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RESUMO 

Fatores etiológicos de crescimento intra-uterino restrito (CIUR) 

A restrição de crescimento intra-uterino (RCIU) ocorre quando o feto não atinge o 

tamanho esperado ou determinado pelo seu potencial genético, sendo identificada 

clinicamente quando o peso fetal está igual ou abaixo do percentil 10 para a idade 

gestacional. A restrição de crescimento fetal é um problema clínico comum, 

associado ao aumento da morbimortalidade perinatal sendo reconhecido em 7% a 

15% das gestações. O objetivo dessa revisão foi relacionar os fatores etiológicos 

responsáveis pela ocorrência de restrição de crescimento intra-uterino, por meio de 

revisão bibliográfica da literatura nas bases de dados medline, pubmed, scielo, além 

de livros, com ênfase nos últimos 10 anos. A análise da literatura permite concluir 

que, são múltiplos os fatores relacionados a essa intercorrência, abrangendo fatores 

maternos, placentários e fetais. Importante ressaltar que esses diferentes fatores 

podem atuar concomitantemente, alguns são preveníveis e muitos deles estão 

intimamente relacionados com o estado socioeconômico e cultural da população. 

Assim, as causas e incidência de RCIU são diferentes segundo a população estudada. 

Palavras-chave: Restrição de crescimento intra-uterino; Fatores etiológicos; 

Morbimortalidade perinatal. 
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ABSTRACT 

Etiologic factors in intrauterine growth restriction (IUGR) 

Intrauterine growth restriction (IUGR) happens when the fetus does not reach the 

expected size determined by its genetic potential. It is clinically identified when the 

fetal weight is at or below the 10th percentile for the gestational age. Fetal growth 

restriction is a common clinical problem that is associated with the increase in 

perinatal morbimortality, and is reported in 7 to 15% of pregnancies. The objective 

of this review is to describe the etiologic factors in the incidence of intrauterine 

growth restriction, by using the bibliographic review of the literature on the 

databases of Medline, Pubmed, Scielo, and also books, with emphasis on the past 10 

years.The analysis of the consulted materials shows that there are many factors 

associated with this condition, including maternal, placental and fetal factors. It´s 

important to highlight that these different factors can act concomitantly, some of 

them are predictable, and many of them are intimately related with the 

socioeconomic and cultural status of the population. Thus, the causes and incidence 

of IUGR vary according to the study population. 

Key-words: Intrauterine growth restriction; Etiologic factors; Perinatal 

morbimortality. 
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Em países desenvolvidos, a maioria dos recém-nascidos (RN) de 

baixo peso ao nascer são prematuros e apenas 3% são de termo. Assim, dados de 

2006 mostram que nos Estados Unidos apenas 8,3% dos recém-nascidos pesava 

menos de 2500g ao nascer1,2. 

Considera-se recém-nascido de baixo peso todo recém-nascido com 

peso inferior a 2500g, podendo ser pré-termo e também aquele que não conseguiu 

ganhar peso devido à baixa qualidade de vida intra-uterina, que devido a processo 

fisiopatológico resulta em restrição de crescimento fetal3,4. A restrição de 

crescimento intra-uterino é uma das causas mais significativas de morbimortalidade 

perinatal5,6.  

Lin e Santolaya-Forgas (1998)7 dividem o crescimento celular fetal 

em três fases consecutivas: de hiperplasia, presente nas primeiras 16 semanas e que 

se manifesta por aumento do número de células; de hiperplasia e hipertrofia celular, 

presente entre a 16ª e 32ª semanas e de hipertrofia, presente após a 32ª semana, 

decorrente principalmente devido à deposição de gordura fetal resultante do 

metabolismo do glicogênio. 

No início da vida fetal o principal determinante do crescimento é o 

genoma, porém nas fases posteriores, o crescimento é influenciado por fatores 

hormonais, nutricionais e ambientais8. O crescimento e desenvolvimento do feto 

dependem ainda de fatores imunológicos e vasculares, sendo que, qualquer distúrbio 

que ocorra em um dos fatores citados pode resultar na restrição do crescimento fetal9. 

Portanto, o crescimento intra-uterino é influenciado pelo potencial genético e 

controlado pelo meio no qual o feto está contido. 
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DEFINIÇÃO 

Battaglia e Lubchenco (1967)10 definiram recém-nascido pequeno 

para a idade gestacional quando o peso fetal está abaixo do percentil 10 para a idade 

gestacional. Essa definição é a mais utilizada na literatura, sendo importante afirmar 

que, alguns fetos ou neonatos pequenos para a idade gestacional (PIG), classificados 

como constitucionalmente pequenos e que apresentam curva de crescimento com 

distribuição normal, não tem os estigmas da restrição patológica de crescimento, 

sendo apenas biologicamente menores11. Portanto, é difícil diferenciar fetos com 

CIUR de fetos PIG saudáveis. 

A restrição de crescimento fetal intra-uterino (CIUR) ocorre quando o 

feto não atinge o tamanho esperado ou determinado pelo seu potencial genético12. Há 

autores que definem CIUR usando esse mesmo conceito, porém utilizando os 

percentis 5 ou 3 para o diagnóstico e assim, melhorando a sensibilidade13,14. 

Existem outras definições na literatura para CIUR, mas o critério 

aceito pela Organização Mundial de Saúde, que abrange a maioria dos casos, é 

estabelecido por outros autores que consideram CIUR quando o peso está abaixo de 

dois desvios-padrão da média, o que corresponde aproximadamente ao terceiro 

percentil15. 

Essas diferentes definições de CIUR baseiam-se na distribuição de 

peso e idade gestacional comparadas à curvas-padrão da população, determinando-se 

curvas específicas para cada tipo de população, pois o crescimento fetal pode ser 

influenciado por fatores específicos como raça, sexo, classe social e altitude4,16. 

Como dados normativos para o crescimento fetal, com base no peso ao nascer, 

variam de acordo com as diferenças étnicas e regionais, as curvas de crescimento 

fetal não representam a população em geral. 
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INCIDÊNCIA 

Segundo a literatura, a incidência de CIUR é variável devido aos 

diversos fatores envolvidos. Sabe-se que nos países desenvolvidos essa incidência é 

menor do que nos países subdesenvolvidos, variando também segundo as 

características culturais e socioeconômicas dentro do mesmo país11. A incidência de 

CIUR também varia segundo os critérios de definição e as configurações das curvas 

de normalidade9. 

O CIUR é um problema clínico comum, associado ao aumento da 

morbimortalidade perinatal, sendo reconhecido em 7% a 15% das gestações12. 

MORBIDADE E MORTALIDADE FETAL 

Boulet et al. (2006)17 comprovaram que, para um feto com peso no 

percentil 10 o risco de óbito neonatal é maior, porém depende da idade gestacional. 

Esse risco é três vezes maior em gestação de 26 semanas do que em gestação de 40 

semanas, em que o risco de óbito é de apenas 1,13 vezes. 

O crescimento e desenvolvimento do feto, que sofreu restrição de 

crescimento intra-útero, sofrerão influência no período pós-natal do fator da 

restrição, da nutrição na infância e do ambiente social18. 

CLASSIFICAÇÃO 

Os recém-nascidos com CIUR são classificados em três tipos, 

apresentando diferentes alterações orgânicas e evolução, tanto intra-útero como pós-

natal. Essa diferenciação decorre do fator causal, da idade gestacional em que ocorre 

a agressão e dos órgãos acometidos19: 
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• Tipo I – Simétrico ou intrínseco ou proporcional ou hipoplásico: 

ocorre em 20% dos casos, sendo decorrente da ação de fatores 

etiológicos que atuam no início da gravidez, na fase de hiperplasia 

celular, reduzindo o número de células dos órgãos. Tem evolução 

crônica e os principais fatores etiológicos são as infecções 

maternas (TORCH), as alterações cromossômicas e as 

malformações congênitas. Os fetos constitucionalmente pequenos 

também apresentam crescimento simétrico, ou seja, é 

proporcionalmente pequeno, o que pode dificultar o diagnóstico 

diferencial. Geralmente não apresentam hipóxia neonatal. 

• Tipo II – Assimétrico ou desproporcional: ocorre em 75% dos 

casos, sendo a insuficiência placentária a principal responsável. A 

agressão ocorre a partir do início do 3º trimestre da gravidez, na 

fase de hipertrofia celular, havendo déficit no crescimento celular 

(hipotrofia), fato que determina a desproporção entre o 

crescimento do pólo cefálico e do tronco e membros. Essa 

desproporção resulta da redução da circunferência abdominal, 

uma vez que o fígado é o principal órgão afetado e o principal 

responsável pelas medidas da circunferência abdominal do feto. 

Esse órgão cresce abaixo do esperado devido ao maior consumo 

de glicogênio, caracterizando os fetos como magros, com estatura 

normal e pólo cefálico proporcionalmente grande. Nessa fase de 

hiperplasia ocorre redução da oferta de nutrientes que determina 

redistribuição dos fluxos sanguíneos para privilegiar órgãos como 

cérebro, coração e supra-renais. Podem apresentar hipóxia e 

hipoglicemia. 
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• Tipo III – Intermediário ou misto: responde por 5% a 10% dos 

casos, sendo conseqüência de processos de agressão tanto na fase 

de hiperplasia quanto na de hipertrofia do crescimento celular. Os 

principais fatores etiológicos são desnutrição materna, consumo 

de drogas ilícitas, álcool, fumo e cafeína. O diagnóstico clínico do 

tipo III é difícil, sendo geralmente os RN classificados como tipo I 

ou II. 

PROGNÓSTICO 

Em países desenvolvidos, o diagnóstico de CIUR no terceiro trimestre 

da gestação raramente resulta em morte fetal. A morbidade de recém-nascidos que 

apresentam CIUR pode causar transtornos a curto, médio e longo prazo, além de 

predispor a doenças crônicas na vida adulta. Portanto, essa intercorrência afeta não 

apenas o futuro do recém-nascido, mas também a sociedade. Os cuidados de pré-

natal nos países desenvolvidos enfatizam desde a previsão, detecção e tratamento de 

doenças maternas até a prevenção do nascimento de recém-nascidos com anomalias 

fetais. 

