dois entrevistadores e um turno para oito entrevistas no dia; 

e dois entrevistadores e dois turnos para 12 entrevistas no dia. O número de ordem da puérpera 

a ser entrevistada foi definido pela ordem de entrada no hospital e foram usadas tabelas para 

tornar aleatória a seleção das mesmas. Números adicionais de ordem foram acrescentados com 

finalidade de substituir as não-respostas e as puérperas inelegíveis. 

A primeira etapa da coleta de dados da pesquisa NNB (Figura 1) foi realizada no período 

de fevereiro de 2011 a julho de 2012, com puérperas e recém-nascidos vivos em hospitais de 

todo o país. Foi composta por três fases, a primeira incluiu entrevistas feitas pessoalmente 

durante a internação hospitalar, obtenção de dados dos prontuários tanto da mãe quanto do 

recém-nascido e registro fotográfico dos cartões de pré-natal. Na segunda fase, entrevistas 

telefônicas foram realizadas até os seis meses após o nascimento e na terceira fase, entrevistas 

telefônicas aos 12 meses de pós-parto. Nestas duas últimas fases, os dados coletados também 

incluíram desfechos maternos e na criança e as informações foram referentes ao período até 45 

a 60 dias do pós-parto. 
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Figura 1 - Fluxo da coleta de dados. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011- jul. 2012. 

 

Em relação às recusas à participação ou à impossibilidade da mesma nos casos em que 

o serviço de maternidade estava fechado no período de realização da pesquisa, foram usados os 

seguintes métodos para substituição das instituições participantes: no caso de não-resposta do 

hospital, este foi substituído pelo seguinte no estrato, seguindo-se a ordem do cadastro de 

seleção do primeiro estágio da pesquisa. No caso de interrupção durante a pesquisa por obras 

ou outros, esta foi retomada assim que a maternidade voltou a funcionar. 

Houve recusa de nove hospitais para a participação no estudo e três estavam com o 

serviço de maternidade fechado antes do início da pesquisa. Mesmo com os procedimentos de 

substituição, a coleta não foi possível no caso de dois hospitais privados do interior do Nordeste. 

No caso de não-resposta pelas puérperas, foram usadas as tabelas de substituição 

preparadas para cada hospital antes do início da pesquisa ou a extensão do período de 

amostragem até o total de 90 entrevistas serem atingidas. Houve substituição de 1.356 puérperas 

no total. O tamanho da amostra chegou a 23.940 entrevistadas, em 266 hospitais e, ao final do 

Critérios de Inclusão 

 Hospitais que tiveram um 
número igual ou superior a 500 
partos no ano de 2007, segundo 
Sistema de Informação sobre 
Nascidos Vivos SINASC; 

 Puérperas cujos recém-nascidos 
estiveram vivos, 
independentemente do peso e da 
idade gestacional ao nascer; 

 Puérperas cujos natimortos 
apresentaram peso maior ou igual 
a 500 gramas e/ou idade 
gestacional maior ou igual a 22 
semanas. 

N=23.940 

Até 24 horas após o nascimento, frente 
a frente. 

1ª Entrevista 

Critérios de Exclusão 

 Pariram no domicílio; 
 Apresentaram alguma doença 

mental grave; 
 Não compreendiam o idioma 

Português; 
 Eram deficientes auditivas; 
 Tiveram direito ao aborto 

assegurado pela justiça; 
 Condenadas por ordem judicial. 

Coleta de dados do cartão de pré-
natal 

Coleta de dados do prontuário 

Após a alta hospitalar ou até o 42
o
 dia 

para a puérpera internada ou 28
o 

dia 
para o recém-nascido internado. 

N final= 23.894 



10 
 

processamento, a amostra total atingiu 23.894, por exclusão de registros sem informação da 

puérpera ou sem os dados do recém-nascido.  

Em decorrência do sistema proposto de coleta dos dados, foram excluídas do estudo 

puérperas com distúrbios mentais graves, desabrigadas ou em situação de rua, estrangeiras que 

não compreendiam o Português, com problemas de audição ou fala, e condenadas por ordem 

judicial. Em relação à população de pesquisa definida, foram excluídos os hospitais com menos 

de 500 nascidos vivos no ano de 2007, ou seja, dos 3.961 hospitais contados naquele ano, apenas 

1.403 foram elegíveis para o estudo, mas estes foram responsáveis por 77,1% (2.228.534 do 

total de nascidos vivos daquele ano, 2.891.328) (VIELLAS et al., 2014). 

Detalhes adicionais sobre o desenho do estudo e o cálculo amostral podem ser obtidos 

em outras publicações (DO CARMO LEAL et al., 2012; VASCONCELLOS et al., 2014). 

 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Hospitais com mais de 500 partos por ano, identificados pelo SINASC em 2007, na 

Região Sudeste do Brasil. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A população deste estudo foi composta por amostra representativa da população de 

recém-nascidos e natimortos incluídos na pesquisa Nascer no Brasil, Região Sudeste do Brasil, 

com mais de 500 gramas e/ou idade gestacional maior que 22 semanas completas. Foram 

excluídos do estudo os nascidos de gestação gemelar (148, 1,95%), por seu maior risco de 

prematuridade, já bem estabelecido. 

 

 

3.4 TAMANHO DA AMOSTRA 
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A amostra inclui 737 RNs prematuros nascidos até 36 semanas e 6 dias de gestação e 

7.216 RNs nascidos após 37 semanas completas de gestação, num total de 7.953 recém-

nascidos. 

 

 

3.5 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

Estão destacadas em negrito, em cada variável, as categorias que foram usadas como 

referências para comparação na análise estatística. Estas categorias são aquelas consideradas 

usualmente de menor risco para prematuridade e foram escolhidas por meio de critérios clínicos 

endossados pela literatura sobre situações de risco habitual para prematuridade. 

 

 

3.5.1 Variável Dependente ou Desfecho 

 

Idade gestacional ao nascimento, classificada como: até 36 semanas e seis dias (recém-

nascido prematuro) e 37 semanas de gestação ou mais (recém-nascido a termo), obtida pela 

variável “Idade Gestacional no Nascimento”, síntese das informações da entrevista, do 

prontuário e do cartão pré-natal. 

 

 

3.5.2 Variáveis Independentes ou Explicativas 

3.5.2.1 Variáveis de Interesse 

As Variáveis Clínico-Obstétricas foram obtidas por meio das informações adquiridas na 

entrevista com a puérpera e das informações contidas no prontuário e no cartão. São elas: 

- Gestações anteriores, classificada como: nenhuma, uma ou mais gestações; 

- Número de cesáreas anteriores, classificada como: nenhuma, uma ou mais cesáreas; 

- Neomorto anterior, classificada como: sim ou não; 

- Natimorto anterior, classificada como: sim ou não; 

- Baixo Peso ao Nascer (BNP) anterior, classificada como: sim ou não; 

- Prematuro anterior, classificada como: sim ou não; 

- Abortamento anterior, classificada como: sim ou não; 
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- Condições clínicas prévias, classificadas como: sim ou não. Os dados para composição 

dessa variável foram obtidos no prontuário e no cartão da gestante. Variável composta, criada, 

em que a resposta 'sim' inclui mulheres que tiveram uma ou mais das situações que possam 

estar associadas à prematuridade: hipertensão arterial pré-gestacional, diabetes pré-gestacional, 

doença cardíaca, anemia grave ou outra hemoglobinopatia, asma, lúpus ou esclerodermia, 

hipertireoidismo, doença renal crônica, convulsões/epilepsia, acidente vascular cerebral, 

doença hepática crônica e doença psiquiátrica; 

- Condições obstétricas diagnosticadas na gestação atual, classificada como sim ou não. 

Para a definição desta variável foi considerado qualquer registro das seguintes situações que 

pudessem estar associadas à prematuridade: infecção pelo HIV, apresentação fetal não-cefálica, 

crescimento intrauterino restrito, oligoidrâmnio, polidrâmnio, isoimunização, placenta prévia, 

descolamento prematuro de placenta, sofrimento fetal, trabalho de parto prematuro, pós-

maturidade, macrossomia, malformação congênita grave, iteratividade, falha de indução do 

parto e complicações na evolução do trabalho de parto (desproporção cefalopélvica, discinesia, 

distocia, ruptura uterina, período expulsivo prolongado e atonia uterina); 

- Condições clínicas maternas diagnosticadas na admissão hospitalar para o parto, 

classificada como: sim ou não. Variável composta, criada de modo a incluir mulheres que 

tiveram um ou mais dos seguintes problemas: trabalho de parto, trabalho de parto 

prematuro/ameaça de trabalho de parto, amniorrexe prematura, gestação múltipla (dois ou mais 

fetos), gestação prolongada, sofrimento fetal agudo ou crônico, restrição de crescimento 

intrauterino, polidrâmnio, oligoâmnio, descolamento prematuro de placenta, hemorragia 

vaginal, eclampsia, convulsão, hipertensão na gestação, apresentação pélvica ou outra anômala, 

iteratividade, diabetes gestacional, infecção pelo HIV, óbito fetal, sem diagnóstico clínico/ 

obstétrico informado, discinesia, placenta prévia, infecção do trato urinário e eliminação de 

mecônio; 

- Qualquer diagnóstico de doença hipertensiva na gestação, classificada como: sim ou 

não; 

- Diagnóstico de diabetes, classificada como: sim ou não; 

- Diagnóstico de infecção do trato urinário durante a gestação, classificada como: sim ou 

não. 

