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RESUMO
Objetivo: Avaliar as características maternas e desfechos adversos perinatais relacionados ao baixo peso
ao nascer. Métodos: Trata-se de um estudo caso controle, realizado na Maternidade Darcy Vargas em
Joinville–SC, período de março de 2018 a fevereiro de 2019 através de amostra randomizada composta de
722 puérperas que realizaram o acompanhamento pré-natal exclusivamente em Atenção Primária à Saúde,
divididas em 2 grupos: pacientes com recém-nascidos de baixo peso e pacientes com recém-nascidos de
peso normal. No cálculo de razão de chance, os valores foram considerados significativos quando P<0,05.
Adotou-se prematuridade como fator de confusão. Resultados: Dividiu-se a população em dois grupos,
pacientes com recém-nascidos de baixo peso (33/4,57%) e com recém-nascidos de peso normal
(689/95,43%). Características maternas diferiram quanto ao número de pessoas na casa, o número de
consultas, o uso de tabaco e drogas na gestação e incidência de doença hipertensiva específica da gestação.
Após o cálculo de razão de chance ajustado, observou-se que o fumo aumenta a chance de baixo peso ao
nascer em 6,5 vezes (IC95% 1,375-31,250). Os recém-nascidos foram diferentes no capurro, peso, Apgar
de 1º e 5º minuto, prematuridade, necessidade de UTI neonatal e Apgar baixo de 1º minuto. No cálculo de
razão de chance ajustado, o baixo peso aumentou a chance de UTI neonatal em 5,3 vezes (IC95% 1,03927,523). Conclusão: O fumo durante a gestação eleva a chance de baixo peso ao nascer em 6,5 vezes.
Ademais, o baixo peso ao nascer eleva em 5,3 vezes as chances de internação em UTI neonatal.