No caso de insuficiência placentária associada à pré-eclâmpsia e 

CIUR, os resultados perinatais são desfavoráveis, existindo pouco progresso na sua 

prevenção e detecção20. 

Tanto o baixo peso ao nascer quanto a prematuridade e a restrição de 

crescimento intra-uterino exercem influência sobre a mortalidade e morbidade 

infantil21. 
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FATORES ETIOLÓGICOS 

A causa mais comum de CIUR (80% a 90% dos casos), que pode ser 

passível de ação preventiva e terapêutica no futuro, é o déficit de nutrientes e 

oxigênio através da placenta para o feto22. O transporte e o metabolismo placentário 

são fundamentais para a nutrição e oxigenação do feto, sendo a placenta um órgão 

que atua como limite entre as condições maternas e as necessidades fetais. 

Existem múltiplos fatores etiológicos de restrição de crescimento 

fetal, envolvendo mecanismos complexos, que dificultam a compreensão da sua 

fisiopatologia. 

Dentre os fatores que interferem no padrão de crescimento fetal 

destacam-se os maternos, fetais e placentários. São considerados fatores maternos: 

idade, raça, altura, baixo nível socioeconômico e cultural, má adaptação 

cardiovascular materna, transtornos do estado nutricional, peso materno pré-

gestacional baixo ou ganho insuficiente de peso durante a gestação, altitude elevada, 

paridade, duração da gestação, tabagismo, abuso de álcool, uso de drogas ilícitas ou 

teratogênicas, cirurgia bariátrica, hemoglobinopatias, anemias, doenças 

hipertensivas, diabetes complicado por vasculopatias, lúpus eritematoso sistêmico, 

doenças renais crônicas, trombofilias, cardiopatias cianóticas, doenças intersticiais 

pulmonares e irradiação.  

Fatores fetais: o crescimento fetal é determinado primariamente pelo 

potencial genético que pode ser bloqueado, modificado ou desviado por um conjunto 

de fatores que podem atuar sobre o metabolismo fetal e o processo organogenético, 

reduzindo a taxa de utilização de nutrientes por unidade de peso e diminuindo 

permanentemente o número de células. Isso ocorre nas condições genéticas como: 

síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Turner, 
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triploidias, além das situações de mosaicismos placentários, doenças gênicas como a 

síndrome de Cornelia de Lange. Também estão relacionadas entre as causas fetais as 

infecções como: toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e malária. 

Fatores placentários: a insuficiência vascular uteroplacentária 

diminui o fluxo e determina o CIUR por mecanismos como redução da pressão de 

perfusão, aumento da resistência vascular placentária e diminuição da superfície 

vascular de trocas. Pode ocorrer nas seguintes condições: artéria umbilical única, 

anormalidade uterina (útero bicorno, septado), anormalidade do sítio de implantação 

(placenta prévia), placenta circunvalada, inserção velamentosa de cordão umbilical, 

tumores (corioangioma), síndrome de transfusão fetal, mosaico placentário e infartos 

da placenta. 

FATORES MATERNOS 

Baixa condição socioeconômica e cultural 

Segundo um estudo realizado em mulheres Britânicas, mães 

desfavorecidas socialmente têm as menores crianças23. Em outro estudo sueco 

verificou-se que a falta de recursos psicossociais aumenta o risco de crianças com 

crescimento limitado, ou seja, com CIUR24. 

Estado nutricional 

A desnutrição materna é a causa mais freqüente de CIUR nos países 

subdesenvolvidos. Se a desnutrição for crônica, antecedendo a gestação, a freqüência 

de recém-nascidos de baixo peso será de 40%, devido à prematuridade ou CIUR. 

Esses RN apresentam mortalidade quatro vezes maior durante o primeiro ano de 

vida25. 
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Os transtornos alimentares também estão associados com aumento de 

nove vezes nas taxas de restrição do crescimento fetal26. 

Mulheres constitucionalmente pequenas normalmente têm filhos 

menores. A gestação de mulheres com índice de massa corporal médio ou baixo ou 

baixo ganho de peso durante a gestação pode se associar com CIUR27. 

Atividade física 

O esforço físico vigoroso é apontado como fator determinante de 

desfecho indesejado da gestação como baixo peso ao nascer, prematuridade e 

restrição de crescimento intra-uterino21,28,29. Takito et al. (2009)30 verificaram que, 

tanto o excesso quanto o déficit de atividade física associaram-se ao aumento de 

risco de resultados indesejados na gravidez. Admite-se que a inatividade 

(sedentarismo) assim como a prática de exercícios físicos vigorosos prolongados é 

prejudicial para o crescimento do feto.  

Doença vascular 

A doença vascular crônica, principalmente quando complicada por 

pré-eclâmpsia, na maioria das vezes causa restrição de crescimento fetal31. Assim, 

em estudo caracterizado por achado de dopplervelocimetria da artéria uterina 

alterada, mostrou-se que a doença vascular materna está associada com aumento das 

taxas de pré-eclâmpsia, de RN pequeno para a idade gestacional e de parto pré-termo 

(menor que 34 semanas)32. 

Alterações circulatórias 

Materna 

A gravidez modifica substancialmente a fisiologia do organismo 

materno, aumentando o débito cardíaco em 30% a 40% do valor pré-gravídico. A 
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adaptação cardiovascular materna deve permitir a perfusão uterina necessária para 

satisfazer as necessidades de desenvolvimento e crescimento fetal, proporcionando o 

transporte de nutrientes e oxigênio para a placenta e o feto.  

Placentária 

A circulação da placenta humana é hemocorial. Nestas a capacidade 

de transporte placentário é o principal determinante na transferência de nutrientes da 

mãe para o feto, sendo dependente da expansão da área de superfície das vilosidades 

trofoblásticas placentárias e do aumento da concentração de proteínas, aminoácidos e 

ácidos graxos. No segundo trimestre, cerca de 40% de oxigênio e 70% de glicose 

chegam ao útero pela circulação materna, sendo consumidos pelas atividades de 

transporte placentário, ficando o restante disponível para a nutrição fetal. Entretanto, 

a proporção disponível para o feto aumenta progressivamente com a evolução da 

gestação. 

Fetal 

A circulação fetal fornece nutriente preferencialmente ao fígado (70% 

a 80%), para o coração, cujo fluxo sanguíneo rico em nutrientes dentro do átrio 

direito privilegia o miocárdio e para o cérebro. 

O ducto venoso é importante no processo de fornecimento de sangue 

umbilical adequadamente oxigenado diretamente para o coração sem passar pelo 

fígado. Geralmente, um terço do débito cardíaco do coração fetal é direcionado para 

a placenta na metade da gestação e um quinto no termo. No final da gestação, ocorre 

aumento da re-circulação de sangue umbilical no organismo fetal. 

Assim, o crescimento e desenvolvimento fetal são dependentes da 

oferta adequada de oxigênio e substratos (glicose e aminoácidos) da circulação 
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materna para o feto através da placenta. Alguns aminoácidos, que não são liberados 

para o feto, são metabolizados pela placenta resultando em alta concentração na 

mesma. 

Fatores endócrinos 

O crescimento fetal e placentário são controlados e regulados pela 

combinação de substrato e sinalizador do sistema endócrino. Os fatores de 

crescimento tipo insulina I e II são importantes estimuladores do crescimento fetal, 

sendo liberados pelo pâncreas fetal após exposição à glicose e estimulação de 

aminoácidos. A leptina afeta o transporte de ácidos graxos e aminoácidos 

transplacentários, agindo como estimulador de crescimento do pâncreas e modulando 

o conteúdo de gordura do organismo fetal. 

Os hormônios prolactina, lactogênio placentário humano (hPL) e de 

crescimento placentário (GH) tem papel central na adaptação materna à gravidez. O 

peso fetal na metade e no final da gestação correlaciona-se diretamente com as 

concentrações do hPL e do GH no plasma materno e fetal. Em gestações 

complicadas por restrição de crescimento fetal detecta-se diminuição nas 

concentrações desses hormônios.  

Adrenomedulina, um peptídeo vasoativo produzido pela placenta, 

encontra-se em concentração elevada no sangue venoso do cordão umbilical de RN 

com restrição de crescimento, quando comparados com RN controle. Esse hormônio 

está relacionado com o início do desenvolvimento de hipertensão arterial em adultos. 

Fator genético 

A contribuição genética contribui com 30% a 70% da variabilidade do 

peso do concepto ao nascer. Combinações de polimorfismos genéticos comuns 
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refletem defeitos de crescimento pré-natal e pós-natal. No entanto, um defeito do 

gene principal é mais provável naquelas crianças pequenas para a idade gestacional 

que alcançam o crescimento adequado.  

Uma vez que a insuficiência placentária é responsável pela maioria 

dos casos de restrição de crescimento intra-uterino em fetos normalmente formados, 

é provável que seja um dos principais determinante da saúde na infância e idade 

adulta. 

Infertilidade 

Gestantes com história de infertilidade, com ou sem tratamento 

prévio, têm maior risco de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional33. 

Diabetes pré-gestacional 

A possibilidade de ocorrer restrição de crescimento fetal em gestante 

diabética aumenta com o desenvolvimento de nefropatia e retinopatia proliferativa, 

principalmente quando associadas34. 

Anemia 

De modo geral, anemia materna não determina restrição de 

crescimento fetal, mas este pode ocorrer nos casos de anemia falciforme e outras 

anemias hereditárias35,36. 

Doença Renal 

Nefropatias crônicas estão freqüentemente associadas com restrição 

de crescimento fetal37. 
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Infecções maternas e fetais 

Estima-se que doenças infecciosas fetais estão relacionadas com 5% a 

10% dos casos de CIUR. A infecção, geralmente primária, comumente associada a 

CIUR e causada pelo citomegalovírus, quando ocorre antes da 20ª semana de 

gravidez. Infecções causadas por rubéola e parvovírus também podem prejudicar o 

crescimento fetal quando de ocorrência precoce16. 

