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RESUMO 

A mortalidade neonatal sofre influência de uma complexa relação de fatores 
socioeconômicos, assistenciais e biológicos. Nas duas últimas décadas a mortalidade nos 
períodos peri e neonatal não sofreu declínio significativo, devido à permanência dos elevados 
níveis de mortalidade por fatores ligados à gestação e ao parto. Atualmente, a mortalidade 
neonatal representa 60% a 70% da mortalidade infantil em todas as regiões brasileiras. 
Estudos desenhados para investigar os fatores determinantes da mortalidade neonatal têm sido 
amplamente desenvolvidos no Brasil, no entanto, estudos do tipo caso controle utilizando 
dados primários não foram desenvolvidos na cidade de Fortaleza-Ce nos últimos anos. O 
estudo objetivou determinar os fatores associados aos óbitos neonatais em Fortaleza-Ce no 
ano de 2009. Constituíram os objetivos específicos dessa casuística: descrever as 
características socioeconômicas e demográficas das mães e dos recém-nascidos para os casos 
(óbitos neonatais) e os controles (recém-nascidos sobreviventes), identificar as características 
relacionadas à assistência pré-natal, parto e ao recém-nascido dos óbitos neonatais e dos 
recém-nascidos sobreviventes e determinar os fatores preditores da mortalidade neonatal 
utilizando modelagem hierarquizada. Quanto aos aspectos metodológicos, tratou-se de um 
estudo do tipo caso-controle, com 132 casos de óbitos neonatais e 264 controles obtidos entre 
os sobreviventes ao período neonatal. Para os casos foram consideradas as crianças nascidas 
vivas e que morreram antes de completar 28 dias de vida e como controles as que 
permaneceram vivas neste período, nascidas em Fortaleza-Ce e filhos de mães residentes no 
município. As informações foram obtidas através de entrevistas domiciliares por meio de 
questionário estruturado. As variáveis foram agrupadas em quatro blocos hierárquicos de 
acordo com modelo conceitual: bloco1-características socioeconômicas e demográficas; 
bloco2-características maternas, história reprodutiva, morbidade materna, comportamento 
materno, apoio social e exposição à violência; bloco 3-características da assistência no pré-
natal e parto; bloco 4-sexo e condições de saúde do recém-nascido. O modelo de análise de 
regressão logística hierarquizada identificou como fatores associados ao óbito neonatal: bloco 
1- raça materna com efeito protetor para raça parda e negra (OR: 0,23; IC 95% 0,09-0,56); 
bloco 3- tempo gasto entre o deslocamento de casa ao hospital igual ou superior a 30 minutos 
(OR: 3,12; IC 95% 1,34-7,25), tempo inferior à 1 hora ou superior ou igual a 10 horas entre a 
internação e o parto (OR: 2,43; IC 95% 1,24-4,76) e pré-natal inadequado (OR: 2,03; IC 95% 
1,03-3,99); bloco 4- baixo peso ao nascer (OR:14,75; IC 95% 5,26-41,35), prematuridade (OR: 
3,41; IC 95% 1,29-8,98 ) e sexo masculino (OR: 2,09; IC 95% 1,09-4,03). Essa casuística 
revelou aspectos na determinação das mortes neonatais relacionados à qualidade da 
assistência pré-natal oferecida às gestantes, à oferta dos leitos hospitalares, indicando a 
peregrinação das gestantes em busca de maternidades, bem como aspectos relacionados à 
assistência direta ao trabalho de parto, traduzido pelo determinante tempo superior a 10 horas 
decorrido entre a internação da gestante e o parto. 

Descritores: Mortalidade infantil; Mortalidade neonatal; Estudos de casos e controles; 
Fatores de risco. 
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ABSTRACT 

Neonatal mortality is influenced by a complex interplay of socioeconomic, biological and 
social assistance. In the last two decades the mortality in the perinatal and neonatal periods 
not suffered significant declines, due to persistent high levels of mortality factors related to 
pregnancy and childbirth. Currently, neonatal mortality accounts for 60% to 70% of infant 
mortality in all regions of Brazil. Studies designed to investigate the determinants of neonatal 
mortality have been widely developed in Brazil, however, case-control studies using primary 
data have not been developed in the city of Fortaleza-Ce in recent years. The study aimed to 
determine factors associated with neonatal deaths in Fortaleza in 2009. Were the specific 
objectives of this series to describe the socioeconomic and demographic characteristics of 
mothers and newborns in cases (neonatal deaths) and controls (newborn survivors), to identify 
the features related to prenatal care, childbirth and newborn and neonatal deaths of infants 
surviving and determine predictors of neonatal mortality using hierarchical modeling. 
Methodological terms, this was a study of case-control, with 132 cases of neonatal deaths and 
264 controls obtained among survivals of the neonatal period. For cases were considered 
children born alive and died before 28 days of life and how those controls remained alive 
during this period, born in Fortaleza-Ce and children of mothers living in the city. The 
information was obtained through home interviews using a structured questionnaire. Variables 
were grouped into four groups according to hierarchical conceptual model: Block 1-
socioeconomic and demographic characteristics; bloco2-maternal characteristics, reproductive 
history, maternal morbidity, maternal behavior, social support and exposure to violence; 3-
block handling characteristics of the pre prenatal and childbirth; block 4-sex and health of the 
newborn. The model of hierarchical logistic regression analysis identified factors associated 
with neonatal death: Block 1 - maternal race with a protective effect against brown and black 
race (OR: 0.23, 95% CI 0.09 to 0.56), block 3 - between the time spent commuting from 
home to hospital less than 30 minutes (OR: 3.12, 95% CI 1.34 to 7.25), less than 1 hour or 
greater than or equal to 10 hours between admission and delivery (OR: 2.43, 95% CI 1.24 to 
4.76) and inadequate prenatal care (OR: 2.03, 95% CI 1.03 to 3.99) Block 4 - low weight birth 
(OR: 14.75, 95% CI 5.26 to 41.35), prematurity (OR: 3.41, 95% CI 1.29 to 8.98) and male 
(OR: 2.09, CI 95% 1.09 to 4.03). This series has revealed aspects of the determination of 
neonatal deaths related to the quality of prenatal care offered to pregnant women, supply of 
hospital beds, indicating the pilgrimage of pregnant women seeking maternity, as well as 
aspects related to direct assistance to labor, translated determining the time over 10 hours 
elapsed between admission and delivery in pregnant women. 

Keywords: Infant mortality; Neonatal mortality (Public Health); Case-control studies; Risk 
factors  
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 O coeficiente de mortalidade infantil 

 

 

O coeficiente de mortalidade infantil (CMI) é um indicador de saúde utilizado 

para retratar as condições de vida de uma população. Representa a proporção de crianças que 

morrem antes de completar um ano de vida, parcela mais vulnerável da população. É 

calculado dividindo-se o número de óbitos de menores de um ano de idade pelo total de 

nascidos vivos (NV) do mesmo ano multiplicado por uma base exponencial. Sua interpretação 

é a estimativa do risco de um nascido vivo morrer durante o primeiro ano de vida (DUARTE, 

2007; SILVA, 2008). 

Os coeficientes de mortalidade infantil são classificados em altos (50/1.000 NV 

ou mais), médios (20-49/1.000 NV) e baixos (menores de 20/1.000 NV), em função da 

proximidade ou distância dos valores já alcançados em sociedades mais desenvolvidas 

(BRASIL, 2004). Países desenvolvidos como Canadá, Japão e Suécia apresentam CMI entre 

4/1.000 nascidos vivos e 6/1.000 nascidos vivos. No outro extremo estão os países 

subdesenvolvidos como Angola, Afeganistão e Nigéria com valores em torno de 170 

óbitos/1.000 nascidos vivos (DUARTE, 2007). 

No Brasil entre 1990 e 2000 a taxa de mortalidade infantil apresentou queda de 

31%, mesmo diante de um contexto desfavorável de crescimento econômico, renda e trabalho.  

Essa redução, especialmente na mortalidade por causas evitáveis, não refletiu a superação das 

desigualdades existentes no país, mas revelou que possivelmente somente os municípios mais 

ricos e os grupos populacionais mais privilegiados se beneficiaram com as estratégias 

utilizadas (BEZERRA FILHO et al., 2007; BOING; BOING, 2008). Entre os anos de 2000 e 

2002 ocorreram 63.265 óbitos por causas evitáveis em crianças menores de um ano nos 

municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. No mesmo período no Ceará, também 

foi observado uma tendência de declínio da taxa de mortalidade infantil, variando de 

66,8/1.000 NV em 1991 para 39,8/1.000 NV em 2000, representando uma queda de 40,4% 

(BEZERRA FILHO et al., 2007). 

Segundo Duarte (2007), o declínio do coeficiente de mortalidade infantil guarda 

relação direta com as mudanças ocorridas no Sistema de Saúde Brasileiro, como a 

implantação do Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 e às alterações no sistema de 
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financiamento decorrentes da Norma Operacional Básica nº. 1 (NOB-96) . Mesmo assim, o 

coeficiente de mortalidade infantil permanece alto, sendo o Brasil apontado como detentor da 

maior desigualdade social na mortalidade infantil (BEZERRA FILHO et al., 2007; BOING; 

BOING, 2008). 

Alguns fatores relacionados à mortalidade infantil são bem conhecidos e descritos 

pela literatura científica tais como: condições biológicas maternas e infantis (idade da mãe, 

paridade, intervalo entre os partos, prematuridade, baixo peso ao nascer, retardo no 

crescimento intra-uterino); condições ambientais (existência dos serviços de saúde e da 

acessibilidade da população, abastecimento de água potável e saneamento básico adequados, 

poluição) e principalmente as condições socioeconômicas (moradia, trabalho, renda, 

escolaridade, proteção social) (VIDAL et al., 2003; DUARTE, 2007). 

Guimarães et al. (2003) reforçam relatando que os riscos de adoecer e morrer 

estão diretamente relacionados aos diferentes padrões de condições de vida a que estão 

submetidos os grupos populacionais em suas diversas frações. 

O coeficiente de mortalidade infantil subdivide-se em dois componentes: neonatal 

(óbitos de crianças durante os primeiros 27 dias de vida em cada mil nascidos vivos) e pós-

neonatal (óbitos ocorridos entre o 28º dia de vida até 11 meses e 29 dias de idade, por cada 

mil nascidos vivos). O componente neonatal pode ser dividido ainda em precoce (0 a 6 dias) e 

tardio ( 7 a 27 dias). As causas de morte entre esses componentes se comportam de maneira 

diferente, sofrendo influência de diversos fatores. (MENDES; OLINTO; COSTA, 2006; 

DUARTE, 2007).  

O componente pós-neonatal é mais sensível à melhoria das condições de vida e à 

intervenções do setor saúde. Entretanto, o componente neonatal sofre influência de fatores 

relacionados à gestação, assistência ao parto e acesso à assistência neonatal, sendo mais difícil 

e lenta sua redução (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; GUIMARÃES et al., 2003; VIDAL 

et al., 2003; FERRARI et al., 2006;  MENDES; OLINTO; COSTA, 2006; AQUINO et al., 

2007; SCHOEPS et al., 2007).  

O declínio da mortalidade infantil tem sido evidenciado em muitos países e 

também no Brasil, principalmente em função da redução da mortalidade pós-neonatal que 

passou a representar 36% dos óbitos ocorridos em menores de 5 anos (CARVALHO; 

GOMES, 2005). Contudo, essa redução nas taxas de mortalidade infantil não ocorre de forma 

homogênea entre as diferentes regiões do país. As regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste vêm 

apresentando as maiores reduções no indicador. No Rio Grande do Sul, a mortalidade infantil 
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passou de 62.8 por mil nascidos vivos para 15 mortes por mil nascidos vivos entre 1970 e 

2000 (MENDES; OLINTO; COSTA, 2006; PEREIRA et al., 2006).  

A melhoria nas condições de saneamento básico é o principal fator relacionado ao 

declínio da mortalidade infantil no Brasil nas duas últimas décadas. Por outro lado, a 

mortalidade nos períodos peri e neonatal não sofreu declínio significativo, devido a 

permanência dos elevados níveis de mortalidade por fatores ligados à gestação e ao parto tais 

como dificuldade de acesso aos serviços de saúde, iniqüidade e precariedade na assistência. 

Atualmente, a taxa assemelha-se a de países desenvolvidos no final da década de 60, com as 

causas perinatais como principais determinantes da mortalidade no primeiro ano de vida 

(LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; GOMES et al., 2005). 

No Brasil, a taxa de mortalidade infantil alcançou 26,6 por mil nascidos vivos em 

2004, em virtude da redução da taxa de fecundidade, a melhoria das condições gerais de vida 

e a provisão de serviços de saúde (BEZERRA FILHO et al., 2007; BOING; BOING, 2008). 

