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Introdução: O Baixo Peso ao Nascer (BPN) é considerado um fator de risco para morbimortalidade infantil e apresenta 
repercussões de saúde na vida adulta, além de estar associado ao parto e aos extremos da idade materna. A gestação na 
adolescência e, mais recentemente, o aumento das gestações tardias e dos partos cesáreos têm sido uma preocupação em 
saúde pública. Objetivo: Identificar a influência da idade materna e do tipo de parto sobre as taxas de BPN nas regiões brasileiras. 
Método: Estudo transversal baseado no registro das 27 capitais estaduais do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
(SINASC), conforme a residência materna e ocorrência do parto nos anos de 1996 a 2011. As variáveis idade materna (10-17; 18-
34 e ≥35 anos) e tipo de parto (vaginal; cesáreo) foram analisadas pelo teste Qui-quadrado de tendência e verificada a influência 
das variáveis independentes na ocorrência do BPN pelo cálculo da Fração Atribuível Populacional. Resultados: Foram incluídos 
11.200.255 nascimentos únicos com peso ≥500 g em todo o país. Diminuiu o percentual de gestações na adolescência (-2,0%) e 
aumentou o percentual de gestantes com ≥35 (5,1%). O percentual de cesarianas aumentou 12,2% no período. As regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste apresentaram maior risco de BPN para gestações na adolescência, entretanto, houve um aumento 
significativo do risco de BPN entre gestantes de ≥35 anos nas regiões Norte (312,1%) e Nordeste (118,2%). O parto cesáreo 
apresentou-se como fator de proteção para o BPN no inicio da série temporal, que aumentou ao longo dos anos na região 
Nordeste (41,0%) e, diferentemente, nas regiões Sul e Sudeste, passou a ser fator de risco (887,3% e 145,9%, respectivamente). 
Conclusões: A gestação na adolescência vem apresentando uma diminuição enquanto que as gestações tardias (≥ 35 anos) 
apresentam tendência de aumento e de associação com as taxas de BPN. Observou-se também um aumento do parto cesáreo no 
período estudado em todas as regiões, no entanto, nas regiões mais desenvolvidas a cesariana apresenta maior risco para o 
BPN. Nesse sentido, é fundamental uma maior atenção dos gestores na elaboração de políticas públicas em saúde voltadas à 
assistência pré-natal e perinatal. Projeto aprovado pelo CEP-HCPA (120323). Palavras-chaves: Saúde materno-infantil, baixo 
peso ao nascer, idade materna, parto cesáreo. Projeto 120323 

 
 
 
 