Hepatites tipo A e B estão associadas ao parto pré-termo, mas podem 

também prejudicar o crescimento fetal38. 

A toxoplasmose é a protozoose mais comumente associada à restrição 

de crescimento fetal39. 

Drogas com efeitos teratogênicos  

Inúmeras drogas e substâncias químicas podem comprometer 

negativamente o crescimento fetal. Várias são teratogênicas podendo atuar antes que 

a organogênese esteja completa. O consumo de cigarros, opiáceos e drogas afins, 

álcool e cocaína pode determinar a restrição de crescimento fetal, por efeito direto ou 

por reduzir a ingestão de alimentos pela mãe.  

Vedmededovska et al. (2011)40 mostram que as alterações patológicas 

microscópicas e macroscópicas da placenta estão diretamente associadas à redução 

do fluxo sanguíneo placentário, devido a danos vasculares que podem ser 

responsáveis pela restrição do crescimento fetal. Esses danos ocorrem principalmente 

em mulheres tabagistas. Por isso, recomenda-se que as mulheres deixem de fumar 

durante a gravidez e melhor ainda, bem antes da mesma. 

O consumo de cafeína durante a gravidez também está associado à 

restrição de crescimento fetal, devido à expressão fenotípica da enzima que atrasa o 

metabolismo da cafeína41. 
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Em um estudo de revisão, abordando a associação de pesticidas e 

saúde infantil, avaliou-se a exposição pré e pós-natal a efeitos adversos de 

desenvolvimento, principalmente a restrição de crescimento fetal. As evidências 

mostraram limitações ou foram inadequadas para afirmar com certeza a causalidade 

do pesticida com resultados indesejáveis. Ainda há necessidade de se conhecer todos 

os constituintes e contaminantes do pesticida para se tirar conclusões válidas42. 

Trombofilias 

Evidências indicam que, mulheres que tiveram filhos com restrição de 

crescimento intra-uterino grave, no segundo trimestre da gravidez, apresentam alta 

prevalência de trombofilias hereditárias ou adquiridas43.  

Entre as trombofilias, duas classes de anticorpos antifosfolípides – 

anticorpo anticardiolipina e anticorpo anticoagulante lúpico, estão associados com a 

restrição de crescimento fetal. 

Outros autores não encontraram resultados desfavoráveis (início de 

pré-eclâmpsia precoce, óbito fetal) associados a esses anticorpos, sendo que Infante-

Rivard et al. (2002)44 e Rodger et al. (2008)45 não encontraram associação entre 

mutações trombolíticas e RCIU abaixo do percentil 10.  

Assim, a associação entre RCIU e trombofilia é controvertida. Essa 

associação foi verificada em mulheres que tiveram RCIU grave, mas não em casos 

de menor gravidade. Martinelli et al. (2001)46 compararam mulheres com histórico 

de RCIU definido por peso abaixo do percentil 10 e mulheres multíparas com 

intercorrências durante a gravidez. Entre as que tiveram restrição de crescimento 

intra-uterino, 13% apresentaram fator V de Leiden comparado com 2,2% no grupo 

controle (OR=5,9; IC 95%: 1,2-29,4). 
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Outro estudo de revisão avaliou o valor preditivo dos anticorpos anti-

fosfolípideos anti-beta2 glicoproteína1, anticardiolipina e anticoagulante lúpico (AL) 

para ocorrência de complicações gestacionais. Existe consenso geral para triagem de 

anticorpos anti-fosfolípideos em complicações obstétricas como CIUR47. 

FATORES PLACENTÁRIOS 

A função placentária é fundamental para o crescimento fetal. Assim, a 

insuficiência vascular placentária, causando hipoxia da placenta, é causa importante 

de restrição do crescimento intra-uterino48,49. 

Diferentes fatores angiogênicos manifestam-se na placenta, sendo que 

suas concentrações circulantes na circulação materna podem ser marcadores da 

função placentária. Especificamente, o fator de crescimento placentário (PIGF), a 

tirosina quinase-1 solúvel (FIt-1) e a endoglina solúvel podem indicar o papel da 

atividade angiogênica em relação à restrição de crescimento fetal 50,51. 

Anormalidades placentárias podem causar restrição do crescimento 

fetal, destacando-se a implantação anormal da placenta52 e alterações estruturais da 

mesma (artéria umbilical única, inserção velamentosa do cordão, placenta bilobada e 

corioangioma)53. 

FATORES FETAIS 

Malformações congênitas 

Em um estudo com mais de 13.000 recém-nascidos portadores de 

anomalias estruturais importantes, 22% também apresentavam restrição de 

crescimento (Khoury et al., 1988)54. Como exemplo específico, Towers e Carr 

(2008)55, analisando 84 gestações complicadas por gastrosquise identificaram peso 

ao nascer abaixo do percentil 10 em 38% por cento e abaixo do percentil 3 em 19%. 
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Aneuplodias cromossômicas 

Fetos com trissomia dos cromossomos 13, 18 e 21 apresentam 

freqüentemente restrição do crescimento fetal. Na trissomia dos cromossomos 13 e 

21 o grau de restrição é menor que na trissomia do cromossomo 1856.  

Na síndrome de Turner e de Klinefelter a ocorrência de restrição de 

crescimento fetal é insignificante57. 

Genética 

Diversos estudos avaliaram a função dos polimorfismos genéticos da 

mãe e do feto, e sua relação com a restrição de crescimento fetal. Engels et al. 

(2006)58 mostraram a existência de uma variante SHMT1(1420)T na via de 

metabolismo de folato, que compromete a concentração de homocisteína, resultando 

em recém-nascidos PIG. Outros polimorfismos de gene metabólico materno 

(CYP1A1, STT1, GSTM1) foram considerados como reguladores do risco de 

restrição de crescimento fetal em mães tabagistas59. Stonek et al. (2007)60

identificaram o gene MTHFR C677T como marcador de restrição de crescimento 

fetal. Entretanto, ainda necessita-se de estudos mais amplos para confirmar e 

quantificar a importância da hereditariedade. 

Gestação múltipla 

Gestação múltipla tende a manifestar redução de crescimento de um 

ou ambos os fetos, quando comparados com fetos de gestação única. De fato, a 

gestação múltipla se associa com prematuridade e CIUR, estando esta presente entre 

15% a 30% das mesmas. É mais frequente em gestações monocoriônicas 

complicadas pela síndrome da transfusão feto-fetal16. 
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A complexidade de fatores relacionados à RCIU e, principalmente a 

dificuldade em se impedir sua ocorrência, torna a RCIU motivo de preocupação entre 

obstetras e neonatologistas, pelo alto risco de morbimortalidade perinatal. Mais 

ainda, o conhecimento de repercussões da RCIU na vida adulta desses RN é motivo 

de maiores estudos e investimentos para a melhor compreensão dessas intercorrência. 
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RESUMO

Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos de baixo peso 

em três hospitais regionais do Distrito Federal - DF 

MOREIRA NETO, Artur da Rocha. Características das mães adolescentes e de 

seus recém-nascidos de baixo peso em três hospitais regionais do Distrito 
Federal - DF. 2011. 74 f. Dissertação de mestrado. Faculdade de Medicina de 

Botucatu (FMB), Botucatu, 2011. 

Introdução: No Brasil, a população de adolescentes representa 20,8% da população 

geral e segundo dados do Sistema Único de Saúde, em 2001, aproximadamente 24% 

dos partos ocorreram em mães adolescentes. Estudos identificam a existência de 

riscos em gravidez na adolescência, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. 

Baixo peso ao nascer (BPN) ocorre devido à prematuridade e à restrição de 

crescimento intra-útero (RCIU) ou a ambos. Tanto a prematuridade quanto a RCIU 

contribuem para o aumento da morbimortalidade perinatal. Entre os fatores que 

contribuem para a ocorrência de BPN estão: estado marital (mães solteiras), gestação 

na adolescência, paridade acima de quatro filhos, altura e peso maternos, ordem 

hierárquica de nascimento, peso dos irmãos, classe social e tabagismo materno. 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar as características de uma 

população de gestantes adolescentes, que tiveram recém-nascidos de baixo peso, que 

possam apontar indicadores de possíveis intervenções de promoção à saúde materno-

fetal, como redutoras de desfechos indesejáveis.

Sujeitos e Método: Foi realizado estudo transversal, de dados demográficos, 

socioeconômicos e hábitos de vida maternos, e das condições dos recém-nascidos 

com baixo peso, de gestantes adolescentes que tiveram a assistência ao parto em 

hospitais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aplicou-se 

questionário junto às puérperas, sendo extraídos também dados da DNV, prontuários 

da mãe e recém-nascido e do cartão de pré-natal. No período estudado foram 

incluídas todas as adolescentes com gestação única e recém-nascido vivo. Foi 

construído um banco de dados em que, a análise estatística foi realizada por meio do 

programa SPSS versão 17.0, com a intenção de avaliar as associações entre variáveis 

categóricas utilizando-se o teste do qui-quadrado. Adotou-se o nível de significância 

de 5%. 
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Resultados: Foram analisados 948 casos de gestantes que tiveram RNBP em que 

522 (55,1%) recém-nascidos tiveram diagnóstico de restrição de crescimento intra-

uterino. A população estudada foi estratificada em dois grupos: 316 (33,3%) 

adolescentes e 632 (66,7%) não-adolescentes. As características demográficas, 

socioeconômicas e do estilo de vida da população estudada mostrou maior 

porcentagem de mulheres solteiras (30,4%) no grupo de adolescentes quando 

comparado com o grupo de não adolescentes (20,3%); o grupo de adolescentes era 

em sua maioria estudante (50,7%) e o grupo de adultas em sua maioria exercia 

atividade no lar (43,7%) ou remunerada (49,2%); a renda familiar da população de 

adolescentes foi significativamente menor (85,5% com renda familiar até dois 

salários mínimos) que a da população de adultas (30,6% com renda familiar de pelo 

menos três salários mínimos); na população de adolescentes predominou mulheres 

que cursaram até o ensino fundamental (85,1%), enquanto na população de adultas 

encontrou-se 47% com ensino médio ou superior. Em relação as características 

reprodutivas verificou-se que, a porcentagem de gestantes adolescentes (31,6%) que 

usava algum método contraceptivo antes da gestação foi significativamente menor 

que a de gestantes não-adolescentes (46,7%); o planejamento (desejo) da gestação foi 

significativamente menor entre gestantes adolescentes (37% x 46,2%); as 

adolescentes (65,8%) em sua maioria realizaram menos de seis consultas durante o 

pré-natal, que foi significativamente superior a porcentagem de gestantes não-

adolescentes (44,6%); as intercorrências clínicas aconteceram em menor 

porcentagem entre as gestantes adolescentes (54,9%), quando comparadas com 

gestantes não-adolescentes (65,1%) e a taxa de cesárea foi menor entre gestantes 

adolescentes (31,3%) quando comparadas com não-adolescentes (54,7%). Quanto as 

características dos recém-nascidos (peso, sexo, maturidade e óbito neonatal precoce) 

não houve diferença entre gestantes adolescentes e não adolescentes. 

