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Resumo 

 

O peso ao nascer de uma população é considerada um importante preditor de saúde. O baixo 

peso ao nascer (BPN) é determinado por múltiplos fatores como as precárias condições 

socioeconômicas, desnutrição materna, tabagismo, gravidez múltipla e, principalmente, 

cuidado pré-natal inadequado. Uma melhora na assistência materna infantil deveria resultar 

em queda da prevalência de BPN, no entanto, dados do Ministério da Saúde e de outros 

estudos têm demonstrado, tanto em Pernambuco como em outras regiões do país, que a 

observada melhora na assistência ao pré-natal não tem sido acompanhada com a redução da 

frequência do BPN. Além disso, regiões mais desenvolvidas do país vêm apresentando 

menores taxas de mortalidade infantil e maiores de BPN quando comparada com regiões 

menos desenvolvidas. Portanto, o objetivo principal desta dissertação foi avaliar a evolução 

da assistência materno-infantil e dos indicadores socioeconômicos e verificar a sua influência 

na variação do peso ao nascer no estado de Pernambuco nos anos de 1997 e 2006. O estudo 

foi realizado a partir de duas pesquisas de base populacional e de natureza transversal, 

conduzidas no estado de Pernambuco nos anos de 1997 e 2006. Considerou-se a família com 

crianças menores de cinco anos como a unidade de estudo. A amostra foi calculada para 

assegurar a representatividade de dois estratos geoeconômicos: setor urbano e setor rural. A 

amostra estudada consistiu em 1997 de um total de 1906 crianças (1356 no setor urbano e 550 

no rural) e no ano de 2006 de 1555 (805 na área urbana e 750 na rural). As variáveis 

estudadas foram relativas às condições socioeconômicas, características maternas e 

assistência ao pré-natal e parto. Verificou-se no meio rural precário aumento do acesso aos 

serviços de água, esgoto e coleta de lixo, aumento da posse de bens de consumo, modesto 

progresso da escolaridade materna, aumento da altura materna, importante melhora na 

assistência ao pré-natal e aumento do parto cesáreo. Houve uma redução estatisticamente 

significante de 112g na diferença média de peso ao nascer no meio rural. Em 2006 o acesso a 

pelo menos 1 consulta de pré-natal ocorreu independente da escolaridade materna, no entanto, 

o acesso ao pré-natal mais adequado foi maior entre as mães de maior escolaridade, tanto em 

1997, como em 2006. Apesar da melhora nas condições socioeconômicas e da expansão da 

assistência no pré-natal e no parto, esta correu de forma iníqua. O excesso de intervenções 

médicas e, principalmente, o aumento da sobrevida de recém nascidos podem estar 

contribuindo para as variações encontradas na média de peso ao nascer no estado de 

Pernambuco. Em conclusão, ações na área da saúde pública devem ser implementadas e 

aperfeiçoadas em coerência com a realidade de cada região.  
 

Descritores: Peso ao nascer. Recém-nascido de baixo peso. Cuidado pré-natal. Cuidado 

perinatal. Fatores socioeconômicos. Atenção primária à saúde. 
 



Abstract 

 

Birth weight is considered an important health predictor of a population. Low birth weight 

(LBW) is determined by several factors such as precarious socioeconomic conditions, 

maternal malnutrition and smoking during pregnancy, multiple pregnancy and, mainly, 

inadequate prenatal care. The improvement of mother and child care should result in a 

decrease of LBW prevalence, however, data from the Brazilian Health Department and some 

other researches have shown that the observed improvement of prenatal care has not been 

accompanied by the expected reduction of LBW frequency in Pernambuco State and in other 

regions of the country. Besides that, lower infant mortality and higher LBW rates have been 

seen in more developed regions of Brazil as compared to those less developed. Therefore, the 

main purpose of this study was to assess the trend of mother and child care assistance and of 

socioeconomic conditions as well as to verify their influence on birth weight variations in 

Pernambuco State in 1997 and 2006. This study used data from two cross sectional population 

based researches conducted in the state of Pernambuco in the years of 1997 and 2006. 

Families with under-five children were the unit of study. The sample was calculated to ensure 

the representativeness of two geo-economics strata: the urban and rural areas. The sample size 

consisted, in 1997, of 1906 children (1356 in the urban and 550 in the rural area), and in 2006 

of 1555 children (805 in the urban and 750 in the rural area). The studied variables were 

socioeconomic conditions, maternal characteristics, prenatal and delivery care. In the rural 

area it was found a precarious increase of the access to water supply, sewage facilities and 

garbage collection, an increase of household possessions, a modest improvement of maternal 

years of schooling, an increase of maternal height, improvement of prenatal care and increase 

of the frequency of caesarean section. In the rural area there was a 112g decrease in mean 

birth weight. In 2006, the access to at least 1 prenatal care attendance occurred independently 

of maternal years of schooling, however, in 1997 and 2006 the access to adequate prenatal 

care was higher between the mothers of better schooling. In spite of the improvement in 

socioeconomic conditions and prenatal and delivery cares, this happened unevenly. The 

excess of medical interventions and especially the increase of newborn survival may be 

influencing the variations in mean birth weight in the state of Pernambuco. In conclusion, 

actions in the public health area should be implemented and optimized in coherence with the 

reality of each region.  

  
Descriptors: Birth weight. Low birth weight infant. Prenatal Care. Perinatal Care. 

Socioeconomic Factors. Primary health care. 
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1 Apresentação 

 

 

O peso ao nascer é um dos fatores que mais exerce influência sobre o estado de saúde 

de uma criança, tanto em um contexto clínico, a nível individual, como epidemiológico. Há 

décadas a importância do peso ao nascer sobre a morbidade, mortalidade, crescimento e 

desenvolvimento infantil têm sido amplamente discutidos tanto por autores nacionais como 

internacionais (DAVID; SIEGEL, 1983; McCORMICK, 1985; VICTORA et al.,1987; 

OLINTO et al.,1993; BARKER, 2004; EICKMANN et al., 2006, AQUINO et al., 2007).  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) consideram o baixo peso ao nascer (BPN), que são os nascidos vivos com 

menos de 2500 gramas, um importante preditor de saúde de uma população. Segundo estas 

duas organizações, no ano de 2000, a proporção de BPN no mundo foi de 15,5%, sendo na 

Ásia de 18,3%, na África de 18,3%, na Oceania de 10,5%, na Ámerica Latina e Caribe de 

10%, na América do Norte de 7.7% e na Europa, com a menor proporção, de 6,4% (UNITED 

NATIONS CHILDREN’S FUND AND WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004). Os 

dados oficiais mais recentes do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, em 2007, a 

prevalência de BPN foi de 8,3%, sendo a menor prevalência na região Norte com 7,0% e a 

maior na região sudeste com 9,2% (BRASIL, 2010). 

No estado de Pernambuco foram realizados dois inquéritos domiciliares, que tiveram 

como objetivo geral atualizar e ampliar o diagnóstico da situação de saúde, nutrição, 

alimentação, e condições socioeconômicas da população do estado. Os inquéritos foram 

intitulados “Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição” e foram executados em 1997 e 2006. 

Os resultados destas pesquisas revelaram um aumento da frequência de BPN no estado 

de 7,9% para 8,7% entre 1997 e 2006. Quando avaliado por área, observou-se que na região 

metropolitana do Recife a proporção de BPN caiu de 10,6% para 8,0%, enquanto no interior 

urbano o BPN aumentou de 7,8% para 9,8% e no interior rural, o BPN quase dobrou passando 

de 4,7% para 8,6%. 

Há dois processos básicos que podem resultar no BPN. Um deles é a prematuridade, 

isto é, o encurtamento da gestação, quando o nascimento ocorre antes de completar 37 

semanas gestacionais e o outro é o crescimento intrauterino restrito, quando ocorre uma 

desnutrição intrauterina. Estes dois processos podem ocorrer isoladamente ou associados. Um 
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neonato pré-termo ou a termo também pode ser classificado como pequeno para idade 

gestacional, quando ele nasce com um peso menor do que aquele esperado para a sua idade 

gestacional (TUCKER; McGUIRE, 2004).  

Diversos estudos destacaram a importância de uma assistência adequada no pré-natal e 

no parto no intuito de prevenir o BPN e outros desfechos desfavoráveis como a morte 

materna, a prematuridade, o óbito perinatal, dentre outros (BARROS; TAVARES; 

RODRIGUES, 1996; BLONDEL; MARSHALL, 1998; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2003; KILSZTAJN et al., 2003; GOLDANI et al., 2004; BARBER, 2006; 

LEAL; GAMA; CUNHA, 2006; MURTA et al., 2006; HEAMAN et al., 2008). 

No município do Rio de Janeiro, no período de 1999 a 2001, 10.072 puérperas 

atendidas tanto em maternidades públicas, como em particulares, foram entrevistadas quanto à 

realização do pré-natal e o peso ao nascer de seu filho. Os resultados demonstraram uma 

associação positiva entre a adequação quantitativa do pré-natal e o peso de recém-nascidos, 

independente do nível de escolaridade da mãe (LEAL; GAMA; CUNHA, 2006). 

 A OMS estima que de 1990 a 2000-2001, 70% das mulheres em todo mundo tiveram 

pelo menos uma consulta de pré-natal. Nos países industrializados a cobertura é bem maior, 

com 98% das mulheres com pelo menos uma consulta, enquanto que nos países em 

desenvolvimento (com exceção da China) este percentual cai para 68%. Na América Latina e 

no Caribe, 86% das mulheres tiveram pelo menos uma consulta de pré-natal, sendo no Brasil 

86%, no Peru 84% e em Cuba 100% (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003). 

A indicação do Ministério da Saúde do Brasil é realizar a primeira consulta de pré-

natal em até 120 dias de gestação e no mínimo seis consultas, sendo preferencialmente uma 

no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação 

(BRASIL, 2005).  