Em 2008, a mortalidade infantil alcançou 19,3/1.000 nascidos vivos, cerca de 3 a 6 vezes 

maior do que  no Japão, Cuba, Chile e Costa Rica,  países onde redução da mortalidade 

infantil ocorreu de forma simultânea nos componentes neonatais e pós- neonatais (BRASIL, 

2009).  

No mundo, ocorrem cerca de 7,6 milhões de mortes perinatais, das quais 98% nos 

países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, a neomortalidade tem apresentado 

redução em todas as faixas gestacionais e de peso (FONSECA; COUTINHO, 2004).  

A mortalidade infantil proporcional por causas perinatais vem aumentando em 

todas as regiões brasileiras. As regiões Norte e Nordeste possuem os coeficientes mais 

elevados, possivelmente relacionado à redução insuficiente das taxas de natalidade. Na última 

década, as causas perinatais não sofreram redução significativa em seus valores quando 

comparadas ao componente pós-neonatal, que sofreu influência de ações e programas 

implantados no Brasil como: incentivo ao aleitamento materno, imunizações, terapia de 

reidratação oral, aumento da cobertura dos serviços de saúde e ampliação do saneamento 

básico (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; DUARTE, 2007; SILVEIRA et al., 2008).  

Guimarães et al. (2003), em estudo ecológico realizado em Recife em 1995, as 

afecções perinatais representaram a principal causa de mortalidade infantil, com coeficiente 

de 14,95 por mil nascidos vivos, seguido das malformações congênitas com coeficiente de 

4,08 por mil nascidos vivos e as broncopneumonias e as doenças infecciosas intestinais com 

coeficiente de mortalidade de 2,68/1.000 nascidos vivos. 
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Boing e Boing (2008) em estudo ecológico realizado com o objetivo de avaliar as 

associações entre a mortalidade infantil por causas evitáveis no Brasil com indicadores 

socioeconômicos e de serviços no período de 2000 a 2002, encontraram que nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste os índices de mortalidade por causas evitáveis foram 40% 

superiores quando comparados aos municípios das regiões Sul e Sudeste. Além da 

mortalidade, o primeiro grupo também apresentou os piores indicadores socioeconômicos, de 

investimentos e serviços de saúde. Os municípios brasileiros em que o coeficiente de 

mortalidade infantil por causas evitáveis foi mais elevado também apresentaram os menores 

índices de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), Produto Interno Bruto 

per capita, (PIB) distribuição de renda e oferta de médicos, retratando a desigualdade na 

distribuição desses óbitos e a relação direta entre condição socioeconômica desfavorável e 

mortalidade infantil (BOING; BOING, 2008).  

Sabe-se que o acesso e utilização dos serviços de saúde de qualidade funcionam 

como fatores protetores para a mortalidade infantil nos seus componentes perinatal, neonatal e 

também pós-neonatal, tornando-a mais elevada nos grupos sociais de baixa renda e 

vulneráveis. O diferencial social existente se reflete justamente no acesso à assistência 

qualificada (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002).  

A redução da mortalidade infantil na Região Nordeste e Amazônia Legal é uma 

das quatro prioridades estabelecidas pelo governo federal como estratégia de redução das 

desigualdades no Brasil. O Ministério da Saúde vem estimulando a implementação da 

vigilância e investigação dos óbitos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, nas quais a 

proporção de óbitos infantis e fetais ainda é pouco investigada (BRASIL, 2009). 

Iniciativas como o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e 

Neonatal, lançado pela Presidência da República em 8 de março de 2004 , tem por objetivo 

articular os atores sociais mobilizados em torno da melhoria da qualidade de vida de mulheres 

e crianças. O Pacto tem como princípios o respeito aos direitos humanos de mulheres e 

crianças; a consideração as questões de gênero, aos fatores étnicos, raciais e as desigualdades 

sociais e regionais; a decisão política com investimentos na melhoria da atenção obstétrica e 

neonatal; a ampla participação de gestores e sociedade civil (BRASIL, 2004). 

Apesar dos avanços na redução da mortalidade infantil no Brasil, ainda é 

necessário mobilizar esforços do governo para enfrentar essas diferenças regionais, e tornar as 

taxas de mortalidade no mínimo aceitáveis. A redução da mortalidade infantil é um desafio 

para os serviços de saúde e faz parte das Metas do Desenvolvimento do Milênio no combate à 

pobreza, à fome, às doenças, pois este indicador, como já citado anteriormente, reflete as 
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condições de vida da sociedade. A meta é reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a 

mortalidade de crianças menores de cinco anos (BRASIL, 2009).  

 

1.2 Determinantes da mortalidade neonatal 

 

As taxas de mortalidade neonatal na América Latina são quatro vezes maiores do 

que dos paises norte-americanos e europeus, atingindo valores em torno de 25 óbitos por mil 

nascidos vivos (CARVALHO; GOMES, 2005). 

A partir da década de 90, em virtude da redução do componente pós-neonatal da 

mortalidade infantil após ações em saúde realizadas no Brasil, a mortalidade neonatal se 

tornou um grave problema para a saúde pública. Na segunda metade da década de 90, a taxa 

de mortalidade neonatal, em torno de 20 óbitos por mil nascidos vivos, passou a representar 

mais de 60% da mortalidade infantil (SARINHO et al., 2001; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 

2002; CARVALHO; GOMES, 2005; CASTRO; LEITE, 2007). 

Conseqüente à redução dos óbitos neonatais tardios, percebe-se uma maior 

concentração desses óbitos nos primeiros dias de vida refletindo a relação entre a assistência 

de saúde prestada à gestante nos períodos pré-parto e parto como também ao recém-nascido 

imediatamente após o nascimento na sala de parto e nas unidades neonatais (SARINHO et al., 

2001; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; ZANINI et al., 2011). 

Em 2004, a taxa de mortalidade neonatal do Brasil atingiu 15 óbitos por mil 

nascidos vivos. Para o Estado de São Paulo a média registrou 9 óbitos por mil nascidos vivos 

em 2006, valor bem abaixo da média nacional, mas considerado muito elevado em relação aos 

países desenvolvidos, em que a mortalidade neonatal não ultrapassa 4 mortes por mil 

(ORTIZ; OUSHIRO, 2008). 

Em 2009, a mortalidade neonatal representava 60% a 70% da mortalidade infantil 

em todas as regiões brasileiras, alcançando valores elevados em torno de 13,2/1.000 nascidos 

vivos em 2007 quando comparada com países como Argentina (10/1.000 nascidos vivos), 

Chile (5/1.000 nascidos vivos), Canadá (3/1.000 nascidos vivos), Cuba (4/1.000 nascidos 

vivos) e França (2/1.000 nascidos vivos) em 2004 (BRASIL, 2009).   

A mortalidade neonatal precoce em crianças com peso menor que 2.000g, 

apresenta valores 10 a 20 vezes maiores em estudos brasileiros, quando comparadas a países 
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desenvolvidos como a Inglaterra. Esses dados indicam uma maior dificuldade de acesso a 

leitos de berçários de risco ou tratamento intensivo neonatal, ou mesmo a insatisfatória 

qualidade da assistência (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002).   

Em estudo realizado por Sarinho et al. (2001) na cidade de Recife a maior parte 

dos óbitos neonatais (84,9%) ocorreram no período precoce (primeiros sete dias), 

concentrando-se nas primeiras 24 horas (46,6%). Ferrari et al. (2006) em estudo realizado em 

Londrina-Pr, encontraram que 70 a 82% dos óbitos neonatais ocorreram no período neonatal 

precoce, 35 a 42% nas primeiras 24 horas de vida.  

Resultados do estudo de Ortiz e Oushiro (2008) realizado no Estado de São Paulo 

mostraram que 72% dos óbitos neonatais ocorreram no período neonatal precoce, com 

probabilidade de morte neonatal de 9,3 óbitos em cada mil nascidos vivos. Durante a primeira 

semana de vida, o risco foi de 6,7 óbitos por mil nascidos vivos, sugerindo a influência de 

fatores relacionados às condições da gestação e do parto e às características maternas. 

Zanini et al. (2011) realizaram um estudo de coorte no estado do Rio Grande do 

Sul e evidenciaram que 67,8% dos óbitos ocorreram no período neonatal precoce, dos quais 

76,3% apresentaram peso inferior a 2.500g e 22,5%, muito baixo peso ao nascer. 

Vários estudos descreveram os determinantes associados à morte neonatal 

precoce, como prematuridade, baixo peso ao nascer e intercorrências na gestação e parto, 

porém esses fatores se articulam de forma complexa, sendo influenciados pelas características 

biológicas maternas e do recém-nascido, condições sociais e da atenção ofertada pelos 

serviços de saúde (ALMEIDA et al., 2002; ALMEIDA; BARROS, 2004; SCHOEPS et al., 

2007; AQUINO et al., 2007; RIBEIRO et al., 2009). 

Outras variáveis relacionadas às condições socioeconômicas (ocupação do pai, 

renda e tipo de habitação) e psicossociais (ausência de companheiro, presença de violência 

doméstica, hábito de fumar e consumo de drogas têm se mostrado importantes preditores da 

mortalidade neonatal (SCHOEPS et al., 2007).  

Em estudo realizado por Schoeps et al.(2007) os fatores de risco mais proximais 

da mortalidade neonatal precoce foram os mesmos encontrados em países desenvolvidos 

como baixo peso ao nascer, gestações  pré-termo, intercorrências na gestação e problemas no 

parto. Essas variáveis guardam relação direta com fatores socioeconômicos como mães 

residentes em favelas, com domicílios de um cômodo e chefes de família com menos de 

quatro anos de estudo, retratando a condição de exclusão social. Além disso, a ausência de 

suporte social na gestação (mães sem companheiro, uniões de curta duração), presença de 
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violência doméstica e assistência pré-natal inadequada ou ausente foram determinantes 

significantes para a ocorrência de óbito neonatal.  

Almeida e Barros (2004) em estudo de caso-controle realizado no município de 

Campinas-SP em 2002 encontraram associação entre renda familiar, número de moradores do 

domicílio, condição de migração da mãe e o número de meses trabalhados na gestação com o 

óbito neonatal.  

Nos países desenvolvidos, as mortes perinatais estão associadas principalmente as 

doenças de difícil prevenção como as malformações congênitas, o descolamento prematuro da 

placenta e os acidentes de cordão umbilical. Já nos países em desenvolvimento, predominam 

os óbitos perinatais cujas causas podem ser reduzidas por meio de uma adequada assistência 

de pré-natal e do tratamento oportuno da hipertensão, sífilis e infecções urinárias 

(TREVISAN et al., 2002; MENDES; OLINTO; COSTA, 2006). 

 

1.2.1 Características socioeconômicas e demográficas 

 

As diferenças nas condições socioeconômicas mensuradas geralmente por renda, 

educação, ocupação ou posição na hierarquia social, freqüentemente são analisadas em 

relação às condições de saúde ou acesso aos serviços de saúde. Indícios apontam para uma 

forte e persistente desvantagem entre as classes menos favorecidas em relação às classes mais 

ricas. No Brasil, são poucos os estudos que investigaram sobre o tema (ANDRADE et al., 

2004).     

No que se refere à mortalidade infantil, estudos mostram um maior risco de morte 

entre recém-nascidos de mães com precária situação socioeconômica, podendo exercer 

influência na ausência de acompanhamento de pré-natal e na dificuldade de acesso à 

assistência ao parto (ANDRADE et al., 2004).  

Nas microrregiões do Estado do Rio Grande do Sul com maiores taxas de pobreza 

foi evidenciada uma maior chance de morrer no período neonatal (ZANINI et al., 2011). 

O grau de instrução da mãe retrata as condições socioeconômicas como também 

da família. Assim, o perfil cultural da família reflete diretamente no comportamento materno 

em relação aos cuidados de saúde. Esses fatores possuem importância elevada na 

determinação da mortalidade infantil (MORAIS NETO; BARROS, 2000).  
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No município de Caxias do Sul-RS, as mães analfabetas apresentaram 4,5 vezes 

mais risco de ter um óbito neonatal do que as mães com mais escolaridade (ARAÚJO; 

BOZZETTI; TANAKA, 2000). 

Na região de Guaratinguetá-SP no ano de 1998, as mães com menos de oito anos 

de escolaridade apresentaram uma chance 1,5 vez maior de terem recém-nascidos com baixo 

peso. Esta associação pode estar relacionada ao baixo padrão socioeconômico destas mães, 

que possivelmente apresentam menor ganho de peso na gestação, início mais tardio do pré-

natal ou qualidade deste (HAIDAR; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2001).  