Palavras-chave: Complicações na gravidez. Recém-Nascido de Baixo Peso. Assistência Perinatal.
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Tabaco.
ABSTRACT
Objective: To assess maternal characteristics and adverse outcomes related to low birth weight. Methods:
This is a case control study, carried out at Maternidade Darcy Vargas in Joinville-SC, from March 2018 to
February 2019 through a random sample composed of 722 puerperal women who underwent prenatal care
exclusively in Primary Health Care, divided into 2 groups: patients with low birth weight newborns and
patients with normal weight newborns. In calculating the odds ratio, values were considered significant
when P <0.05. Prematurity was adopted as a confounding factor. Results: The population was divided into
two groups, patients with low birth weight newborns (33 / 4.57%) and normal weight newborns (689 /
95.43%). Maternal characteristics differed in terms of the number of people in the household, the number
of consultations, the use of tobacco and drugs during pregnancy and the incidence of pregnancy-specific
hypertensive disease. After calculating the adjusted odds ratio, it was observed that smoking increases the
chance of low birth weight 6.5 folds (95% CI 1.375-31.250). The newborns were different in capurro,
weight, 1st and 5th minute Apgar, prematurity, need for neonatal ICU and low 1st minute Apgar. In the
adjusted odds ratio calculation, low weight increased the chance of neonatal ICU 5.3 folds (95% CI 1.03927.523). Conclusion: Smoking during pregnancy increases the chance of low birth weight 6.5 folds.
Furthermore, low birth weight increases the chances of admission to the neonatal ICU 5.3 folds.
Keywords: Pregnancy Complications. Infant, Low Birth Weight. Perinatal Care. Intensive Care Units,
Neonatal. Tobacco.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com a organização mundial da saúde, o baixo peso ao nascer é caracterizado como peso
inferior a 2500 g, medidos na hora do nascimento (WHO, 1977). É um achado de prevalência variada
conforme o estado no Brasil, com média de 8%, sendo as regiões mais desenvolvidas, como sudeste e sul,
as que apresentam índices maiores (BURIOL, 2016), além de ser associado a um aumento significativo da
morbidade e mortalidade neonatal. (LLIODROMITI, 2017)
Sua etiologia é multifatorial, envolvendo mecanismos de restrição do crescimento fetal e
nascimentos prematuros (HUGHES, 2016; FERRAZ, 2011; FRANCIOTTI, 2010). Nesse sentido, diversos
fatores gestacionais foram associados a seu risco, como o uso de tabaco na gestação (PEREZ, 2017; KO,
2013), hipertensão (MIRANDA, 2010) e doença hipertensiva específica na gestação (FRANCIOTTI,
2010), consumo de álcool durante a gestação (SBRANA, 2016), depressão (GROTE, 2010) e uso de
antidepressivos no período gestacional (HUANG, 2014), anemia materna (FIGUEIREDO, 2018;
RAHMATI, 2017) e consumo de cafeína antes do parto (CHEN, 2014).
Do ponto de vista da saúde pública, é um achado de alta relevância, visto que sua presença pode
estar relacionada à maior tempo de hospitalização e uso de medicamentos no primeiro ano de vida
(HUMMER, 2014), além da admissão na unidade neonatal (LLIODROMITI, 2017). Ademais, outros
estudos correlacionaram comorbidades referidas após o período neonatal com o baixo peso ao nascer, como
aumento no risco de se ter desordens comportamentais e mentais no período escolar (HUMMER, 2014),
aumento no risco de depressão (MOLA, 2014) e asma (MATHERSON, 2017), evidenciando um potencial
prognóstico desse achado na hora do parto.
Nesse contexto, diante de tantos desfechos neonatais adversos, somado à correlação do
desenvolvimento de doenças na vida adulta, o baixo peso ao nascer pode ser um valioso preditor da
sobrevida de recém-nascidos. De fato, alguns trabalhos o posicionam como sendo um dos principais
problemas de saúde pública, pela significância na saúde neonatal (BARBAS, 2009; CAÇOLA, 2010). Visto
que o recém-nascido está constantemente sujeito a situações de risco devido à fragilidade decorrente de seu
desenvolvimento, atrelado ao fato de o baixo peso ao nascer ter potencial prognóstico, torna-se necessária
a avaliação do impacto que esse achado pode apresentar nessa população.
Tendo em vista a importância da temática abordada acima para a saúde do binômio materno-fetal,
vê-se a necessidade de avaliar os fatores de risco maternos e os desfechos adversos perinatais, associados
à presença de baixo peso ao nascer, de modo a expor a relevância desse achado na sobrevida do recémnascido.
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2 METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo caso-controle. Foi realizada a aplicação de uma entrevista que contemplou
aspectos socioeconômicos e antecedentes obstétricos, além da análise de prontuário eletrônico a fim de
avaliar o perfil do recém-nascido e dos desfechos adversos perinatais. Foi uma amostra estratificada de
puérperas, correspondente a 10% da população atendida na Maternidade Darcy Vargas (MDV).
A amostra foi selecionada aleatoriamente através do programa “Randomized Research” através da
indicação de 10 dias por mês, realizada no período de março de 2018 a fevereiro de 2019, no qual os
pesquisadores deveriam aplicar as entrevistas a todas as puérperas que tiveram seus partos na Maternidade
Darcy Vargas. A população foi dividida em 2 grupos, pacientes com RNs com baixo peso ao nascer e
pacientes que tiveram RNs com peso normal.
A coleta de dados teve início após a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. O projeto foi
aprovado sob o número CAAE 82477318.1.0000.5363 pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, Joinville, SC, Brasil. O estudo seguiu os critérios definidos pela
Resolução 466/2012 cada puérpera assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
presencialmente.
Os critérios de inclusão foram: puérperas com mais de 18 anos, com gestação única que realizaram
o pré-natal em Unidades de Saúde do Sistema Único de Saúde da cidade de Joinville – SC que falavam
português, cujo parto tenha ocorrido na Maternidade Darcy Vargas (MDV). O critério de exclusão de
pacientes foi: puérperas que se recusaram a participar da pesquisa após o início da entrevista.
Analisou-se os seguintes dados da população a fim de compreender seu perfil: características
socioeconômicas da puérpera (idade, raça, escolaridade, renda, profissão remunerada, pessoas na casa), uso
de substâncias (álcool, tabaco e drogas) durante a gravidez, antecedentes obstétricos (gesta, parto normal,
cesariana, aborto, idade 1ªgestação) , complicações na gestação (DHEG, DMG), perfil do pré-natal (número
de consultas, IG da primeira consulta), características do recém-nascidos (capurro, peso RN, Apgar 1º
minuto, Apgar 5º minuto) e desfechos adversos perinatais (prematuridade, Apgar baixo 1ºminuto, cesariana
e internação em UTI neonatal) até 48 horas após o parto. Todos os dados foram obtidos através de entrevista
com escuta qualificada, consulta ao Prontuário Eletrônico.
Concomitantemente à coleta foi realizada a digitalização dos dados em um banco eletrônico com
dupla entrada, para verificação de concordância e possíveis erros de digitação. Foi utilizado o software
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0, para análises estatísticas dos
dados. Todas as variáveis foram analisadas descritivamente, assim, as variáveis contínuas (numérica) foram
estudadas por meio do cálculo de médias e desvios-padrão. Para as variáveis qualitativas calcularam-se
frequências absolutas e relativas. Para a verificação da hipótese de igualdade entre as médias dos grupos,
foi utilizado teste T de student, quando a distribuição foi normal, e o teste não paramétrico de Mann1480
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Whitney, quando o teste de normalidade foi recusado. O teste de normalidade utilizado foi o KolmogorovSmirnov. Para se provar a homogeneidade dos grupos em relação às proporções, utilizou-se o teste Quiquadrado ou o teste exato de Fisher para frequências abaixo de 5.
Modelos de regressão logística multinomial foram construídos de modo a analisar a relação de
fatores de risco maternos (uso de tabaco e drogas na gestação, incidência de DHEG, idade extrema, ensino
primário ou inferior, renda de até 2 salários mínimos e realização de 5 consultas pré-natal) ou menos e de
desfechos adversos (internação em UTI neonatal, Apgar baixo e cesariana) com o baixo peso ao nascer. O
fator de confusão utilizado foi prematuridade. Desse modo, estimou-se a relevância do efeito das variáveis
pelo cálculo da razão de chances (Odds Ratio – OR) ajustada conforme fatores de confusão, com seus
respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). Os valores foram considerados significativos quando
P<0,05.