Preconiza-se que uma atenção pré-natal qualificada e humanizada: 

[...] se dá por meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem 

intervenções desnecessárias; do fácil acesso a serviços de saúde de 

qualidade, com ações que integrem todos os níveis da atenção: 

promoção, prevenção e assistência à saúde da gestante e do recém-

nascido, desde o atendimento ambulatorial básico ao atendimento 

hospitalar para alto risco (BRASIL, 2005, p.8). 
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No entanto, realizar um pré-natal de qualidade e humanizado não é uma tarefa 

simples. Este requer investimento tanto por parte da mulher e seus familiares, como dos 

profissionais e organizações responsáveis por este cuidado (SILVEIRA; SANTOS, 2004). 

Assim, podemos perceber que é de extrema importância epidemiológica que se realize 

pesquisas sobre a evolução da assistência materno-infantil e do peso ao nascer, para que ações 

na área da saúde pública possam ser implementadas, aperfeiçoadas e avaliadas objetivando a 

redução do BPN e dos seus desfechos indesejáveis. 

Diante da elevação da freqüência do BPN no interior urbano e rural do estado de 

Pernambuco, alguns questionamentos surgem como: houve melhora na assistência materno 

infantil no estado de Pernambuco? Se sim, existe relação entre a evolução da assistência 

materno-infantil com a redução do peso ao nascer nas áreas urbana e rural do estado de 

Pernambuco nos anos de 1997 e 2006? 

Para responder a estes questionamentos realizou-se a presente dissertação que está 

inserida na linha de pesquisa “Caracterização e análise epidemiológica dos problemas de 

alimentação saúde/nutrição e seus determinantes” da área de concentração de Nutrição em 

Saúde Pública. 

Esta dissertação é composta por um capítulo de Revisão da Literatura sobre peso ao 

nascer e assistência materno infantil, por um de Métodos onde são detalhados o procedimento 

amostral, os instrumentos de coleta de dados, o trabalho de campo e o processamento dos 

dados, um capítulo de Resultados que consiste de um artigo original intitulado “Evolução da 

assistência materno-infantil e do peso ao nascer no Estado de Pernambuco em 1997 e 2006” e 

teve como objetivo avaliar a evolução da assistência materno-infantil e dos indicadores 

socioeconômicos e verificar a sua influência na variação do peso ao nascer no estado de 

Pernambuco nos anos de 1997 e 2006. Este artigo será submetido para publicação na Revista 

de Saúde Pública (São Paulo). Por último, é apresentada uma seção que aborda as 

Considerações Finais. 
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2 Revisão da Literatura 

 

O baixo peso ao nascer consiste de um grupo heterogêneo de crianças no qual estão 

incluídos os nascidos a termo com restrição do crescimento intrauterino e os nascidos antes do 

termo. Nos países em desenvolvimento, o BPN é normalmente causado pelo crescimento 

intrauterino restrito. Os principais fatores de risco para este acontecimento são decorrentes da 

desnutrição e anemia materna, infecções durante a gestação e curtos intervalos entre as 

gestações. A restrição do crescimento intrauterino pode resultar em problemas perinatais 

como: morte perinatal, sofrimento fetal, síndrome de aspiração de mecônio, hipotermia, 

hipoglicemia ou síndrome de hiperviscosidade (TUCKER; McGUIRE, 2004). 

Em relação aos nascimentos pré-termos, normalmente estes podem ocorrer 

espontaneamente, por antecipação inexplicada do trabalho de parto ou por ruptura espontânea 

das membranas amnióticas. Os fatores de risco mais importantes para a prematuridade 

espontânea são a história gestacional e a baixa condição socioeconômica da mãe (TUCKER; 

McGUIRE, 2004). 

Em resumo, o BPN é determinado por múltiplos fatores, onde se destacam as precárias 

condições socioeconômicas, desnutrição materna, tabagismo, história gestacional 

desfavorável, gravidez múltipla e, principalmente, cuidado pré-natal inadequado (KRAMER, 

1987; UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND AND WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004; KHATUN; RAHMAN, 2008).   

É amplamente conhecida a existência de diversos estudos que demonstram a 

associação entre a ausência da assistência de pré-natal e desfechos desfavoráveis da gestação 

como BPN e prematuridade (BARROS; TAVARES; RODRIGUES, 1996; KRUEGER; 

SCHOLL, 2000; KILSZTAJN et al., 2003; BARBER,  2006; HEAMAN et al., 2008; 

KHATUN; RAHMAN, 2008). Assim sendo, espera-se que uma melhora da assistência pré-

natal resulte em incremento do peso ao nascer de nascidos vivos. 

No entanto, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde sobre os indicadores e 

dados básicos do estado de Pernambuco (BRASIL, 2010) não foi este o resultado encontrado. 

Entre os períodos de 1997 a 2007 a proporção de nascidos vivos sem nenhuma consulta de 

pré-natal reduziu de 13,5% para 2,1% e a proporção com sete ou mais consultas aumentou de 

42,7% para 44,7%, enquanto a frequência de nascidos vivos com BPN aumentou de 6,9% 
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para 7,6%. Assim, verifica-se um maior acesso ao pré-natal, mas um aumento da prevalência 

de nascidos vivos com BPN. 

Recentemente, situações semelhantes a esta estão sendo relatadas em trabalhos que 

estudaram a relação entre a evolução da assistência pré-natal e do peso ao nascer no Brasil. 

Um estudo prospectivo de três coortes de nascidos vivos em 1982, 1993 e 2004, na 

cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, revelou melhora no acesso ao pré-natal, com aumento 

da prevalência de mães que tiveram pelo menos uma consulta de pré-natal e que iniciaram no 

primeiro trimestre, passando de 94,9% e 61,5% em 1982 para 98,6% e 74,2% em 2004, 

respectivamente. Destacou-se também o aumento da prevalência de prematuridade de 6,3% 

em 1982 para 16,2% em 2004 e redução de 47 gramas da média de peso ao nascer, neste 

mesmo período. Os autores relataram também que só não houve aumento da mortalidade 

neonatal porque a sobrevida aumentou em todas as categorias de idade gestacional e peso ao 

nascer (BARROS et al., 2005; BARROS; VICTORA, 2008).  

Neste período foi observada uma melhora na assistência à saúde e nos hábitos 

maternos. Houve queda na fecundidade, aumento no intervalo entre gestações, aumento da 

escolaridade e queda na prevalência de fumantes durante a gestação, sendo estes fatores de 

proteção para o BPN. Por outro lado, alguns fatores de risco para o BPN aumentaram como 

elevação da proporção de mães adolescentes, solteiras e multíparas. No entanto, os autores 

consideraram que somente estes fatores de risco maternos não explicariam o aumento da 

prematuridade. Discutiu-se, então, que este quadro pode ser devido: à baixa qualidade do pré-

natal, já que 97% das mulheres fizeram pelo menos uma ultrassonografia, mas apenas 77% 

tiveram um exame vaginal e 32% receberam a vacina antitetânica; e ao aumento de 

intervenções médicas para interromper (ou não prolongar) a gestação, realizando indução ou 

parto cesáreo por superestimação da idade gestacional através de resultados imprecisos de 

ultrassonografias (BARROS et al., 2005; BARROS; VICTORA, 2008). 

Outras duas coortes prospectivas de nascidos vivos em 1978/1979 e 1994, realizadas 

em Ribeirão Preto, São Paulo, revelaram aumento da prevalência do BPN de 7,2% para 

10,7% e de prematuridade de 5,6% para 10,6% entre 1978/1979 e 1994, enquanto a taxa de 

mortalidade infantil diminui de 36 óbitos por 1000 nascidos vivos (NV) para 17 por 1000 NV 

e o pré-natal adequado aumentou de 39,4% para 64%. É importante destacar que a adequação 

do pré-natal neste estudo foi uma avaliação quantitativa e não qualitativa da assistência, pois 

foi baseada nas recomendações do Ministério da Saúde, considerando a recomendação 
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mínima de consultas de pré-natal segundo a idade gestacional (GOLDANI et al., 2004; 

SILVA et al., 2004). 

Ainda segundo Silva et al. (2004) a queda do peso ao nascer nestas coortes foi maior 

entre aqueles nascidos vivos por parto cesáreo e de mães com maior escolaridade e que o 

aumento da proporção de pré-termos explicou 23% da queda do peso ao nascer nestes 15 anos 

de estudo e que o estado civil da mãe, sendo não casada, também explica parte desta queda. 

Além disso, relataram que o aumento do número de consultas de pré-natal ajudou a prevenir 

uma queda ainda mais expressiva do peso ao nascer.  

Na cidade de São Paulo, dois inquéritos domiciliares foram conduzidos em 1984/1985 

e em 1995/1996. Na pesquisa entre as crianças menores de dois anos, a proporção de BPN 

aumentou de 7,9% para 8,7%. Quando avaliado pela renda, no terço mais pobre, o BPN 

diminuiu de 10,2% para 9,7%, enquanto no terço mais rico a proporção aumentou de 6,3% 

para 8,6%. Ao controlar pelo nível de renda familiar e escolaridade materna, o risco de BPN 

foi cerca de duas vezes maior na ausência de assistência ou de menos de cinco consultas de 

pré-natal, ausência de companheiro e na presença do tabagismo durante a gestação 

(MONTEIRO; BENICIO; ORTIZ, 2000). Os dois inquéritos também demonstraram tímida 

melhora, mas ainda insuficiente, no acesso ao pré-natal adequado (início no 1° trimestre e 

cinco ou mais consultas) de 68,2% para 69% (MONTEIRO; FRANÇA JÚNIOR; CONDE, 

2000). 