As Variáveis Assistenciais foram obtidas por meio das informações adquiridas na 

entrevista com a puérpera, das informações contidas no prontuário e no cartão. São elas: 

- Desejo de engravidar, classificada como: queria esperar mais, queria e não queria 

engravidar; 
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- Gestante teve assistência pré-natal (PN), classificada como: sim ou não; 

- Número de consultas durante o pré-natal, classificadas como: menos de cinco, entre 

seis e onze e mais de doze consultas de pré-natal; 

- Internação durante a gestação (dados da entrevista), classificada como: sim ou não; 

- Decisão pela via de parto ao final da gestação, classificada como: sem decisão, parto 

normal ou parto cesáreo; 

- Indução do parto, classificada como: sim ou não; 

- Tipo de parto, classificada como: vaginal, fórceps/vácuo extrator ou cesáreo. 

 

 

3.5.2.2 Variáveis de Ajuste 

 

As Variáveis Sociodemográficas foram obtidas por meio das informações adquiridas na 

entrevista com a puérpera e das informações contidas no prontuário. São elas: 

- Idade da mãe, em anos, classificada como: de 12 a 19, de 20 a 34 e 35 ou mais; 

- Cor da pele ou etnia maternas (autorreferidas), classificada como: 

preta/parda/morena/mulata, branca e outras; 

- Escolaridade materna, classificada como: ensino fundamental incompleto, ensino 

fundamental completo, ensino médio completo e ensino superior completo ou mais; 

- Mãe sabe ler e escrever, classificada como sim ou não; 

- Situação conjugal da mãe, classificada como: com companheiro ou sem companheiro; 

- Escolaridade do chefe da família, classificada como: Ensino Fundamental incompleto, 

Ensino Fundamental completo, Ensino Médio completo e Ensino Superior completo ou mais; 

- Escore Socioeconômico da ABIPEME2, classificada como: classe D+E, classe C e 

Classe A+B; 

- Trabalho remunerado, classificada como: sim ou não; 

- Número de pessoas na moradia atual, incluindo a entrevistada, mas excluindo o RN, 

classificada como: até três pessoas, de quatro a cinco pessoas e mais de seis pessoas; 

                                                 
2 O Escore Socioeconômico da ABIPEME, utilizado na Pesquisa Nascer no Brasil, sucedeu o antigo 

escore da Associação Brasileira de Anunciantes, chamado anteriormente de Escore ABA/ABIPEME. Em 1997, 
foi renomeado, passando a se chamar Escore da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), vigente 
até 2014 (KAMAKURA; MAZZON, 2016). Tais escores são utilizados visando prever o nível de consumo das 
famílias brasileiras por estrato socioeconômico. 
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- Tabagismo materno, por meio de questão sobre uso do tabaco após os cinco meses da 

gestação, classificada como: sim ou não; 

- Suspeita de uso inadequado de álcool durante a gestação, classificada como: sim ou não; 

- Tipo de unidade hospitalar, classificada como: SUS, misto ou privado; 

- Fonte de financiamento do parto, classificada como: público ou privado; 

- Localização do hospital onde ocorreu o parto, classificada como: capital ou interior; 

- Estado onde ocorreu o parto, classificada como: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O risco para prematuridade foi estimado por meio da medida de efeito risco relativo 

(RR), com cálculo de intervalos de confiança de 95% (IC 95%). 

O primeiro passo da análise estatística foi informar ao software o formato de 

amostragem complexa utilizado no estudo e a devida calibração da amostra, com o intuito de 

certificar a coerência entre a amostra e o total de nascidos vivos do SINASC referente a 2011, 

quando foi realizado o trabalho de campo na maior parte dos hospitais (VASCONCELLOS et 

al., 2014) e conforme orientação do Comitê Central da Pesquisa Nascer no Brasil. Para tanto, 

foi utilizado o comando “survey set”. 

Em seguida, foram comparadas as frequências dos fatores associados à prematuridade 

com a variável desfecho (prematuridade, sim ou não) e a regressão binária de Poisson foi 

empregada, sendo que as variáveis que apresentaram valor de p<0,20 foram incluídas a seguir 

no modelo de regressão logística hierarquizado. Optou-se pelo mesmo, pois o atual modelo 

explicativo da variável desfecho é multicausal (DEFRANCO et al., 2008; MASHO et al., 2014) 

e partiremos do pressuposto no modelo, de que os fatores interagem entre si aumentando ou 

diminuindo os efeitos uns dos outros (VICTORA et al., 1997). 

A abordagem de regressão múltipla hierarquizada com vários níveis tem sido mais 

indicada neste caso, porque o modelo de análise que utiliza apenas um nível, onde as variáveis 

são incluídas simultaneamente, pode subestimar os efeitos mediadores e intervenientes das 

variáveis entre si, dificultando a percepção dos elos de causalidade (VICTORA et al., 1997; 

LIMA et al., 2008). 
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Em cada nível da análise, foi determinado o valor de p<0,20 para a inclusão da variável 

no nível seguinte e este valor foi escolhido como ponto de corte devido ao grande número de 

variáveis avaliadas em cada nível, no intuito de evitar parâmetros excessivos e estimativas 

instáveis nos blocos subsequentes (VICTORA et al., 1997, HOSMER, 2000). Estas variáveis 

com p<0,20 foram nomeadas, a partir de então, variáveis de ajuste no respectivo bloco 

(FREITAS et al., 2011).  

Tendo em mente as relações de proximidade com o desfecho prematuridade e utilizando 

os critérios clínicos e as interações atualmente já mais bem estabelecidas entre as variáveis, foi 

feita a divisão das mesmas em cada nível hierárquico do modelo. Quatro níveis foram criados, 

chamados de Distais, Intermediários I, Intermediários II e Proximais (Figura 2). Os níveis, 

chamados também de blocos, ficaram assim constituídos: 

- Variáveis Distais (Bloco 1): chefe da família, mãe sabe ler e escrever, Escore 

Socioeconômico ABIPEME, tipo de hospital onde ocorreu o parto, tipo de financiamento do 

parto e se o mesmo ocorreu na capital ou no interior. 

- Variáveis Intermediárias I (Bloco 2.1): idade da mãe e desejo de gestação da mesma, 

bem como as variáveis com p-valor menor que 0,20 no Bloco 1, como variáveis de ajuste. 

- Variáveis Intermediárias II (Bloco 2.2): indução do parto, decisão da via de parto, se 

houve assistência pré-natal e número de consultas realizadas no pré-natal, bem como as 

variáveis com p-valor menor que 0,20 no Bloco 2.1, como variáveis de ajuste. 

- Variáveis Proximais (Bloco 3): cor da pele autorreferida, número de gestações 

anteriores, número de cesáreas anteriores, neomorto anterior, natimorto anterior, baixo peso 

ao nascer anterior, prematuro anterior, complicações clínicas prévias, complicações 

obstétricas diagnosticados na gestação atual, complicações clínicas maternas diagnosticadas 

na admissão hospitalar, hipertensão arterial, diabetes mellitus e internação durante a gestação 

atual, bem como as variáveis com p-valor menor que 0,20 no Bloco 2.2, como variáveis de 

ajuste. 
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Figura 2 - Níveis hierárquicos e suas inter-relações com as variáveis que compõem cada nível.

 

 

No presente, foi utilizado na análise estatística o modelo de regressão linear múltipla 

de Poisson, com ajuste robusto da variância. A medida de efeito foi o Risco Relativo (RR), 

com intervalos de confiança (IC) de 95% e, ao final da análise, as variáveis que apresentaram 

valores de p<0,05 dentro de cada nível foram consideradas fatores de risco para a 

prematuridade (GOUDARD et al., 2016). As análises foram realizadas com auxílio do 

programa Stata, versão 13, StataCorp, Texas, Estados Unidos. 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O inquérito NNB foi aprovado em 11 de maio de 2010 pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Protocolo de Pesquisa CEP/ENSP 

- nº 92/10, CAAE: 0096.0.031.000-10) (Anexo A). 

Os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram lidos para todas as 

mulheres participantes do inquérito NNB (Anexo B). Uma cópia do TCLE foi entregue a cada 

mulher ou ao(a) seu(sua) responsável legal e a cópia digital permaneceu em posse do 

entrevistador. 
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O pedido para utilização do banco de dados foi submetido à coordenação do inquérito NNB 

(Apêndice A) e, na mesma ocasião, um termo de compromisso para o uso das informações foi 

assinado (Apêndice B). 

 

 

4 RESULTADOS 

 

A amostra final deste estudo foi composta por 7.953 recém-nascidos, dos quais 7.216 

(89,9%) apresentaram nascimento no termo da idade gestacional e 737 (10,1%), nascimento 

prematuro (Tabela 1). Da amostra inicial de 8.078 recém-nascidos, referente à Região Sudeste, 

foram excluídos 148 (1,95%), provenientes de gestações gemelares, com pouco impacto na 

amostra total, por sua associação com a prematuridade já bem determinada. 

 

 

Tabela 1 - Distribuição dos recém-nascidos de acordo com a idade gestacional pré-termo e 
termo. Região Sudeste, 2011-2012. 

Característica Frequência Porcentagem 
Pré-termo 737 10,1 
Termo 7216 89,9 
Total 7953 100,0 

 

 

A estratificação dos recém-nascidos pré-termo apresentou-se da seguinte maneira: 

menos de 1% são pré-termos extremos, menos de 2%, muito pré-termo e cerca de 8%, pré-

termos moderados a tardios (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Distribuição dos recém-nascidos de acordo com a idade gestacional pré-termo em 
três categorias e termo. Região Sudeste, 2011-2012. 

Característica Frequência Porcentagem Acumulado 
Pré-termo extremo 41 0,55 0,55 
Muito pré-termo 76 1,63 2,18 
Pré-termo moderado a tardio 620 7,90 10,08 
Termo 7216 89,92 100,0 
Total 7953 100,0  
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Em relação às características socioeconômicas e demográficas maternas (Tabela 3), a 

média de idade foi de 26,4 anos (dp=6,3; 13-54 anos), com 11,06% das mães de idade superior 

a 35 anos e 16,65% entre 12 e 19 anos. A média de anos de estudo foi de 10,1 anos (dp=2,24; 

0-17), menos da metade das mães cursaram Ensino Médio completo e quase 80% possuía 

companheiro. O chefe da família apresentou 39,8% de Ensino Médio completo; 61,8% das 

famílias tinham até três pessoas morando na mesma casa. As mães que referiam cor da pele 

preta ou parda foram maioria, quase 60%, quase 57% delas pertenciam à classe C e apenas 

44,3% delas referiam ter trabalho remunerado, sendo um terço a proporção das que exerciam 

algum tipo de trabalho registrado. 

