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RESUMO

Introdução: A prevalência de nascimento pré-termo vem aumentando nos últimos
anos e é atualmente um problema de saúde pública mundial, sendo responsável por
significante mortalidade neonatal e morbidades infantil e na vida adulta. As causas
são multifatoriais e estão relacionadas às dimensões socioeconômica, psicossocial e
biológica que se interrelacionam e se sobrepõem. Os fatores de risco diferem entre
as populações e grupos étnicos, no entanto, ainda não estão claros quais e como os
determinantes etiológicos estão envolvidos. As estratégias de cuidado pré-natal
desenvolvidas tem sido insuficientes para a prevenção. Objetivo: estudar os fatores
de risco para o nascimento pré-termo em crianças nascidas de partos hospitalares de
mães residentes no município de Campina Grande/PB, Brasil. Métodos: O desenho
foi um caso-controle de base populacional, que foi realizado no período de junho de
2008 a maio de 2009. Os casos foram nascidos com menos de 37 semanas
gestacionais e os controles os nascidos com 37 semanas ou mais. A idade
gestacional foi definida em semanas utilizando-se critérios de seleção baseados na
acurácia da estimativa. Foram realizadas entrevistas com as mães e coleta de
registros hospitalares. Foram selecionados 341 casos e 424 controles. A análise foi
baseada em modelo de regressão múltipla hierarquizada. Resultados: os fatores de
risco para nascimento pré-termo foram: filho anterior pré-termo (OR=2,32; IC 95%:
1,25-4,29), assistência pré-natal inadequada (categoria II – três ou mais prérequisitos negativos) (OR=2,15; IC 95%: 1,40-3,27), ganho ponderal materno
insuficiente (OR=2,33; IC 95%: 1,45-3,75), dano físico materno durante a gestação
(OR=2,10; IC 95%: 1,22-3,60), hipertensão arterial na gestação com eclâmpsia
(OR=17,08; IC 95%: 3,67-79,43) e sem eclâmpsia (OR=6,42; IC 95%: 3,50-11,76),
internação durante a gestação (OR=5,64; IC 95%: 3,47-9,15), alteração do volume
amniótico (OR=2,28; IC 95%: 1,32-3,95); sangramento vaginal (OR=1,54; IC 95%:
1,01-2,34) e gestação múltipla (OR=22,65; IC 95%: 6,22-82,46). Segundo o mesmo
modelo, a renda familiar per capita menor que um salário mínimo foi fator protetor
(OR=0,63; IC 95%: 0,39-0,99). Conclusão: Os fatores de risco foram semelhantes
ao observado em outros estudos nacionais e internacionais, a não ser para o
resultado da variável do nível socioeconômico. A elevada prevalência da pobreza e
baixa escolaridade, maior que em estudos realizados na Região Sul, tanto nos casos
como nos controles, pode ter contribuído para esse resultado. Estudos adicionais são
necessários para o aprofundamento do conhecimento sobre a complexidade das
cadeias causais no parto pré-termo, em diferentes contextos e a diferenciação pelos
subtipos, espontâneo e indicado.
Descritores: Nascimento pré-termo, fatores epidemiológicos, estudo caso-controle.
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