Conclusões: a população de gestantes adolescentes que teve RNBP apresentou em 

suas características demográficas, socioeconômicas e de hábitos de vida, bem como 

em suas características reprodutivas, desfechos adversos quando comparada com a 

população de gestantes adultas.   

Palavras-chave: Gestação; gestação na adolescência; recém-nascido de baixo peso.  
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ABSTRACT

Characteristics of teenage mothers and of their low birth-weight (lbw) 

newborns in three different regional hospitals in Distrito Federal-DF 

Introduction: In Brazil, the teenage population represents 20.8% of the total 

population, and according to data from the National Health Care System in 2010 

approximately 24% of the deliveries were reported to teenage mothers. Studies 

indicated the existence of risks in teenage pregnancy for both the mother and the 

newborn. Low birth-weight (LBW) happens due to prematurity and intra uterine 

growth restriction (IUGR) or both factors. Not only prematurity but also IUGR 

contribute to the increase of perinatal morbimortality. Among the factors that 

account for LBW are marital status (single mothers), teenage pregnancy, parity of 

four or more children, maternal height and weight, birth sequence, siblings´ weight, 

social class, and maternal smoking. 

Objective: The present review aims at evaluating the characteristics of a population 

of pregnant teenagers who gave birth to underweight newborns as possible indicators 

of measures to be taken in order to promote maternal-fetal health as a means to 

reduce undesirable outcomes. 

Subjects and Method: A cross-sectional study was conducted on demographic and 

socioeconomic data, maternal life habits, and also, the overall condition of 

underweight babies born to pregnant teenagers who were assisted in their delivery by 

doctors at hospitals of the State Department of Health of Distrito Federal.

A questionnaire was administered to the puerperals, as well as data was collected 

from the SLBs (Statement of Live Birth), mother´s and newborn´s medical charts, 

and the prenatal card. In the period covered by the study, all teenage primiparas with 

live births were included. A data bank with statistical analysis was created using the 

SPSS software 17.0 (Statistical Package for Social Sciences) aiming at evaluating the 

associations between categorical variables using the chi-square. A 5% significance 

level was adopted. 

Results: 948 cases of pregnant women who gave birth to LBW were analysed, 522 

of which (55.1%) were diagnosed with intrauterine growth restriction. The study 

population was stratified into two groups: 316 (33.3%) teenagers and 632 (66.7%) 

non-teenagers. The demographic, socioeconomic and life-style characteristics of the 
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study population showed a higher percentage of single women (30.4%) in the 

teenage group when compared to the older group (20.3%); the teenage group was on 

average composed of students (50.7%), and the older group was on average 

composed of homemakers (43.7%) or paid workers. The family income of the 

teenage group was significantly lower (85.5% with family income of up to two 

minimum wages) than that of the older group (30.6% with family income of at least 

three minimum wages); in the teenage group there was a predominance of women 

who had basic education (85.1%), while in the older group 47% of the women had 

secondary or higher education. With regard to reproductive characteristics, it was 

noted that the percentage of pregnant teenage girls (31.6%) using any type of 

contraceptive method before pregnancy was significantly lower than that of non-

teenage pregnant women (46.7%); the planning of pregnancy was significantly lower 

among pregnant teenage girls (37% x 46.2%); most teenagers (65.8%) had fewer 

than six prenatal consultations, which was significantly higher than the percentage of 

non-teenage pregnant women (44.6%); clinical complications happened in a small 

percentage among the pregnant teenage girls (54.9%) as compared to the non-

teenage pregnant women (65.1%) and the rate of cesarean sections was lower among 

the pregnant teenage girls (31.3%) as compared to the non-teenage pregnant women. 

With respect to the characteristics of the newborns (weight, sex, maturity and early 

neonatal death) there was no significant difference between the two groups. 

Conclusions: The population of pregnant teenage girls who delivered LBW babies 

presented, in their demographic, socioeconomic and life-style characteristics as well 

as in the reproductive characteristics, adverse outcomes when compared to the 

population of adult pregnant women.

Key-words: Pregnancy; Teenage pregnancy; low birth-weight newborns. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define adolescência como o 

período de vida entre 10 e 19 anos de idade1. No Brasil, os adolescentes representam 

20,8% da população geral, distribuídos igualmente entre as faixas etárias de 10 a 14 

anos e de 15 a 19 anos, estando seu contingente feminino estimado em mais que 17 

milhões2.   

Decorrente da maior inserção da mulher no mercado de trabalho e da 

expansão do uso de métodos contraceptivos, as taxas de fecundidade estão 

decrescendo desde a década de 70. Entretanto, a freqüência de gestação na 

adolescência continua crescendo, principalmente na fase precoce da mesma3. De 

acordo com dados do Sistema Único de Saúde (SUS) do ano de 2001, 

aproximadamente 24% dos partos no Brasil ocorreram em mães adolescentes1. 

Estudos identificam a existência de riscos em gravidez na 

adolescência, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. As gestantes têm maior 

chance de desenvolver síndromes hipertensivas e anemia, comprometer o estado 

nutricional, apresentar desproporção feto-pélvica, parto prematuro e complicações 

decorrentes de abortos provocados sem adequada assistência. Assim, é considerável 

a possibilidade de morte por complicações da gravidez ou do parto nessa população, 

sendo maior na adolescência precoce que em qualquer outra faixa etária4. 

A gravidez de uma adolescente, geralmente inesperada, provoca 

desorganização em sua vida e de sua família. Mais ainda, a adolescente nem sempre 

está preparada física e emocionalmente para enfrentar essa nova situação e os 

cuidados de um recém-nascido5. A gravidez na adolescência determina interrupção 

da escolarização e da formação profissional, o que acarreta problemas de inserção no 
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mercado de trabalho e perpetua a tendência à pobreza, com riscos sociais para a mãe 

e seus filhos. 

O recém-nascido de mãe adolescente tem maior probabilidade de 

nascer com baixo peso, maior risco de morrer por desnutrição e por problemas 

infecciosos no primeiro ano de vida, de apresentar retardo de desenvolvimento, 

dificuldades escolares, perturbações comportamentais e tóxico-dependência, além de 

também tornar-se pai/mãe na adolescência4. 

Segundo Pinto e Silva, Chinaglia, Surita (2005)1, na adolescência 

ocorrem importantes modificações físicas e psicossociais, e embora atualmente 

exista maior liberdade entre os adolescentes, a gravidez nesse grupo social continua 

sendo, por motivos sociais, econômicos e culturais, fonte de conflito com o círculo 

familiar imediato.  

Não há consenso a respeito do parto na adolescência, acreditando 

alguns que a incidência de cesárea é maior porque a estrutura óssea da bacia ainda 

não estaria completamente formada.   

O acompanhamento adequado do pré-natal, desde as primeiras 

semanas de gestação, permite que a maioria das gestações de adolescentes evolua 

sem intercorrências obstétricas. Entretanto, em muitas situações, as características 

psicossociais, como o reconhecimento tardio da gestação e o medo de assumir a 

gravidez perante a família, impedem que a adolescente faça um pré-natal correto. 

Embora as taxas de complicações obstétricas e clínicas sejam semelhantes às de 

primigestas adultas, a gravidez na adolescência deve ser considerada de risco, pois o 

diagnóstico costuma ser tardio, o que favorece maior número de complicações ou de 

evoluírem para quadros graves. Este risco aumentado teria maior associação com as 

condições psicossociais e econômicas do que com a idade biológica. Portanto, é 
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fundamental que o atendimento e o acompanhamento da adolescente grávida sejam 

realizados por uma equipe multiprofissional6.  

Baixo peso ao nascer (BPN) ocorre devido à prematuridade e à 

restrição de crescimento intra-útero (RCIU) ou a ambos. Tanto a prematuridade 

quanto a RCIU contribuem para o aumento da morbimortalidade perinatal, sendo 

difícil separar os fatores associados à prematuridade dos associados à restrição de 

crescimento. Existe correlação entre esses fatores e nível socioeconômico, uma vez 

que, em famílias com baixas condições socioeconômicas é alta a ocorrência de 

desnutrição, anemia e outras patologias, a assistência pré-natal é inadequada, é 

comum o uso inapropriado de medicamentos, há maior número de complicações 

obstétricas e história de mau passado obstétrico (abortamento, trabalho de parto 

prematuro, prematuridade e recém-nascido de BPN). Entre os demais fatores que 

contribuem para a ocorrência de BPN estão: estado marital (mães solteiras), gestação 

na adolescência, paridade acima de quatro filhos, altura e peso maternos, ordem 

hierárquica de nascimento, peso dos irmãos, classe social e tabagismo materno7.  

O baixo peso ao nascer é considerado um problema de saúde pública 

devido à maior morbimortalidade neonatal, sendo a gestação na adolescência um 

fator de risco para esse desfecho gestacional. Entretanto, na literatura esse conceito é 

contraditório, uma vez que os resultados divergem quando avaliadas as diferentes 

regiões do Brasil. A OMS considera que, entre os filhos de mães adolescentes, a 

idade biológica e as condições psicossociais são igualmente importantes na 

prevalência de BPN8. 