Em relação aos hábitos maternos, 9% referiram ter fumado após o quinto mês de 

gestação e há suspeita de uso de álcool por 10,4% das mães. Quanto às características do 

hospital onde foi realizado o parto, 34% faziam atendimento ao SUS e quase 80% dos partos 

foram financiados pelo SUS. A localização do hospital no interior foi de quase 70% e mais de 

metade deles estava no Estado de São Paulo. 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos RNs segundo variáveis sociodemográficas e prematuridade. Região 
Sudeste, 2011-2012. 

Características 
 Prematuridade  

Total 
N (%)* 

Sim Não  
N (%) N (%) p-valor** 

Idade da mãe (anos) 0,02 
12 a 19 1238 (16,65) 126 (10,95) 1112 (89,05)  
20 a 34 5753 (72,29) 484 (9,15) 5269 (90,86)  
35 ou mais 938 (11,06) 109 (13,25) 829 (86,75)  
Total 7929 (100) 719 (9,89) 7210 (90,10)  
Cor da pele 0,01 
Branca 3296 (38,54) 321 (10,36) 2975 (89,64)  
Preta e parda 4510 (59,70) 383 (9,58) 4127 (90,18)  
Outras 147 (1,76) 33 (20,83) 114 (79,17)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Escolaridade  0,92 
EF incompleto 1471 (20,01) 129 (9,51) 1342 (90,49)  
EF completo 1934 (26,11) 184 (9,56) 1750 (90,43)  
EM completo 3557 (45,03) 311 (10,17) 3246 (89,83)  
ES completo e mais 938 (8,85) 91 (10,31) 847 (89,69)  
Total 7900 (100) 715 (9,89) 7185 (90,11)  
Mãe sabe ler e escrever? 0,13 
Não 129 (1,72) 11 (6,02) 118 (93,98)  
Sim 7793 (98,28) 706 (9,95) 7087 (90,05)  
Total 7922 (100) 715 (10,00) 7205 (90,11)  

continua
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Tabela 3 - Distribuição dos RNs segundo variáveis sociodemográficas e prematuridade. Região 
Sudeste, 2011-2012. 
 continuação 

Características 
 Prematuridade  

Total 
N (%)* 

Sim Não  
N (%) N (%) p-valor** 

Escolaridade chefe da família 0,19 
EF incompleto 1806 (27,52) 178 (10,16) 1628 (89,84)  
EF completo 1546 (24,09) 146 (11,20) 1400 (88,80)  
EM completo 2911(39,83) 244 (9,03) 2667 (90,97)  
ES completo e mais 824 (8,56) 78 (9,81) 746 (90,19)  
Total 7087 (100) 646 (9,93) 6441 (90,07)  
Escore socioeconômico (ABIPEME) 0,15 
Classe D+E 1055 (14,68) 88 (8,17) 967 (91,83)  
Classe C 4246 (56,84) 370 (9,94) 3876 (90,06)  
Classe A+B 2566 (28,48) 255 (10,70) 2311 (89,30)  
Total 7867 (100) 713 (9,90) 7154 (90,10)  
Situação conjugal 0,56 
Sem companheiro 1561 (21,61) 143 (9,44) 1418 (90,56)  
Com companheiro 6363 (78,39) 575 (10,01) 5788 (89,99)  
Total 7924 (100) 718 (9,88) 7206 (90,11)  
Trabalho remunerado segundo informação da mãe 0,39 
Não 4232 (55,70) 375 (9,53) 3857 (90,47)  
Sim 3697 (44,30) 344 (10,36) 3353 (89,64)  
Total 7929 (100) 719 (9,90) 7210 (90,10)  
Número de pessoas na mesma casa (não inclui RN) 0,66 
Até 3 pessoas 5054 (61,82) 458 (10,10) 4596 (89,90)  
De 4 a 5 pessoas 2129 (27,10) 192 (9,58) 1937 (90,42)  
Mais de 6 pessoas 770 (11,08) 87 (11,23) 683 (88,77)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Tabagismo materno após 5º mês de gestação 0,43 
Não 7267 (91,00) 659 (10,02) 6608 (89,98)  
Sim 658 (8,99) 59 (8,63) 599 (91,37)  
Total 7925 (100) 718 (9,89) 7207 (90,11)  
Suspeita de uso inadequado de álcool durante a gestação 0,48 
Não há suspeita 283 (4,21) 21 (11,67) 262 (88,33)  
Suspeita 730 (10,44) 65 (9,06) 665 (90,94)  
Não ingeriu álcool 6761 (85,35) 619 (9,96) 6142 (90,04)  
Total 7774 (100) 705 (9,94) 7069 (90,06)  
Tipo de unidade hospitalar 0,24 
SUS 2320 (34,00) 239 (12,09) 2081 (87,91)  
Misto 3748 (50,60) 312 (8,70) 3436 (91,30)  
Privado 1862 (15,43) 168 (9,00) 1694 (91,00)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Financiamento do parto 0,66 
Público 5514 (77,32) 493 (10,01) 5021 (89,99)  
Privado 2416 (22,68) 226 (9,50) 2190 (90,50)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  

continua
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Quanto às condições e antecedentes maternos (Tabela 4), 23,1% tinham mais de uma 

cesárea anterior, 1,5% apresentavam neomorto e 2%, natimorto anteriores. Entre as mães, 6,1% 

delas apresentavam RNs anteriores nascidos de baixo peso, mesma proporção encontrada em 

relação à prematuridade. Cerca de 17,4% delas apresentavam abortamento anterior. As 

variáveis condições clínicas prévias, condições obstétricas diagnosticadas na gestação e 

condições clínicas diagnosticadas na admissão hospitalar apresentaram, respectivamente, 8,3%, 

18,3% e 15,2%. 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos RNs segundo variáveis sociodemográficas e prematuridade. Região 
Sudeste, 2011-2012. 
 continuação 

Características 
 Prematuridade  

Total 
N (%)* 

Sim Não  
N (%) N (%) p-valor** 

Localização do hospital 0,04 
Interior 6056 (66,23) 515 (8,58) 5541 (91,42)  
Capital 1874 (33,77) 204 (12,49) 1670 (87,51)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Estado 0,77 
Espírito Santo 444 (6,28) 52 (13,81) 392 (86,19)  
Minas Gerais 2055 (26,32) 198 (9,70) 1857 (90,29)  
Rio de Janeiro 975 (11,61) 96 (10,02) 879 (89,98)  
São Paulo 4456 (55,78) 373 (9,52) 4083 (90,48)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Nota: 
*Perda <10% 
**Teste do Qui-quadrado 
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Tabela 4 - Distribuição dos RNs segundo condições maternas e prematuridade. Região Sudeste, 
2011-2012. 

Características 
 Prematuridade  

Total Sim Não   
N (%)* N (%) N (%) p-valor** 

Gestações anteriores 0,03 
Nenhuma 3791 (47,22) 371 (11,31) 3420 (88,69)  
Uma ou mais 4162 (52,78) 366 (8,97) 3796 (91,02)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Cesáreas anteriores 0,18 
Nenhuma 6008 (76,93) 554 (10,30) 5454 (89,70)  
Uma ou mais 1945 (23,07) 183 (9,36) 1762 (90,64)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Neomorto anterior 0,02 
Não 7809 (98,50) 697 (9,78) 7112 (90,22)  
Sim 121 (1,50) 22 (17,37) 99 (82,63)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Natimorto anterior 0,00 
Não 7782 (98,01) 693 (9,74) 7089 (90,26)  
Sim 148 (1,99) 26 (17,74) 122 (82,26)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Baixo peso ao nascer anterior 0,00 
Não 7446 (93,87) 629 (9,30) 6817 (90,70)  
Sim 484 (6,13) 90 (19,12) 394 (80,88)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Prematuro anterior 0,00 
Não 7441 (93,79) 611 (9,09) 6830 (90,91)  
Sim 489 (6,21) 108 (22,08) 381 (77,92)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Aborto anterior 0,77 
Não 6574 (82,64) 594 (9,93) 5980 (90,07)  
Sim 1356 (17,36) 125 (9,72) 1231 (90,28)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Complicações clínicas prévias 0,00 
Não 7294 (91,65) 624 (9,37) 6670 (90,63)  
Sim 636 (8,35) 95 (15,72) 541 (84,28)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Complicações obstétricas diagnosticadas na gestação 0,00 
Não 6490 (81,67) 494 (8,20) 5996 (91,80)  
Sim 1440 (18,33) 225 (17,47) 1215 (82,53)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Complicações clínicas maternas diagnosticadas na admissão hospitalar 0,00 
Não 6783 (84,84) 494 (7,94) 6289 (92,06)  
Sim 1170 (15,16) 243 (22,04) 927 (77,96)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Nota: 
*Perda <10% 
**Teste do Qui-quadrado 
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A respeito dos fatores relacionados à gestação atual (Tabela 5), menos de 45% das mães 

responderam que desejavam a gestação naquele momento de suas vidas, mas quase todas elas 

receberam assistência pré-natal e 79,5% delas realizaram mais de seis consultas. Quanto a 

hipertensão, 11,8% apresentaram algum registro desta condição no cartão ou prontuário e a 

distribuição de frequências das demais condições na gestação foram as seguintes: 9,5% de 

diabetes mellitus, 15,8% de infecção urinária e 13,3% de internações durante a gestação. A 

decisão pelo parto cesáreo ocorreu em 32,4% dos casos e este se deu em 51,8% das vezes, com 

15,6% dos partos ocorrendo com indução. 