Em Campinas-SP no ano de 2001, as mães com menor escolaridade (menos de 

sete anos de estudo) tiveram chance 1,7 vezes maior de terem filhos a termo com baixo peso 

ao nascer do que aquelas com mais tempo de estudo (CARNIEL et al., 2008). 

A escolaridade materna está fortemente associada ao tipo de parto quando as mães 

com maior grau de instrução apresentam uma chance seis vezes maior de terem seus filhos de 

parto cesáreo. Essa relação pode ser por escolha materna, como também médica, pois o parto 

cesáreo costuma ter um custo financeiro maior. As mães com maior escolaridade, geralmente 

possuem melhores condições econômicas, podendo optar por ele. Para o médico, acompanhar 

o trabalho de parto pode dispensar muito tempo, levando-o a programar uma cesárea eletiva. 

(HAIDAR; OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2001).  

Andrade et al. (2004) realizaram inquérito com puérperas  no Município do Rio 

de Janeiro, utilizando o grau de escolaridade da mãe e a renda do chefe da família como 

indicadores do nível socioeconômico para medir as desigualdades nos resultados adversos do 

nascimento. As mães analfabetas ou com escolaridade de primeira à oitava série do ensino 

fundamental apresentaram um percentual de aproximadamente 20% para baixo peso ao nascer 

e de 4% para óbito perinatal. Com relação à renda do chefe da família, foi encontrada uma 

proporção de 11% para baixo peso ao nascer e de 1,86% para óbito perinatal na categoria de 

renda inferior a R$ 200,00. 

Saraceni et al. (2005) em estudo sobre a tendência da mortalidade perinatal por 

sífilis congênita no Município do Rio de Janeiro entre os anos de 1999 e 2002, encontraram 

que as mães com sífilis congênita são mulheres com piores condições socioeconômicas, mais 

jovens  e com menor escolaridade. 

O analfabetismo do chefe da família pode refletir a baixa escolaridade materna, 

retratando de forma mais fiel as condições socioeconômicas das famílias (SCHOEPS et al., 

2007).  
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A associação entre os fatores socioeconômicos e os resultados adversos da 

gestação como baixo peso ao nascer e óbito perinatal, reflete, em parte, a ineficiência do 

sistema de saúde em minorar as desigualdades (ANDRADE et al., 2004). 

 

 

1.2.2 Características maternas 

 

 

A idade materna é uma variável muito utilizada nos estudos sobre determinantes 

da mortalidade neonatal. Essa relação é controversa, pois alguns estudos não verificaram que 

as idades maternas consideradas extremas para a reprodução (menor de 20 anos e superior a 

34 anos) foram fatores de vulnerabilidade para o óbito neonatal. No entanto, sabe-se que para 

mães adolescentes há uma maior ocorrência de baixo peso ao nascer, devido à primigestação, 

imaturidade física e baixo poder socioeconômico. Sobre a idade superior a 34 anos, a relação 

com a mortalidade neonatal é em decorrência da maior chance de apresentar intercorrências 

da gravidez como diabetes, hipertensão arterial, aumentando a ocorrência de partos 

prematuros e a incidência de malformações congênitas. Assim, a idade materna deve ser 

considerada em conjunto com outras variáveis que podem ser responsáveis por parte de seu 

efeito, como a parturição e as condições socioeconômicas (ASSIS; MACHADO; 

RODRIGUES, 2008). 

A gravidez na adolescência ainda representa um grave problema de saúde pública 

no Brasil. A literatura científica descreve que esta condição acarreta maior número de agravos 

à saúde materna, bem como de complicações perinatais, especialmente entre adolescentes 

mais jovens. As complicações maternas e perinatais mais citadas são: baixo ganho de peso 

materno, desproporção céfalo-pélvica, pré-eclâmpsia, prematuridade, baixo peso ao nascer e 

Apgar abaixo de sete no quinto minuto de vida (GOLDENBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 

2005; CASCAES et al., 2008). 

Estudos apontam que a gravidez na adolescência é mais freqüente em grupos mais 

desfavorecidos social e economicamente. Assim, a idade materna como fator de risco para a 

mortalidade infantil, exerce mais do que somente um efeito biológico, podendo refletir 

diferenças nas condições socioeconômicas das famílias como nível de escolaridade, estado 

civil, apoio familiar e, sobretudo, adequado pré-natal (ALMEIDA et al., 2002; GAMA; 

SZWARCWALD; LEAL, 2002; GOLDEBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005; LIMA; 

CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 
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Entre adolescentes grávidas a realização do pré-natal de forma adequada (com 6 

consultas ou mais) é bem menor do que entre gestantes adultas. Além da dificuldade de 

acesso, as adolescentes enfrentam dificuldades específicas como medo de procedimentos 

obstétricos, vergonha dos pais e também da abordagem sobre práticas sexuais.  Goldeberg, 

Figueiredo e Silva (2005) em estudo realizado em Montes Claros-MG,evidenciaram que a 

ocorrência de prematuridade e baixo peso ao nascer entre as adolescentes atingiram 25,5% e 

35,2% respectivamente. Entre as adultas os valores ficaram entre 5,6% para prematuridade e 

7,8% para baixo peso ao nascer. O pré-natal não adequado pode ter aumentado as chances de 

ocorrência da prematuridade e do baixo peso ao nascer entre as mães adolescentes. 

Por outro lado, outros estudos mostram que a idade materna igual ou maior do que 

35 anos, está associada ao óbito perinatal e neonatal precoce, com risco de 2,1 quando 

comparado a outras faixas etárias. Esse achado sugere que a idade materna avançada 

apresenta maior associação com a ocorrência de hipertensão arterial, apresentação anômala, 

via de parto cesáreo, índice de Apgar baixo, aumentando o risco de complicações para o 

recém-nascido (BOZZETTI; TANAKA, 2000; SILVA, 2008). 

Ortiz e Oushiro (2008) em estudo ecológico realizado no Estado de São Paulo no 

ano de 2006, encontaram que a mortalidade de crianças nascidas de mães com idade abaixo 

de 20 anos foi 1,5 vezes maior do que das mães com idade entre 20 e 34 anos. Para as mães de 

35 anos e mais essa relação chegou a 1,2. 

 

 

1.2.3 História reprodutiva  

 

 

O número de filhos nascidos vivos é uma variável indicativa da distribuição dos 

filhos segundo sua ordem de nascimento e a idade da mãe no momento do nascimento 

(ORTIZ; OUSHIRO, 2008). Estudos mostram estreita relação entre múltiplas gestações e a 

mortalidade neonatal (CARVALHO; GOMES, 2005; FERRARI et al., 2006). 

A associação entre grandes multíparas (4 filhos anteriores ou mais) e o aumento 

do baixo peso ao nascer, é possivelmente devido aos pequenos intervalos interpartais. O baixo 

nível socioeconômico associa-se ao elevado número de filhos causando o aumento do baixo 

peso ao nascer e conseqüentemente ao maior risco para a morte neonatal (ALMEIDA et al., 

2002; RIBEIRO et al., 2009). 
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Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) em coorte realizada no município de Caxias do 

Sul, história prévia de abortamento ou de natimortalidade mostrou-se como fator de risco para 

a mortalidade neonatal precoce, com RR de 1,62 e 18,25 respectivamente (ARAÚJO; 

BOZETTI; TANAKA, 2000).  

Assis, Machado e Rodrigues (2008) comentam que o número de filhos nascidos 

mortos serviria como indicador de dificuldade da mãe com nascimentos prévios, sendo um 

marcador de morbidade materna ou precária assistência a gravidezes anteriores. 

Haidar, Oliveira e Nascimento (2001) em estudo transversal realizado em 

Guaratinguetá, São Paulo no ano de 1998, encontraram que as mães com menor escolaridade 

têm mais que três filhos quando comparadas com mães com maior escolaridade, o que pode 

predispor estas crianças a riscos. As mães com maior escolaridade têm uma chance três vezes 

maior de terem até dois filhos, quando comparadas com aquelas com ensino fundamental 

incompleto. O número de filhos maior que três pode ser decorrente de falta de informação ou 

falta de acesso aos serviços de saúde.  

 

 

1.2.4 Morbidade materna 

 

 

As variáveis intercorrências durante a gestação e desfechos negativos em 

gestações anteriores, expressam a presença de problemas placentários ou de condições 

maternas adversas que dificultam o desenvolvimento da gestação contribuindo para a 

ocorrência de óbitos neonatais precoces (SCHOEPS  et al., 2007). No passado, a morbidade e 

mortalidade perinatal associadas à diabetes gestacional foram mais freqüentes, porém devido 

à implementação de programas educativos de detecção precoce, tratamento adequado e 

vigilância fetal anteparto, esses desfechos tiveram sua ocorrência reduzida (VELAZQUEZ G.; 

VEGA M; MARTINEZ M, 2010). 

A presença de sangramento vaginal em qualquer fase da gestação foi fator 

significativo associado ao pior resultado gestacional (ALMEIDA; BARROS, 2004). 

A rotura prematura das membranas, a hipertensão e a infecção urinária materna 

são citadas como as principais causas desencadeadoras do parto prematuro. No estudo 

realizado por Ferrari et al. (2006) em Londrina-Pr, as causas perinatais apresentaram valores 

de 68 a 76% das causas básicas de óbitos, tendo a prematuridade como maior proporção dos 

casos.  
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Um terço dos nascimentos de crianças prematuras está relacionado com a ruptura 

prematura das membranas amnióticas, uma complicação obstétrica encontrada em cerca de 

3% das gestações, sendo, portanto uma importante causa de morbi-mortalidade neonatal. Em 

estudo transversal de casos de amniorrex prematura identificados através de prontuários de 

uma unidade hospitalar do Rio de Janeiro, foi encontrado a idade gestacional abaixo de 30 

semanas em 50,9% dos neonatos, e o peso abaixo de 1.000g ocorreu em 24% dos casos com 

OR de 3,66 para óbito neonatal (PAULA et al., 2008). 

A análise da mortalidade neonatal associada ao nascimento pré-termo decorrente 

da ruptura prematura das membranas amnióticas e de seus fatores de risco é essencial para 

identificar possíveis impactos de mudanças sociais e econômicas e dos avanços e retrocessos 

da cobertura e da qualidade dos serviços de assistência pré-natal e ao parto (PAULA et al., 

2008). 

A diabetes gestacional é a complicação metabólica mais freqüente da gravidez, 

afetando mais de 10% das gestantes maiores de 25 anos. No mundo, a prevalência da diabetes 

gestacional se apresenta em torno de 2 a 9%, com o México apresentando valores de até 11%. 

As crianças com mães diabéticas têm maior risco de apresentar complicações metabólicas 

como a hipoglicemia com um risco de 20%, a prematuridade (15%), a macrossomia (17%), a 

hiperbilirrubinemia (5,6%), a hipocalcemia (50%), a hipomagnesemia (50%), a síndrome da 

dificuldade respiratória (4,8%), as malformações congênitas (5-12%) e a morte neonatal, com 

um aumento do risco de até cinco vezes mais (VELAZQUEZ G.; VEGA M; MARTINEZ M, 

2010).  

As síndromes hipertensivas da gestação são as intercorrências clínicas mais 

freqüentes da gravidez, mantendo-se como as principais causas de mortalidade materna, assim 

como determinam significativo incremento da morbidade e mortalidade perinatal. O feto pode 

evoluir com hipóxia, crescimento intra-uterino restrito (CIUR), parto prematuro e morte 

perinatal. A prematuridade eletiva devido à interrupção da gestação por condições intra-

uterinas adversas ou devido à gravidade do quadro clínico materno implica em aumento da 

morbidade e mortalidade perinatal (COELHO et al., 2004). 

Estudo transversal com gestantes com síndrome hipertensiva realizado em São 

Paulo no período de 1999 à 2002, encontraram no grupo com pré-eclâmpsia: 60% de 

nulíparas, 80% de parto por via cesariana, 78,3% de prematuridade 27,6% de Apgar menor 

que 7, peso médio de nascimento de 1.607g, 57,4% recém-nascidos pequenos para a idade 

gestacional e 10,6% óbitos neonatais (COELHO et al., 2004). 
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Em estudo multicêntrico realizado no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 

Paulo entre 2004 e 2005, a presença da síndrome hipertensiva durante a gravidez foi um fator 

protetor para o óbito neonatal precoce (OR=0,46). Uma possível explicação para este achado 

relaciona-se às diferenças na nutrição placentária e transferência de oxigênio entre mães 

normotensas e hipertensas. Nestas, pode ocorrer uma redução na auto-regulação do fluxo 

arterial no espaço interviloso, com conseqüente aumento da perfusão e da passagem materno-

fetal de nutrientes e oxigênio, levando ao aumento da sobrevida neonatal. Provavelmente, há 

um ponto em que esta perda de auto-regulação do fluxo interviloso se torna lesiva, 

aumentando a mortalidade materna e neonatal. (ALMEIDA et al., 2008)  

A sífilis é causa de grande morbidade na vida intra-uterina, levando a desfechos 

negativos da gestação em mais de 50% dos casos, tais como aborto, nati e neomortalidade e 

complicações precoces e tardias nos nascidos vivos. A sífilis é causa de prematuridade e de 

baixo peso ao nascer, e essas duas condições elevam o risco de mortalidade perinatal. As 

taxas muitos elevadas de prematuridade e de baixo peso ao nascer por sífilis congênita 

encontradas entre os óbitos perinatais ajudam a explicar a sua presença entre as causas mais 

importantes desses óbitos (SARACENI et al., 2005). 

