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Introdução: O baixo peso de nascimento (BPN) e a prematuridade têm sido considerados fatores de 
risco para a morbi-mortalidade infantil, afetando os padrões de saúde e doença durante o curso de 
vida. Objetivo: avaliar as tendências seculares de BPN e dos nascimentos de pré-termos e suas 
contribuições para a taxa de restrição de crescimento intrauterino (RCIU) em Porto Alegre nos últimos 
15 anos. Materiais e Métodos: O estudo teve como base as Declarações de Nascidos Vivos, através 
das quais foram analisadas as variáveis: peso de nascimento e idade gestacional de todos os recém-
nascidos únicos maiores de 500 gramas entre 1994 e 2008. Por meio de regressão linear, avaliou-se 
as tendências de BPN e das taxas de nascimento de pré-termos. Esta pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Resultados e 
Conclusões: Ocorreram 312.662 nascimentos de parto único observando-se uma redução 
expressiva (23,5%) do número total de nascidos vivos entre 1994 e 2008. Verificou-se um aumento 
significativo na taxa de BPN e na taxa de nascimento de pré-termos, de 8.7% para 9.2% e de 7.0% 
para 9.8%, respectivamente (p = 0,015; p < 0,001). Enquanto isso houve reduções importantes na 
taxa de BPN entre os nascidos à termo (4,8 para 3,8%) e pré-termo (60,7 para 58,4%). Estes 
resultados indicam que Porto Alegre encontra-se em transição demográfica e epidemiológica, 
caracterizada por uma diminuição importante no número de nascidos vivos. Também observa-se um 
aumento do BPN devido à elevação significativa na taxa de nascimentos de pré-termos associada a 
uma redução na taxa de RCIU, principalmente entre nascidos a termo (p < 0,001). Este panorama 
sinaliza para prováveis modificações nos padrões de saúde e doença na vida em adultos no futuro. 