 

 

 

Tabela 5 - Distribuição dos recém-nascidos segundo fatores da gestação atual, pré-natal e 
prematuridade. Região Sudeste, 2011-2012. 

Características 
 Prematuridade  

Total Sim Não  
N (%)* N (%) N (%) p-valor** 

Assistência pré-natal  0,00 
Não 65 (0,97) 17 (31,23) 48 (68,77)  
Sim 7864 (99,02) 702 (9,69) 7162 (90,31)  
Total 7929 (100) 719 (9,90) 7210 (90,10)  
Número de consultas de pré-natal realizadas 0,00 
Menos de 5 1446 (20,55) 265 (19,73) 1181 (80,27)  
De 6 a 11 5602 (69,61) 400 (7,50) 5202 (92,50)  
12 ou mais 905 (9,84) 72 (8,20) 833 (91,80)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Diagnóstico de hipertensão 0,00 
Não 7018 (88,20) 545 (8,36) 6473 (91,64)  
Sim 912 (11,80) 174 (21,38) 738 (78,62)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Diagnóstico de diabetes 0,03 
Não 7184 (90,55) 625 (9,58) 6559 (90,42)  
Sim 746 (9,45) 94 (12,95) 652 (87,05)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Diagnóstico de ITU 0,33 
Não 6677 (84,16) 615 (10,10) 6062 (89,90)  
Sim 1253 (15,84) 104 (8,83) 1149 (91,17)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Internação durante a gestação (entrevista) 0,00 
Não 6887 (86,95) 516 (8,44) 6371 (91,56)  
Sim 1041 (13,05) 202 (19,62) 839 (80,38)  
Total 7928 (100) 718 (9,90) 7210 (90,10)  

continua
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4.1 ANÁLISE BIVARIADA 

 

Nesta etapa da análise estatística, a seleção das variáveis foi realizada de modo a incluir 

aquelas mencionadas em estudos recentes sobre o assunto e também variáveis novas. Na Tabela 

6, estão representados os valores de risco relativo com intervalos de confiança de 95% e valores 

de “p” da análise univariada pela regressão de Poisson para as variáveis maternas. Estão 

destacados em negrito na tabela as variáveis que apresentaram, em alguma das categorias, RR 

para prematuridade com valores de p<0,20, critério para incluir as variáveis na etapa ou nível 

seguinte da análise hierarquizada. Também foi levado em consideração o IC 95% na seleção 

das mesmas, este devendo demonstrar diferença entre as características testadas, ou seja, 

variáveis com IC 95% que incluíram o valor 1 não foram incluídas no nível seguinte da análise 

hierarquizada. 

Tabela 5 - Distribuição dos recém-nascidos segundo fatores da gestação atual, pré-natal e 
prematuridade. Região Sudeste, 2011-2012. 

continuação

Características 
 Prematuridade  

Total Sim Não  
N (%)* N (%) N (%) p-valor** 

Decisão da via de parto 0,00 
Sem decisão 2069 (26,72) 226 (11,84) 1843 (88,16)  
Parto normal 2913 (40,84) 200 (8,29) 2713 (91,71)  
Parto cesáreo 2971 (32,44) 311 (10,89) 2660 (89,11)  
Total 7953 (100) 737 (10,08) 7216 (89,92)  
Tipo de parto 0,47 
Vaginal 3206 (45,99) 271 (9,54) 2935 (90,46)  
Fórceps/Vácuo extrator 145 (2,25) 13 (8,04) 132 (91,96)  
Cesariana 4579 (51,76) 435 (10,29) 4144 (89,71)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Indução do parto 0,72 
Não 6906 (84,44) 636 (9,95) 6270 (90,05)  
Sim 1024 (15,56) 83 (9,60) 941 (90,40)  
Total 7930 (100) 719 (9,90) 7211 (90,10)  
Desejo de engravidar 0,19 
Queria engravidar 3695 (44,48) 338 (10,89) 3357 (39,63)  
Queria esperar mais  1930 (25,42) 183 (9,71) 1747 (90,29)  
Não queria engravidar 2240 (30,10) 192 (8,64) 2048 (91,36)  
Total 7865 (100) 713 (9,91) 7152 (90,10)  
Nota: 
*Perda <10% 
**Teste do Qui-quadrado 
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Foram incluídas no modelo hierárquico as seguintes variáveis: idade materna em anos, 

cor de pele autorreferida, escore socioeconômico (ABIPEME) e se a mãe sabe ler e escrever. 

 

 

 

 

Tabela 6 - Risco relativo bruto para prematuridade - análise bivariada das variáveis 
sociodemográficas. Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR IC 95% Valor de p* 
Idade da mãe (anos) 0,02 
12 a 19 1,20 0,92 - 1,55 0,18 
20 a 34 Ref. .. .. 
35 ou mais 1,44 1,10 - 1,89 0,01 
Cor da pele 0,01 
Branca Ref. .. .. 
Preta ou parda 0,93 0,77 - 1,11 0,41 
Outras 2,01 1,21 - 3,34 0,01 
Escolaridade materna 0,92 
EF incompleto 0,92 0,65 - 1,31 0,65 
EF completo 0,93 0,69 - 1,25 0,62 
EM completo 0,99 0,71 - 1,37 0,94 
ES completo e mais Ref. .. .. 
Chefe da família 0,06 
A própria mãe Ref. .. .. 
Outros 1,41 0,99 - 2,01 0,06 
Escolaridade chefe da família 0,19 
EF incompleto 1,04 0,77 - 1,40 0,81 
EF completo 1,14 0,74 - 1,76 0,55 
EM completo 0,92 0,69 - 1,22 0,56 
ES completo e mais Ref. .. .. 
Escore socioeconômico (ABIPEME) 0,15 
Classe D+E 0,76 0,57 - 1,03 0,07 
Classe C 0,93 0,77 - 1,12 0,43 
Classe A+B Ref. .. .. 
Situação conjugal 0,56 
Sem companheiro 0,94 0,77 - 1,15 0,56 
Com companheiro Ref. .. .. 
Trabalho remunerado (informação da mãe) 0,40 
Não 0,92 0,76 - 1,12 0,41 
Sim Ref. .. .. 
Mãe sabe ler e escrever? 0,13 
Não 0,60 0,31 - 1,17 0,13 
Sim Ref. .. .. 
Número de pessoas na mesma casa (não inclui RN) 0,66 
Até 3 pessoas Ref. .. .. 
De 4 a 5 pessoas 0,95 0,77 - 1,17 0,62 
Mais de 6 pessoas 1,11 0,77 - 1,60 0,56 

continua
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Na Tabela 7 estão representados os valores de “p” da análise univariada pela regressão 

de Poisson, bem como os RRs com IC 95%, relativos às condições maternas. Estão destacados 

em negrito na tabela os valores de p menores que 0,20, valor de corte para incluir as variáveis 

na análise hierarquizada. Também foi levado em consideração o IC 95% na seleção das 

mesmas. Foram incluídas no modelo hierárquico as seguintes variáveis: gestações anteriores, 

cesáreas anteriores, neomorto anterior, natimorto anterior, baixo peso ao nascer anterior, 

prematuro anterior, condições clínicas prévias, condições obstétricas diagnosticadas na 

gestação atual, condições clínicas maternas diagnosticadas na admissão hospitalar para o parto, 

indução do parto, decisão pela via de parto e desejo de engravidar. 

 

 

Tabela 7 - Risco relativo bruto para prematuridade na análise bivariada das condições maternas. 
Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR IC 95% Valor de p* 
Gestações anteriores 0,03 
Nenhuma Ref. .. .. 
Uma ou mais 0,79 0,64 - 0,98 0,03 
Cesáreas anteriores 0,18 
Nenhuma Ref. .. .. 
Uma ou mais 0,91 0,79 - 1,05 0,18 
Neomorto anterior 0,02 
Não Ref. .. .. 
Sim 1,78 1,09 - 2,89 0,02 
Natimorto anterior <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 1,82 1,24 - 2,67 <0,01 
Baixo peso ao nascer anterior <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 2,06 1,68 - 2,52 <0,01 

continua

Tabela 6 - Risco relativo bruto para prematuridade - análise bivariada das variáveis 
sociodemográficas. Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

continuação

Variável RR IC 95% Valor de p* 
Tabagismo materno após 5º mês de gestação 0,43 
Não Ref. .. .. 
Sim 0,86 0,85 - 1,12 0,43 
Suspeita de uso inadequado de álcool durante a gestação 0,48 
Não Ref. .. .. 
Sim 0,90 0,68 - 1,20 0,48 
Nota: 
*p pela regressão de Poisson 
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Tabela 7 - Risco relativo bruto para prematuridade na análise bivariada das condições maternas. 
Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. 
 continuação 

Variável RR IC 95% Valor de p* 
Prematuro anterior <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 2,43 1,88 - 3,14 <0,01 
Aborto anterior 0,85 
Não Ref. .. .. 
Sim 0,98 0,78 - 1,23 0,85 
Complicações clínicas prévias <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 1,68 1,24 - 2,27 <0,01 
Complicações obstétricas diagnosticadas na gestação/atuais <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 2,13 1,73 - 2,61 <0,01 
Complicações clínicas maternas diagnosticadas na admissão hospitalar <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 2,02 1,60 - 2,55 <0,001 
Indução do parto 0,72 
Não Ref. .. .. 
Sim 0,97 0,79 - 1,17 0,72 
Decisão pela via de parto <0,01 
Sem decisão 1,43 1,16 - 1,76 <0,01 
Parto normal Ref. .. .. 
Parto cesáreo 1,31 1,04 - 1,67 0,03 
Desejo de engravidar 0,19 
Queria engravidar Ref. .. .. 
Não queria engravidar 0,87 0,70 - 1,07 0,19 
Nota: 
* p pela regressão de Poisson   