Segundo Santos, Martins e Silva (2008)9, a maior frequência de      

recém-nascidos de baixo-peso é registrada na adolescência, principalmente entre 10 e 

15 anos, sendo decorrente de fatores como: baixo peso materno pré-gestacional, 
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ganho ponderal insuficiente, conflitos familiares e existenciais que retardam a 

procura pela assistência pré-natal, anemia, processos infecciosos e maturidade 

incompleta dos órgãos reprodutores, relacionados com insuficiência placentária. O 

BPN, na gravidez de adolescente, é o indicador mais importante de morbimortalidade 

perinatal.  

Embora a gestação na adolescência seja considerada de maior risco 

para resultados desfavoráveis no peso ao nascer e na idade gestacional, há 

divergência sobre a importância da idade materna na duração da gestação e no peso 

ao nascer, gerando controvérsia quanto a causa da maior prevalência de BPN 

observada. 

2 JUSTIFICATIVA 

Considerando a base de dados do SINASC (2007 e 2008), que mostra 

ocorrência de 16,1% de recém-nascidos de baixo peso no Hospital Regional da Asa 

Sul (HRAS), de 9,0% no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e de 10,1% no 

Hospital Regional de Taguatinga (HRT); 

Que para a população de mães adolescentes essa taxa é significativa; 

Que estudos de gestantes adolescentes podem direcionar esforços no 

sentido de melhorar a assistência ao pré-natal, ao parto e ao puérperio dessa 

população, bem como estimular o aleitamento materno, estreitando os laços afetivos 

entre a mãe adolescente e seu filho; 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as características de uma 

população de gestantes adolescentes, que tiveram recém-nascidos de baixo peso, que 

possam apontar indicadores de possíveis intervenções de promoção à saúde materno-

fetal, como redutoras de desfechos indesejáveis. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Comparar as características de gestantes adolescentes e de gestantes 

adultas que tiveram recém-nascidos de baixo peso, assim como as características 

destes entre si.

3.2 Objetivos específicos 

• Determinar o percentual de recém-nascidos de baixo peso (RNBP) 

com restrição de crescimento intra-uterino (CIUR). 

• Descrever as variáveis demográficas e socioeconômicas de 

gestantes adolescentes e adultas. 

• Identificar o perfil obstétrico de gestantes adolescentes e adultas. 

• Determinar a freqüência de óbitos neonatal precoce dos RNBP de 

mulheres adolescentes e adultas. 

4 SUJEITOS E MÉTODO 

4.1 Natureza do estudo 

Foi realizado estudo transversal, de dados demográficos, 

socioeconômicos maternos dos hábitos de vida, além das condições dos recém-

nascidos com baixo peso, de gestantes adolescentes que tiveram a assistência ao 

parto no Hospital Regional da Asa Sul (HRAS), Hospital Regional da Ceilândia 

(HRC) e Hospital Regional de Taguatinga (HRT), da Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal (SES/DF), no período de um ano.
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4.2 Universo e população em estudo 

No presente estudo aplicou-se questionário junto às puérperas

internadas nas maternidades (Alojamento Conjunto) dos hospitais referidos acima, 

sendo extraídos também dados da DNV, prontuários da mãe e recém-nascido e do 

cartão de pré-natal. No período estudado foram incluídas todas as adolescentes que 

tiveram recém-nascido de baixo peso, com gestação única e recém-nascido vivo. 

Definiu-se como população de mães adolescentes todas as mulheres 

cuja idade se encontrava na faixa etária entre 10 e 19 anos (OMS, 1975)10. Num 

segundo momento foram estratificadas em duas categorias: entre 10 e 17 anos e entre 

18 e 19 anos. 

O grupo controle foi constituído por gestantes adultas (idade > 19 

anos), que também tiveram recém-nascidos de baixo peso e cujo número foi o dobro 

de gestantes adolescentes. Assim, para cada RNBP de mãe adolescente foi incluído o 

RNBP de mãe adulta que nasceu imediatamente antes ou após o RNBP do grupo 

estudo.   

4.3 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada nas maternidades do HRAS, do HRC e 

do HRT durante o período de um ano, obtendo-se as informações do questionário nas 

primeiras 48 horas pós-parto. 

A entrevista foi direcionada por um questionário (Anexo A) 

previamente testado em campo quanto a sua aplicabilidade, para se verificar a 

compreensão das questões e do tempo de aplicação. Foi realizada pelo pesquisador 

principal e por acadêmicos de medicina previamente treinados.  
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4.4 Definições 

Baixo Peso ao Nascer (BPN): foi considerado recém nascido de 

Baixo Peso quando o peso (g) esteve na faixa entre 500g e 2.499g (OMS, 1997)11. 

Pequeno para a Idade Gestacional (PIG): definido por peso abaixo 

do percentil 10 para a idade gestacional, calculada por curvas de crescimento          

intra-uterino12,13. 

Classificação dos recém-nascidos quanto ao peso14:  

• < 1.000g – RN de muito, muito baixo peso (RNMMBP); 

• entre 1.000g e 1.499g – RN de muito baixo peso (RNMBP); 

• entre 1.500g e 2.499g – RN de baixo peso (RNBP). 

Idade Gestacional (IG): considerada como o número de semanas 

completas no momento da resolução da gestação e calculada a partir do primeiro dia 

do último período menstrual (OMS, 1997)11 ou por avaliação ultrassonográfica 

precoce, isto é, até 20 semanas de gestação15. 

Classificação de Recém-Nascidos pela Idade Gestacional (OMS, 

1997)11:  

• Pré-termo – parto ocorrido entre 22 semanas completas e 36 

semanas e 6 dias; 

• Termo – parto ocorrido entre 37 semanas completas e 41 semanas 

e 6 dias; 

• Pós-termo – parto ocorrido com 42 semanas ou mais. 

Idade Materna: definida pelo tempo (em anos completos) no 

momento do parto e classificada em três grupos de acordo com a OMS (1975)10:  

• adolescência precoce – entre 10 e 14 anos; 

• adolescência tardia – entre 15 e 19 anos; 



47

• adulto – maior que 19 anos. 

Os resultados adversos no nascimento foram representados pelas 

variáveis: peso ao nascer menor que 2.500g, idade gestacional menor que 37 

semanas e morbimortalidade neonatal precoce. 

Foram consideradas variáveis indicadoras das condições 

socioeconômicas e demográficas da população de gestantes estudada: escolaridade, 

ocupação familiar e ramo de atividade, renda familiar em salário mínimo, estado 

nutricional, raça / cor da pele da mãe e situação conjugal.  

Para expressar o estilo de vida foram selecionadas variáveis como: 

antecedente familiar de gestação na adolescência, uso de contraceptivos, desejo pela 

gravidez atual, uso de cigarro, consumo de bebida alcoólica e uso de droga ilícita em 

qualquer quantidade durante a gravidez. 

Para caracterizar fatores relacionados à assistência pré-natal/parto 

foram avaliados a paridade, o número de consultas de pré-natal e o tipo de parto. 

Os recém-nascidos vivos foram identificados quanto: sexo, idade 

gestacional, peso ao nascer e índice de Apgar no primeiro e quinto minutos. 

4.5 Análise dos resultados 

Foram consideradas todas as respostas contidas nos questionários e 

nas demais fontes de informações, que permitiram identificar e comparar o perfil 

epidemiológico, socioeconômico e demográfico das gestantes adolescentes com as 

adultas. Foi construído um banco de dados em que, a análise estatística foi realizada 

por meio do programa SPSS versão 17.0, com a intenção de avaliar as associações 

entre variáveis categóricas utilizando-se o teste do qui-quadrado. Adotou-se o nível 

de significância de 5%, de maneira que níveis descritivos (p) inferiores a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significantes. 
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4.6 Questões éticas 

A pesquisa seguiu todas as recomendações da Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos 

(BRASIL, 1996)16 e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES-DF sob 

protocolo nº 378/09.  

As pacientes foram informadas sobre o objetivo do estudo, sobre a 

questão do sigilo e sobre a não obrigatoriedade da participação. Todas assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e nos casos de adolescentes os 

responsáveis também o assinaram. 

5 RESULTADOS 

Foram analisados 948 casos de gestantes que tiveram RNBP em que 

522 (55,1%) recém-nascidos tiveram diagnóstico de restrição de crescimento       

intra-uterino, sendo 194 (37,2%) pré-termo e 328 (62,8%) de termo. A população 

estudada foi estratificada em dois grupos: 316 (33,3%) adolescentes e 632 (66,7%) 

não-adolescentes.  

As características demográficas, socioeconômicas e estilo de vida da 

população de gestantes estudada estão descritas na Tabela 1. A maioria das gestantes 

era da raça não branca (81,3% adolescentes x 80,2% não-adolescentes), não se 

observando diferença significativa entre os dois grupos estudados. Quanto ao estado 

civil, encontrou-se maior porcentagem de mulheres solteiras (30,4%) no grupo de 

adolescentes quando comparado com o grupo de não adolescentes (20,3%). Em 

relação à profissão, o grupo de adolescentes era em sua maioria estudante (50,7%) e 

o grupo de adultas em sua maioria exercia atividade no lar (43,7%) ou remunerada 

(49,2%). A renda familiar da população de adolescentes foi significativamente menor 
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(85,5% com renda familiar até dois salários mínimos) que a da população de adultas 

(30,6% com renda familiar de pelo menos três salários mínimos). Em relação ao grau 

de instrução, na população de adolescentes predominou mulheres que cursaram até o 

ensino fundamental (85,1%), enquanto na população de adultas encontrou-se 47% 

com ensino médio ou superior. Quanto ao uso de substâncias tóxicas, não houve 

diferença significativa entre os grupos adolescente e não-adolescente em relação ao 

uso de cigarro (14,9% x 15,3%), consumo de bebida alcoólica (22,2% x 24,1%) e uso 

de drogas ilícitas (2,2 x 1,4%). Ressalte-se que quase um quarto das gestantes 

estudadas era consumidora de bebida alcoólica. 