3 RESULTADO:
Tendo em vista a elevada prevalência do baixo peso ao nascer (BPN) e as possíveis consequências
implicadas ao binômio materno-fetal, compreende-se a importância de relacionar este a demais desfechos
adversos. Assim, neste estudo, foram avaliadas 722 puérperas atendidas no serviço público de Joinville-SC
pela atenção primária, destas 33 gestantes tiveram recém-nascidos (RN) com baixo peso ao nascer,
correspondente a 4,57% da população avaliada, e 689 gestantes com RNs com peso acima de 2.500g,
95,43%. Não houve exclusões no estudo.
Nesse contexto, as mães de RNs com BPN apresentaram menor número de consultas, menos pessoas
morando na residência, maior incidência de DHEG, além do maior uso de tabaco e drogas, ao comparada
com as pacientes com RNs de peso adequado. Além disso, percebe-se que não houve influência da idade,
número de gestações anteriores, idade da primeira gravidez, idade gestacional da primeira consulta de prénatal, raça, escolaridade, renda, profissão, uso de álcool e incidência de DMG, de acordo com a tabela 1.
No que se refere ao cálculo da razão de chances ajustado para a prematuridade, identificou-se que
o fumo durante a gestação apresentava significativa associação com o baixo peso ao nascer. Nesse sentido,
a chance de baixo peso ao nascer foi 6,5 vezes maior no grupo de gestantes fumantes em comparação com
o grupo não fumante. Ademais, calculou-se a razão de chances para as variáveis drogas, DHEG, idade
extrema, ensino primário ou menor, renda até 2 salários mínimos e 5 consultas ou menos do pré-natal,
dentre as quais nenhuma apresentou resultados significativos.
Já no que tange aos recém-nascidos com menos de 2.500g, estes apresentaram menor idade
gestacional e peso no momento do parto, além de ambos os Apgar inferiores. Além disso, considerando os
desfechos adversos perinatais, observamos elevação significativa da prematuridade, do Apgar baixo de 1º
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minuto e da necessidade de internação em UTI neonatal. Enquanto não houve influência sobre a cesariana.
A tabela 2 sintetiza esses resultados de modo detalhado.
Na população avaliada, encontrou-se a presença de 3 óbitos neonatais até dois dias após o parto.
Dentre eles, 2 ocorreram no grupo controle e 1 no grupo caso. Logo, tendo em vista a baixa quantidade do
desfecho, não se pode analisar a relação deste com o baixo peso ao nascer.
Após a análise do cálculo de razão de chance, ajustado para prematuridade, concluiu-se que o baixo
peso ao nascer não alterou a incidência de cesariana nem Apgar baixo de 1o minuto. Entretanto, a chance
de internação em UTI neonatal aumentou em 5,3 vezes, conforme a tabela 3.