 

 

Na Tabela 8 estão representados os valores de “p” da análise univariada pela regressão 

de Poisson, bem como os RRs com IC 95%, referentes aos fatores da gestação atual e do pré-

natal. Estão destacados em negrito na tabela os valores de p menores que 0,20, valor de corte 

para incluir as variáveis na análise hierarquizada. Também foi levado em consideração o IC 

95% na seleção das mesmas. Foram incluídas as seguintes variáveis: tipo de unidade hospitalar, 

localização do hospital, assistência pré-natal para a mãe, número de consultas realizadas no PN, 

diagnóstico de hipertensão arterial na gestação atual, diagnóstico de diabetes e internação 

durante a gestação atual. Apesar do valor de p para tipo de unidade hospitalar ter sido pouco 

acima de 0,20, esta foi introduzida no modelo, pois a influência do tipo de financiamento do 

parto sobre o desfecho era de interesse dos pesquisadores. 
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Tabela 8 - Risco relativo bruto para prematuridade na análise bivariada dos fatores da gestação 
atual e do pré-natal. Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR IC 95% Valor de p* 
Tipo de unidade hospitalar 0,24 
SUS Ref. .. .. 
Misto 0,72 0,48 - 1,07 0,10 
Privado 0,75 0,51 - 1,09 0,13 
Financiamento do parto 0,66 
SUS Ref. .. .. 
Privado 0,95 0,75 - 1,20 0,66 
Localização hospital 0,04 
Interior Ref. .. .. 
Capital 1,46 1,02 - 2,09 0,04 
Estado 0,76 
Espírito Santo 1,45 0,72 - 2,93 0,30 
Minas Gerais 1,02 0,70 - 1,49 0,92 
Rio de Janeiro 1,05 0,66 - 1,68 0,83 
São Paulo Ref. .. .. 
Assistência pré-natal 0,00 
Não 3,22 2,22 - 4,68 0,00 
Sim Ref. .. .. 
Número de consultas de pré-natal realizadas 0,00 
Menos de 5 2,63 2,12 - 3,26 0,00 
De 6 a 11 Ref. .. .. 
12 ou mais 1,09 0,77 - 1,56 0,61 
Diagnóstico de hipertensão na gestação 0,00 
Não Ref. .. .. 
Sim 2,56 2,01 - 3,25 0,00 
Diagnóstico de diabetes 0,03 
Não Ref. .. .. 
Sim 1,35 1,03 - 1,77 0,03 
Diagnóstico de ITU durante a gestação 0,33 
Não Ref. .. .. 
Sim 0,87 0,66 - 1,15 0,33 
Internação durante a gestação (entrevista) <0,01 
Não Ref. .. .. 
Sim 2,32 1,84 - 2,94 0,00 
Tipo de parto 0,47 
Vaginal Ref. .. .. 
Fórceps/Vácuo extrator 0,84 0,47 - 1,52 0,57 
Cesariana 1,08 0,90 - 1,29 0,40 
Nota: 
* p pela regressão de Poisson 

 

 

4.2 ANÁLISE HIERÁRQUICA 
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Seguindo o modelo representado na Figura 2, as variáveis selecionadas anteriormente 

pela análise univariada foram redistribuídas segundo blocos, chamados Distais (Bloco 1), 

Intermediárias I (Bloco 2.1), Intermediárias II (Bloco 2.2) e Proximais (Bloco 3). 

A Tabela 9 apresenta os valores de risco relativo e seus respectivos intervalos de 

confiança em cada categoria no Bloco 1 da análise, bem como as categorias de referência usadas 

na análise estatística. As variáveis com p-valor menor que 0,20 e que entraram na análise do 

bloco seguinte, como variáveis de ajuste, estão destacadas em negrito e serão incluídas, por 

padrão, no início da tabela do próximo bloco. 

Nesse bloco, nenhuma das variáveis atingiu o valor de referência para p-valor. As que 

o fizeram (Classe C no Escore da ABIPEME e capital, na Localização do Hospital), não foram 

incluídas no bloco seguinte por não apresentar relevância estatística segundo o intervalo de 

confiança. 

 

 

Tabela 9 - Bloco de análise 1, com risco relativo (RR) ajustado para prematuridade. Região 
Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR (IC 95%) Valor de p* 
Chefe da Família   
Outros 1,17 (0,90 - 1,51) 0,25 
A própria mãe Ref. .. 
Mãe sabe ler e escrever 
Não 0,83 (0,47 - 1,47) 0,53 
Sim Ref. .. 
Escore ABIPEME 
Classe D+E 0,91 (0,70 - 1,19) 0,49 
Classe C 0,88 (0,76 - 1,01) 0,07 
Classe A Ref. .. 
Tipo de Hospital   
Misto 0,84 (0,59 - 1,19) 0,32 
Público 0,84 (0,53 - 1,33) 0,45 
Privado Ref. .. 
Financiamento do Parto   
Privado 1,02 (0,76 - 1,37) 0,91 
Público Ref. .. 
Localização do Hospital   
Capital 1,25 (0,92 - 1,71) 0,17 
Interior Ref. .. 
Nota: 
*p pela regressão de Poisson   
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Na Tabela 10, são apresentados os valores de risco relativo e seus respectivos intervalos 

de confiança em cada categoria no Bloco 2.1 da análise, bem como as categorias de referência 

usadas na análise estatística. A variável idade materna, em anos, está destacada em negrito e 

será incluída no início da tabela do próximo bloco. 

 

 

Tabela 10 - Bloco de análise 2.1, com risco relativo (RR) ajustado para prematuridade. Região 
Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR (IC 95%) Valor de p* 
Idade mãe (anos)   
12 a 19 1,23 (1,05 - 1,45 0,01 
20 a 34 Ref. .. 
35 ou mais 1,32 (1,08 - 1,62) 0,01 
Desejo de engravidar   
Queria gestação Ref. .. 
Não queria gestação 0,99 (0,88 - 1,14) 0,99 
Nota: 
*p pela regressão de Poisson   

 

 

Na Tabela 11, são apresentados os valores de risco relativo de cada categoria no Bloco 

2.2 da análise, bem como as categorias de referência usadas na análise estatística. As variáveis 

idade materna, em anos, decisão pela via de parto e número de consultas de pré-natal, estão 

destacadas em negrito e foram incluídas no início da tabela do próximo bloco. 

 

 

Tabela 11 - Bloco de análise 2.2, com risco relativo (RR) ajustado para prematuridade. Região 
Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR (IC 95%) Valor de p* 
Idade mãe (anos)   
12 a 19 1,11 (0,94 - 1,31) 0,20 
20 a 34 Ref. .. 
35 ou mais 1,36 (1,11 - 1,67) 0,03 
Indução do parto   
Não Ref.  
Sim 0,96 (0,78 - 1,18) 0,70 
Decisão da via de parto   
Sem decisão 1,49 (1,24 - 1,79) <0,01 
Parto normal Ref. .. 
Parto cesáreo 1,47 (1,20 - 1,80) <0,01 

continua
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Tabela 11 - Bloco de análise 2.2, com risco relativo (RR) ajustado para prematuridade. Região 
Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

continuação
Variável RR (IC 95%) Valor de p* 

Assistência pré-natal   
Não 1,32 (0,82 - 2,13) 0,25 
Sim Ref. .. 
Nº consultas de pré-natal   
Menos de 5 2,51 (2,12 - 2,97) <0,01 
De 6 a 11 Ref. .. 
12 ou mais 0,77 (0,57 - 1,03) 0,08 
Nota: 
*p pela regressão de Poisson   

 

 

Na Tabela 12, são apresentados os valores de risco relativo de cada categoria no Bloco 

3 da análise, bem como as categorias de referência usadas na análise estatística. Aqui, foram 

destacadas em negrito as variáveis que apresentaram p-valor menor que 0,05 e estas foram 

incluídas na tabela final. 

 

 

Tabela 12 - Bloco de análise 3, com risco relativo (RR) ajustado para prematuridade. Região 
Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

Variável RR (IC 95%) Valor de p* 
Idade mãe (anos)   
12 a 19 1,04 (0,86 - 1,25) 0,66 
20 a 34 Ref. .. 
35 ou mais 1,28 (1,06 - 1,55) 0,01 
Decisão da via de parto   
Sem decisão 1,33 (1,11 - 1,61) <0,01 
Parto normal Ref. .. 
Parto cesáreo 1,20 (0,98 - 1,48) 0,07 
Nº consultas de pré-natal  
Menos de 5 2,57 (2,20 - 3,01) <0,01 
De 6 a 11 Ref. .. 
12 ou mais 0,74 (0,55 - 0,99) 0,04 
Cor da pele   
Branca Ref. .. 
Preta e parda 0,83 (0,73 - 0,95) 0,01 
Outras 1,38 (0,86 - 2,21) 0,18 
Gestações anteriores   
Nenhuma 1,43 (1,17 - 1,74) <0,01 
Uma ou mais .. .. 

continua
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Tabela 12 - Bloco de análise 3, com risco relativo (RR) ajustado para prematuridade. Região 
Sudeste do Brasil, 2011-2012. 

continuação
Variável RR (IC 95%) Valor de p* 

Cesáreas anteriores   
Nenhuma Ref. .. 
Uma ou mais 0,86 (0,71 - 1,06) 0,17 
Neomorto anterior   
Não Ref. .. 
Sim 1,26 (0,83 - 1,92) 0,28 
Natimorto anterior   
Não Ref. .. 
Sim 1,13 (0,76 - 1,68) 0,54 
Baixo peso ao nascer anterior   
Não Ref. .. 
Sim 1,35 (1,01 - 1,82) 0,04 
Prematuro anterior   
Não Ref. .. 
Sim 2,01 (1,51 - 2,68) <0,01 
Complicações clínicas prévias   
Não Ref. .. 
Sim 1,31 (1,05 - 1,63) 0,02 
Complicações obstétricas na gestação atual  
Não Ref. .. 
Sim 1,58 (1,18 - 2,12) <0,01 
Complicações clínicas na admissão para o parto  
Nenhuma Ref. .. 
Uma ou mais 1,81 (1,50 - 2,18) <0,01 
Hipertensão arterial   
Não Ref. .. 
Sim 1,28 (0,99 - 1,65) 0,06 
Diabetes Mellitus   
Não Ref. .. 
Sim 0,94 (0,70 - 1,26) 0,68 
Internação na gestação   
Não Ref. .. 
Sim 2,07 (1,78 - 2,41) <0,01 
Nota: 
*p pela regressão de Poisson   