 

 

1.2.5 Comportamento materno 

 

 

O consumo de álcool durante a gestação está associado ao aumento do risco para a 

ocorrência de malformações fetais, e a Síndrome Alcoólica Fetal é considerada a forma mais 

grave. Nas mulheres alcoolistas, o risco de ter uma criança portadora dessa síndrome é de 

aproximadamente 6% (PINHEIRO; LAPREGA; FURTADO, 2005). Fiorentim e Vargas 

(2006) comentam que o uso de álcool durante a gestação é uma das principais causas evitáveis 

de problemas no desenvolvimento da criança. 

A presença de problemas emocionais em gestantes pode colaborar para o uso de 

substâncias psicoativas e vice-versa. Estudo conduzido com 450 gestantes de um serviço 

obstétrico público de Ribeirão Preto-SP, 9,1% tiveram diagnóstico de consumo de álcool, das 

quais 6% apresentaram diagnóstico de uso nocivo e 3,1% com síndrome da dependência ao 

álcool. Os autores ainda relacionaram o maior diagnóstico de dependência ao álcool durante a 

gestação ao baixo nível de escolaridade e renda entre mulheres estudadas. (PINHEIRO; 

LAPREGA; FURTADO, 2005). 
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O maior consumo de álcool, bem como a presença de problemas emocionais ou 

transtornos psiquiátricos durante a gestação, têm sido relacionados com maior probabilidade 

de ocorrência de complicações clínicas e obstétricas (PINHEIRO; LAPREGA; FURTADO, 

2005). 

Aliado a isso, o consumo de álcool pode estar associado ao tabagismo. Em estudo 

qualitativo realizado por Fiorentim e Vargas (2006) em Ribeirão Preto-SP, 35% das gestantes 

revelaram consumir bebidas alcoólicas e tabaco concomitantemente. 

 

 

1.2.6 Apoio social 

 

 
O apoio social, a exposição à violência e os fatores relacionados ao 

comportamento materno (fumo e uso de drogas), estão intrinsecamente relacionados e em 

parte antecedem ou determinam a ocorrência de morbidades maternas e sua história 

reprodutiva (LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 

As variáveis tipo e tempo de união podem expressar a presença de suporte 

emocional e social da gestação. A ausência paterna durante a gestação pode se revelar como 

fator de risco para óbito neonatal. Por outro lado, as uniões de curta duração podem refletir a 

dificuldade das gestantes em conciliar uma nova relação com a gestação (SCHOEPS et al., 

2007). 

No estudo de coorte realizado por Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) em Caxias do 

Sul, foi encontrado que das mães de recém-nascidos que foram à óbito na primeira semana de 

vida, 67% não tinham companheiro fixo.  

Gama, Szwarcwald e Leal (2002) em estudo realizado com puérperas do 

Município do Rio de Janeiro no período de 1999-2000, evidenciaram que 34,3% das mães 

com idade inferior a 20 anos não vivem com o pai de seu bebê.  

Corroborando, os resultados da coorte de Recife realizada por Ribeiro et al. 

(2009), mostraram que a ausência de companheiro materno revelou-se como fator de risco 

para a mortalidade neonatal em crianças com baixo peso ao nascer. 

O suporte no trabalho de parto consiste na presença de uma pessoa, escolhida pela 

parturiente, que oferece conselhos, medidas de conforto físico e emocional, e outras formas de 

ajuda. Evidências científicas mostram os benefícios do acompanhante para a melhoria dos 
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indicadores de saúde e do bem-estar da mãe e do recém-nascido. A redução nas taxas de 

cesarianas, na duração do trabalho de parto e no uso de medicamentos para alívio da dor está 

associada ao suporte fornecido. (HOTIMSKY; ALVARENGA, 2002; BRÜGGEMANN; 

PARPINELLI; OSIS, 2005; D'ORSI et al., 2005). 

Há diferenças entre as classes sociais no que se refere à escolha do acompanhante 

para o momento do parto. Entre as mulheres da classe média, é quase sempre o pai do bebê o 

acompanhante eleito.  Na classe popular, o acompanhante escolhido nem sempre é o pai do 

bebê, sendo preferida com freqüência uma mulher da rede de parentesco: mãe, cunhada, irmã 

ou amiga. Estas acompanhantes costumam estarem presentes em todo o período do pré-parto 

e parto, e de forma descontínua no alojamento conjunto (TORNQUIST, 2003) 

Storti (2004) em estudo qualitativo com o objetivo de analisar as relações 

estabelecidas pelos acompanhantes e parturientes encontrou que a escolha do pai como 

acompanhante está relacionada ao fortalecimento dos laços familiares e à afirmação da 

paternidade. Por outro lado, as expectativas da mulher em relação ao papel do 

acompanhante/pai limitam-se ao apoio emocional, transmitindo sentimentos de segurança e 

tranqüilidade.  

Goulart, Somarriba e Xavier (2005) também enfatizam a necessidade de manter 

um acompanhante junto à parturiente que lhe ofereça apoio. As mães entrevistadas nesse 

estudo relataram sentimentos como solidão, medo, insegurança, sensação de abandono e 

impotência. 

Quanto aos resultados perinatais como asfixia intraparto, Apgar do 1º e 5º minuto, 

tempo de internação, morbidade neonatal, admissão do recém-nascido em Unidade de 

Tratamento Intensivo, na maioria dos estudos o suporte recebido pela gestante durante o 

trabalho de parto não apresentou efeito positivo significante (BRÜGGEMANN; 

PARPINELLI; OSIS, 2005). 

O suporte à mulher durante o trabalho de parto é uma das estratégias de 

humanização do nascimento. No Brasil, algumas maternidades estão adequando sua área 

física para possibilitar a permanência de um acompanhante, escolhido pela parturiente, sem 

comprometer a privacidade das demais parturientes (BRÜGGEMANN; PARPINELLI; OSIS, 

2005). 

Atendendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 7 de 

abril de 2005 foi aprovada no Brasil a lei 11.108/2005 que garante às parturientes o direito a 

acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato quando 
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atendidas pelos serviços de saúde  do Sistema Único de Saúde (SUS) da rede própria ou 

conveniada (TORNQUIST, 2003; BRASIL, 2005a). 

 

 

1.2.7 Exposição à violência 

 

 

A violência doméstica em qualquer fase da vida da mulher, em especial na 

gestação, vem se tornando um grave problema social e de saúde pública em todo o mundo. De 

acordo com a literatura cientifica, a prevalência de violência doméstica na gestação varia de 

0,9% a 20,1%. O Brasil está entre os países que registram os maiores valores de violência 

física ou sexual (DURAND; SCHRAIBER, 2007; AUDI, et al., 2008). 

Estudos realizados sobre violência doméstica apontam as conseqüências diretas 

dessa variável como hemorragias, interrupção da gravidez, a mortalidade neonatal, bem como 

nascimentos de baixo peso ao nascer e prematuridade (DURAND; SCHRAIBER, 2007; 

SCHOEPS et al., 2007; AUDI, 2008). 

A violência doméstica durante a gestação está associada a fatores como baixo 

nível socioeconômico, baixo nível de suporte social, raça/etnia negra, gestantes jovens, idade 

da primeira relação sexual antes dos 19 anos, gravidez não planejada, recusa do uso do 

preservativo pelo parceiro e uso de drogas lícitas e ilícitas. Além disso, gestantes que 

presenciaram ou sofreram violência quando jovens são mais suscetíveis a sofrer violência 

durante a gestação (MENEZES et al., 2003; AUDI et al., 2008). 

A depressão durante a gestação e no pós-parto, o abuso de substâncias e 

tabagismo, anemia, sangramento no primeiro e no segundo trimestre da gestação e baixo 

ganho de peso são algumas das principais complicações relacionadas à ocorrência de 

violência durante a gestação. Além disso, as grávidas vítimas de violência tendem a iniciar 

tardiamente o pré-natal em geral no terceiro trimestre de gestação. (DURAND; SCHRAIBER, 

2007)  

Dois mecanismos são citados na literatura como causadores da influência da 

violência nos resultados perinatais: o trauma em si, capaz de promover lesões diretas na 

mulher que repercutem sobre a gestação tais como descolamento prematuro da placenta e a 

teoria do estresse contínuo que parece promover alterações no comportamento dos indivíduos 

como a capacidade de manter a nutrição, repouso e cuidados de saúde, assim como o uso do 

fumo e drogas (MENEZES et al., 2003). 
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No entanto, no estudo com puérperas do município do Rio de Janeiro realizado 

por Menezes et al. (2003), não foi encontrada associação significativa entre violência física 

doméstica na gestação e resultados perinatais negativos como prematuridade, baixo peso ao 

nascer e baixos escores de Apgar no primeiro e quinto minuto. Por outro lado, a freqüência de 

natimortos foi quatro vezes maior (9,1% versus 2,2%) entre as vítimas de violência. 

Em estudo de coorte com gestantes acompanhadas em serviços de saúde de 

Campinas, São Paulo no ano de 2004 realizado por Audi et al. (2008), foi encontrada 

prevalência de 19,1% de violência psicológica e 6,5% de violência física/sexual. Os 

resultados desse estudo revelaram também que o fato de o parceiro íntimo estar desempregado 

aumentou em 77% a chance de violência física e sexual. 

Corroborando, em estudo com 420 mulheres de Recife-PE desenvolvido em 2001, 

a prevalência encontrada para violência física na gestação foi de 7,4%, e cujas formas de 

agressão mais freqüentes foram: empurrão, tapa e hematomas. Em relação ao padrão de 

violência durante a gestação, 43,6% afirmaram ter cessado, 27,3% diminuído, 18,2% 

permanecido inalterado e 10,9% aumentando durante a gravidez (MENEZES et al., 2003). 

A violência física na gravidez apresenta prevalência superior ao encontrado para 

outras doenças estudadas na gravidez tais como o diabetes gestacional e aproximando-se da 

freqüência de hipertensão (em torno de 15%), uma das maiores complicações gestacionais 

(MENEZES et al., 2003). 

Vale ressaltar o importante papel dos serviços de saúde, em destaque dos 

profissionais de saúde como facilitadores da promoção dos direitos humanos, no caso da 

violência doméstica na gestação, através da abertura do diálogo sobre o tema no 

acompanhamento de pré-natal para que essa violência seja relatada e assim implementada 

políticas de prevenção nos vários níveis de atenção à saúde (AUDI et al., 2009).  

 

 

1.2.8 Assistência ao pré-natal e ao parto 

 

 
A assistência prestada na área perinatal e neonatal necessita de avaliação de sua 

qualidade de forma sistemática, integral com abordagem nos resultados, processos e estrutura 

na rotina desses serviços a fim de permitir a análise das necessidades e o planejamento das 

intervenções necessárias (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; ALMEIDA; BARROS, 2004). 
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De maneira geral, a organização dos serviços de saúde no Brasil perpetua as 

desigualdades sociais, estando muitas vezes localizados em áreas menos necessários e 

geralmente concentrados nos grandes centros urbanos (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002). 

Souza et al. (2004) comentam que a regionalização é um processo organizado de 

utilização dos recursos em uma área geográfica, que deve assegurar ao paciente acesso ao 

nível de cuidado que ele necessita, usando de forma eficiente os recursos disponíveis. O 

objetivo principal é assegurar um atendimento especializado a quem realmente o necessite, 

cabendo ao Estado coordenar e avaliar esse processo. 

A regionalização e qualificação da assistência e a universalização do acesso 

mostram-se como ações prioritárias e intervenções efetivas para a diminuição das taxas e das 

desigualdades na mortalidade neonatal (ALMEIDA et al., 2002; LANSKY; FRANÇA; 

LEAL, 2002). 

O investimento na reestruturação da assistência à gestante e ao recém-nascido se 

faz urgente no Brasil, através da articulação dos serviços da atenção básica, especialmente da 

Estratégia Saúde da Família, com a assistência ao parto. Quando o acompanhamento de pré-

natal é realizado com qualidade nas unidades de saúde do nível básico de atenção e não é 

garantida a assistência ao parto também de qualidade, pode-se expor mãe e bebê a desfechos 

negativos. (SCHRAMM; SZWARCWALD, 2000; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; 

GOULART; SOMARRIBA; XAVIER, 2005).  