   É importante destacar que, conforme relatado, os estudos vêem demonstrando uma 

expansão do acesso ao pré-natal. No entanto, observa-se que ainda existe uma grande 

iniquidade neste acesso, já que normalmente aquelas mulheres que mais necessitam por causa 

de fatores de risco sociais e biológicos recebem proporcionalmente menos consultas de pré-

natal do que aquelas com menores demandas de saúde (GOLDANI et al., 2004; BARROS; 

VICTORA, 2008; MONTEIRO; FRANÇA JÚNIOR; CONDE, 2000). 

Um grupo de pesquisadores publicou recentemente estudos sobre o BPN (SILVA et 

al., 2006; SILVA et al., 2010), objetivando investigar, o que estão nomeando de, o paradoxo 

epidemiológico do baixo peso ao nascer. Os autores relatam que, inesperadamente, a 

prevalência de BPN foi maior na coorte de nascidos vivos de Ribeirão Preto (São Paulo) em 

1994 do que na coorte de nascidos vivos de São Luís (Maranhão) em 1997/1998, que 

comparativamente, esta última é uma cidade menos desenvolvida (SILVA et al., 2006). 

Quando avaliado as regiões brasileiras, por dados secundários no ano de 2005, observou-se 

prevalências de BPN mais altas e de mortalidade infantil mais baixas nas regiões mais 
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desenvolvidas do país. Verificaram ainda uma menor freqüência de BPN associada a maiores 

taxas de mortalidade infantil e escolaridade materna mais baixa (SILVA et al., 2010). Os 

autores concluíram que as prevalências de BPN nos estados brasileiros parecem estar mais 

relacionadas à disponibilidade e o acesso à assistência perinatal do que às condições sociais. 

Em outros lugares do mundo, com realidades diferentes do Brasil é possível encontrar 

pesquisas que mostram tanto tendências concordantes como conflitantes dos estudos relatados 

acima. Em um estudo realizado em 9 das 12 províncias do Canadá, onde o acesso a 

assistência à saúde é amplo, observou-se aumento da proporção de pré-termos de 6,3% para 

6,8% entre o anos de 1981 e 1994. Os autores atribuíram à este aumento a queda da 

prevalência de natimortos e o aumento do uso de ultrassonografias para estimação da idade 

gestacional (JOSEPH et al., 1998).  

Na Noruega, onde o acesso da assistência à saúde também é alto, entre os anos de 

1967 e 1979 observou-se queda no BPN de 5,3% para 4,5% e depois um novo aumento até 

chegar a 5,3% em 1995. A média de peso ao nascer, a partir da década de 80 até 1995, teve 

um leve aumento (de 3499 gramas para 3518 gramas), pois com o aumento do BPN, 

paralelamente, a frequência de peso elevado ao nascer também cresceu. Os autores atribuíram 

o aumento do número de gravidez múltipla e dos partos eletivos, ao aumento da prevalência 

de BPN na década de 80 (DALTVEIT et al., 1999). 

Já em outro trabalho realizado em uma população geograficamente definida e 

controlada por fatores imigratórios (Illinois – Estados Unidos da América), entre 1950 e 1990, 

a média de peso ao nascer aumentou entre as gerações de pais (1956-1976) e filhos (1989-

1991). Entre as mães e filhas brancas houve acréscimo de 74g (3304g – 3378g) e entre as 

negras um acréscimo de 44g (3089g – 3133g). Entre os pais e filhos brancos, o aumento na 

média de peso ao nascer foi de 55g (3461g – 3516g), e entre os negros 31g (3217g – 3248g) 

(CHIKE-OBI et al., 1996). 

Nota-se que as pesquisas relatadas acima apresentam diferentes desenhos de estudos e 

características populacionais. No entanto, há uma preocupação da ciência em elucidar as 

alterações ocorridas no peso ao nascer nos últimos anos. Destacam-se questões sobre a 

qualidade e equidade da expansão da assistência no pré-natal, melhoras nas condições 

socioeconômicas, mas também de uma forma iníqua e o excesso de intervenções médicas, 

como partos cesáreos eletivos sem indicação obstétrica, e inadequada determinação da idade 

gestacional pela ultrassonografia. 
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3 Métodos 

 

 

Esta dissertação foi realizada a partir de duas pesquisas de natureza transversal, 

conduzidas no estado de Pernambuco: II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição executada no 

ano de 1997 – II PESN/1997 e III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição em 2006 – III 

PESN/2006. Ambas tiveram como objetivo atualizar e ampliar o diagnóstico da situação de 

saúde, nutrição, alimentação, e condições socioeconômicas da população do estado.  

As pesquisas foram realizadas através de uma parceria entre o Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e o Departamento de Nutrição da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado de 

Pernambuco (SSE-PE). 

 

 

3.1 Dimensionamento da Amostra 

 

 

 Para o dimensionamento da amostra, considerou-se a família com crianças menores de 

cinco anos como a unidade de estudo e a prevalência de desnutridos segundo o índice 

peso/idade. Para o cálculo da amostra da II PESN/1997 a prevalência de desnutridos utilizada 

foi de 8,3%, que foi estimada para o Nordeste na Pesquisa Nacional sobre Demografia e 

Saúde em 1996 (PNDS/1996). Na III PESN/2006 a proporção empregada foi de 3,2% para o 

setor urbano e de 6,2% para o setor rural, baseado nos resultados na II PESN/1997. 

 A seleção da amostra foi do tipo aleatória estratificada. Na II PESN/1997 a amostra foi 

calculada para assegurar representatividade de três estratos geoeconômicos: Região 

Metropolitana do Recife (RMR), Interior Urbano (IU) e Interior Rural (IR). Adotou-se um 

erro máximo em torno de 2% no valor previsto de 8,3% de prevalência de desnutrição, com 

um nível de confiança de 95%. Estimou-se, então, um mínimo de 600 crianças em cada um 

dos estratos, garantindo uma estimativa da prevalência de desnutridos esperada no intervalo 

entre 6,3% a 10,3%. 

Na III PESN/2006, o cálculo amostral foi realizado para assegurar representatividade 

de dois estratos geoeconômicos: setor urbano, representado pela RMR e IU; e setor rural, com 
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um erro máximo de 1,25 e 1,75 pontos percentuais no valor previsto das prevalências de 

desnutrição dos respectivos setores, com nível de confiança de 95%. Com isto, foi estimado 

um mínimo de 760 e 729 crianças em cada um dos setores. 

As tabelas abaixo demonstram a proporção de crianças menores de cinco anos no 

estado e por estrato geoeconômico, baseado no censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como a amostra mínima estimada, com um 

acréscimo de 10% para possíveis perdas, e a amostra realmente pesquisada, tanto da II 

PESN/1997 (Tabela 1), como da III PESN/2006 (Tabela 2). 

 

 

Tabela 1 - Plano Amostral da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição. Pernambuco, 1997. 

Estratos 
População* Amostra 

mínima 

Amostra 

mais 10% 

Amostra 

pesquisada < 5anos % 

Urbano 579.794 68,3 1.292 1.421 1.424 

   - RMR** 306.562 52,9 683 751 737 

   - Interior Urbano 273.232 47,1 609 670 687 

Rural 269.720 31,7 600 660 654 

Total 849.514 100,0 1.892 2.081 2.078 

* Dados do censo demográfico, 1991 (IBGE). 

** Região Metropolitana do Recife. 

 

 

Tabela 2 - Plano Amostral da III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição. Pernambuco, 2006. 

Estratos 
População* Amostra 

mínima 

Amostra 

mais 10% 

Amostra 

pesquisada < 5anos % 

Urbano 577.510 73,5 760 836 825 

   - RMR** 285.490 49,4 375 413 416 

   - Interior Urbano 292.020 50,6 385 423 409 

Rural 208.012 26,5 729 801 784 

Total 785.522 100,0 1.489 1.637 1.609 

* Dados do censo demográfico, 2000 (IBGE). 

** Região Metropolitana do Recife. 
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Na II PESN/1997, dentre as 1424 crianças da área urbana foram excluídas 68 (4,8%) e 

das 654 da área rural foram excluídas 104 (15,9%) pela ausência da informação do peso ao 

nascer. Na III PESN/2006, entre as 825 crianças da área urbana excluíram-se 20 (2,4%), 

enquanto das 784 da área rural foram excluídas 34 (4,3%) pelo mesmo motivo. Portanto, a 

amostra estudada consistiu de um total de 1906 crianças em 1997 (1356 na RMR/Interior 

Urbano e 550 no Interior Rural) e de 1555 em 2006 (805 na RMR/Interior Urbano e 750 no 

Interior Rural). 

 

 

3.2 Procedimento Amostral 

 

 

O sorteio da unidade amostral (criança) em cada um dos estratos se processou em três 

estágios, considerando sucessivamente, os conglomerados: município, setor censitário e 

domicílio. 

 Os municípios participantes, tanto na II como na III PESN, foram os mesmos 

selecionados, por meio de sorteio aleatório simples, na I Pesquisa Estadual de Saúde e 

Nutrição realizada em 1991. Não houve novos sorteios de municípios por preferência dos 

autores para futuras comparações.  

 Na II PESN/1997, definiu-se, previamente, que seria investigado em cada setor 

censitário, um total de 46 crianças. Deste modo, foram sorteados, de forma aleatória 

sistemática, 16 setores censitários dentre os 2011 existentes nos 5 municípios da RMR. 

Quanto aos 13 municípios do interior foram sorteados 29 setores censitários (17 urbanos e 12 

rurais) dentre os 644 setores existentes (318 urbanos e 326 rurais).  

Para a III PESN/2006, definiu-se um total de 40 crianças por setor censitário. Sorteou-

se, também de forma aleatória sistemática, 20 setores censitários da área Urbana, sendo 10 

dos 2.598 setores dos cinco municípios da RMR e 10 dos 419 setores de 13 municípios do 

Interior do Estado. Da área rural, foram sorteados 19 dos 367 setores censitários dos 

municípios pesquisados. A relação dos setores censitários existentes e sorteados em cada 

município pesquisado está exposto no Anexo A. 