 

 

Na Tabela 13, foram sumarizadas as variáveis consideradas estatisticamente relevantes 

ao final do modelo hierárquico, ou seja, aquelas que tiveram p<0,05 em qualquer um dos níveis 

de análise, com destaque para seus RRs, em negrito (GOUDARD et al., 2016). Essas variáveis 

foram: no nível Intermediário I (Bloco 2.1), a idade materna entre 12 e 19 anos (RR: 1,23; IC: 

1,05 - 1,46); no nível Intermediário II (Bloco 2.2), a decisão pelo parto cesáreo (RR: 1,47; IC: 

1,20 - 1,80); no nível Proximal (Bloco 3), a idade materna maior que 35 anos (RR: 1,28; IC: 
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1,06 - 1,54), a não decisão pela da via de parto (RR: 1,34; IC: 1,11 - 1,61), realizar menos de 5 

consultas de PN (RR: 2,57; IC: 2,20 - 3,01), realizar 12 ou mais consultas de PN (RR: 0,74; IC: 

0,55 - 0,99), cor da pele preta ou parda (RR: 0,83; IC: 0,73 - 0,95), nenhuma gestação anterior 

(RR: 1,43; IC: 1,17 - 1,74), baixo peso ao nascer anterior (RR: 1,35; IC: 1,01 - 1,82), prematuro 

anterior (RR: 2,01; IC: 1,51 - 2,68), condições clínicas prévias maternas (RR: 1,31; IC: 1,05 - 

1,63), condições obstétricas na gestação atual (RR: 1,58; IC: 1,18 - 2,12), condições clínicas 

diagnosticadas na admissão para o parto (RR: 1,81; IC: 1,50 - 2,18) e internação durante a 

gestação atual (RR: 2,07; IC: 1,78 - 2,41). 

 

 

Tabela 13 - Fatores de risco para prematuridade de acordo com a distribuição em níveis 
hierárquicos. Região Sudeste do Brasil, 2011-2012. 
Bloco de Análise Variável RR (IC 95%) p 

Bloco 2.1 Idade da mãe<=19 anos 1,23 (1,05 - 1,46) 0,01 
Bloco 2.2 Decisão da via de parto - Cesáreo 1,47 (1,20 - 1,80) <0,01 

 Idade da mãe>=35 anos 1,28 (1,06 - 1,54) 0,01 
 
 
 

Bloco 3 

Decisão da via de parto - Sem decisão 1,34 (1,11 - 1,61) <0,01 
Nº consultas de pré-natal   
Menos de 5 2,57 (2,20 - 3,01) <0,01 
12 ou mais 0,74 (0,55 - 0,99) 0,04 
Cor da pele - preta e parda 0,83 (0,73 - 0,95) 0,01 
Gestações anteriores – Nenhuma 1,43 (1,17 - 1,74) <0,01 

 BPN anterior 1,35 (1,01 - 1,82) 0,04 
 Prematuro anterior 2,01 (1,51 - 2,68) <0,01 
 Complicações clínicas prévias 1,31 (1,05 - 1,63) 0,02 
 Complicações obstétricas atuais 1,58 (1,18 - 2,12) <0,01 
 Complicações clínicas na admissão 1,81 (1,50 - 2,18) <0,01 
 Internação na gestação atual 2,07 (1,78 - 2,41) <0,01 

 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a prevalência de prematuridade e 

dos fatores do período pré-natal a ela relacionados, através da análise dos dados da Região 

Sudeste, obtidos na pesquisa Nascer no Brasil entre 2011 e 2012. 

A prematuridade é a maior causa de morte entre os recém-nascidos no mundo. Sua 

incidência tem aumentado em quase todos os países e o Brasil atualmente é o décimo colocado 

entre os países com maiores taxas de nascimentos prematuros (WHO, 2015). O modelo 

explicativo da prematuridade é multicausal, com fatores infecciosos/inflamatórios, isquemia ou 
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hemorragia uteroplacentária, hiperdistensão uterina, estresse materno e outros processos de 

mediação imunológica (NOUR, 2012). O modelo de análise desta pesquisa levou em 

consideração a história natural dessa condição, colocando as características maternas, da 

história reprodutiva e da gestação atual, em uma ordem tal que possibilitasse melhor 

entendimento acerca da mesma, visando melhor compreensão de suas causas (VIEIRA et al., 

2015; GOUDARD et al., 2016). 

As estimativas internacionais mantêm-se na casa de 15 milhões de nascimentos 

prematuros anuais, com a prematuridade sendo responsável por pouco mais de um terço de 

todas as mortes neonatais, estimadas em cerca de 3 milhões no mundo todo. A prevalência desta 

condição varia entre 5 e 18% nos diversos países (LANCET, 2016; MORISAKI et al., 2017). 

Na amostra deste estudo foi encontrada uma proporção de 10,1% de nascimentos prematuros 

(Tabela 1), dados compatíveis com a prevalência da referida condição no estudo que abordou 

todos os estados brasileiros, 11,5% (LEAL, M. C. et al., 2016). Estas informações preocupam 

ainda mais porque as taxas de prematuridade vêm aumentando no mundo todo, principalmente 

pelo aumento de nascimentos pré-termo tardios, associados a intervenções destinadas 

inicialmente a reduzir complicações maternas e fetais (LEAL, M. C. et al., 2016). 

As variáveis que apresentaram significância estatística na análise univariada, mas não 

na multivariada, foram: chefe da família, mãe sabe ler e escrever, escore socioeconômico 

(ABIPEME), tipo de hospital (público ou privado), tipo de financiamento do parto, localização 

do hospital na capital ou no interior, desejo de engravidar, indução do parto, se a mãe teve 

assistência pré-natal, se a mãe possui alguma cesárea anterior, neomorto anterior, natimorto 

anterior e diabetes mellitus. 

Dentre elas, podemos destacar a incongruência de variáveis importantes em outros 

estudos, com o presente, como fatores socioeconômicos, baixa escolaridade materna, situação 

conjugal sem companheiro, cesáreas anteriores, neomorto anterior e natimorto anterior 

(GOLDENBERG et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2012; LEAL, M. d. C. et al., 2016; 

MARTIN et al., 2017). 

Há uma grande dificuldade, na prática clínica diária, de se transpor as informações 

coletadas a respeito do risco de prematuridade na população em geral, para o nível individual. 

Martin e colaboradores, em metanálise que avaliou informações de 4,1 milhões de mulheres, 

apontam a importância de fatores como prematuro anterior, cesárea anterior, idade materna 

avançada e risco de pré-eclâmpsia para a prática clínica, no entendimento dos fatores de risco 

de subpopulações (MARTIN et al., 2017). 
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Por outro lado, o estudo aponta a alta parcela de prematuros com causas desconhecidas 

ou de explicação sem plausibilidade biológica. Em aproximadamente 65% dos casos avaliados, 

não havia um fator de risco conhecido que pudesse predispor à prematuridade. Ou seja, há mais 

razões desconhecidas do que conhecidas para a mesma, razão pela qual recomendam a 

realização de pesquisa básica nesta área, com foco em inovação (MARTIN et al., 2017). Além 

disso, os dados corroboram os achados anteriores, de que a aplicação das medidas já conhecidas 

e evidenciadas, mesmo em países com altas taxas de utilização dos serviços de saúde, reduziria 

a taxa de prematuridade em apenas 5% (CHANG et al., 2013). Se aplicarmos todas as 

intervenções comprovadamente benéficas de que temos conhecimento, ainda estaremos, na 

melhor das hipóteses, oferecendo uma prevenção ineficiente para o nascimento prematuro 

(MARTIN et al., 2017). 

Na construção do modelo de análise hierarquizada utilizado nesta pesquisa, a variável 

cor da pele, autorreferida, foi incluída no bloco proximal da análise por sua relação com a 

prematuridade ser mais bem conhecida (MARTIN et al., 2017). A idade materna foi colocada 

no Bloco 2.1, por ser mais associada ao desfecho que a classe social materna, por exemplo, que 

adentrou o modelo no Bloco 1 (MARTIN et al., 2017). Tanto a cor de pele, quanto a idade 

materna, demonstraram-se estatisticamente relevantes ao final da análise. 

Na variável idade materna, a comparação foi realizada em relação à categoria idade 

entre 20 e 34 anos. Tanto na idade menor que 19 anos, quanto na idade maior que 35 anos, 

houve alto risco relativo, com risco pouco maior nesta última. Dentre as categorias da variável 

cor da pele, a pele preta ou parda apresentou menor risco relativo quando comparada à pele 

branca. 

A idade materna mais tardia está entre os principais fatores conhecidos que predispõe 

ao parto prematuro e isso vai em consonância com os achados (MARTIN et al., 2017), mas a 

raça negra materna também o é, embora os dados mostrem o oposto (GOLDENBERG et al., 

2008; MARTIN et al., 2017). Esta pode ser justificada pela chamada inversão da disparidade 

esperada, que ocorre no Brasil – as mulheres negras têm melhores desfechos que as brancas 

(NASCIMENTO et al., 2012; DINIZ et al., 2016). 