A melhoria da cobertura e da qualidade da assistência durante o ciclo gravídico-

puerperal tem impacto positivo na mortalidade neonatal comprovada por vários estudos, 

porém é necessário conhecer os fatores que tem influência sobre o acesso e o não-ingresso 

nesses serviços de saúde, para a implantação de medidas de intervenção efetivas (LIMA; 

CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 

O estudo de coorte envolvendo 5.545 recém-nascidos de Caxias do Sul, nos anos 

de 1994 a 1995, realizado por Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) mostrou que em 30% dos 

óbitos neonatais havia a presença de patologias que poderiam ser evitadas ou terem seus 

efeitos minimizados através de um bom acompanhamento no pré-natal e durante o parto como 

a infecção hospitalar, as infecções maternas, principalmente a corioamnionite, a hipertensão 

materna, diabetes, o sofrimento fetal, asfixia perinatal e as infecções do recém-nascido.  

Em estudo realizado por Vidal et al. (2003) em hospital de referência de 

Pernambuco, 75% dos óbitos neonatais ocorreram por causas reduzíveis por diagnóstico e 

tratamento precoces como  a sepse, a síndrome de aspiração de mecônio, as pneumonias 

congênitas, sugerindo baixa resolutividade do sistema de saúde.  
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No estudo de Goulart, Somarriba e Xavier (2005) objetivando conhecer a 

perspectiva das mães sobre a morte de seus filhos, foi evidenciada a insuficiente comunicação 

entre as mães e os profissionais de saúde em toda a trajetória das entrevistadas, desde o pré-

natal até a morte da criança, sendo citada a má qualidade da assistência como causa 

importante de óbito. 

Estudo realizado por Ferrari et al. (2006) em Londrina-Pr, revelou que 70% dos 

óbitos neonatais poderiam ter sido evitados por adequado controle da gravidez, atenção ao 

parto, ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces. Entretanto, mesmo em países 

desenvolvidos, cujos coeficientes de mortalidade neonatal são muito baixos, existe um 

número de óbitos neonatais inevitáveis que, em geral, são devido a anomalias congênitas 

graves e ao peso muito baixo ao nascer (FERRARI et al., 2006). 

Almeida et al. (2002) comentam sobre a complexa relação entre condições de 

vida, padrões de práticas de saúde e acesso a serviços, uma vez que muitas variáveis retratam 

o risco individual e ao mesmo tempo são o produto de condições gerais de vida do grupo 

social ao qual o indivíduo pertence. 

No Brasil a assistência pré-natal configura-se como um dos principais fatores 

protetores do baixo peso ao nascer, da prematuridade e do óbito perinatal (LEAL et al., 2004).  

Nos últimos anos no Brasil, apesar do aumento substancial do número de 

consultas de pré-natal por gestante (1,2 consultas em 1995 e 5,1 em 2003) que realiza o parto 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), observam-se problemas relacionados à qualidade dessa 

atenção A recomendação de um mínimo de seis consultas de pré-natal, preferencialmente uma 

no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro trimestre de gestação (BRASIL, 

2005b). 

A gravidez é influenciada por múltiplos fatores, desde os de natureza biológica até 

as características sociais e econômicas da população, além do acesso e qualidade técnica dos 

serviços de saúde disponíveis à população. Se a gestante não for adequadamente 

acompanhada, os processos fisiológicos próprios da gravidez podem se transformar em 

situações de risco para mãe e feto, especialmente quando já existem estados patológicos 

prévios. Nos países em desenvolvimento, a assistência médica ainda é precária, o que torna o 

acompanhamento de pré-natal uma oportunidade para as mulheres receberem essa assistência 

(TREVISAN et al., 2002). 

Vários estudos relatam a associação entre ausência ou número insuficiente de 

consultas de pré-natal e óbitos perinatais e neonatais, sugerindo a dificuldade de acesso à 
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assistência ou mesmo a ocorrência de gestações indesejadas (ALMEIDA et al., 2002; 

SCHOEPS et al., 2007; ORTIZ; OUSHIRO, 2008; RIBEIRO et al., 2009).  

Há que se relacionar a idade gestacional do recém-nascido ao número insuficiente 

de consultas de pré-natal e óbito neonatal, pois a associação pode ser devido a nascimentos 

que ocorram com menos de 37 semanas. Assim, a idade gestacional atuaria como fator de 

confundimento para a relação entre óbito neonatal e o número de visitas ao pré-natal 

(ALMEIDA; BARROS, 2004; LEAL et al., 2004). 

No estudo de coorte realizado no município de Caxias do Sul de 1994 a 1995 por 

Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000), 17,9% das mães de recém-nascidos que foram a óbito não 

tinham feito pré-natal e 29% haviam realizado menos de seis consultas. 

Para Vintzileos et al. (2002) o impacto do cuidado pré-natal está associado com a 

redução nas mortes neonatais de forma mais acentuada para os nascimentos que ocorram com 

36 semanas ou mais de gestação e na presença de rotura prematura das membranas, placenta 

prévia, retardo do crescimento fetal e gravidez pós termo. 

Almeida e Barros (2004) em estudo tipo caso-controle realizado em Campinas-SP 

no período de 2001 a 2002 encontraram que entre as gestantes estudadas apenas 2% do total 

referiram não ter feito nenhuma consulta de pré-natal e que todas eram mães de recém-

nascidos que foram a óbito com menos de 28 dias de vida.  

Estudo ecológico realizado no Estado de São Paulo em 2006 mostrou que o risco 

de morte neonatal chegou a ser 11,6 vezes maior quando são realizadas menos de quatro 

consultas de pré-natal quando comparado com a categoria de referência de sete ou mais 

consultas (ORTIZ; OUSHIRO, 2008). 

A freqüência adequada ao pré-natal confere proteção à ocorrência de 

complicações na gravidez, especialmente nas adolescentes. Porém, esse fator não é suficiente 

para garantir a ausência de complicações na gravidez precoce, devido à exposição a fatores 

intrínsecos à idade como a imaturidade ginecológica (GOLDENBERG; FIGUEIREDO; 

SILVA, 2005).  

A presença do pai do recém-nascido no domicílio, a escolaridade materna, a 

satisfação da mãe com a gravidez, a idade materna e o número de filhos tidos, são variáveis 

que tem uma forte associação com a procura e utilização da assistência pré-natal (TREVISAN 

et al., 2002; LEAL et al., 2004). Além dessas, a aceitação da gravidez, residir em bairros e 

não em favelas, também mostraram associação com uma maior utilização do 

acompanhamento do pré-natal. Por outro lado, as adolescentes, as de cor da pele preta ou 
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parda, as que moravam em favelas ou na rua, não tinham trabalho remunerado e tentaram o 

aborto foram as que menos utilizaram os serviços pré-natais (LEAL et al., 2004). 

  Leal et al. (2004), em estudo desenvolvido com puérperas de maternidade do 

município do Rio de Janeiro, encontraram que em apenas 38,5% das parturientes avaliadas, o 

cuidado pré-natal foi considerado adequado no que se refere ao número de consultas 

realizadas. 

Vale ressaltar que o número adequado de consultas de pré-natal não é garantia de 

qualidade da assistência prestada à gestante na gravidez. No estudo realizado no município de 

Caxias do Sul-RS em 2000, o número médio de consultas de pré-natal por gestante foi de 6,2, 

contudo apenas 44% das pacientes realizaram todos os exames preconizados e apenas 34% 

iniciaram o acompanhamento de pré-natal até a 14ª semana de gravidez. No mesmo estudo, a 

assistência pré-natal foi classificada em adequada e inadequada utilizando critérios como 

início do pré-natal no primeiro trimestre, solicitação de exames complementares, medida do 

fundo uterino, da pressão arterial da mãe e dos batimentos cardio fetais em pelo menos uma 

consulta e os resultados revelaram que em apenas 35% dos casos o pré-natal foi considerado 

adequado (TREVISAN et al., 2002). 

No estudo tipo caso-controle realizado no município de São Paulo por Schoeps et 

al. (2007), o pré-natal foi classificado em adequado e inadequado em função das mesmas 

variáveis. Observou-se que em 30% dos casos de óbitos neonatais a assistência pré-natal foi 

considerada inadequada. 

O estudo de Trevisan et al. (2002) foi relatada a dificuldade em agendar as 

consultas de pré-natal em 8,6% das pacientes avaliadas. Por outro lado, dentre as pacientes 

que não realizaram pré-natal, 65,6% referiram falta de informação a respeito de sua 

importância. 

Em estudo qualitativo sobre a perspectiva materna em relação ao óbito infantil 

realizado em Belo Horizonte-MG, houve relato de insatisfação em relação ao atendimento 

pré-natal, à precariedade da comunicação com o médico ou enfermeira, à necessidade não 

satisfeita de consumo de medicamentos e principalmente à falta de compromisso dos 

profissionais (GOULART; SOMARRIBA; XAVIER, 2005). 

Um pré-natal de boa qualidade deverá ser capaz de garantir o acesso ao parto em 

unidade apropriada às necessidades identificadas nas consultas das gestantes e também 

orientar a decisão em relação ao tipo de parto mais indicado em cada situação, diminuindo os 

riscos para a mãe e o recém-nascido (LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 
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A ampliação do acesso e da qualidade da assistência pré-natal pode ter um 

impacto positivo na redução da mortalidade neonatal precoce, principalmente em gestantes 

residentes em favelas, sem companheiro, com uniões recentes ou expostas à violência 

doméstica (SCHOEPS et al., 2007).    

No Brasil é freqüente a peregrinação de gestantes em busca de atendimento 

obstétrico no momento do parto, retratando a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. 

Essa realidade, é fator determinante nos desfechos negativos para a mãe e para o recém-

nascido, ocasionando mortes peri e neonatais por asfixia, bem como a morte materna 

(HOTIMSKY et al., 2002; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; CARVALHO; GOMES, 

2005; GOULART; SOMARRIBA; XAVIER, 2005). 

O fluxo de gestantes em busca de atendimento obstétrico no momento do parto 

gera uma verdadeira peregrinação de mulheres à procura dos serviços de saúde. Quando a 

gestante e/ou o feto são considerados de risco, o problema se torna mais grave, pois o acesso a 

maternidades de maior complexidade com leitos obstétricos especializados bem como a 

disponibilidade de UTI neonatal são fatores que retardam o atendimento da gestante no 

momento do parto. Isso acontece, pois, em geral, longas distâncias são percorridas, 

decorrentes da falta de transporte adequado e principalmente pela falta de um sistema de 

comunicação e sistema de referência adequado (CARVALHO; GOMES, 2005; MENEZES et 

al., 2006). 

Dois outros fatores estão relacionados a essa problemática: a superutilização e a 

subutilização dos serviços. A superutilização se dá quando as pacientes procuram atendimento 

em maternidades de maior complexidade por demanda espontânea, por acreditarem que os 

serviços prestados nestas instituições são de melhor qualidade por estarem mais próximos de 

seu domicílio. Assim, as maternidades de nível terciário tornam-se sobrecarregadas de 

pacientes que poderiam ser atendidas em outras maternidades de nível secundário de 

complexidade, ficando as maternidades de maior complexidade impedidas de atender a 

clientela a que foram destinadas. Aliado a isso, sabemos que em todo o Brasil a quantidade de 

leitos de UTIs neonatais e de berçários de médio risco é insuficiente para atender a demanda 

existente (MENEZES et al., 2006). 

A falta de leitos de UTI neonatal e de berçário de médio risco torna-se o principal 

fator limitante para a internação de gestantes com possibilidade de parto prematuro, 

considerando o consenso de que o ideal é que a transferência nesse caso seja ainda intra-útero. 

Sendo assim, essas gestantes buscam atendimento em toda a rede, muitas vezes de forma 

espontânea. Isso revela a falta de hierarquia dos serviços de saúde, pois os serviços de menor 
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complexidade deveriam manter relação direta e comunicação adequada com as maternidades 

de alta complexidade para que o sistema de referência e contra-referência favorecesse uma 

melhor distribuição dos leitos obstétricos de acordo com o risco para mãe e feto (GOMES et 

al., 2005; MENEZES et al., 2006). 

Em estudo realizado por Menezes et al. (2006), 33,5% das puérperas buscaram 

assistência em mais de uma maternidade. Em quase 70% dessas pacientes, o motivo relatado 

para a escolha da maternidade relacionava-se com a falta de vaga em outro estabelecimento 

de saúde. Outro dado importante é que 70,7% foram internadas na segunda maternidade, 15% 

na terceira, 7,8% na quarta e 1,5% na quinta maternidade que procuraram. Vale ressaltar que 

dessas gestantes que tiveram que buscar atendimento em outra maternidade, apenas 19,8% 

foram transferidas de ambulância. Os autores comentam que a peregrinação anteparto ocorre 

independentemente ao risco obstétrico. Gestantes de baixo risco peregrinam apenas em busca 

de vagas, e aquelas de alto risco peregrinam tanto em busca de vagas quanto de recursos 

disponíveis às necessidades do feto, ou seja, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e berçários 

de médio risco.  