Em cada um dos setores censitários sorteados foi tomado como marco inicial para a 

identificação das crianças, o ponto extremo da face da quadra voltada para o nascente (critério 

utilizado pelo IBGE) e, a partir deste ponto, tomando o sentido horário, foram localizadas as 
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unidades domiciliares onde residiam crianças menores de cinco anos. Em cada domicílio, 

todas as crianças nesta faixa etária, fizeram parte da amostra. Diante disso, num setor 

censitário poderia constar um total de crianças menor ou maior daquele previsto. Em cada 

unidade domiciliar identificada pelo referido critério, todas as pessoas residentes foram 

pesquisadas. 

 

 

3.3 Trabalho de Campo 

 

3.3.1 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 O questionário (Anexo B) foi composto por formulários de: identificação do 

domicílio; registro de pessoas da família; registro e descrição do domicílio e aspectos da 

renda familiar; registro da criança. Após conclusão do questionário foi elaborado o manual 

instrucional correspondente a cada formulário, objetivando orientar e padronizar a coleta de 

dados. 

  

3.3.2 Seleção e Treinamento das Equipes de Campo 

 

 A equipe de entrevistadores foi composta por profissionais de nível superior: 

psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, enfermeiras, nutricionistas. 

O treinamento dos entrevistadores teve duração de 40 horas e constou de aulas 

expositivas, discussão do questionário proposto, dramatizações, aulas práticas e práticas de 

campo em comunidade. Um número maior de entrevistadores do que o necessário participou 

do treinamento para facilitar a seleção final do pessoal de campo. Após o treinamento, alguns 

ajustes foram feitos no questionário, em decorrência das discussões durante este período. 

 

3.3.3 Estudo Piloto 

 

O estudo piloto da II PESN/1997 foi realizado no município de Brejo de Madre de 

Deus, do Agreste Setentrional de Pernambuco, no período de 20 a 24 de janeiro de 1997, 

entrevistando-se aproximadamente 300 famílias. Na III PESN/2006, o estudo piloto foi 
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efetuado no município de Ribeirão, da Zona da Mata Meridional de Pernambuco, no período 

de 24 a 28 de abril de 2006, entrevistando-se aproximadamente 80 famílias.  

Com estes estudos pilotos testou-se o instrumento de coleta e foi colocada em prática a 

logística do trabalho de campo, a fim de verificar sua exequibilidade. Novos ajustes fizeram-

se necessários, em função das dificuldades apresentadas nesta fase. 

 

3.3.4 Coleta de Dados 

 

Na II PESN/1997 a atividade de coleta de dados teve início em 17 de fevereiro de 

1997 sendo concluída em 16 de maio de 1997. Na III PESN/2006 a coleta foi realizada em 10 

de maio até 25 de outubro de 2006. O trabalho de campo contou com uma Coordenação Geral 

sediada no Laboratório de Nutrição em Saúde Pública do Departamento de Nutrição da 

UFPE, uma Coordenação de Área responsável pelas visitas prévias aos locais da pesquisa, 

dois supervisores, além dos entrevistadores. 

 As Secretarias de Saúde dos municípios sorteados foram previamente contatadas pela 

coordenação, ocasião em que tomaram conhecimento do projeto do estudo e dos setores a 

serem pesquisados nos respectivos municípios e provável data da visita do coordenador de 

área, além de receberem material para divulgação do trabalho junto à população.  Nesta fase, 

contou-se com a valiosa colaboração dos Programas de Saúde da Família (PSF) e dos Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), em nível local, para a sensibilização das famílias das áreas 

selecionadas. 

 Em seguida, procedeu-se a visita da coordenação de área aos municípios, de acordo 

com roteiro de viagem pré-estabelecido, antecipando-se à equipe de campo. O objetivo da 

visita era estabelecer articulação com autoridades locais para que atuassem como facilitadores 

da pesquisa, visando a localização das áreas selecionadas para estudo, identificação e 

contactos com as famílias com crianças menores de cinco anos, informando-as e preparando-

as para a realização do trabalho. Nesta ocasião, era preenchida a planilha do conglomerado 

com nome do chefe da família, endereço, nome e idade da criança. 

 A distribuição e o controle dos entrevistadores ficaram sob a responsabilidade do 

supervisor de campo, também encarregado da revisão e validação local dos questionários (em 

10% dos domicílios), sendo auxiliado nesta tarefa pelo coordenador de campo. 

 As entrevistas eram realizadas com a pessoa responsável pela criança, sempre que 

possível. Na ausência desta, o entrevistador poderia retornar até duas vezes, para completar o 
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questionário. As entrevistas aconteceram durante os dois períodos do dia, de segunda a sexta-

feira e, quando necessário, à noite e nos finais de semana.  Em determinadas circunstâncias, 

quando a criança identificada previamente já não residia no setor, o supervisor de campo 

procedia imediatamente a sua substituição por outra criança na mesma faixa etária, com a 

inclusão compulsória de sua família. 

 Ao final de cada período de trabalho, os entrevistadores revisavam e codificavam seus 

questionários no próprio setor, visando detectar falhas no preenchimento, identificar 

formulários não preenchidos por ausência de algum membro da família ou outro motivo que 

exigisse retorno imediato ao domicílio. 

 Ao final do dia, os questionários eram revisados pelo supervisor (2
a
 revisão) para 

detecção de falhas de preenchimento, ausência de dados antropométricos e, em seguida, eram 

repassados ao supervisor do laboratório que realizava uma 3
a
 revisão, para complementar os 

dados, caso necessário. 

 Concluída esta etapa, os questionários eram enviados ao Departamento de Nutrição da 

UFPE para dupla revisão por parte da equipe técnica, que em reuniões programadas, realizava 

um feed-back das principais inconsistências detectadas. Após o término do trabalho em cada 

setor, era preenchida a planilha de controle do conglomerado, com a finalidade de avaliar a 

cobertura daquele setor. 

  

 

3.4 Variáveis Estudadas 

 

 

As variáveis coletadas que foram estudadas na presente dissertação estão citadas no 

quadro 1. 
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Quadro 1 - Variáveis coletadas na II e III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição que foram 

analisadas.  

Variável Dependente - Peso ao nascer 

Variáveis Explanatórias 

     Socioeconômicas 

 

 

 

 

 

     Características maternas     

 

 

    Assistência pré-natal e parto 

 

- renda familiar; 

- abastecimento de água; 

- destino do lixo;  

- esgotamento sanitário; 

- posse de bens de consumo; 

 

- escolaridade materna; 

- altura materna; 

 

- início do pré-natal; 

- número de consultas de pré-natal; 

- vacina antitetânica no pré-natal; 

- orientação sobre aleitamento no pré-natal; 

- tipo de parto; 

- pessoa que realizou o parto; 

- visita de agente de saúde. 

 

 

 

3.5 Processamento e Análise dos Dados 

 

 

 Para o registro dos dados foi utilizado o software Epi-Info versão 6.04b, com dupla 

entrada de dados para checagem da consistência da digitação e as análises estatísticas foram 

realizadas com o software SPSS versão 13.0.  
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3.6 Considerações éticas 

 

 

 Antes da aplicação dos questionários, os entrevistadores explicaram os objetivos da 

pesquisa, bem como, a confidencialidade dos dados. O termo de consentimento foi assinado 

pelo responsável pela criança que foram submetidos às entrevistas. 

 A II PESN/1997 foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

da Universidade Federal de Pernambuco em 1997 (Anexo C) e a III PESN/2006 foi aprovado 

pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, em novembro de 2005 

(Anexo D). 
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4 Resultados 

 

Artigo Original* 

 

Evolução da assistência materno-infantil e do peso ao nascer no 

Estado de Pernambuco em 1997 e 2006 

 

RESUMO 

 

Objetivos: Avaliar a evolução da assistência materno-infantil e dos indicadores 

socioeconômicos e verificar a sua influência na variação do peso ao nascer no estado de 

Pernambuco nos anos de 1997 e 2006. 

Métodos: Os dados analisados provêm de duas pesquisas transversais da população de 

crianças menores de cinco anos do estado de Pernambuco, estudadas por inquéritos 

domiciliares em 1997 (n=1906) e 2006 (n=1555). A amostra foi calculada para assegurar a 

representatividade de dois estratos geoeconômicos: setor urbano e setor rural. Estudaram-se as 

condições socioeconômicas, características maternas e assistência ao pré-natal e parto e o 

peso ao nascer. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para comparar as variáveis categóricas e 

calculou-se a diferença da média de peso ao nascer nos anos pesquisados, e o respectivo 

intervalo de confiança de 95% da diferença da média. 

Resultados: Verificou-se no meio rural precário aumento do acesso aos serviços de água, 

esgoto e coleta de lixo, aumento da posse de bens de consumo, modesto progresso da 

escolaridade materna, aumento da altura materna, importante melhora na assistência ao pré-

natal e aumento do parto cesáreo. Houve uma redução estatisticamente significante de 112g 

na diferença média de peso ao nascer no meio rural. Em 2006 o acesso a pelo menos 1 

consulta de pré-natal ocorreu independente da escolaridade materna, no entanto, o acesso ao 

pré-natal mais adequado foi maior entre as mães de maior escolaridade, tanto em 1997, como 

em 2006. 

Conclusões: Apesar da melhora nas condições socioeconômicas e da expansão da assistência 

no pré-natal e no parto, embora de forma iníqua, o excesso de intervenções médicas e 

aumento da sobrevida de recém nascidos podem estar contribuindo para as variações 

encontradas na média de peso ao nascer no estado de Pernambuco. 

