Porcentaje de nacimientos con insuciencia ponderal / Percentatge de naixements amb insuciència ponderal
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Nombre del Indicador:
Porcentaje de nacimientos con insuciencia ponderal
Código:
02153180
Tema:
Población
Subtema:
Movimiento natural de la población
Denición y forma de cálculo:
Cociente del número de nacimientos con insuciencia
ponderal respecto al total de nacimientos de madres
residentes en la ciudad durante el año de referencia.
Fuentes de la Información:
Movimiento Natural de la Población (MNP). Instituto
Nacional de Estadística (INE).
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje
Observaciones e Interpretación:
El peso al nacer es la primera medida del peso realizada
después del nacimiento. Debe obtenerse preferentemente
dentro de la primera hora de vida antes de que ocurra
la pérdida signicativa postnatal de peso. Se considera
insuciencia ponderal al nacimiento con bajo peso, es
decir, aquel en el que el peso al nacer es menor de
2.500 gramos. Este porcentaje se ha calculado sobre
todos aquellos nacimientos en los que consta el peso al
nacimiento. Los datos de nacimientos provienen de la
explotación estadística del chero de microdatos del MNP
disponible en la página Web del INE.

Nom de l'Indicador:
Percentatge de naixements amb insuciència ponderal
Codi:
02153180
Tema:
Població
Subtema:
Moviment natural de la població
Denició i forma de càlcul:
Quocient del nombre de naixements amb insuciència
ponderal respecte al total de naixements de mares residents
a la ciutat durant l'any de referència.
Fonts de la Informació:
Moviment Natural de la Població (MNP). Institut Nacional
d'Estadística (INE).
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:
Expressat en percentatge
Observacions i Interpretació:
El pes al nàixer és la primera mesura del pes realitzada
després del naixement. Deu obtindre's preferentment dins
de la primera hora de vida abans de que ocòrrega la pèrdua
signicativa postnatal del pes. Es considera insuciència
ponderal al naixement amb baix pes, és adir, aquell en
el que el pes al nàixer és menor de 2.500 grams. Aquest
percentatge s'ha calculat sobre tots aquells naixements en
els que consta el pes al naixement. Les dades de naixements
provenen de l'explotació estadística del txer de microdades
del MNP disponibles a la pàgina Web de l'INE.