Ainda nesse estudo, o peso ao nascer e a idade gestacional foram fatores 

inversamente proporcionais a chance de peregrinar. Mulheres sem uma relação estável, 

negras, mestiças e as de idade menor do que 17 anos, foram mais propensas a peregrinar, 

estando esses fatores diretamente vinculados a condições sociais desfavoráveis (MENEZES et 

al., 2006).  

A desigualdade na distribuição de leitos obstétricos deve ser considerada para a 

ocorrência de peregrinação no momento do parto, uma vez que persiste uma maior 

concentração de serviços de saúde nos grandes centros urbanos, ficando as periferias e as 

cidades do interior desprovidas de assistência qualificada, aumentando a demanda para as 

maternidades da capital. (MENEZES et al., 2006). 

A elevada cobertura de pré-natal não diminui as chances de uma gestante 

peregrinar no momento do parto, reforçando a ineficiência na organização do sistema de 

saúde (MENEZES et al.,  2006). Em estudo realizado por Schoeps et al. (2007) a variável não 

realização do parto no primeiro hospital procurado foi relatado em 20,5% dos casos, 

sugerindo dificuldade de acesso à assistência ao parto.  

Alguns estudos relatam a associação entre nascer em hospital do SUS e a maior 

ocorrência de óbito neonatal, refletindo provavelmente mais a condição socioeconômica da 

mãe do que as características da atenção prestada nesses serviços (MORAIS NETO; 
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BARROS, 2000; ALMEIDA et al., 2002; AQUINO et al., 2007; SILVA, 2008; RIBEIRO et 

al., 2009).  

Contudo, no estudo de Gomes et al. (2005) as maiores taxas de mortalidade 

neonatal encontradas nas instituições do SUS em relação à rede privada estavam mais 

relacionadas à menor participação destes no atendimento a neonatos prematuros e com muito 

baixo peso, ocorrendo uma seleção da clientela atendida nesses serviços. Assim, o 

atendimento de maior complexidade, e de maior risco para a mortalidade neonatal, fica 

reservado às instituições do SUS (RIBEIRO et al., 2009). 

Ainda em relação ao local do parto, Silva et al. (2009) revelaram em estudo 

realizado na Região Metropolitana São Paulo em 2006 que, os nascidos no domicílio, em 

prontos-socorros, unidades básicas de saúde e unidades mistas apresentaram maiores 

proporções de baixo peso, prematuridade, mães adolescentes com baixa escolaridade, não-

casadas e com assistência pré-natal inadequada, quando comparadas com os partos em 

hospital. Os pronto-socorros registraram uma taxa de óbito neonatal precoce de 54,4 por mil 

nascidos vivos, com risco de morte 9,6 vezes maior em comparação ao ambiente hospitalar. 

Essa elevada taxa de mortalidade é resultante do perfil de risco de mães e recém-nascidos 

atendidos nestes serviços e revelando possivelmente uma situação de emergência com 

dificuldade de acesso e falta de indicação do hospital para realizar o parto, levando-o a 

acontecer acidentalmente em locais com condições inadequadas de atenção à mãe e ao recém-

nascido.  

A ocorrência desses partos pode ser entendida como evento sentinela para os 

serviços de saúde, indicando a importância da referência hospitalar para a realização do parto 

antes mesmo do final da gestação (SILVA et al., 2009). 

Algumas características da atenção ao parto podem configurar-se em fator de risco 

para a mortalidade neonatal, como a não realização do parto pelo mesmo médico que 

acompanhou o pré-natal, a ausência do neonatologista na sala de parto para prestar os 

primeiros cuidados ao recém-nascido e identificar precocemente sinais e sintomas de 

anormalidades (LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 

Oliveira et al. (2008) em estudo transversal de observação da assistência ao 

trabalho de parto em maternidades do Sistema Único de Saúde do Rio de Janeiro (RJ) entre 

1999 e 2001, encontraram que o partograma, instrumento que possibilita a redução das 

cesarianas e a condução ativa nas distócias, foi utilizado na maior parte das parturientes em 

trabalho de parto. No entanto, foram observados sub-registro e registro irregular das 

diferentes avaliações maternas e fetais. 
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Hotimsky et al. (2002) realizaram grupo focal com gestantes de um hospital 

maternidade de São Paulo e evidenciaram relatos de experiências anteriores traumáticas, 

queixas de mau acompanhamento, inadequação de procedimentos e desrespeito por parte dos 

profissionais durante o trabalho de parto. 

Goulart, Somarriba e Xavier (2005) em estudo qualitativo sobre a perspectiva das 

mães sobre o óbito infantil, encontraram que a descontinuidade da assistência iniciada no pré-

natal e a falta de vínculo com os profissionais que as assistiram durante o parto, geraram 

medo, insegurança e ansiedade. O parto dito como “desumanizado” foi evidenciado no 

discurso das mães através da priorização de normas em detrimento ao bem-estar da 

parturiente, transformação da parturiente em objeto de ensino, desorganização do serviço com 

prejuízos para a paciente e até mesmo omissão, descaso e maus tratos. 

Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000), na coorte de Caxias do Sul realizada no período 

de 1994 a 1995, encontraram que a maioria dos pacientes do SUS que evoluíram para óbito 

não recebeu atendimento pediátrico na sala de parto, apesar da importância desse atendimento 

nos primeiros minutos de vida para a diminuição da morbidade e mortalidade neonatal. 

As mortes fetais e neonatais por asfixia são considerados como bons indicadores 

da qualidade da assistência durante o momento do pré-parto e nascimento. São óbitos 

considerados evitáveis e com maior potencial de prevenção se houver o manejo adequado do 

trabalho de parto. Além disso, a assistência adequada e imediata a recém-nascidos asfixiados 

é determinante para a sobrevida, como também para a qualidade de vida dos sobreviventes 

(LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002).  

Em vários países, a incidência de partos por via cesariana está aumentando. Nos 

Estados Unidos que possui modelo de atenção ao parto altamente medicalizado, 1,2 milhões 

de mulheres passaram por cesárea em 2004, representando 29,1% dos nascimentos. Na 

Europa, muitos países também apresentam elevação das taxas de cesárea como França (18,8% 

em 2003) e Holanda (13,6% em 2004) (PATAH; MALIK, 2011). 

As principais justificativas citadas na literatura para essa elevação são fatores 

sociais, demográficos, culturais e econômicos das gestantes, associados à solicitação materna 

pelo tipo de parto e fatores relacionados ao modelo assistencial desenvolvido. A demanda por 

laqueadura tubária concomitante à cesárea é também apontada como responsável pelas altas 

taxas desse procedimento. A solicitação pelo parto cesáreo parece estar relacionada ao medo 

da dor como também a idéia de que permite à mulher manter intactas a anatomia e fisiologia 

da vagina e do períneo (HOTIMSKY et al., 2002; FREITAS et al., 2005; PATAH; MALIK, 

2011).  
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Para a OMS, o objetivo da assistência ao parto é manter mulheres e recém-

nascidos sadios, com o mínimo de intervenções médicas, buscando garantir a segurança de 

ambos. A cesárea é uma intervenção cirúrgica originalmente concebida para reduzir o risco de 

complicações maternas e/ou fetais durante a gravidez e o trabalho de parto (PATAH; MALIK, 

2011). 

No Brasil a incidência de cesariana também vem aumentando nas últimas décadas 

passando de 38,9% em 2000 a 48,4% em 2008 (PATAH; MALIK, 2011). Atualmente, quase 

um quarto dos nascimentos do Brasil ocorre nos hospitais privados, que apresentam taxas de 

cesárea em torno de 80%. No sistema público, essa proporção atinge em média 35%. As 

regiões Norte e Nordeste apresentaram em 2006, incidência de cesárea de 34,6% 33,8% 

respectivamente. Em 2000 na cidade de Goiânia-Go, registrou-se 56% de partos operatórios, 

valor muito elevado mesmo considerando a recomendação da OMS que preconiza incidência 

de até 15% de cesarianas para atender às gestações de alto risco (GIGLIO; LAMOUNIER; 

MORAIS NETO, 2005; PATAH; MALIK, 2011). 

Vanderlei et al. (2008) em série histórica dos nascimentos ocorridos em uma 

instituição de ensino e pesquisa de Recife-PE no período de 1995 a 2006, observaram uma 

elevação dos partos por via cesariana, com maior percentual (43,8%) para o ano de 2006, 

indicando uma tendência à progressão. 

As cesáreas acarretam quatro vezes mais risco de infecção puerperal, três vezes 

mais risco de mortalidade e morbidade materna, aumentos dos riscos de prematuridade e 

mortalidade neonatal, recuperação mais difícil da mãe, maior período de separação entre 

mãe/bebê com retardo do início da amamentação e elevação de gastos para o sistema de saúde 

(HOTIMSKY et al., 2002; FREITAS et al., 2005). 

O parto realizado por via cesariana é alvo de vários estudos que mostram 

associação deste com a morbimortalidade materna e do recém-nascido. Por outro lado, nas 

situações de alto risco é indicado para reduzir as complicações para mãe e filho (GIGLIO; 

LAMOUNIER; MORAIS NETO, 2005). 

Na coorte de nascidos vivos de Goiânia em 1992, o parto por via cesariana 

mostrou-se como fator protetor para a mortalidade neonatal no grupo de baixo peso ao nascer 

(<2.500g) e nascidos em hospital privado não conveniado ao SUS, possivelmente pela relação 

com outros fatores como nível socioeconômico da mãe, acesso a um serviço de pré-natal e da 

atenção ao parto e ao recém-nascido de melhor qualidade (MORAIS NETO; BARROS, 

2000). 
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Em estudo realizado por Almeida et al. (2002) no município de São Paulo em 

1995, os resultados revelaram que para o grupo de recém-nascidos de muito baixo peso ao 

nascer (<1.500g), o nascimento em hospital universitário e de parto por via cesariana 

configurou-se como fator protetor para a mortalidade neonatal. Tais resultados confirmam que 

o parto por via cesariana poderá ser a melhor opção em condições clínicas específicas. Quanto 

aos hospitais universitários, parecem dispor de melhor aparato tecnológico, bem como 

profissionais mais qualificados e o adequado suporte da UTI neonatal, elementos essenciais 

para a sobrevida do grupo de recém-nascidos. 

No estudo ecológico realizado no Estado de São Paulo em 2006, a probabilidade 

de morte entre os nascidos de parto cesáreo foi 0,7 vezes menor em comparação ao parto 

vaginal. A mortalidade neonatal mais elevada entre as crianças nascidas de parto vaginal pode 

estar relacionada ao fato de que essas últimas apresentarem baixo peso ou serem prematuras. 

Por outro lado, essa relação pode ter influência da má qualidade da assistência ao parto 

normal, a elevada incidência de cesarianas, especialmente em gestações de baixo risco e a 

realização de parto normal em gestações de alto risco (ORTIZ; OUSHIRO, 2008). 

No estudo de caso-controle realizado no município de Caxias do Sul-RS por 

Mendes, Olinto e Costa (2006) a proporção de cesáreas encontrada nos casos foi de 58% e 

entre os controles a taxa permaneceu elevada, em torno de 46%. 

Ribeiro et al. (2009) analisaram os fatores de risco associados aos óbitos neonatais 

em recém-nascidos com baixo peso numa coorte em Recife-Pe entre 2001 e 2003, e 

encontraram que o parto vaginal se mostrou como fator de risco para a mortalidade neonatal, 

mesmo quando ajustado por outros fatores de exposição, como tipo de hospital, idade 

gestacional e faixa de peso ao nascer. Em contraposição, no estudo desenvolvido por Sarinho 

et al. (2002) o parto cesáreo não se mostrou como um fator de proteção para a morte neonatal, 

mesmo após ajuste com outras variáveis como Apgar no quinto minuto, idade gestacional e 

peso ao nascer. 

No estudo de coorte restrospectiva realizado em Goiânia-GO no ano de 2000 por 

Giglio, Lamounier, Morais Neto (2005), foi constatado que o parto normal foi mais realizado 

do que o operatório nas situações de maior risco para a mortalidade neonatal e quatro vezes 

mais em hospitais públicos em relação ao hospital privado sem atendimento do SUS. Nos 

hospitais públicos também ocorreram uma grande parte dos óbitos neonatais (46,5%), 

possivelmente associados à maior incidência de prematuros, baixo peso ao nascer, 

malformações congênitas e de mães adolescentes. Assim, nas situações de alto risco em que 

se recomenda o uso da cesariana, esta não foi utilizada, ficando associada a situações de baixo 
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risco. Vale ressaltar que mesmo com altas taxas de cesariana não houve diminuição nos 

coeficientes de mortalidade neonatal, como é usado para justificar a prática indiscriminada 

desse procedimento (GIGLIO; LAMOUNIER; MORAIS NETO, 2005). 