4 DISCUSSÃO:
O conhecimento atual acerca de desfechos neonatais associadas ao baixo peso ao nascer permite
inferir que sua presença é associada a uma maior morbidade e mortalidade neonatal. Diante de um achado
tão significativo na vida neonatal, com possíveis implicações em idades mais avançadas, denota-se a
importância de um estudo que correlacione sua presença com desfechos neonatais adversos.
No presente estudo, a presença de baixo peso ao nascer esteve significativamente associada com um
aumento de 5,3 vezes a chance de internação do neonato na UTI neonatal. Outros achados, como a
realização de cesariana e apgar baixo de primeiro minuto, quando ajustados para a prematuridade, não
foram significativos.
Dentre todas as participantes, apenas 33 gestantes apresentaram RN’s com peso abaixo de 2500 g,
totalizando 4,57% da população. A prevalência desse achado se encontra abaixo da prevalência nacional,
representada por um total de, aproximadamente, 8% (BURIOL, 2016). De mesmo modo, quando
comparada com a prevalência somente da região sul do país, os resultados do presente estudo também se
encontram abaixo da média, representada por 8,0-8,4 % (BURIOL, 2016). Visto que estudos
epidemiológicos prévios identificaram o que foi chamado de “Paradoxo do baixo peso ao nascer” - nas
quais as regiões mais desenvolvidas do Brasil, como a região sul, apresentavam maiores índices de baixo
peso ao nascer do que as menos desenvolvidas (SILVA, 2010) - nosso estudo relata uma prevalência baixa,
com provável interferência do grupo de estudo não enquadrar pacientes de alto risco.
No que se refere às características maternas avaliadas no grupo estudado, nosso estudo evidenciou
que as mães de RN com BPN apresentaram menor número de consultas pré-natais e menos pessoas
morando na residência. Nesse sentido, a inserção no pré-natal pode estar associada ao controle do ganho de
peso gestacional suficiente, influenciando indiretamente o peso ao nascer do RN (MINAGWA, 2006).
Ademais, observou-se que houve significativamente mais uso de substâncias nocivas ao feto, como
tabaco e drogas, no grupo caso, sendo estas associações já encontradas em outros estudos (PEREIRA, 2016;
KO, 2013). Dessa forma, para a etiologia relacionada ao tabagismo, estudos propuseram um mecanismo de
1482