 

Descritores: Peso ao nascer. Recém-nascido de baixo peso. Cuidado pré-natal. Cuidado 

perinatal. Fatores socioeconômicos. 
 

 

*Este artigo original será submetido à Revista de Saúde Pública (São Paulo). 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the trend of maternal and child care assistance and socioeconomic 

conditions as well as to examine their influence on birth weight variations in Pernambuco 

State in 1997 and 2006.  

Methods: This study used data from two cross sectional population based household surveys 

conducted with the under-five children in the state of Pernambuco in 1997 (n=1906) and 2006 

(n=1555). The sample was calculated for ensure the representativeness of two geo-economics 

strata: the urban and rural areas. The studied variables were socioeconomic conditions, 

maternal characteristics, prenatal and delivery care and birth weight. The x
2
 test was used to 

compare the categorical variables and it was calculated the mean difference of birth weight in 

the studied years with their respective 95% confidence interval.   

Results: It was found precarious increase of the access to water supply, sewage facilities and 

garbage collection in the rural area, an increase of household possessions, a modest progress 

of maternal years of schooling, increase of maternal height, improvement of prenatal care and 

increase in the frequency of caesarean section. In the rural area there was a 112g decrease in 

mean birth weight. In 2006 the access to at least one prenatal care attendance occurred 

independently of maternal schooling, however, in 1997 and 2006 the access to adequate 

prenatal care was higher between the mothers of better schooling.  

Conclusions: In spite of the improvement of socioeconomic conditions and prenatal and 

delivery cares, this happened unevenly. The excess of medical interventions and the increase 

of newborn survival may be influencing the variations found in mean birth weight in the State 

of Pernambuco. 

  

Descriptores: Birth weight. Low birth weight infant. Prenatal Care. Perinatal Care. 

Socioeconomic Factors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O peso ao nascer é um dos fatores que exerce importante influência sobre o estado de 

saúde de uma criança, tanto a nível individual, em um contexto clínico, como a nível 

populacional. Há décadas a importância do peso ao nascer sobre a morbidade, mortalidade, 

crescimento e desenvolvimento infantil têm sido amplamente discutidos.
2,7,23

 

Sabe-se também da importância de uma assistência adequada no pré-natal e no parto 

no intuito de prevenir o baixo peso ao nascer (BPN), que são os nascidos vivos com menos de 

2500g.
5,9,11,17

 

Segundo os dados oficiais mais atuais do Ministério da Saúde sobre a assistência ao 

pré-natal no estado de Pernambuco
6
, entre os períodos de 1997 a 2007, a proporção de 

nascidos vivos sem nenhuma consulta de pré-natal reduziu de 13,5% para 2,1% e a proporção 

com sete ou mais consultas aumentou de 42,7% para 44,7%. Assim, com este aumento no 

acesso ao pré-natal espera-se, inicialmente, uma diminuição da prevalência de nascidos vivos 

com BPN. 

No entanto, dois inquéritos domiciliares realizados nos anos de 1997 e 2006 no estado 

de Pernambuco revelaram um aumento da prevalência de BPN no estado de 7,9% para 8,7%. 

Quando avaliado por área, observou-se que na Região Metropolitana do Recife (RMR) a 

proporção de BPN caiu de 10,6% para 8,0%, enquanto no interior urbano a prevalência de 

BPN aumentou de 7,8% para 9,8% e no interior rural, o BPN quase dobrou passando de 4,7% 

para 8,6%. Neste contexto, o presente estudo objetiva avaliar a evolução da assistência 

materna infantil e dos indicadores socioeconômicos e verificar a sua influência na variação do 

peso ao nascer no estado de Pernambuco nos anos de 1997 e 2006. 
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MÉTODOS 

 

Este trabalho foi realizado a partir de duas pesquisas de natureza transversal, 

conduzidas no estado de Pernambuco: a II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição executada 

entre fevereiro e maio de 1997 (II PESN/1997) e a III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição 

realizada entre maio e outubro 2006 (III PESN/2006). Ambas tiveram como objetivo atualizar 

e ampliar o diagnóstico da situação de saúde, nutrição, alimentação, e condições 

socioeconômicas da população do estado.  

 Para o dimensionamento da amostra, considerou-se a família com crianças menores de 

cinco anos como a unidade de estudo; o setor censitário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) como espaço físico amostral; e a prevalência de desnutridos segundo o 

índice peso/idade. Na II PESN/1997 a prevalência de desnutridos utilizada foi de 8,3%, que 

foi estimada para o Nordeste na Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde em 1996 

(PNDS/1996). Na III PESN/2006 a proporção empregada foi de 3,2% para o setor urbano e de 

6,2% para o setor rural, baseado nos resultados na II PESN/1997. Em ambas as pesquisas a 

amostra foi calculada para assegurar a representatividade de dois estratos geoeconômicos: 

setor urbano e setor rural do Estado de Pernambuco. 

A seleção da amostra foi do tipo aleatória estratificada. Em cada um dos estratos 

geoeconômicos o sorteio da unidade amostral (criança) se processou em três estágios, 

considerando sucessivamente, os conglomerados: município, setor censitário e domicílio. 

Os dois inquéritos populacionais foram realizados nos mesmos municípios que foram 

sorteados, aleatoriamente, na II PESN/1997. Abrangeu um conjunto de 18 municípios, sendo 

5 pertencentes à RMR e 13 do interior do Estado. Os municípios do interior do Estado foram 

estudados nos dois setores, urbano e rural, enquanto os da RMR foram estudados apenas 

como setor urbano, já que as áreas rurais foram consideradas irrelevantes pela sua baixa 

expressão demográfica. O índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos municípios 

estudados variou de 0,567 a 0,799, sendo a média de Pernambuco 0,705 e a do Brasil 0,766.
19

 

Em cada um dos setores censitários sorteados foi tomado como marco inicial para a 

identificação das crianças, o ponto extremo da face da quadra voltada para o nascente (critério 

utilizado pelo IBGE) e, a partir deste ponto, tomando o sentido horário, foram localizadas as 

unidades domiciliares onde residiam crianças menores de cinco anos. Em cada domicílio, 

todas as crianças nesta faixa etária, fizeram parte da amostra. 
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Na II PESN/1997 foram pesquisadas 2.078 crianças menores de 5 anos. Na área 

urbana foram 1.424 crianças, sendo excluídas 68 (4,8%) pela ausência da informação do peso 

ao nascer e na área rural foram 654, sendo excluídas 104 (15,8%) pelo mesmo motivo. Na III 

PESN/2006 a amostra consistiu de 1.609 crianças, sendo 825 na área urbana com a exclusão 

de 20 (2,4%) entrevistas por ausência do peso ao nascer da criança, enquanto na área rural 

foram 784 crianças, sendo excluídas 34 (4,3%). Portanto, a amostra estudada consistiu de um 

total de 1906 crianças em 1997 (1356 na RMR/Interior Urbano e 550 no Interior Rural) e de 

1555 em 2006 (805 na RMR/Interior Urbano e 750 no Interior Rural). 

As informações foram coletadas por meio de entrevistas realizadas através de 

formulários com perguntas fechadas e pré-codificadas. A consistência do preenchimento dos 

formulários era checada diariamente. Todos os entrevistadores foram treinados previamente 

com aulas expositivas, discussão do formulário de pesquisa, dramatizações e práticas de 

campo em comunidade. Além disso, antes do início de ambas as pesquisas, estudos piloto 

foram conduzidos com o objetivo de testar o instrumento de coleta, colocando em prática a 

logística do trabalho de campo.  

O formulário abrangeu perguntas sobre as características maternas e socioeconômicas 

da criança e de sua família e a assistência prestada no pré-natal e no parto. Os dados foram 

obtidos através de entrevistas com o responsável da criança, enquanto o peso ao nascer foi 

coletado pelo cartão da criança e, quando ausente, foi informado pelo entrevistado. 

A variável de desfecho foi o peso ao nascer na amostra de 1997 e 2006. Sobre esta 

variável, sabe-se que aquela relatada não é uma informação tão confiável quanto a que foi 

obtida pelo registro do cartão da criança. No entanto, optou-se utilizar ambas as informações 

já que os percentuais dos dados relatados foram relativamente baixos e decaiu nos anos 

estudados, sendo aproximadamente de 19% em 1997 e 7% em 2006. Além disso, não houve 

diferença significante entre as médias de peso daquelas crianças que tiveram seu peso ao 

nascer informado daquelas que tiveram seu peso ao nascer registrado. 

As variáveis explanatórias estudadas foram agrupadas em: condições socioeconômicas 

(renda familiar per capita, acesso a serviços de abastecimento de água, coleta de lixo e 

esgotamento sanitário e posse de bens de consumo como rádio, televisão, geladeira e fogão), 

características maternas (escolaridade e altura), e assistência ao pré-natal e ao parto 

(realização, início e número de consultas de pré-natal, realização da vacina antitetânica e 

orientação sobre aleitamento materno no pré-natal, tipo de parto, profissional que realizou o 

parto e visita domiciliar de agente comunitário de saúde. 
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 Com as variáveis relacionadas ao acesso a serviços de água, coleta de lixo e 

esgotamento sanitário e a posse de bens de consumo foram construídos dois indicadores onde 

um representa a quantidade dos serviços básicos e o outro a quantidade dos bens de consumo 

na residência. Também se definiu pré-natal adequado quando iniciado antes do 3º mês de 

gestação e pelo menos 5 consultas. 