A inversão da disparidade esperada é um fenômeno reconhecido recentemente e pode 

ser definido como: ao contrário do que se espera, populações mais ricas apresentam piores 

desfechos de saúde. Apesar da diminuição das iniquidades em saúde no Brasil (HONE et al., 

2017), tal inversão está associada tanto ao desvio à esquerda da idade gestacional (aumento na 

incidência de pré-termos tardios e termos precoces), quanto às altas taxas de parto cesáreo e 

indução ao parto praticadas em serviços hospitalares privados, frequentados, em maior 
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proporção, por mulheres mais escolarizadas e de maior renda (WU et al., 2015; LEAL, M. d. 

C. et al., 2016; DINIZ et al., 2016).  

Na história reprodutiva, destacam-se prematuro anterior, baixo peso ao nascer anterior 

e o número de gestações anteriores ou paridade materna. Estas variáveis são sabidamente 

associadas à prematuridade, por isso sua presença no bloco Proximal (GOLDENBERG et al., 

2008). Estima-se que o risco de recorrência de prematuridade seja algo entre 15 a pouco mais 

de 50%, a depender do número e da idade gestacional dos prematuros anteriores (MARTIN et 

al., 2017). Tal fato se repetiu na análise dos dados do estado de São Paulo, em que apresentar 

prematuro anterior aumentou o risco relativo para um novo parto prematuro, fato também 

observado em relação ao BPN anterior (GOLDENBERG et al., 2008). Isto também condiz com 

estudos de metanálise, onde prematuridade anterior e pré-eclâmpsia durante a gestação 

destacam-se como as características individuais maternas com maior preditor de risco para 

prematuridade (MARTIN et al., 2017). 

Primiparidade materna aumenta o risco de prematuridade, sendo 42% maior que a 

categoria de referência, uma ou mais gestações anteriores, fato condizente com estudos 

internacionais (MARTIN et al., 2017). 

Todas as variáveis relativas à gestação atual foram introduzidas no modelo estatístico 

no Bloco 3, menos a decisão pela via de parto. Esta deu entrada no Bloco 2.2, por parecer ter 

menor influência sobre o desfecho, mas demonstrou aumentar o risco da mãe, inclusive no 

Bloco 3, onde foi inserida como variável de ajuste. Destacam-se, também, o número de 

consultas realizadas no pré-natal, as complicações clínicas prévias, as complicações obstétricas 

diagnosticadas na gestação atual, as complicações clínicas diagnosticadas na admissão para o 

parto e as internações durante a gestação. 

Em relação à decisão pela via de parto, esta demonstrou risco relativo expressivo para 

prematuridade tanto na categoria “Decisão pelo parto cesáreo” (Bloco 2.2), quanto na categoria 

“Sem decisão” (Bloco 3). Uma possível explicação para estes achados pode ser pelo fato de a 

maior participação materna nas decisões clínicas ajudar no controle do estresse, bem como na 

percepção materna de melhor cuidado pela equipe de saúde. Suspeita-se que a relação entre 

estresse materno e prematuridade possa estar associada ao hormônio liberador de corticotrofina 

e à imunomediação (GOLDENBERG et al., 2008). Apesar de o risco de prematuridade com o 

tipo de parto cesáreo não ter sido incluído isoladamente na análise hierárquica (p>=0,20 na 

análise univariada), na amostra nacional do NNB, foi encontrada associação entre o parto 

cesáreo e a prematuridade, principalmente quando a via de parto é indicada pelo médico que 
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assistiu ao mesmo (LEAL, M. C. et al., 2016). Em outros estudos internacionais verifica-se a 

mesma associação (MARTIN et al., 2017). 

O número de consultas de PN “menor que 5” demonstrou risco para prematuridade e 

“mais de 12 consultas” representou fator de proteção para prematuridade, ao ser comparado 

com a categoria “entre 6 e 11 consultas”. No entanto, mulheres com gestações mais longas irão 

naturalmente realizar mais consultas pré-natal. Poucos estudos avaliam o número de consultas 

isoladamente, fora de um indicador de adequação do pré-natal composto, mas a entrada tardia 

da mulher na rotina de pré-natal impossibilita a atenção com qualidade, visto que as equipes de 

saúde tendem a fornecer cuidados padronizados e não tomar medidas para recuperar esse atraso 

no início do PN (DOMINGUES et al., 2015). 

As demais variáveis (complicações clínicas prévias, complicações obstétricas atuais, 

complicações clínicas diagnosticadas na admissão para o parto e internação durante a gestação) 

eram dicotômicas e as categorias de referência foram “não apresentar a complicação”. Todas 

apresentaram elevação do risco relativo em relação à prematuridade, fato condizente com 

estudos realizados no Brasil e em outros países (GOLDENBERG et al., 2008; LEAL, M. d. C. 

et al., 2016). 

Apesar de estudos de maior porte incluírem pré-eclâmpsia entre as maiores causas 

individuais de prematuridade (MARTIN et al., 2017), a hipertensão arterial em qualquer uma 

das suas formas não apresentou relação com a prematuridade. Do mesmo modo, não houve 

associação entre ITU e prematuridade na presente pesquisa, em discordância com estudos em 

que autores relatam associação e provável predisposição ao parto prematuro em mães com 

infecções extragenitais, como bacteriúria assintomática, pielonefrite, apendicite, pneumonia 

bacteriana, entre outros (GOLDENBERG et al., 2008; FREY; KLEBANOFF, 2016). 

Há plausibilidade biológica na associação bacteriúria assintomática - infecção do trato 

urinário - pielonefrite - septicemia - parto prematuro. Entretanto, recentes metanálises, apesar 

de comprovarem a diminuição da pielonefrite através do tratamento da bacteriúria 

assintomática em gestantes (com NNT3=7), não conseguiram gerar evidência suficiente para 

este efeito em relação à diminuição da prematuridade e do BPN após antibioticoterapia naquelas 

condições. A maioria dos estudos avaliados nestas metanálises tem dados primários de baixa 

qualidade ou amostragens pequenas (VAZQUEZ; ABALOS, 2011; SMAILL; VAZQUEZ, 

2015). Mesmo estudos respeitados como o Health Technology Assessment, publicado em 2009 

                                                 
3 NNT ou Número Necessário para Tratar é o número de pacientes que precisam ser tratados para se evitar 

um evento indesejado (COUTINHO; CUNHA, 2005). No exemplo dado, significa que é necessário tratar sete 
pacientes com bacteriúria assintomática para se evitar um caso de pielonefrite. 
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no Reino Unido sobre screening para prevenir o parto prematuro, apresentam essas limitações 

metodológicas e, por isso, não contribuem com evidências sólidas para respaldar o efeito do 

tratamento de ITU para prevenção da prematuridade (SMAILL; VAZQUEZ, 2015). 

Em relação ao NNB, este foi desenhado como uma coorte de base hospitalar em que a 

saúde de puérperas e recém-nascidos foi acompanhada desde a internação para o parto até 12 

meses após o mesmo (D'ORSI et al., 2014). Com uma amostragem complexa, apresentou os 

seguintes pontos fortes: conseguiu obter dados primários em uma amostra representativa de 

todo o Brasil, usou um algoritmo de cálculo da idade gestacional preciso e classificou o parto 

prematuro utilizando o cruzamento de diversas informações colhidas na entrevista, no cartão 

de pré-natal da mãe e nos prontuários hospitalares, o que aumenta sobremaneira a validade 

interna dessas informações (LEAL, M. C. et al., 2016). 

A equipe que conduziu o delineamento do NNB e a coleta dos dados, cita como 

limitações do mesmo o fato da amostragem coletar informações apenas de hospitais com mais 

de 500 partos por ano, que são responsáveis por cerca de 80% dos partos brasileiros. Outra 

limitação citada é de que, apesar de todos os esforços na criação de um algoritmo preciso para 

cálculo da idade gestacional, ainda 2% dos partos necessitaram de determinação da mesma 

através do peso do RN e 1% através da data da última menstruação da mãe (LEAL, M. C. et 

al., 2016). Também deve ser citado o possível viés de memória ao qual estão sujeitas as 

informações colhidas nas entrevistas sobre todos os fatos que antecederam o parto. 

Muitos estudos nos últimos anos têm demonstrado associação entre diversos fatores de 

risco e a prematuridade, mas ainda com dificuldades de trazer clareza acerca das vias causais 

da mesma, não somente por seu grande número, mas também pelas influências que cada uma 

exerce sobre as outras, podendo tanto aumentar, quanto diminuir os efeitos de cada fator de 

risco sobre o desfecho (FREY; KLEBANOFF, 2016). 

Neste estudo, a análise estatística multivariada com modelo de regressão hierárquica 

baseou-se em estudos que a usaram em condições também multicausais. Ela possibilita a 

entrada de cada variável de acordo com uma ordem cronológica, levando também em 

consideração aspectos clínicos. Facilita, desse modo, a identificação de elos na cadeia causal, 

vantagem metodológica em relação às abordagens tradicionais (LIMA et al., 2008). Apesar 

disso, ainda não consegue estimar efeitos indiretos, apresenta limitação na representação das 

inter-relações entre os níveis hierárquicos e não possibilita a obtenção de índices globais de 

ajuste, apesar de utilizar as variáveis dos níveis anteriores como ajuste nos níveis seguintes 

(quando estas apresentaram p<0,20) (LIMA et al., 2008). 
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Outra questão relevante neste estudo é o número elevado de variáveis que foram 

incluídas no modelo. Nos estudos consultados acerca da análise hierárquica, não há 

preocupação ou apontamento crítico acerca do número máximo de variáveis que a análise possa 

suportar antes de começar a perder o poder de detectar associações com a variável desfecho, 

mas sabe-se que esta possibilidade não deve ser descartada. No entanto, também há necessidade 

de se buscar novas informações a respeito da prematuridade e isso não é possível apenas com 

a inserção dos fatores de risco já conhecidos.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Encontrou-se uma incidência de prematuridade de 10,1% (737) entre os nascimentos 

ocorridos na Região Sudeste do Brasil no período estudado, num total de 7953. 