Tabela 1 – Características demográficas, socioeconômicas e estilo de vida da 

população de gestantes estudada (Distrito Federal, 2009-2010).

Gestantes  
Não-adolescente 

(n: 632 ) 
Adolescente 

(n: 316 ) 
Características n % n % p 

Raça 
Branca 125 19,8 59 18,7 0,684 
Não-branca 507 80,2 257 81,3 

Estado civil 
Solteira 128 20,3 96 30,4 0,001 
União consensual 504 79,7 220 69,6 

Profissão 
Estudante 45 7,1 160 50,7 0,000 
Do lar 276 43,7 124 39,2 
Atividade remunerada 310 49,2 32 10,1 

Renda familiar 
(SM*) 

< 1 29 4,6 26 8,2 0,000 
1 – 2 409 64,8 244 77,3 
3 – 4 125 19,8 32 10,1 
> 4 68 10,8 14 4,4 

Grau de instrução 

Analfabeta 7 1,1 8 2,5 0,000 
Fundamental 328 51,9 261 82,6 
Médio 265 41,9 47 14,9 
Superior 32 5,1 0 0 

Uso de cigarro 
Sim 97 15,3 47 14,9 0,848 
Não 535 84,7 269 85,1 

Consumo de bebida 
alcoólica 

Sim 152 24,1 70 22,2 0,515 
Não 480 75,9 246 77,8 

Uso de droga ilícita 
Sim 9 1,4 7 2,2 0,373 
Não 623 98,6 309 97,8 

*SM: salário mínimo 
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Na Tabela 2 encontram-se as características reprodutivas da população 

de gestantes estudada. Em relação ao antecedente familiar de gestação na 

adolescência não houve diferença significativa entre gestantes não-adolescentes 

(25,6%) e gestantes adolescentes (27,2%). A porcentagem de gestantes adolescentes 

(31,6%) que usava algum método contraceptivo antes da gestação foi 

significativamente menor que a de gestantes não-adolescentes (46,7%). O 

planejamento (desejo) da gestação foi significativamente menor entre gestantes 

adolescentes (37% x 46,2%). A maioria das adolescentes era primípara, destacando-

se a porcentagem de multíparas (16,8%) entre as mesmas. As adolescentes (65,8%) 

em sua maioria realizaram menos de seis consultas durante o pré-natal, que foi 

significativamente superior a porcentagem de gestantes não-adolescentes (44,6%). 

As intercorrências clínicas aconteceram em menor porcentagem entre as gestantes 

adolescentes (54,9%), quando comparadas com gestantes não-adolescentes (65,1%). 

Em relação à taxa de cesárea, a diferença encontrada entre os grupos de gestantes 

adolescentes e não-adolescentes foi estatísticamente significativa (31,3% x 54,7%). 

Tabela 2 – Características reprodutivas da população de gestantes estudada 

(Distrito Federal, 2009-2010).

Gestantes  

Não-adolescente 
(n: 632 ) 

Adolescente 
(n: 316 ) 

Características n % n % p 

AFGA* SIM 162 25,6 86 27,2 0,601 
NÃO 470 74,4 230 72,8  

Uso de Contraceptivo SIM 295 46,7 100 31,6 0,000 
NÃO 337 53,3 216 68,4  

Gestação desejada SIM 292 46,2 117 37,0 0,007 
NÃO 340 53,8 199 63,0  

Paridade Primípara 264 41,8 263 83,2 0,000 
Multípara 368 58,2 53 16,8  

No. de consultas Pré-natal < 6 282 44,6 208 65,8 0,000 
 6 350 55,4 108 34,2  

Intercorrências Clínicas SIM 411 65,1 173 54,9 0,002 
NÃO 220 34,9 142 45,1  

Tipo de parto Vaginal 286 45,3 217 68,7 0,000 
Cesárea 345 54,7 99 31,3  

*AFGA: antecedente familiar de gestação na adolescência 
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As características dos recém-nascidos da população de gestantes 

estudada encontram-se na Tabela 3. Em relação ao peso do RN, sua estratificação em 

três categorias: RNMMBP (3,3% x 4,4%), RNMBP (10,9% x 13,9%) e RNBP 

(85,8% x 81,7%) não houve diferença significativa entre os grupos não-adolescente e 

adolescente, respectivamente. Em relação ao sexo, não houve diferença significativa 

entre filhos de mães adolescentes (M: 51,6% x F: 48,4%) e mães não-adolescentes 

(M: 45,2% x F: 54,8%). A porcentagem de prematuridade foi semelhante entre 

gestantes adolescentes (39,9%) e não-adolescentes (35,9%). Também não se 

observou diferença entre as porcentagens de óbito neonatal precoce entre os filhos de 

mães adolescentes (4,8%) e mães não-adolescentes (2,7%).  

Tabela 3 – Características dos recém-nascidos da população de gestantes 

estudada (Distrito Federal, 2009-2010).

Gestantes  
Não-adolescente 

(n: 632) 
Adolescente 

(n: 316) 

Características dos recém-nascidos n % n % P 

Peso (g) 

< 1.000 21 3,3 14 4,4 0,261 

1.000 – 1.499 69 10,9 44 13,9 
1.500 – 2.499 541 85,8 258 81,7 

Sexo 
Masculino 285 45,2 163 51,6 0,062 

Feminino 346 54,8 153 48,4 

Maturidade 
Pré-termo 127 35,9 67 39,9 0,376 

Termo 227 64,1 101 60,1 

Óbito neonatal precoce 
SIM 17 2,7 15 4,8 0,091 

NÃO 615 97,3 301 95,2  

Num segundo momento analisou-se apenas o grupo gestante 

adolescente e seu recém-nascido, segundo a estratificação do mesmo pela idade 

materna em < 17 anos e  17 anos. Na Tabela 4 encontram-se as características 

demográficas, socioeconômicas e hábitos de vida das gestantes adolescentes. Dentre 
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as características analisadas, apenas a profissão e o grau de instrução diferenciaram 

as adolescentes do grupo < 17 anos do grupo  17 anos, destacando-se a maior 

porcentagem de estudantes (68,7% x 42,4%) entre as adolescentes do grupo < 17 

anos e de atividade remunerada (11,5% x 7,1%) entre as do grupo  17 anos. Quanto 

ao grau de instrução constatou-se entre as adolescentes do grupo < 17 anos maior 

porcentagem de analfabetismo (4% x 1,8%) e entre as adolescentes do grupo  17 

anos maior porcentagem cursando ensino médio (20,7% x 2,0%). 

Tabela 4 – Características demográficas, socioeconômicas e hábitos de vida das 

gestantes adolescentes estratificadas pela faixa etária em < 17 anos e 

 17 anos (Distrito Federal, 2009-2010).

Gestantes Adolescentes  
< 17 anos 

(n: 99 ) 
 17 anos 
(n: 217 ) 

Características n % n % p 

Raça 
Branca 14 14,1 45 20,7 0,163 
Não-branca 85 85,9 172 79,3 

Estado civil 
Solteira 37 37,4 59 27,2 0,068 
União consensual 62 62,6 158 72,8 

Profissão 
Estudante 68 68,7 92 42,4 0,000 
Do lar 24 24,2 100 46,1 
Atividade remunerada 7 7,1 25 11,5 

Renda familiar 
(SM)* 

< 1 8 8,1 18 8,3 0,969 
1 – 2 78 78,8 166 76,5 
3 – 4 9 9,1 23 10,6 
> 4 4 4,0 10 4,6 

Grau de instrução 
Analfabeta 4 4,0 4 1,8 0,000 
Fundamental 93 94,0 168 77,5 
Médio 2 2,0 45 20,7 

Uso de cigarro 
SIM 17 17,2 30 13,8 0,438 
NÃO 82 82,8 187 86,2 

Consumo de bebida  
alcoólica 

SIM 24 24,2 46 21,2 0,546 
NÃO 75 75,8 171 78,8 

Uso de droga ilícita 
SIM 2 2,0 5 2,3 0,874 
NÃO 97 98,0 212 97,7  

(SM)*: salario mínimo 

Comparando-se os resultados das Tabelas 1 e 4 podemos dizer que a 

maior porcentagem de adolescentes solteiras não teve influência da idade. A maior 
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porcentagem de estudantes no grupo de adolescentes foi influenciada pelo grupo           

< 17 anos. Ter cursado até o nível fundamental sofreu influência do grupo < 17 anos. 

Na Tabela 5 encontram-se as características reprodutivas da população 

de gestantes adolescentes estratificadas nos grupos < 17 anos e  17 anos. Apenas as 

porcentagens de gestações desejadas, de paridade e de intercorrências clínicas foram 

significativamente diferentes entre os grupos. No grupo < 17 anos (27,3%) a 

porcentagem de gestações desejadas foi menor que no grupo  17 anos (41,5%), a 

menor paridade ocorreu no grupo < 17 anos (89,9%) em relação ao grupo  17 anos 

(80,2%) e as intercorrências clínicas ocorreram em maior porcentagem no grupo  17 

anos (58,8%) que no grupo < 17 anos (46,5%).  

Tabela 5 – Características reprodutivas da população de gestantes adolescentes 

estratificada em dois grupos (< 17 anos e  17 anos) - Distrito 

Federal, 2009-2010 

Gestantes Adolescentes  
 < 17 anos 

(n: 99) 
 17anos 
(n: 217) 

Características n % n % P 

AFGA* 
SIM 30 30,3 56 25,8 0,405 

NÃO 69 69,7 161 74,2 

Uso de Contraceptivo 
SIM 26 26,3 74 34,1 0,165 

NÃO 73 73,7 143 65,9 

Gestação desejada 
SIM 27 27,3 90 41,5 0,015 

NÃO 72 72,7 127 58,5 

Paridade 
Primípara 89 89,9 174 80,2 0,032 

Multípara 10 10,1 43 19,8 

No. de consultas de Pr’e-natal 
< 6 64 64,6 144 66,4 0,766 

 6 35 35,4 73 33,6 

Intercorrencias clinicas  
SIM 46 46,5 127 58,8 0,041 

NÃO 53 53,5 89 41,2 

Tipo de parto 
Vaginal 73 73,7 144 66,4 0,190 

Cesárea 26 26,3 73 33,6  
*AFGA: antecedente familiar de gestação na adolescência. 
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Comparando-se esses resultados com os da Tabela 2 verificamos que a 

diferença significativa de gestação não desejada entre adolescentes e                     

não-adolescentes foi determinada pelo grupo < 17 anos e que a porcentagem de 

multíparas e de intercorrências clínicas aumentou com a faixa etária. 

