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Introducao: A prematuridade e baixo peso ao nascer são considerados importantes problemas de saúde pública por serem as principais
causas de morbimortalidade, podendo resultar em alteração do desenvolvimento neuromotor. No Brasil, o índice de prematuridade e
baixo peso tem aumentado, porém as causas desses nascimentos ainda são pouco conhecidas.

Objetivos: Verificar a associação dos fatores biológicos, socioeconômicos, comportamentais, demográficos e de assistência à saúde com
a prematuridade e o baixo peso ao nascer.

Método: Estudo caso-controle, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CAAE: 61055716.4.0000.5147),
realizado com puérperas usuárias do Sistema Único de Saúde, cujo parto ocorreu no ano de 2017, no Hospital Municipal de Governador
Valadares. Foram considerados “casos” as puérperas de nascidos vivos prematuros e/ou com baixo peso ao nascer. Os “controles” foram
selecionados por meio de pareamento com os “casos”, sendo incluídas as puérperas cujo nascidos vivos eram a termo e com peso
adequado, do mesmo gênero e que nasceram na mesma data. Para cada “caso” foram selecionados dois “controles”. Foram excluídos
malformações congênitas e síndromes genéticas. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com as puérperas, ainda durante
internação hospitalar e informações complementares foram obtidas pela análise de prontuário e cartão de pré-natal. A associação entre as
variáveis estudadas com a prematuridade e baixo peso ao nascer foi verificada pelo teste Qui-quadrado.

Resultados: Participaram deste estudo 348 puérperas (116 casos e 232 controles), sendo 57,2% dos nascidos vivos do gênero masculino.
Apresentaram associação estatisticamente significativa com a prematuridade e o baixo peso ao nascer as seguintes variáveis: gestação
gemelar (p<0,01); doenças maternas como diabetes gestacional, ruptura precoce das membrana, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, sangramento
vaginal, contrações prematuras e oligohidrâmnio (p<0,01); ter sofrido algum tipo de violência física, sexual ou psicológica durante o
período gestacional (p<0,01); ausência de cobertura pela Unidade de Atenção Primária à Saúde no local de moradia (p=0,03); não ter
vacinado durante a gestação (p<0,01). Os fatores socioeconômicos não apresentaram associação significativa.

Conclusão: Este estudo aponta como fatores determinantes para prematuridade e baixo peso ao nascer a gestação gemelar, doenças
maternas durante a gestação, violência doméstica e a inadequada assistência à saúde da gestante. É fundamental investir em melhor
atenção no pré-natal, abordando o controle das doenças maternas e riscos na gravidez."
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