 Para o registro dos dados foi utilizado o software Epi-Info versão 6.04b, com dupla 

entrada de dados para checagem da consistência da digitação e as análises estatísticas foram 

realizadas com o software SPSS versão 13.0. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para 

comparar as variáveis categóricas nos anos de estudo, calculou-se a diferença da média de 

peso ao nascer nos anos pesquisados, e o respectivo intervalo de confiança de 95%. Foram 

analisados também alguns indicadores da assistência ao pré-natal e parto segundo os anos da 

escolaridade materna, com o objetivo de verificar a equidade da assistência prestada. A 

escolaridade materna foi o indicador socioeconômico escolhido para esta análise por ser um 

dado de fácil obtenção e por ter forte relação com a qualidade de vida da criança.
1,15

  

 Antes da aplicação dos formulários, os entrevistadores explicaram os objetivos da 

pesquisa, bem como, a confidencialidade dos dados. O termo de consentimento foi assinado 

pelo responsável da criança que foram submetidos às entrevistas. A II PESN/1997 foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFPE em 1997 e a III 

PESN/2006 foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira (IMIP), em novembro de 2005. 
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RESULTADOS 

 

A evolução das condições socioeconômicas, características maternas e da assistência 

ao pré-natal e parto nos anos de 1997 e 2006 pode ser observada na tabela 1. Verificou-se, nas 

áreas urbana e rural, aumento do percentual de famílias que informaram receber até 0,25 

salário mínimo per capita; melhora no acesso aos serviços de água, coleta de lixo e esgoto; e, 

apenas no meio rural, aumento da posse de bens de consumo. Observou-se melhora no acesso 

das mães a escola, no entanto verificou-se uma redução nos anos de escolaridade e observou-

se importante incremento na altura materna, especialmente no meio rural. 

Verificou-se também uma importante melhora na assistência ao pré-natal em ambas as 

áreas, porém com incrementos mais expressivos na área rural. No meio urbano houve um 

aumento estatisticamente significante de mulheres que foram imunizadas e que receberam 

informações sobre o aleitamento materno, o que não aconteceu no meio rural. 

A via de parto mais utilizada nos dois anos de estudo foi o parto vaginal, no entanto no 

meio urbano houve um discreto aumento de parto cesáreo, enquanto no meio rural ocorreu um 

aumento mais expressivo e significativo. Observou-se também um aumento da proporção de 

crianças que tiveram seu parto realizado por médico e do percentual de crianças cujas famílias 

receberam visita de um ACS, tendo esse percentual triplicado na área urbana e duplicado na 

rural.  

Observa-se que não houve alteração nas médias de peso ao nascer entre 1997 e 2006 

na área urbana, enquanto na área rural houve redução significativa. No meio urbano a 

diferença da média de peso ao nascer foi estatisticamente significante entre as crianças cujas 

famílias recebiam até 0,25 salário mínimo per capita com um aumento da média de peso e 

aquelas que recebiam mais que 0,50 salário mínimo per capita houve um decréscimo da 

média. As crianças em que a família possuía 4 bens de consumo também apresentaram um 

decréscimo estatisticamente significante da média de peso ao nascer e as crianças cuja família 

possuía 3 bens demonstraram um acréscimo. 

Ainda na área urbana, a diferença da média de peso ao nascer teve uma redução 

estatisticamente significante entre as crianças cujas mães não realizaram o pré-natal, entre as 

que fizeram mais de 7 consultas e aquelas cujas mães não foram imunizadas no pré-natal. Nas 

famílias que receberam visita de ACS, as crianças tiveram um aumento da média de peso ao 

nascer de 115g. 
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Já no meio rural a média de peso ao nascer apresentou uma redução significante de 

112g. Dentre as condições socioeconômicas no meio rural, as diferenças significantes foram 

observadas entre as crianças cujas famílias recebiam até 0,25 salário mínimo per capita, com 

acesso a 1 ou nenhum serviço de água, lixo ou esgoto e nas famílias com pelo menos 3 bens 

de consumo. Também houve redução significante da média de peso ao nascer entre as 

crianças cujas mães tinham de 1 a 7 anos de escolaridade e com altura de 155cm ou mais. 

Quanto a assistência ao pré-natal e parto, as crianças no meio rural que apresentaram 

um declínio da média de peso ao nascer foram aquelas cujas mães fizeram o pré-natal, 

independente do período de início, as que realizaram 7 ou menos consultas e as que não 

tiveram acesso ao pré-natal adequado. 

Verificou-se também, queda da média de peso ao nascer independente da via de parto, 

sendo esta redução mais expressiva entre as crianças que nasceram de parto cesáreo, o mesmo 

foi observado entre as que foram assistidas no parto por um médico e aquelas em que a 

família recebeu visita de ACS. 

Na tabela 2 é possível verificar se houve equidade na assistência prestada no pré-natal 

e no parto. Observa-se que em 1997 as mães com 4 ou mais anos de escolaridade 

apresentaram percentuais maiores de acesso ao pré-natal, tanta na área urbana como na rural. 

Em 2006 o acesso a pelo menos 1 consulta de pré-natal ocorreu independente da escolaridade 

materna, no entanto, o acesso ao pré-natal adequado e a média de consultas, que poderiam ser 

considerados indicadores indiretos e primários da qualidade da assistência, foi maior entre as 

mães de maior escolaridade. O parto cesáreo aumentou entre os anos, porém tanto em 1997 

quanto em 2006 este tipo de parto foi realizado com maior frequência entre as mães de maior 

escolaridade. 

Na área urbana, em 1997, a média de peso ao nascer foi significantemente menor e a 

prevalência de BPN maior entre as crianças cujas mães tinham menos que 4 anos de 

escolaridade. Na área rural, não foram observadas diferenças estatísticas no peso ao nascer 

segundo a escolaridade materna. 
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Tabela 1 – Frequência e média de peso ao nascer segundo as condições socioeconômicas, maternas e de assistência ao pré-natal e parto nas áreas 

urbana e rural em 1997 e 2006, Pernambuco, Brasil.  

Variáveis Área Urbana Área Rural 

1997 2006  1997 2006  

 % (n) Média de 

peso (DP) 

% (n) Média de 

peso (DP) 

Diferença 

 (IC 95%) 

% (n) Média de 

peso (DP) 

% (n) Média de 

peso (DP) 

Diferença       

 (IC 95%) 

Peso ao nascer do Nascido Vivo         

Peso ao nascer (1356) 3230 (572) (805) 3229 (555) -1 (-50, +48)      (550) 3372 (572)     (750) 3260 (557) -112 (-174, -50) 

         

Condições Socioeconômicas         

Renda familiar per capita (SM*)         

      ≤ 0,25 24,5 3159 (607) 39,5 
b 

3253 (561) +94 (+3, +185) 44,7 3402 (570) 73,2 
b
 3252 (570) -151 (-237, -64) 

      0,26 - 0,50 24,5 3173 (563) 35,1 3225 (546) +52 (-37, +141) 36,1 3327 (615) 19,8 3235 (535) -92 (-217, +33) 

      > 0,50 51,0 3295 (554) 25,4 3191 (573) -103 (-191, -15) 19,2 3388 (499) 7,0 3392 (507) +4 (-162, +171) 

Serviços (água, lixo e esgoto)         

      0 ou 1 20,6 3191 (582) 3,9 
b
 3151 (616) -40 (-257, +177) 94,9 3379 (573) 83,7 

b
 3262 (563) -117 (-182, -51) 

      2 ou 3 79,4 3241 (570) 96,1 3231 (553) -9 (-61, +43) 5,1 3248 (560) 16,3 3250 (530) +2 (-218, +222) 

Bens (rádio, televisão, geladeira, fogão)         

      ≤ 2 bens 12,8 3109 (581) 10,7  3188 (554) +79 (-69, +227) 49,8 3305 (520)    31,1 
b
 3242 (528) -62 (-154, +29) 

      3 bens 22,8 3161 (580) 20,7 3287 (521) +127 (+21,+232) 29,8 3476 (673) 30,5 3250 (571) -225 (-349, -102) 

      4 bens 64,5 3279 (562) 68,6 3218 (565) -61 (-121, -1) 20,4 3386 (512)  38,4 3283 (570) -103 (-224, +18) 

 

Características Materna 

        

Escolaridade Materna (anos)         

      Nenhuma 8,9 3213 (633) 1,5 
b
 3291 (497) +78 (-291,+447) 28,5 3317 (545) 5,2 

b
 3284 (546) -33 (-224,+158) 

      1 a 3 19,1 3149 (631) 51,2 3231 (543) +82 (-8, +172) 37,2 3380 (597) 79,3 3254 (560) -127 (-217, -36) 

      4 a 7 35,1 3210 (536) 18,8 3209 (584) -1 (-101, +100) 27,6 3416 (583) 7,3 3243 (469) -172 (-344, -1) 

      ≥ 8 36,9 3297 (553) 28,5 3238 (564) -59 (-147, +27) 6,8 3364 (484) 8,1 3325 (616) -38 (-271, +195) 

Altura materna (cm)         

      < 155 39,4 3148 (579) 34,0 
a 

3150 (557) +2 (-83, +87) 57,3 3295 (560) 45,1 
b
 3232 (537) -63 (-147, +22) 

      ≥ 155 60,6 3283 (566) 66,0 3273 (552) -10 (-72, +53) 42,7 3477 (578) 54,9 3292 (560) -185 (-276, -93) 
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Variáveis Área Urbana Área Rural 

1997 2006  1997 2006  

 % (n) Média de 

peso (DP) 

% (n) Média de 

peso (DP) 

Diferença 

 (IC 95%) 

% (n) Média de 

peso (DP) 

% (n) Média de 

peso (DP) 

Diferença       

 (IC 95%) 

Assistência Pré-natal e Parto         

Pré-natal           

      Não  11,1 3033 (560)     3,4 
b
 2735 (652) -298 (-533, -62) 31,3 3361 (614)    5,0 

b
 3278 (488) -83 (-294, +128) 

      Sim  88,9 3257 (568)       96,6 3245 (543) -12 (-63, +38) 68,7 3375 (554) 95,0 3260 (555) -115 (-184, -45) 