As características dos recém-nascidos de gestantes adolescentes dos 

grupos < 17 anos e  17 anos encontram-se na Tabela 6. Não houve diferença 

significativa entre os grupos estudados e as características analisadas. 

Tabela 6 – Características dos recém-nascidos de gestantes adolescentes 

estratificadas em dois grupos (< 17 anos e  17 anos) - Distrito 

Federal, 2009-2010 

Gestantes adolescentes  
 < 17 anos 

(n: 99) 
 17 anos 
(n: 217 ) 

Características dos recém-nascidos n % n % p 

Peso (g) 

< 1.000 4 4,0 10 4,6 0,790 

1.000 – 1.499 12 12,1 32 14,7 
1.500 – 2.499 83 83,9 175 80,7 

Sexo 
Masculino 43 43,4 120 55,3 0,050 

Feminino 56 56,6 97 44,7 

Maturidade 
Pré-termo 65 65,7 139 64,1 0,309 

Termo 34 33,3 78 35,9 

Óbito neonatal precoce  
SIM 5 5,1 10 4,6 0,722 

NÃO 94 94,9 207 95,4  

Comparando-se os dados das Tabelas 3 e 6 manteve-se a semelhança 

de resultados relacionados às características dos recém-nascidos. 

6 DISCUSSÃO 

A ocorrência de gestação na adolescência apresenta importância 

significativa pela sua freqüência e pelas repercussões socioeconômicas que acarreta. 
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Calcula-se que entre 20% a 25% do total de gestantes brasileiras sejam 

adolescentes17. 

Embora existam dados recentes indicando tendência de declínio na 

freqüência de gravidez entre adolescentes em algumas regiões do Brasil, também há 

dados mencionando a repetição de gravidez nessa população, o que agrava o 

problema18,19. 

A OMS estima que, nos países desenvolvidos o baixo peso ao nascer é 

representado por prematuros (quase dois terços) e nos países subdesenvolvidos por 

recém-nascidos de termo pequenos para a idade gestacional, ou seja, que sofreram 

restrição de crescimento intra-uterino20. 

Segundo a literatura21, a freqüência de RBPN em países desenvolvidos 

varia entre de 6% e 8%, enquanto no Sri Lanka22 essa taxa é de 33,6%. 

De acordo com o Centro Latino-americano de Perinatologia23, a 

restrição do crescimento intra-uterino (RCIU) é um sério problema de saúde dos 

países em desenvolvimento, recebendo pouca atenção para a busca de soluções. 

Assim, sob o ponto de vista de saúde pública, o peso ao nascimento é um importante 

indicador, pois traduz as condições de vida da população feminina e a qualidade da 

assistência pré-natal recebida durante a gravidez24. 

No presente estudo, constituído por 948 casos de recém-nascidos de 

baixo peso (RNBP), encontramos elevada freqüência de restrição de crescimento 

intra-uterino (55,1%) com participação de 37,2% pré-termos e 62,8% de termo.  

No que diz respeito às características demográficas da população de 

gestantes adolescentes e não-adolescentes, que tiveram RNBP, observou-se que não 

houve diferença entre os grupos quanto à raça, ao uso de cigarro, consumo de bebida 

alcoólica e de droga ilícita. Chama atenção que importante porcentagem dessa 
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população apresenta comportamento de risco, representado pela ingestão de bebida 

alcoólica (cerca de 25%) e pelo tabagismo (cerca de 15%). Apesar da limitação 

desses resultados, representada pela falta de determinação da quantidade e tempo de 

uso, a freqüência merece destaque, pois esses hábitos estão relacionados com o BPN 

e até com a RCIU. Esses dados indicam a necessidade de se estabelecer estratégias 

no planejamento do pré-natal, independente dos grupos aqui estudados.  

Quanto ao estado civil verificou-se associação estatisticamente 

significante entre o BPN e filhos de mães solteiras no grupo de adolescentes (30,4%), 

que apresentou maior percentual que o das não-adolescentes (20,3%). A literatura é 

controversa ao relatar que a ausência do pai está associada ao BPN25,26. Entretanto 

verificou-se, em população de mães adolescentes do Rio de Janeiro, que as mulheres 

de piores condições sociodemográficas e psicossociais eram mais jovens e solteiras27. 

Evidenciaram-se diferenças quanto à profissão das mães adolescentes, 

quando comparadas com as não-adolescentes, com predomínio nas primeiras de 

estudantes (50,7% x 7,1%) e de atividade remunerada entre as não-adolescentes 

(49,2% x 10,1%). Esse achado é esperado decorrente da faixa etária, uma vez que a 

maioria das adolescentes são estudantes e que a legislação trabalhista brasileira limita 

o vínculo empregatício para menores de 18 anos. Portanto, a idade é o fator 

determinante para que não tenham ainda capacitação profissional por serem muito 

jovens e nem exerçam uma atividade remunerada28. Entretanto, é conhecido que a 

ocorrência de gravidez no período escolar determina prejuízo na formação dessa 

população, uma vez que a taxa de evasão é considerável, interrompendo o processo 

de formação. Segundo Dallas (2004)29, a gravidez na adolescência aumenta a 

freqüência de mães adolescentes que abandonam os estudos para cuidar de seu filho. 

Para a literatura, ter filhos na adolescência aumenta a chance de afastamento da 
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escola e do trabalho, e consequentemente, a baixa escolaridade reduz a chance de 

uma profissionalização e conseqüente aquisição de um bom emprego30,31. 

Segundo o Ministério da Saúde (2005)32, a ocorrência precoce da 

gestação determina atraso escolar e gastos relacionados à maternidade e constituição 

da família, que causarão dificuldades impedindo o desenvolvimento escolar e por sua 

vez afetando sua inserção no mercado de trabalho. Isso colabora para perpetuar o 

ciclo de pobreza, prejudicando a qualidade de vida dessas adolescentes. 

 Em relação à renda familiar, nota-se que a população de adolescentes 

(85,5%) tende a se concentrar nas rendas mais baixas (  2SM). Esses resultado está 

em acordo com a literatura que também mostra maior porcentagem de baixa renda 

em mães adolescentes em relação a outros grupos33,34. 

Em relação ao grau de instrução, já era de se esperar que gestantes 

adultas tenham maior grau de instrução uma vez que mães adolescentes, 

principalmente as precoces, não tenham idade suficiente para terem concluído 

mesmo o ensino médio. Assim, a maior porcentagem de gestantes adolescentes se 

concentra nos graus de instrução inferiores (85,1% cursaram até o ensino 

fundamental) enquanto as gestantes adultas se concentrarem em faixas mais elevadas 

(47,0% cursaram o ensino médio ou superior). Chama atenção que, na população 

estudada apenas 41,9% das gestantes não-adolescentes terminaram o ensino médio. 

Quando foram analisadas apenas as gestantes adolescentes, esse fato também está 

presente, pois no grupo com faixa etária  17 anos houve menor porcentagem de 

gestantes (77,5%) que terminaram o ensino fundamental, quando comparadas com o 

grupo de faixa etária < 17 anos (94%).      

O baixo grau de instrução é um fator de risco para o resultado 

perinatal, uma vez que as gestantes adolescentes de baixa escolaridade comparecem 
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menos às consultas de pré-natal e têm filhos de baixo peso. Existem diferentes 

fatores sociais e econômicos que ainda podem comprometer o processo de 

escolarização35. 

No que se refere às características reprodutivas da população estudada 

observou-se que em relação ao antecedente familiar de gestação na adolescência 

(AFGA) não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos (não-

adolescente e adolescente), o mesmo acontecendo quando se analisou os grupos de 

adolescentes com menos que 17 anos e com pelos menos 17 anos. A literatura aborda 

esse aspecto em relação a repetição de gravidez na adolescência,  afirmando que a 

repetição da gravidez na adolescência ocorre também por influência de antecedente 

familiar de gestação nesse período, contribuindo para o agravamento das taxas de 

gravidez nessa faixa etária36. 

Em relação ao uso de métodos contraceptivos antes da gestação, os 

resultados evidenciam que apenas 31,6% das adolescentes, comparadas com as não-

adolescentes, cuja taxa foi significativamente maior (46,7%), apesar de também ser 

baixa. A não adesão aos métodos contraceptivos é um dos fatores relacionados à 

ocorrência da gravidez30,37. Estudo realizado em uma unidade de saúde de Fortaleza 

mostrou que, entre as adolescentes, o uso de métodos contraceptivos não foi 

suficiente para evitar uma gravidez precoce37. Considerando-se as repercussões 

negativas de uma gestação na adolescência, recomenda-se que as adolescentes 

compareçam nas consultas pós-parto e participem do programa de planejamento 

familiar, para ter acesso, conhecer e aprender a utilizar os métodos contraceptivos de 

maneira eficaz38 . 

O planejamento da gestação foi significativamente menor no grupo de 

adolescentes (37%) em relação ao grupo de não-adolescentes (46,2%), e essa maior 
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porcentagem sofreu influência do grupo de adolescentes com idade inferior a 17 

anos, cuja taxa foi de apenas 27,3%. A gestação na adolescência está fortemente 

relacionada com o início cada vez mais precoce da puberdade, permitindo que 

aconteça cada vez mais cedo a primeira relação sexual e com a prática sexual 

desprotegida. Assim, o não-planejamento deve-se à falta de conhecimento da 

dinâmica do próprio corpo, de orientação ou de oportunidade de acesso aos métodos 

contraceptivos, o que é mais freqüente entre as adolescentes, principalmente na 

adolescência precoce. Portanto, é de suma importância implementar a realização do 

planejamento familiar para prevenir gravidez não desejada nessa população32,39 e de 

se implantar ou ampliar os programas de educação sexual nas escolas40,41. 