D’Orsi et al. (2005) comentam que para que ocorram mudanças na assistência ao 

parto, se faz necessário mudanças na prática obstétrica, especialmente nas maternidades 

públicas de grande porte. Algumas alternativas estão sendo implementadas como a maior 

participação de enfermeiras obstétricas na assistência ao parto. O modelo de assistência que 

terá melhores resultados para as parturientes, recém-nascidos e profissionais de saúde, parece 

estar relacionado à devolução à mulher de seu papel de protagonista do parto, com respeito à 

fisiologia do trabalho de parto e com suporte clínico e emocional adequado. 

Em relação ao meio de transporte utilizado pelas mães para ir ao hospital no 

momento do parto, Schoeps et al. (2007) relatam que o transporte da mães para o hospital do 

parto por meio de ambulância, carro de polícia ou bombeiro, indica situações de urgência para 

a realização do parto que contribuem para a ocorrência dos óbitos neonatais precoces.  

 

 

1.2.9 Condições do recém-nascido e atenção neonatal 

 

 

Embora não seja consenso, o sexo do recém-nascido em especial o sexo 

masculino, é citado em algumas pesquisas como fator de risco para a mortalidade neonatal 

(SARINHO et al., 2001; ALMEIDA; BARROS, 2004; FERRARI et al., 2006; ORTIZ; 

OUSHIRO, 2008; RIBEIRO et al., 2009). 

Ortiz e Oushiro (2008) comentam ainda que a diferença entre os sexos é maior 

quanto mais próxima do nascimento for a morte. O risco relativo diminui à medida que 

avança a idade ao morrer das crianças. 

Na coorte de Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) realizada no município de Caxias 

do Sul, observou-se que os recém-nascidos do sexo masculino apresentaram um risco 4,16 

vezes maior de morrer do que o sexo feminino. Um dos principais motivos desta menor 

mortalidade do sexo feminino é o amadurecimento do pulmão fetal, que ocorre mais 

precocemente no sexo feminino, diminuindo a incidência de problemas respiratórios. 

Contudo, em Carniel et al. (2008) foi encontrado uma associação entre baixo peso ao nascer e 

crianças do sexo feminino nascidas prematuras ou a termo. 
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Barros e Diaz-Rossello (2004) comentam que o aumento dos nascimentos pré-

termo e sua relação como a causa de mortes infantis vem se tornando uma preocupação para a 

saúde pública em todo o mundo. As causas mais relacionadas a esse fenômeno são o aumento 

das intervenções obstétricas, o aumento de nascimentos múltiplos e a melhoria dos recursos 

disponíveis para cálculo da idade gestacional como a ultrasonografia precoce.  

No Brasil, o incremento dos nascimentos pré-termo também vem ocorrendo, 

tendo o aumento da cesariana como um dos fatores relevantes. Em 2004, a cidade de Pelotas-

RS apresentou uma prevalência de 18% de nascimentos pré-termo, mais que o dobro do 

percentual encontrado em 1993 (7,3%). Os recém-nascidos denominados pré-termo grandes, 

com 35 e 36 semanas de gestação, parecem estar relacionados com esse incremento 

(BARROS; DIAZ-ROSSELLO, 2004).  

A prematuridade e o baixo peso ao nascer são associados à mortalidade perinatal e 

neonatal e são condições de alta prevalência. Essas variáveis estão fortemente e inversamente 

associadas com a idade da mãe, mesmo quando esta é submetida a uma assistência de pré-

natal adequada (ALMEIDA; BARROS, 2004; BARROS; DIAZ-ROSSELLO, 2004; 

GOLDENBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005; AQUINO et al., 2007;  SCHOEPS et al., 

2007).  

Silva (2005) em estudo de coorte de nascimentos conduzido para estudar os 

fatores de risco para a morte de crianças menores de um ano de idade em município de região 

metropolitana de Fortaleza-Ce no período de 2000 a 2002, encontrou que os nascidos vivos 

com baixo peso ao nascer apresentaram risco 3 vezes maior de morte antes de completar um 

ano de vida. 

Em alguns países subdesenvolvidos como Moçambique, Bangladesh e Índia, o 

índice de baixo peso ao nascer corresponde a 20%, 50% e 33%, respectivamente. Por outro 

lado, nos países desenvolvidos como Suécia e Noruega o percentual é de 5% e 4% 

respectivamente (FERRARI et al., 2006). 

No Brasil a proporção de baixo peso ao nascer está em torno de 11%, com as 

regiões Norte e Nordeste apresentando a maiores taxas do país (FERRARI et al., 2006).  

A ruptura prematura das membranas, o trabalho de parto prematuro, interrupção 

precoce da gestação em virtude de problemas relacionados à mãe ou ao feto, associados a 

outros fatores como tabagismo, sangramento vaginal e doença hipertensiva específica da 

gravidez são citados na literatura como principais mecanismos relacionados à etiologia da 

prematuridade (MORAIS NETO; BARROS, 2000). 
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Uma das intervenções comprovadas para reduzir o número de partos prematuros é 

a detecção e tratamento da bacteriúria assintomática da gravidez. Melhorar a nutrição materna 

e reduzir o fumo na gestação também pode contribuir para a redução das mortes (FERRARI et 

al., 2006).  

Mendes, Olinto e Costa (2006) comentam que a interrupção da gestação antes do 

termo pode ocasionar parto prematuro decorrente da indicação de cesariana precoce e da 

indução do trabalho de parto.  

Cascaes et al. (2008) em estudo transversal realizado com dados secundários do 

ano de 2005 do Estado de Santa Catarina, encontraram maior prevalência de prematuridade 

entre mães com idade superior a 40 anos (8,8%), viúvas (6,8%), que tiveram o parto por via 

cesariana (6,6%), que não tiveram acesso a consultas de pré-natal (23,3%) e que não possuíam 

nenhuma escolaridade (8,1%). 

Sarinho et al. (2001) em estudo tipo caso-controle realizado em Recife-Pe no ano 

de 1995, comentam que parte importante do risco de morrer relacionado ao baixo peso ao 

nascer, deve-se a prematuridade. No estudo de Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) o risco de 

morrer dos recém-nascidos prematuros (<37 semanas) foi 5 vezes maior em comparação com 

o grupo de 39-41 semanas, ficando evidente o aumento acentuado da mortalidade à medida 

que diminui a idade gestacional. Vale ressaltar que o grupo de recém-nascidos com 37-38 

semanas de gestação, apresentou um risco de morrer 60% mais elevado do que o grupo de 39-

41 semanas. Esse achado pode estar associado ao grande número de cesáreas eletivas que 

acontecem entre 37-38 semanas de gestação.  

Ortiz e Oushiro (2008) em estudo ecológico realizado no Estado de São Paulo em 

2006 encontraram que os recém-nascidos de muito baixo peso (menos de 1.500 g) 

apresentaram chance de morrer no período neonatal 155 vezes maior que as crianças com 

2.500 gramas e mais. Para os nascidos vivos com baixo peso (1.500 a 2.499 g), a 

probabilidade de morte foi dez vezes maior do que a registrada na categoria de referência. Em 

relação a duração da gestação, a probabilidade de morte neonatal diminuiu significativamente 

à medida que aumentou a duração da gestação, mostrando-se 28 vezes mais elevada nos 

nascidos vivos pré-termo. 

Zanini et al. (2011) em estudo de coorte realizado no estado do Rio Grande do Sul 

em 2003, encontraram que os nascidos pré-termo apresentaram o dobro de chance de morrer 

no período neonatal se comparados aos nascidos a termo. 

 Almeida et al. (2008) nascer com 23 a 27 semanas de gestação aumentou em 

cinco vezes a chance de óbito neonatal precoce. 



43 
 

 

O peso ao nascer é, provavelmente, o fator isolado mais importante relacionado à 

mortalidade neonatal, pós-neonatal e infantil, à morbidade na infância e ao risco de várias 

doenças na idade adulta. Entre os fatores associados ao baixo peso ao nascer estão as 

infecções genitais, os partos múltiplos, a hipertensão arterial, as disfunções uterinas, o baixo 

índice de massa corporal materna, o tabagismo na gravidez, a placenta prévia, o baixo ganho 

de peso na gestação, os fatores étnicos, a primiparidade, as anomalias congênitas e os fatores 

genéticos (CARNIEL et al., 2008). 

A prevenção do baixo peso ao nascer deve ser intensificada, pois sua incidência é 

elevada no Brasil (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002). A redução do número de nascimentos 

com baixo peso é considerada uma estratégia eficaz para a prevenção da mortalidade neonatal 

(ALMEIDA et al., 2002; ALMEIDA; BARROS, 2004).  

Vanderlei et al. (2010) em série histórica dos nascimentos ocorridos em uma 

instituição de ensino e pesquisa de referência de Recife-PE no período de 1995 a 2006, 

encontraram que o baixo peso ao nascer aumentou gradativamente ao longo dos anos, 

principalmente a partir de 1999, atingindo o valor máximo de 29,6 em 2002. 

Os recém nascidos considerados de muito baixo peso ao nascer, ou seja, com peso 

menor de 1.500g, estão diretamente relacionados às condições de saúde materna e à qualidade 

da assistência pré-natal recebida, porém a mortalidade neonatal é resultante dos cuidados 

neonatais imediatos recebidos na sala de parto e nas unidades de terapia intensiva. Esse grupo 

de recém nascidos, apesar de não ter alta incidência na população de nascidos vivos, 

representa 1/3 da mortalidade infantil (CASTRO; LEITE, 2007). 

À medida que aumenta a faixa de peso dos recém-nascidos, o risco de morrer 

diminui. Os recém-nascidos de baixo peso (<2.500g), apresentaram um risco 6 vezes maior de 

morrer na primeira semana do que os recém-nascidos com peso de nascimento igual ou maior 

do que 2.500g (ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000).  

No estudo de Sarinho et al. (2001) em Recife-Pe, o baixo peso ao nascer 

apresentou-se fortemente associado com óbito neonatal com Odds Ratio cerca de 14 vezes 

maior em relação às crianças nascidas com peso maior que 2.500g mesmo após ter sido 

controlado pelo efeito da idade gestacional na análise estratificada. 

Almeida et al. (2002) encontraram em estudo de caso-controle realizado no 

município de São Paulo em 1995, que o baixo peso ao nascer esteve associado a condições 

socioeconômicas desfavoráveis, atenção pré-natal inadequada, extremos de idade materna, 

paridade elevada, intervalo interpartal reduzido, desnutrição materna e hábito de fumar. 

Assim, todos esses fatores exercem efeito indireto sobre a mortalidade neonatal. Portanto, 
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estes fatores não devem ser estudados isoladamente, mas sim como mediadores da 

mortalidade infantil (MORAIS NETO; BARROS, 2000). 

No estudo de Ferrari et al. (2006), uma série histórica (1994, 1999, 2002) 

realizada em Londrina-Pr, a maioria dos óbitos neonatais (65 a 82%) ocorreu em recém-

nascidos de baixo peso. Em 2002, 50% dos óbitos ocorreram em recém-nascidos com peso de 

nascimento inferior a 1.000g. 

No estudo de coorte realizado no município de Caxias do Sul por Araújo, Bozzetti 

e Tanaka (2000) no ano de 1995, foi encontrado sobrevida de 56,9% entre os recém-nascidos 

com peso abaixo de 1.500g. Essa taxa de sobrevida parece alta, mas quando comparada a 

países mais desenvolvidos cujos investimentos em tecnologia nas unidades de tratamento 

intensivo neonatal são maciços, observa-se que estão muito aquém da realidade desses países. 

A mortalidade entre os recém-nascidos de extremo baixo peso (<1.000g) tem tido seus valores 

reduzidos, chegando a 50% entre os recém-nascidos de 500 a 800g. 

Gomes et al. (2005) realizaram um estudo no município do Rio de Janeiro 

objetivando analisar intervenções implementadas nos serviços de saúde para a redução da 

mortalidade neonatal a partir de 1995, e os resultados revelaram que as taxas de 

prematuridade e de baixo peso ao nascer continuaram elevadas a despeito de diversas 

intervenções, dentre elas a implantação dos sistemas de informação, a municipalização de 

estabelecimentos de saúde federais, o aumento de leitos obstétricos e neonatais entre outras. 