Início pré-natal (meses)**         

      ≥ 3 28,1 3225 (586)   19,3 
b
 3208 (575) -18 (-132, +96) 49,5 3356 (510)    25,6 

b
 3178 (587) -178 (-291, -64) 

      < 3 71,9 3266 (563) 80,7 3259 (533) -7 (-65, +50,1) 50,5 3386 (601) 74,4 3289 (545) -97 (-191, -3) 

Número de consultas**         

      1 - 3 13,3 3213 (679) 4,7 
b
 3211 (562) -2 (-247, +243) 31,0 3401 (603) 13,0 

b
 3138 (630) -263 (-434, -92) 

      4 - 7 57,8 3225 (561) 54,9 3261 (568) +36 (-34, +105) 56,0 3381 (516) 65,7 3255 (545) -126 (-215, -38) 

      > 7 28,9 3333 (527) 40,4 3226 (507) -107 (-188, -26) 13,0 3210 (536) 21,4 3362 (534) +151 (-23,+326) 

Pré-natal adequado**         

      Não 34,5 3215 (604)   24,2 
b
 3223 (595) +8 (-99, +114) 63,3 3374 (545)   35,3 

b
 3173 (611) -201 (-306, -96) 

      Sim 65,5 3276 (550) 75,8 3249 (524) -27 (-86, +32) 36,7 3346 (561) 64,7 3312 (521) -34 (-136, +69) 

Vacina antitetânica**         

      Não 24,6 3223 (584)   20,4 
a
 3101 (630) -122 (-241, -4) 26,5 3355 (562) 25,9 3188 (607) -168 (-314, -21) 

      Sim 75,4 3271 (564) 79,6
 

3287 (518) +16 (-41, +73) 73,5 3382 (558) 74,1 3281 (535) -101 (-181, -20) 

Orientação aleitamento**         

      Não 17,4 3220 (568)    9,4 
b
 3145 (668) -75 (-237, +86) 19,7 3290 (581) 16,9 3311 (559) +22 (-144,+187) 

      Sim 82,6 3265 (569) 90,6
 

3261 (526) -3 (-58, +51) 80,3 3396 (547) 83,1 3254 (556) -142 (-220,-65) 

Tipo de parto           

      Cesáreo 33,1 3323 (594) 36,2 3239 (615) -85 (-174, +4) 13,3 3337 (580) 22,7 
b
 3145 (633) -191 (-361, -22) 

      Vaginal 66,9 3185 (555) 63,8 3223 (519) +38 (-20, +97) 86,7 3378 (572) 77,3 3294 (529) -83 (-150, -17) 

Quem fez o parto           

      Parteiro 25,7 3235 (570)   12,1 
b
 3311 (564) +76 (-54, +206) 61,0 3413 (580)    31,0 

b
 3363 (520) -50 (-144, +44) 

      Enfermeiro 7,7 3196 (505) 9,1 3230 (567) +34 (-127,+195) 15,5 3253 (534) 26,6 3311 (552) +59 (-81, +198) 

      Médico 66,6 3246 (574) 78,8 3215 (552) -30 (-89, +28) 23,5 3354 (565) 42,3 3157 (566) -197 (-313, -80) 

Visita do Agente Comunitário de Saúde         

      Não 71,2 3271 (562)    21,0 
b
 3189 (650) -82 (-176, +12) 52,6 3379 (626)   12,2 

b
 3249 (579) -130 (-275, +14) 

      Sim 28,8 3125 (586) 79,0 3240 (527) +115 (+46,+185) 47,4 3364 (510) 87,8 3264 (550) -100 (-178, -23) 
*SM – Salário Mínimo. ** apenas as mulheres que realizaram o pré-natal. 

 a, b = testes qui-quadrado para heterogeneidade entre 1997 e 2006. a = P < 0,05, b = P <0,001. 
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Tabela 2 – Assistência ao pré-natal e parto segundo escolaridade materna nas áreas urbana e rural em 1997 e 2006, Pernambuco, Brasil. 

Área Urbana  Rural 

Ano 1997 
 

2006  1997  2006 

Escolaridade materna 0 a 3 anos ≥ 4 anos 
 

0 a 3 anos ≥ 4 anos  0 a 3 anos ≥ 4 anos  0 a 3 anos ≥ 4 anos 

Assistência ao pré-natal 
     

      

 ≥ 1 consulta* (%) 303 (75,2) 917 (93,2)  
b
 

 
408 (94,9) 372 (97,4)  255 (57,0) 157 (78,9)  

b
  622 (94,5) 113 (96,6) 

 Pré-natal adequado* (%) 145 (49,3) 635 (70,3)  
b
 

 
270 (70,5) 291 (81,7)  

b
  67 (26,8) 74 (49,0)  

a
  367 (62,2) 81 (71,7) 

 Média de consultas * (SD)   5,2 (2,2)    7,1 (3,3)  
b
 

 
6,5 (2,2)    7,7 (2,5)  

b
  4,4 (2,1)  5,7 (2,6)  

b
  5,8 (2,1) 6,9 (2,5)  

b
 

      
      

Assistência ao parto 
     

      

Cesariana (%) 65 (15,9) 399 (39,8)  
b
 

 
108 (24,8) 188 (48,8)  

b
  30 (6,7) 46 (22,9)  

a
  131 (19,8) 43 (36,8)  

a
 

      
      

Peso ao nascer 
     

      

Média (SD) 3169 (631) 3255 (546)  
a
 

 
3232 (541) 3226 (572)  3353 (575) 3405 (564)  3256 (559) 3287 (551) 

≥ 2500 g (%) 327 (86,1) 903 (92,6)  
b
 

 
390 (92,0) 345 (90,8)  341 (94,7) 181 (96,3)    578 (91,2) 107 (92,2) 

< 2500 g (%) 53 (13,9) 72 (7,4) 
 

34 (8,0) 35 (9,2)  19 (5,3) 7 (3,7)  56 (8,8) 9 (7,8) 
* apenas as mulheres que realizaram o pré-natal. 

 a, b = testes qui-quadrado para heterogeneidade entre os anos de escolaridade materna. a = P < 0,05, b = P <0,001. 
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DISCUSSÃO 

 

A análise destas duas pesquisas de base populacional traz para o estado de 

Pernambuco um importante e amplo retrato da evolução das condições socioeconômicas 

maternas, da assistência prestada no pré-natal e no parto, destacando as variações ocorridas no 

peso ao nascer das crianças nos anos de 1997 e 2006. 

Dentre os indicadores que apresentaram uma evolução pouco satisfatória estão a 

diminuição da renda familiar per capita, precário aumento do acesso aos serviços básicos no 

meio rural, o modesto progresso da escolaridade materna e aumento do parto cesáreo. 

Dentre os aspectos favoráveis, destacam-se o aumento da posse de bens de consumo 

na área rural, elevação da altura materna, o que indiretamente pode representar melhoria da 

nutrição materna, melhora do acesso ao pré-natal, com maior número de consultas e acesso ao 

pré-natal adequado, maior frequência da aplicação da vacina antitetânica e orientação sobre o 

aleitamento materno no pré-natal, que podem ser examinados como indicadores indiretos da 

qualidade do pré-natal prestado, e um importante crescimento do número de famílias que 

receberam visitas domiciliares pelo ACS. 

A redução da renda familiar per capita encontrada na presente pesquisa tem que ser 

analisada com cautela já que é um dado de difícil coleta e baixa veracidade. Nos últimos anos 

foi observado uma forte expansão da cobertura dos programas de transferência de renda do 

governo federal,
18

 e como mostra a atual pesquisa e outras realizadas no Brasil
18

 e na região 

nordeste,
12

 o poder aquisitivo das famílias aumentou, revelando, assim, um fator positivo para 

a melhora das condições de vida das famílias.    

O aumento no acesso, no número de consultas e na adequação do pré-natal também 

tem sido observado em outras regiões do país.
4,8

 Mesmo com esta intensa melhora na 

assistência, a atual pesquisa revelou que entre 1997 e 2006, a média de peso ao nascer do 

estado de Pernambuco apresentou uma redução não significativa de 27g. Este retrato do 

estado mascara as diferenças existentes entre as áreas urbana e rural que tem características 

próprias e por tal motivo apresentaram evoluções distintas da média de peso ao nascer. Assim, 

na área urbana a média se manteve estável, e no meio rural a média de peso teve uma 

diminuição considerável de 112g.  

Redução na média de peso ao nascer têm sido destacadas por outras pesquisas, em 

cidades brasileiras, como nas três coortes de nascidos vivos em Pelotas no Rio Grande do 
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Sul,
3,4

 nas duas coortes de Ribeirão Preto, São Paulo
8,20

 e nos dois inquéritos domiciliares 

com crianças menores de 2 anos de idade na cidade de São Paulo.
16

 

Como justificativa para esta redução na média de peso ao nascer os autores destacaram 

questões como: iníqua melhora nas condições socioeconômicas, baixa qualidade e equidade 

da expansão da assistência no pré-natal, excesso de intervenções médicas, como partos 

cesáreos eletivos sem indicação obstétrica, inadequada determinação da idade gestacional pela 

ultrassonografia e aumento da prematuridade.
3,4,8,16,20

 

A iníqua evolução da assistência ao pré-natal e ao parto também foi constatada neste 

trabalho quando o acesso foi analisado segundo a escolaridade materna. Em 2006 o acesso a 

pelo menos uma consulta de pré-natal ocorreu independente da escolaridade materna, o que 

não ocorria em 1997, porém o percentual de consultas de pré-natal adequado, a média de 

consultas e o percentual de cesarianas foram maiores naquelas mulheres de maior 

escolaridade, tanto em 1997 quanto em 2006, demonstrando assim que a expansão da 

assistência ao pré-natal e ao parto não foi igual para todas as mulheres e seus filhos. 