Também foram identificadas como fator de proteção contra a prematuridade: cor da pele 

preta ou parda e realizar mais de 12 consultas de PN. 

Estão relacionados a maior risco de nascimento antes de 37 semanas completas de 

gestação: os extremos de idade materna, a decisão pelo parto cesáreo, a não decisão materna 

pela via de parto, a mãe realizar menos de cinco consultas no PN, apresentar como antecedentes 

baixo peso ao nascer e prematuridade, ter alguma condição clínica prévia, ter alguma condição 

obstétrica diagnosticada na gestação atual ou na admissão para o parto, apresentar hipertensão 

arterial e alguma internação durante a gestação. 

O nascimento prematuro ainda é a maior causa de mortes em RNs no mundo, com 

aumento progressivo da incidência nos últimos anos. No Brasil, os fatores contribuintes para 

tal fato incluem o desvio à esquerda da idade gestacional, devido ao aumento o número de 

nascimentos de pré-termos tardios em serviços privados com altas taxas de cesáreas e de 

indução ao parto. Isso causa uma inversão na disparidade esperada, demonstrada pela proteção 

às mulheres de cor preta ou parda em relação à prematuridade. 

Outra questão importante que deve ser levantada é sobre a ainda incipiente evidência 

científica que cerca a relação entre infecção do trato urinário e prematuridade. Não se justifica, 

por enquanto, deixar de tratar ITU e bacteriúrias assintomáticas, mas o presente estudo lança 

ainda mais dúvidas acerca de sua relação causal. 

Também é necessário ressaltar que, embora os dados do estudo NNB sejam referentes 

a 2011/2012, as primeiras publicações acerca do mesmo se iniciaram em 2014 e seus resultados 
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mantêm-se atuais para subsidiar a tomada de decisões de gestores na elaboração/adequação de 

políticas públicas para a saúde materna e neonatal, bem como na formação de novos 

pesquisadores em todo o país. Além disso, o estudo é o maior já realizado no Brasil acerca da 

realidade enfrentada por gestantes, puérperas e recém-nascidos. E aborda questões referentes 

ao acolhimento, atendimento prestado e a influência de fatores sociais sobre o parto no país. 

Por fim, retomando um dos mais recentes autores consultados, recomenda-se voltar 

esforços à pesquisa básica para elucidar as múltiplas vias causais da prematuridade, tendo em 

mente a necessidade de inovar a pesquisa desse tema (MARTIN et al., 2017). 
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8 ANEXOS 

ANEXO A - Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C - Termo de Concessão do Uso de Dados do NNB 
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ANEXO D - Parecer Consubstanciado do CEP - PLATAFORMA BRASIL 
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9 APÊNDICES 

APÊNDICE A – Solicitação para uso do banco de dados 

 

 

 

 

Projeto de pesquisa: “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento” 

Coordenação geral: Maria do Carmo Leal 

Formulário de solicitação de banco de dados 

 

Solicitante: Flora Maria Barbosa da Silva 

Data da solicitação: 31/03/2015 

 Título da dissertação (provisório)}: Fatores pré-natais e prematuridade: estudo 
transversal -com análise secundaria de dados da pesquisa Nascer no Brasil - 
Região Sudeste. 

Objetivos: 

 Identificar fatores do período pré-natal relacionados à prematuridade. 

 Estimar a proporção de partos prematuros na Região Sudeste do Brasil a partir 
dos dados da pesquisa Nascer no Brasil. 

 Investigar a associação entre características sociodemográficas maternas, fatores 
clínicos e obstétricos e prematuridade. 

Variáveis a serem utilizadas (códigos como constam no questionário iniciando com o(s) 

desfecho(s):  

Desfecho: Descrever a frequência das idades gestacionais no nascimento, de acordo com a 

classificação recém-nascido de termo pleno e termo precoce  

 
Como 
obter? 

Nº no 
banco 

Quest. Questão Pergunta 

IG_NASC_FinaL Criada 2472 
Variável 
criada 

362 Idade Gestacional no Nascimento 

IG_NASC_FINAL_3CAT Criada  
Variável 
criada 

369 Idade Gestacional no Nascimento em 3 
categorias 

 

Variáveis de interesse:  
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Nº 
banco 

Quest. Questão Variável Categorias OBS: 

2206 Criada 
Idade da mãe 

contínua 
Idade -  

2197 Criada Cor corrigida final cor 

Branca 

 
Preta 

Parda/morena/mulata 
Amarela/oriental 

Indígena 

2200 Criada Escolaridade final Escolaridade 

Ensino fundamental 
incompleto 

 

Ensino fundamental 
completo 

 

Ensino médio completo  
Ensino superior 
completo e mais 

 

2209 Criada Sit conj final 
Situação 
conjugal 

Sem companheiro  
Com companheiro  

2196 Criada 
Escore abipeme 

final 
Escore ABIPEME 

Classe D+E  
Classe C  

Classe A+B  

0037 Criada TIPO 
Tipo de serviço 

utilizado no 
parto 

SUS  

Misto  
Privado  

0039 Criada Capital interior 
Região de 
residência 

Capital  
Interior  

2215 Criada Paridade final 
Nº de gestações 

anteriores 

Nenhuma  
1  
2  

3 ou mais  

2237 
 

Criada 
TIPO DE PARTO 

+ 
 

Tipo de parto 

Vaginal  
Fórceps/vácuo extrator  

Cesariana  
 

 

2210 Criada Desejo engravidar 
final 

Desejou 
gestação atual 

Queria naquele 
momento 

 

Não queria naquele 
momento  

Não queria 
Não soube informar  

2225 Criada 
Adequação pn 

Brasil final 
Nº de consultas 

no pré-natal 

0 – não fez pré-natal  
1-3 consultas  
4-5 consultas  

6 ou mais consultas  

 Criada 
Acompanhante 

final 
Acompanhante 

Não teve em nenhum 
momento 

 

Teve em algum 
momento 

 

Teve em todos os 
momentos 

 

0203 Questionário 107 
Foi considerada 

gestante de 
risco? 

Não  

Sim  
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2472 Criada Ig nasc final 5cat 
Idade 

gestacional no 
parto 

18-336/7  
34-366/7  
37-386/7  
39-416/7  

≥42  
Sem informação  

 

Variáveis de ajuste nos modelos de regressão logística múltipla 

 
Nº no 
banco 

Quest. Questão Variável Categorias  

2207 Criada Idade 4 cat final Idade da mãe 
12-19 anos  
20-34 anos  
35 ou mais  

2208     Criada Idade 4 cat final 
Idade da mãe 

em 2 cat 
10-14 anos  
15-19 anos  

    20-34 anos  
    35 ou mais  

0122 Questionário 51 
Histórico de 
eclâmpsia 

Sim  

Não  

2196 Criada Escore abipeme final ABIPEME 
Classe D+E  

Classe C  
Classe A+B  

2210 Criada Desejo engravidar 
final 

Desejou 
gestação atual 

Queria naquele 
momento 

 

Não queria naquele 
momento 

 
Não queria 

Não soube informar 

2215 Criada Paridade final Paridade 

Primípara  
1 a 2 partos anteriores  

3 ou mais partos 
anteriores 

 

  T WEAK 2CAT 
Risco de 

Alcoolismo 
Sim  
Não  

0613 
Questionário 

(348) 
FUMO ATE 5MESES 

Fumou antes 
dos 5 meses 

Sim  
Não  

0616 
Questionário 

(351) 
FUMO APOS 5MESES 

Fumou depois 
dos 5 meses 

Sim  

Não  

2209 Criada Sit conj final 
Situação 
conjugal 

Sem companheiro  
Com companheiro  

2200 Criada Escolaridade final Escolaridade 
Até EM incompleto  

EM completo ou mais  

 Criada 
Fonte pagamento 

final  
Financiamento 

do parto 
Pública  
Privada  

0128 Questionário 57 Satisfação 

Satisfeita 

 
Mais ou menos 

Insatisfeita 
nsi 

0203 Questionário 107 Não  
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Foi considerada 
gestante de 

risco? 
Sim 

 

 

Breve descrição do plano de análise: Trata-se de um estudo com desenho transversal, com os 

prematuros e recém-nascidos a termo que participaram da Pesquisa Nascer no Brasil, no 

período de abril de 2011 a julho de 2012, Região Sudeste. 

Serão estimadas a incidência e os respectivos intervalos de confiança para os desfechos deste 

estudo (Idade gestacional ao nascimento menor que 37 semanas incompletas), considerando-

se o desenho amostral. A associação entre variáveis demográficas e socioeconômicas das 

puérperas e o desfecho será avaliada através de análises bivariadas e em modelos de regressão 

logística múltipla. Em todas as análises será levado em conta o delineamento complexo de 

amostragem. 

Autor principal e possíveis co-autores: 

Flora Maria Barbosa da Silva, Vicente Lordello Cortez, Carmen Simone Grilo Diniz, Maria do 
Carmo Leal 

Opções de periódico(s)(em ordem de prioridade):  

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 

Cadernos de Saúde Pública 

Revista de Saúde Pública 

BMC Pregnancy & Childbirth 

Prazo previsto para submissão – quando conveniente – Dezembro 2017 /Janeiro 2018 

 

TODOS OS ARTIGOS ORIGINÁRIOS DO INQUÉRITO DEVEM INSERIR NOS AGRADECIMENTOS (outros, 
específicos, devem ser inseridos caso a caso como bolsas etc) 

 

Financiamento 

Este artigo é originário do Projeto Nascer no Brasil Inquérito Epidemiológico sobre parto e nascimento. 

Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

processo número xxxxx e desenvolvido no âmbito da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação 

Oswaldo Cruz. 
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APÊNDICE B – Termos de Compromisso para uso de dados da pesquisa Nascer no Brasil
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