Archives of Health, Curitiba, v. 2, n. 6, p. 1477-1489, sep./oct, 2021

ISSN 2675-4711

diminuição de oferta do oxigênio para feto causada pelo consumo da nicotina e sua ação vasoativa
placentária (SHARMA,2016), além de uma hipoxemia causada pelo consumo de monóxido de carbono na
fumaça (HADDON,1961), reduzindo, assim, a capacidade metabólica do feto e diminuindo seu crescimento
intra-uterino. Outros textos apresentam também mecanismos de restrição de crescimento fetal relacionado
ao uso de drogas ilícitas (ZUCKERMAN, 1989), compatíveis com os resultados encontrados.
De modo a mensurar a relação entre fatores de risco maternos com a ocorrência de baixo peso ao
nascer, calculou-se a razão de chances para este desfecho. Nesse sentido, encontrou-se uma chance 6,5
vezes maior de se ocorrer baixo peso ao nascer no grupo de mãe fumantes em relação ao grupo de mães
não fumantes (RC 6,556; IC 95% 1,375-31,250). Nossos achados sugerem uma importância significativa
dessa variável durante a gestação no que tange a saúde fetal, visto que o RN com baixo peso porta consigo
diversos riscos a seu desenvolvimento extra uterino. Similarmente, um estudo em Taiwan identificou riscos
maiores de recém nascidos apresentarem baixo peso ao nascer conforme a quantidade de cigarros fumados
diariamente, com razão de chances crescentes entre 1-10 cigarros/dia (RC 1,64 ; IC 95% 1,31-2,07), 11-20
cigarros/dia (OR 2,48 ; IC 95% 1,76-3,49) e mais de 20 cigarros/dia (RC 3,46; IC 95% 1,01-5,97) (KO,
2014). Em relação às variáveis drogas, DHEG, idade extrema, ensino primário ou menor, renda até 2
salários-mínimos e 5 consultas ou menos do pré-natal, não houve resultados significativos.
Em relação às características fetais, foi encontrado um número superior de prematuridade no grupo
caso, além de uma menor idade gestacional. Nesse sentido, a organização mundial da saúde define
nascimento pré-termo como qualquer nascimento ocorrido antes de 37 semanas completas de gestação ou
menos de 259 dias desde o dia da última menstruação materna (WHO, 1977). Dessa forma, a prematuridade
é invariavelmente associada à idade gestacional, sendo compreensível a associação concomitante dessas
duas variáveis. Nesse contexto, sendo a duração da gestação o principal fator associado ao crescimento
intrauterino (COSTA,1998), um estudo realizado no estado de São Paulo resultados de maior prevalência
de nascimentos com baixo peso em RN pré-termo. (COSTA, 1998)
Outrossim, observou-se que os Apgar dos RNs com baixo peso eram inferiores aos que nasceram
com peso acima de 2500g. Certos estudos definiram que o Apgar baixo é o principal indicador do
prognóstico referente a mortalidade infantil (BARROS,2010), fato observado em um estudo em uma cidade
do Mato Grosso, o qual identificou ainda que a mortalidade neonatal era maior nesse grupo de estudo
(GAIVA, 2014). Ademais, outro estudo realizado no estado do Rio Grande do Sul identificou também uma
associação entre Apgar baixo em RNs prematuros, podendo ser um fator de confusão (OLIVEIRA, 2016).
Durante a avaliação da razão de chances, seu cálculo fora ajustado para a prematuridade, a fim de
se evitar a análise com potencial fator de confusão. Dessa forma, não se identificou aumento na chance de
se ter Apgar baixo de primeiro minuto nem a realização de cesariana.
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Em contrapartida, nosso estudo observou que a chance de internação na UTI neonatal aumentou 5,3
vezes naqueles que nasceram com baixo peso, indicando um agravo significativo na vida imediatamente
após o nascimento do RN com menos de 2,500 g, independentemente do fator prematuridade.
Nesse sentido, observou-se ao longo dos anos uma melhora na expectativa de vida de RN muito
prematuros, acompanhada por uma maior demanda de internações em UTIs neonatais para essa população,
visto que o tempo de internação de um RN é inversamente proporcional a idade gestacional e peso ao
nascer, principalmente para aqueles muito prematuros que sobrevivem (SEATON, 2016; JOHNSON,
2013). Essa maior necessidade de cuidados na vida do neonato se justifica pela maior chance de agravos
importantes em recém nascidos com menor peso (YU, 2017). Ademais, agravos podem ainda ocorrer dentro
da internação do neonato, como exemplo a pneumonia associada à ventilação, fator importante na
morbimortalidade de neonatos nascidos com baixo peso ao nascer e encaminhados para a UTI neonatal
(LEE, 2017)
Nesse contexto, um estudo realizado em Guinea-Bissau avaliou a chance de internação na UTI
neonatal para recém nascidos de baixo peso ao nascer, encontrando um valor de 30.8 (IC95% 26.0–36.5)
(PINSTRUP, 2018). Outro estudo realizado nos estados unidos avaliou o risco de internação na UTI
neonatal para recém nascidos com baixo peso, encontrando um valor de 39,6% de uma população de 170
677 RN (HARRISON,2018). Ambos convergem para a mesma constatação: uma forte associação entre
admissão de recém nascidos com baixo peso na UTI neonatal.
Nesse presente estudo, não foram avaliados outros fatores maternos relacionados ao baixo peso ao
nascer, como o consumo de cafeína, anemia materna e uso de antidepressivos durante a gestação. A falta
da coleta desses dados, como a diferença populacional entre os estudos podem justificar estas diferenças.
Além disso, não se incluiu pacientes com pré-natal de alto risco no estudo. Ademais, não foram encontrados
outros desfechos neonatais relacionado ao baixo peso ao nascer referidos por outros autores, como a
quantidade de medicações utilizadas na UTI neonatal, visto que esse dado não fora coletado. Contudo,
nossos resultados apontam fatores relevantes em um item extremamente importante: o baixo peso ao nascer.