Em relação à paridade, no presente estudo, o maior percentual de 

adolescentes primíparas (83,2%), inclusive na faixa etária < 17 anos (89,9%), está 

em acordo com a literatura42,43. Apesar disso, verificou-se um percentual elevado de 

adolescentes multíparas (16,8%), influenciado pela taxa verificada no grupo  17 

anos (19,8%), reforçando a necessidade de melhorar os programas de planejamento 

familiar para reduzir os riscos de gravidez precoce, e indiretamente de abandono dos 

estudos, de exposição ao desemprego e de perpetuação da pobreza44,45. 

Em relação ao número de consultas, a taxa de adolescentes (34,2%) 

que cumpriu a norma do Ministério da Saúde (BRASIL, 2000), de realizar no 

mínimo seis consultas, foi significativamente menor que a taxa de não-adolescentes 

(65,8%), sem influência dos grupos de adolescentes (< 17 anos e  17 anos). Esse 

achado concorda com outros estudos, que relacionaram gestação na adolescência e 

baixa adesão ao pré-natal25,39,46. 

A adesão das gestantes ao pré-natal está relacionada com a qualidade 

da assistência prestada pelos serviços e profissionais de saúde, sendo necessário no 
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mínimo seis consultas de pré-natal para a redução das taxas de mortalidade materna e 

perinatal. Com certeza existem outros fatores específicos da população de 

adolescentes, como o fator de ser em sua maioria uma gestação não desejada e a 

dificuldade de notificar e de ser aceita pela família, que dificultam a marcação da 

primeira consulta e acompanhamento no pré-natal47. Assim, em relação a assistência 

pré-natal, as adolescentes sempre estão em desvantagem a outros grupos etários34,48.  

Com relação às intercorrências clínicas, houve diferença significativa 

entre os dois grupos, com menor porcentagem entre adolescentes (54,9%) quando 

comparadas com não-adolescentes (65,1%). Essa diferença sofreu influência da 

população de adolescentes com idade < 17 anos, cuja porcentagem foi de 46,5%. 

Ressalte-se que essas intercorrências na gestação precoce são importantes devido às 

conseqüências para a saúde da adolescente49. Alguns autores relatam que a gravidez 

na adolescência aumenta o risco de complicações obstétricas, perinatais e neonatais, 

fato não observado por outros, que não verificam aumento do risco dessas 

complicações na gestante adolescente, quando comparada com a adulta49,50. O 

Comitê da Academia Americana de Pediatria (2005) afirma que, na gestação de 

adolescentes com idade inferior a 17 anos as taxas de complicações médicas são 

maiores do que as de não-adolescentes, e que este risco aumenta à medida que 

diminui a idade materna. Esses riscos seriam decorrentes de fatores biológicos e 

sociais51. 

A taxa de cesárea, nos dois grupos estudados, esteve acima da 

recomendada pela OMS (até 15%), porém foi significativamente menor no grupo de 

adolescentes (54,7% x 31,3%), decorrente da menor taxa no grupo de adolescentes 

com idade < 17 anos (26,3%). Esse fato é interessante, pois reduz a chance dessas 

mulheres terem seu próximo parto resolvido por cesariana. Alguns estudos indicam 

que as intercorrências no pré-natal justificam as maiores taxas de parto cesáreo em 
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gestantes adolescentes28,49, o que estaria em acordo com o presente estudo, uma vez 

que, a taxa de intercorrências clínicas foi menor no grupo de adolescentes assim 

como a taxa de cesárea, assim como no grupo de adolescentes com idade < 17 anos, 

a taxa de intercorrências clínicas e de cesárea foram menores que no grupo de 

adolescentes com idade  17 anos.      

A literatura é contraditória quanto as taxas de cesarianas nas gestantes 

adolescentes, pois alguns autores confirmam maior taxa de cesarianas nessa faixa 

etária52,53 outros registram menor taxa em adolescentes do que em outras faixas de 

idade9,54. Dados referentes aos Estados Unidos mostram 13,8% de cesáreas entre 

adolescentes e 23,5% em não-adolescentes55. 

Segundo dados do Ministério da Saúde houve queda de mais de 22% 

no número de partos na adolescência, na rede pública, nos últimos cinco anos. Entre 

2000 e 2009, a queda foi de 34,6%, atribuindo-se essa tendência as campanhas 

destinadas aos adolescentes e à ampliação do acesso ao planejamento familiar. 

A política de incentivo do Sistema Único de Saúde brasileiro estimula 

a redução de partos operatórios, a fim de reduzir os custos para a saúde e otimizar a 

recuperação das mães. O Brasil é um dos países com maiores taxas de cesáreas no 

mundo. 

Entre as características dos recém-nascidos da população de gestantes 

estudada verificamos que não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos estudados em relação ao peso do RN, sexo, maturidade e óbito neonatal 

precoce, dados que se confirmaram na comparação entre adolescentes de faixa etária 

< 17 anos e  17 anos. Sabe-se que, a associação entre baixo peso e gravidez na 

adolescência ainda não está totalmente definida56, uma vez que os resultados de 

alguns estudos confirmam essa associação8 enquanto outros57 enfatizam que gestação 

na adolescência não influencia a ocorrência de baixo peso. 
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Com relação ao sexo do RN, não houve associação significativa entre 

os grupos, mas há estudo que detectou associação estatisticamente significante entre 

o baixo peso e o sexo feminino, pois para a mesma idade gestacional as meninas 

apresentam menor peso que os meninos58. 

Com relação à maturidade do RN verificou-se que, nos dois grupos 

estudados, a maioria dos recém-nascidos era de termo. A porcentagem de 

prematuridade foi semelhante entre recém-nascidos de baixo peso de gestantes 

adolescentes e não-adolescentes (39,9% x 35,9%). Há relatos de autores referindo 

maior porcentagem de prematuridade e de baixo peso ao nascer entre gestantes 

adolescentes49,50, justificando-se esses achados pelo baixo nível socioeconômico, 

nutrição inadequada, estresse e ansiedade50. 

Com relação as taxas de óbito neonatal precoce não se observou 

diferença significativa entre recém-nascidos de baixo peso de mães  adolescentes e 

não adolescentes (4,8% x 2,7%). Segundo a literatura59,60, o achado de maiores taxas 

de mortalidade em recém-nascidos de adolescentes refletem as condições 

socioeconômicas e demográficas das famílias e não a idade da gestante. 

7 CONCLUSÕES 

O presente estudo, de uma população do Distrito Federal, constituída 

por mães adolescentes que tiveram recém-nascidos com baixo peso, permitiu 

concluir que: 

• suas características demográficas, socioeconômicas e de estilo de 

vida mostraram que entre gestantes adolescentes, quando 

comparadas com gestantes adultas, existe maior porcentagem de 

solteiras, de estudantes sem atividade remunerada, pertencentes a 
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famílias com baixa renda (até dois salários mínimos) e maior 

porcentagem com nível de instrução fundamental. 

• as características reprodutivas das gestantes adolescentes, 

comparadas com gestantes adultas, caracterizaram-se por menor 

porcentagem de uso de contraceptivo, de gravidez desejada, de 

realização de pelo menos seis consultas de pré-natal, de 

intercorrências clínicas e de parto cesárea. 

• as características dos recém-nascidos (peso, sexo, idade 

gestacional ao nascer e óbito neonatal precoce) foram semelhantes 

entre gestantes adolescentes e gestantes adultas. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO: 

Iniciais: _____________________               Registro:__________________ 

Procedência:______________________ Endereço: __________________________ 

Idade: ________ Raça: (    ) Branca    (    ) Não-branca 

Estado civil: (    ) solteira     (    ) união estável 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS: 

Renda familiar em salário mínimo : (    ) Menor que 1         (    ) De 1 a 2  

                                                          (    ) De 3 a 4                (    ) Maior que 4 

Grau de escolaridade: 

(    ) Fundamental incompleto    (    ) Fundamental completo 

(    ) Médio incompleto              (    ) Médio completo 

(    ) Superior incompleto           (    ) Superior completo  

Ocupação familiar e ramo de atividade: __________________________________ 

Estado nutricional em que avaliará o ganho ponderal: 

(    ) Adequado                           (    ) Inadequado
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ESTILO DE VIDA: 

Tem casos de gestação na adolescência na família: (    ) SIM    (    ) NÃO 

Usava algum método contraceptivo: (    ) SIM (    ) NÃO     

                                                           Qual? ________________ 

Desejo por esta gravidez: (    ) SIM                  (    )NÃO 

Uso de cigarro em qualquer quantidade durante a gravidez: (    ) SIM          (    ) NÃO 

Consumo de bebida alcoólica em qualquer quantidade durante a gravidez: (    ) SIM  

(    ) NÃO 

Uso de droga Ilícita em qualquer quantidade na gravidez:     (    ) SIM      (    ) NÃO 

DADOS OBSTÉTRICOS: 

Paridade: ________________                Nº consultas de pré-natal: ______________ 

IG na resolução da gestação: __________       Tipo de parto: __________________ 

DADOS NEONATAIS: 

Capurro: ________ Apgar: 1º minuto____ 5º minuto____ Peso: _______  

Estatura: ________ Sexo:_______ PC: ________ 

Pré-termo: (    ) AIG   (    ) PIG   (    ) GIG 

Termo: (    ) AIG    (    ) PIG   (    ) GIG 

Pós-termo: (    ) AIG   (    ) PIG   (    ) GIG 

Recém-nascido: (    ) Alta      (    ) Internado por mais que 7 dias     (    ) Óbito 

INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DA GESTANTE NO PRÉ-NATAL: 
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ANEXO B – PARECER DO PROJETO NO CEP/SES-DF 
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ANEXO C – ANÁLISE DA EMENDA AO PROJETO NO CEP/SES-DF 
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