O excesso de intervenções médicas poderia ser a explicação da redução da média de 

peso ao nascer de um grupo específico de crianças na área urbana. As crianças cujas famílias 

recebiam mais que 0,50 salário mínimo per capita tiveram uma redução de 103g na média de 

peso, chegando a 3191g em 2006, sendo esta uma média menor que a média de peso geral 

para a região. Pesquisas relatam que mulheres de maior renda tendem a fazer mais cesarianas 

sem indicação obstétrica
14

 e que isto possivelmente tem causado redução na média de peso ao 

nascer.
17,22

 

No entanto, visto as diferenças socioeconômicas existente entre estas cidades da região 

sul e sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas do país, com as cidades da área urbana e 

rural do Estado de Pernambuco, acredita-se que outro motivo também pode estar contribuindo 

para a redução do peso ao nascer no Estado de Pernambuco. 

Este quadro, a princípio contraditório, pode ser explicado pelo aumento da 

sobrevivência das crianças pernambucanas. O Departamento de Informática do SUS 

demonstra que entre os municípios que a atual pesquisa investigou apenas na região urbana, 

que seriam os municípios da RMR, a taxa de mortalidade infantil caiu de 27,4 óbitos por 1000 

nascidos vivos (NV) em 1997 para 15,6 óbitos por 1000 NV em 2006. Entre os municípios 

que foram pesquisados tanto na área urbana como na rural, a taxa de mortalidade infantil caiu 

61%, passando de 45,6 óbitos por 1000 NV em 1997 para 17,6 óbitos por 1000 NV em 2006.
6
 

Além disso, recente trabalho sobre o baixo peso ao nascer nas regiões brasileiras demonstrou 
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que, em 2005, quanto mais baixa era a taxa de mortalidade infantil, maior era a prevalência de 

BPN.
21

 

Pesquisas vêm demonstrando o aumento da sobrevivência de recém nascidos com 

pesos mais baixos.
3,10,13

 Assim, esta discreta, mas importante melhora das condições 

socioeconômicas e, principalmente, a melhora na assistência ao pré-natal e ao parto, parece 

que resultou em melhores condições de saúde para as crianças pernambucanas, aumentando a 

média de peso ao nascer e/ou a sobrevida de recém nascidos com peso ao nascer mais baixo. 

Vale ainda ressaltar que em alguns pontos da análise no meio rural é possível observar 

o efeito da melhoria na assistência prestada. Quando se analisa a diferença da média de peso 

entre 1997 e 2006 segundo o início do pré-natal, o número de consultas e a imunização pela 

vacina antitetânica, observa-se que dentre as crianças cujas mães fizeram o pré-natal em uma 

situação mais precária a redução da média de peso foi mais intensa do que entre aquelas em 

que tiveram acesso a uma situação melhor no pré-natal. Demonstrando assim, que 

possivelmente, o peso ao nascer dos filhos das mulheres que tiveram acesso a um pré-natal 

mais adequado teve o efeito do aumento da sobrevida de crianças de mais baixo peso, o que 

reduz a média de peso, associado ao efeito do aumento do peso ao nascer pelo maior acesso e 

melhor assistência ao pré-natal, enquanto aqueles da situação mais precária da assistência pré-

natal só tiveram o efeito do aumento da sobrevida o que resultou numa diminuição da média 

de peso mais intensa. 

O presente trabalho também demonstra a importância da crescente participação dos 

ACS na saúde infantil. No meio urbano a média de peso ao nascer aumentou de 3125g para 

3240g entre aquelas crianças que receberam visita do ACS, deixando a média do peso, em 

2006, próxima da média estadual, demonstrando assim, uma possível melhora das condições 

da gestação. Na área rural, a média de peso ao nascer das crianças que receberam visita do 

ACS reduziu de 3364g para 3264g, demonstrando, assim, um possível resultado positivo por 

aumento da sobrevida, por uma possível melhora da assistência a gestação, parto e 

puericultura. 

Quando se analisa o peso ao nascer segundo a escolaridade materna, mesmo não 

ocorrendo significância estatística, é possível verificar certa tendência de possíveis estágios 

distintos na epidemiologia da transição perinatal. Na área urbana, entre as mães de menor 

escolaridade, o aumento da média de peso ao nascer e redução na prevalência de baixo peso 

podem ter sido resultado de gestações e partos mais saudáveis por uma melhor assistência 

perinatal, enquanto entre as mães de maior escolaridade, a pequena diminuição da média de 
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peso ao nascer e aumento da prevalência de baixo peso ao nascer talvez podem ser 

justificados por excesso de intervenções médicas, com a utilização de cesarianas sem 

indicação obstétrica. Já no meio rural, a redução da média de peso ao nascer e aumento da 

prevalência de baixo peso podem ser visto como resultados positivos por aumento da 

sobrevida infantil.  

Visto estas diferentes tendências de comportamento do peso ao nascer das crianças 

pernambucanas e a iníqua evolução da assistência ao pré-natal e ao parto, recomenda-se 

incrementos nos serviços pré-natais e perinatais, além de uma maior investigação, análise e 

discussão das intervenções médicas de acordo com as condições de saúde da população.  
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5 Considerações Finais 

 

Mais do que levar conclusões definitivas, este estudo contribuiu para levantar várias 

questões sobre a epidemiologia do peso ao nascer do estado de Pernambuco. Reafirma-se a 

importância da equidade social e da assistência materno infantil de qualidade para resultados 

cada vez mais positivos na saúde das mulheres e de seus filhos. Um cuidado adequado, 

enfocando o princípio da integralidade da assistência à mulher e à criança, gera gestações e 

nascimentos mais saudáveis, aumentando, assim, a sobrevida em todas as fases da vida. 

Ficou evidente como o estado de Pernambuco abrange regiões de quadros sociais 

diversos, e que se encontra em um momento crucial para melhoria do peso ao nascer e 

aumento da sobrevivência das crianças pernambucanas. Existem regiões onde a prevalência 

de baixo peso ao nascer está aumentando provavelmente por excesso de intervenções 

desnecessárias na gestação e parto, enquanto existem outras regiões em uma situação de 

maior risco social e de pior acesso a assistência, onde o peso ao nascer está diminuindo 

provavelmente por um aumento na sobrevivência. 

Assim, ações na área da saúde pública devem ser aperfeiçoadas para que políticas 

públicas sejam implementadas em coerência com cada realidade, já que ações iguais para 

realidades distintas podem apenas acentuar as desigualdades. A alocação de recursos e o 

desenvolvimento de estratégias sociais e de saúde devem levar essa realidade em 

consideração. 
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Anexos 

 

Anexo A - Municípios da amostra por setores censitários existentes e sorteados/pesquisados 

por estrato geoeconômico. 

II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, 1997. 

 SETORES CENSITÁRIOS 

MUNICÍPIOS URBANO RURAL (*) 

 Existentes 

Sorteados/ 

Pesquisados Existentes 

Sorteados/ 

Pesquisados 

RMR     

Recife 1.086 9 - - 

Cabo de Santo Agostinho 113 1 - - 

Jaboatão 404 3 - - 

Olinda 243 2 - - 

Paulista 165 1 - - 

TOTAL 2.011 16 - - 

INTERIOR 

Belém de São Francisco 9 1 17 

 

1 

Bodocó 7 0 25 1 

Caruaru 150 9 63 2 

Camocim de São Félix 7 0 7 1 

Goiana 40 1 35 0 

Itaíba 3 0 31 1 

Itaquitinga 8 0 7 1 

Orobó 5 1 19 0 

Palmares 35 2 19 1 

Panelas 8 1 28 1 

Ribeirão 17 1 7 1 

São Bento do Uma 19 1 33 1 

Triunfo 10 0 35 1 

TOTAL 318 17 326 12 

(*) Não se considerou relevante, por sua baixa expressão demográfica, estudar a zona rural da Região 

Metropolitana do Recife. 
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Continuação anexo A - Municípios da amostra por setores censitários existentes e 

sorteados/pesquisados por estrato geoeconômico. 

 

III Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, 2006. 

 SETORES CENSITÁRIOS 

MUNICÍPIOS URBANO RURAL (*) 

 Existentes 

Sorteados/ 

Pesquisados Existentes 

Sorteados/ 

Pesquisados 

RMR     

Recife 1285 5 - - 

Cabo de Santo Agostinho 127 1 - - 

Jaboatão 604 2 - - 

Olinda 338 1 - - 

Paulista 244 1 - - 

TOTAL 2598 10 - - 

 

INTERIOR 

Belém de São Francisco 12 1 16 

 

 

1 

Bodocó  9 0 30 2 

Caruaru 216 3 82 3 

Camocim de São Félix 14 1 7 0 

Goiana 50 1 51 2 

Itaíba 17 0 38 2 

Itaquitinga 10 1 6 0 

Orobó 6 0 22 2 

Palmares 40 1 19 1 

Panelas 11 0 28 2 

Ribeirão 26 1 18 1 

São Bento do Uma 22 1 35 2 

Triunfo 6 0 15 1 

TOTAL 419 10 367 19 

(*) Não se considerou relevante, por sua baixa expressão demográfica, estudar a zona rural da Região 

Metropolitana do Recife. 
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Anexo B - Formulários de identificação do domicílio, de registro de pessoas da família, 

registro e descrição do domicílio e registro da criança. 

 

Formulário de Identificação do Domicílio 

 



52 

 

 

 

Registro de Pessoas da Família 
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Registro do Domicílio 
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Registro da Criança 

 



55 

 

 

 

Anexo C – Aprovação da II PESN/1997 pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Federal de Pernambuco em 1997. 
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Anexo D – Aprovação da III PESN/2006 pelo Comitê de Ética do Instituto Materno Infantil 

de Pernambuco em 2005. 

 