5 CONCLUSÃO
O presente estudo identificou que o fumo durante a gestação eleva a chance de baixo peso ao nascer
em 6,5 vezes. Ademais, o baixo peso ao nascer eleva em 5,3 vezes as chances de chance de internação em
UTI neonatal, nos demais desfechos não se encontrou diferença significativa.
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Tabela 1: características maternas relacionadas ao baixo peso ao nascer*
Baixo peso (n=33)
Não baixo peso (n=689) P
Idade
25,81 (5,4)
26.22 (5,7)
0,776
Gesta
1,94 (1,2)
2.20 (1,2)
0,147
Parto Normal
1,00 (0,7)
1.39 (1,2)
0,113
Cesariana
0,67 (0,7)
0,60 (0,9)
0,194
Aborto
0,27 (0,7)
0,20 (0,5)
0,758
Idade 1ª gestação
20,94 (5,9)
20,79 (4,6)
0,675
IG 1ª Consulta
8,77 (4,2)
8.99 (4,7)
0,778
Número de Consulta
6,38 (2,2)
8,36 (2,3)
0,000
Raça
0,313**
Branca
15 (45,5)
444 (64,4)
Parda
12 (36,4)
161 (23,4)
Negra
5 (15,2)
62 (9,0)
Outras
1 (3,0)
22 (3,2)
Escolaridade
0,728**
Fundamental ou menos 10 (30,1)
177 (25,6)
Ensino médio
20 (60,7)
417 (60,6)
Superior ou mais
3 (9,1)
95 (13,8)
Profissão remunerada
19 (57,6)
376 (54,6)
0,735**
Pessoas na casa
3,31 (0,8)
4,04 (1,2)
0,002
Renda
0,315**
Sem
0 (0)
8 (1,2)
Até 1 sal
4 (12,1)
41 (6,0)
1 – 1,9 sal
11 (33,3)
192 (27,9)
2 – 4,9 sal
11 (33,3)
361 (52,4)
Mais de 5 sal
4 (12,1)
56 (8,1)
NI
3 (9,1)
31 (4,5)
Uso de tabaco
6 (18,2)
32 (4,6)
0,001**
Uso de álcool
0 (0)
38 (5,5)
0,409***
Uso de drogas
2 (6,1)
1 (0,1)
0,006***
DHEG
7 (21,2)
66 (9,6)
0,030**
DMG
1 (3,0)
29 (4,2)
1,000***
*Média e desvio-padrão, números absolutos e percentagens. ** Teste Qui-quadrado. ***Teste Exato de Fisher; IG – Idade
Gestacional; DMG – Diabetes Mellitus Gestacional; DHEG – Doença Hipertensiva Especifica da Gestação; ITU- Infecção do
Trato Urinário.
Tabela 2: características do recém-nascido relacionado ao baixo peso ao nascer:
Baixo peso (n=33)
Não baixo peso (n=689)
P
Capurro
34,27 (14,0)
39.17 (1,1)
0,000
Peso RN
1943,27 (524,4)
3395,25 (401,7)
0,000
Apgar 1 minuto
7.31 (1,5)
7.78 (1,0)
0,003
Apgar 5 minuto
8.62 (0,6)
8.89 (0,7)
0,000
Cesariana
13 (40,6)
210 (33,7)
0,417**
Prematuridade
24 (72,7)
12 (1,7)
0,000**
Apgar baixo 1º
7 (21,2)
40 (5,8)
0,000**
UTI neonatal
14 (42,4)
12 (1,7)
0,000**
*Média e desvio-padrão, números absolutos e percentagens; **Teste Qui-quadrado; ***Teste exato de Fisher.

Cesariana
Apgar baixo 1º
UTI neonatal

Tabela 3: desfechos adversos relacionados com ao baixo peso ao nascer:
P
RC
IC 95%
0,176
0,435
0,130- 1,453
0,944
1,069
0,166-6,864
0,045
5,347
1,039-27,523
Fator de confusão: prematuridade
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Tabela 4: Razão de chance de fatores de risco maternos para o Baixo Peso ao Nascer.
P
RC
IC 95%
Fumo
0,018
6,556
1,375-31,250
Drogas
0,321
9,317
0,114-762,448
DHEG
0,468
1,681
0,414-6,832
Idade extrema
0,946
1,058
0,212-5,281
Ensino primário
ou 0,888
1,095
0,311-3,850
menor
Renda até
mínimos

2 salários

0,601

1,353

0,435-4,208

5 Consultas pré-natal ou
menos

0,989

0,991

0,282-3,485

Fator de confusão: Prematuridade.
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