Além disso, a taxa de prematuridade aumentou de 6,1% em 1994 para 7,8% em 2000. 

O baixo peso ao nascer é citado como o fator mais importante associado à 

mortalidade e morbidades perinatais. Recém-nascidos com baixo peso são mais vulneráveis a 

problemas como imaturidade pulmonar e transtornos metabólicos (MORAIS NETO; 

BARROS, 2000). Em segundo lugar vem a prematuridade, que pode acarretar problemas 

imediatos ou tardios ao recém-nascido tais como: hipóxia, síndrome da membrana hialina, 

tocotraumatismos, hemorragias intracranianas, infecções, hipoglicemia e atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor (GOLDEBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005). 

Estudo com puérperas do município do Rio de Janeiro realizado por Leal et al. 

(2004), revelou que o peso ao nascer sofreu influência positiva da utilização adequada do 

cuidado pré-natal, mesmo após controle da idade, situação conjugal, hábito de fumar, história 

reprodutiva, da ocorrência de diabetes e prematuridade. 

Apesar da ampla descrição da literatura em relação entre baixo peso ao nascer e 

mortalidade neonatal, no estudo de Silva (2008) realizado com o objetivo de estudar os fatores 

associados aos óbitos perinatais em recém-nascidos com peso igual ou maior de 2.500g no 
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município Fortaleza-Ce, foi encontrado um elevado coeficiente, 21,4 óbitos por 1.000 

nascimentos, refletindo provavelmente uma fragilidade na assistência à gestante e ao recém-

nascido. 

Portanto, a sobrevivência de recém-nascidos prematuros e de muito baixo peso 

reflete a qualidade do atendimento antenatal, do cuidado ao trabalho de parto e parto e a 

estrutura de atendimento neonatal das diversas regiões e países do mundo. Assim, nos países 

mais ricos as taxas de mortalidade neonatal precoce e tardia são inferiores às de países nos 

quais a atenção à saúde é mais precária (ALMEIDA et al., 2008).  

O Apgar no quinto minuto retrata o estado de oxigenação do recém-nascido no 

período ante e intraparto e é considerado uma importante variável de avaliação do estado 

geral e prognóstico inicial do recém-nascido. Valores acima de sete são considerados como de 

um bom estado geral (GOLDEBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005). 

No estudo de caso-controle realizado em Recife-Pe no ano de 1995 por Sarinho et 

al. (2001), o Apgar no quinto minuto apresentou-se com elevada (44,1%) associação com o 

óbito neonatal. 

Corroborando com estudo anterior, na coorte de Recife-Pe realizada entre 2001 e 

2003 por Ribeiro et al. (2009), as crianças cuja evolução do Apgar entre o primeiro e o quinto 

minutos de vida indicou hipóxia grave apresentaram chance de morte 44 vezes superior às que 

não sofreram hipóxia com OR não ajustado.  

Na coorte de Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) realizada no município de Caxias 

do Sul no ano de 1995, os recém-nascidos que tiveram um Apgar no primeiro minuto inferior 

a 7 apresentaram um risco dez vezes maior de morrer na primeira semana de vida.  

Zanini et al. (2011) em coorte realizada no estado do Rio Grande do Sul em 2003, 

encontraram que índices de Apgar menores ou iguais a oito,  já expõe o recém-nascido a 

situação de maior vulnerabilidade. 

Em relação à assitência de saúde no Brasil, ainda não é realidade a existência de 

um sistema de atenção perinatal efetivamente regionalizado e hierarquizado. Embora alguns 

avanços tenham ocorrido em regiões delimitadas contribuindo para a redução da mortalidade 

materna e neonatal, ainda persistem dinâmicas de gestão e funcionamento da assistência 

perinatal, especialmente no âmbito hospitalar, distantes das normas preconizadas 

(CARVALHO; GOMES, 2005).  

Em estudo realizado por Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000), são mostradas as 

falhas no sistema de atendimento dos recém-nascidos, tanto em nível institucional quanto na 

assistência médica. Foi demonstrado também que, na maior parte dos óbitos de crianças do 
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SUS, não houve atendimento do pediatra na sala de parto, embora essa assistência seja vital 

para a diminuição da morbidade e mortalidade neonatal. 

Carvalho e Gomes (2005) comentam que intervenções obstétricas e neonatais 

efetivas podem reduzir a incidência de agravos e aumentar a sobrevida de recém-nascidos de 

risco, com um padrão comparável aos melhores centros do mundo. Entretanto, este padrão de 

atendimento tem sido encontrado apenas em algumas unidades do setor privado e em algumas 

unidades públicas de maior complexidade. Essas características revelam o acesso limitado a 

estes serviços, não atendendo a demanda existente. 

Almeida et al. (2008) em estudo de coorte prospectiva multicêntrico realizado em 

três estados brasileiros (RJ, RS e SP) entre 2004 e 2005, evidenciaram diferenças significantes 

nas práticas assistenciais utilizadas nas diversas unidades como uso do corticóide antenatal 

que variou de 12% a 88%, realização dos procedimentos de reanimação avançada (0 a 26%), 

administração de surfactante nos primeiros minutos de vida (apenas 2 unidades) e uso da 

ventilação mecânica assistida. Assim, também encontraram uma variação no percentual de 

óbitos neonatais entre as oito unidades, mesmo quando controlado pelo índice de gravidade 

clínica, o SNAPPE-II. 

Barros e Diaz-Rossello (2004) comentam que o uso de corticóides é reconhecido 

como uma ação preventiva de alta efetividade e muito baixa utilização. O uso de corticóides 

em trabalho de parto pré-termo, ou previamente à interrupção eletiva pré-termo da gestação, 

pode reduzir de maneira importante a mortalidade neonatal e morbidades graves. Estima-se 

que a cobertura mundial dessa intervenção, em casos indicados, seja de somente 5%. 

Almeida et al. (2008) comentam ainda que o perfil dos óbitos neonatais 

brasileiros podem se modificar de acordo com a natureza jurídica do hospital. Drumond, 

Machado e França (2007) em estudo populacional realizado em Belo Horizonte entre 2000 e 

2003 encontraram três perfis para o óbito neonatal: hospitais da rede privada onde ocorreram 

óbitos de difícil prevenção (malformações e extremo baixo peso); hospitais 

contratados/conveniados ao SUS cujos óbitos eram, em sua maioria, preveníveis (recém-

nascidos com peso >2.500g que faleceram por processos hipóxicos e infecções); enquanto nos 

hospitais próprios do SUS, o perfil de mortalidade foi misto.  

Assis, Machado e Rodrigues (2008) em estudo transversal sobre o perfil dos 

óbitos neonatais precoces ocorridos em uma Maternidade Pública de referência no Estado de 

Minas Gerais no período de 2001 a 2006, também encontraram três perfis: óbitos de difícil 

redução com prevalência de 41,4%, concentrados em idade gestacional de até 27 semanas, 

com peso ao nascer inferior a 1.000 gramas e que ocorreram entre 24 e 48 horas de vida; 
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óbitos passíveis de redução com prevalência de 28,3%, com crianças que sobreviveram além 

das 48 horas iniciais de vida, nascidas de mães entre 25 a 29 ou 35 anos e mais, com peso 

entre 500 e 999g; e óbitos redutíveis com prevalência de 30,4%, com crianças nascidas com 

pelo menos 28 semanas de gestação e pesando 1.000g ou mais. 

Lima, Carvalho e Vasconcelos (2008) também relatam que a assistência neonatal 

de qualidade pode reverter algumas características desfavoráveis do recém-nascido, como o 

Apgar no quinto minuto, desde que precoce e adequadamente diagnosticadas. A padronização 

e o treinamento em reanimação neonatal contribuem, significativamente, para a redução da 

mortalidade neonatal (FERRARI et al., 2006). 

Para diminuir a taxa de mortalidade neonatal precoce e a heterogeneidade das 

intervenções terapêuticas entre as diferentes unidades, se faz necessário a implementação de 

programas de melhoria da qualidade dos processos de atendimento neonatal, baseados em 

quatro pontos-chave: estar receptivo para mudanças, habituar-se a aplicar práticas baseadas 

em evidências, avaliar de maneira sistemática e uniforme os resultados obtidos e aprender a 

trabalhar de modo colaborativo dentro da própria unidade e entre as diferentes unidades 

(ALMEIDA et al., 2008). 

Observamos no Brasil, ao longo dos últimos anos, uma considerável ampliação de 

leitos intermediários e de terapia intensiva neonatal no setor público, principalmente nas 

regiões Sul e Sudeste. No entanto, o impacto positivo dessa ampliação é limitado, seja pela 

falta de planejamento sistêmico, pelas dificuldades de gestão, uso insuficiente e inadequado 

das tecnologias ou pela dificuldade de seleção e fixação dos recursos humanos no setor 

público (CARVALHO; GOMES, 2005). 

Aliado a ampliação, a terapia intensiva neonatal apresentou um grande 

desenvolvimento tecnológico, contudo muitos desafios necessitam ser enfrentados. 

Observamos ainda imensa desigualdade da distribuição dos leitos entre cidades, regiões e 

países. A concentração dos serviços terciários se dá nas capitais, com absoluta carência nos 

demais municípios. Por outro lado, o acesso a estes serviços é limitado com a oferta de vagas 

ainda insuficiente para atender a demanda, especialmente da parcela mais desfavorecida da 

sociedade. Assim, os leitos existentes nas capitais, enfrentam com freqüência períodos de 

superlotação, com prejuízo para a segurança e qualidade da assistência prestada. Esta vai 

desde unidades altamente sofisticadas até outras sem a mínima estrutura necessária 

(BARBOSA, 2004; CARVALHO; GOMES, 2005; GOMES et. al., 2005). 

Castro e Leite (2007) em coorte hospitalar prospectiva realizada em Fortaleza-

Ceará no ano de 2002 comentam que a assistência oferecida aos recém-nascidos de baixo 
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peso (<2.500g) é fundamental para a redução da mortalidade infantil. Nesse estudo, os recém- 

nascidos de muito baixo peso representam 80% da mortalidade neonatal. Dessa forma, se os 

óbitos dos recém-nascidos de muito baixo peso fossem reduzidos pela metade, ocasionaria 

uma redução em 17,5% na taxa de mortalidade infantil. 

Barbosa (2004) comenta que nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois 

maiores centros regionais de saúde do País, 6% e 11% respectivamente das UTI neonatais 

encontram-se em maternidades exclusivas, longe dos recursos existentes nos hospitais gerais 

que são fundamentais para o moderno tratamento intensivo. Defende então que, maternidades 

de alto risco e UTI neonatais deveriam existir apenas em hospitais gerais. 

No estudo de Souza et al. (2004) realizado objetivando caracterizar a assistência 

de saúde prestada em tratamento intensivo pediátrico e neonatal no município de São Paulo 

entre 2000 e 2002, foi encontrado que 82,4% das UTIs avaliadas estavam localizadas em 

hospitais gerais e ainda 67% em hospitais de grande porte (com mais de 150 leitos). Ainda 

nesse estudo, 47,2% das UTIs eram de hospitais públicos e 35,6% de hospitais privados. 

Observamos um excesso de leitos no setor privado e um déficit de leitos públicos. Além disso, 

a carência de leitos neonatais foi identificada. Essa necessidade deve ser avaliada em razão do 

número de nascidos vivos, do percentual de admissões em UTIs neonatais, da média de 

permanência e da freqüência de nascimentos prematuros e de baixo peso. 

Quanto à distribuição dos leitos por regiões, no município de São Paulo em 1995 

foi observada uma desproporção nessa distribuição, com grande concentração nas regiões 

centrais (61,7%) e menor concentração (9,3%) nas regiões periféricas do município, 

caracterizando a falta de regionalização desses serviços. Na cidade do Rio de Janeiro a 

realidade não foi diferente, pois também as UTIs se concentraram nas regiões centrais e com 

mais recursos financeiros (SOUZA et al., 2004). Em 2000, dos 1.545 nascimentos com peso 

menor que 1.500g ocorridos nos hospitais do SUS do município do Rio de Janeiro, 30,3% 

foram neonatos de mães residentes em outros municípios. Esse dado reforça a má distribuição 

dos leitos e a carência de serviços de saúde (GOMES et al., 2005). 

Garantir bons resultados e uma boa qualidade de atendimento, não é somente 

adequar à oferta de leitos intensivos à demanda da população. É também, estruturar as 

unidades com recursos materiais, humanos e financeiros e aprimorar os processos de 

assistência através do investimento na formação e educação continuada de toda a equipe de 

saúde (BARBOSA, 2004; FERRARI et al., 2006). 

Carvalho e Gomes (2005) comentam que se faz necessária a avaliação das práticas 

assistenciais e de seus resultados, pois as situações variam desde a não disponibilidade e 
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inadequação até a utilização desnecessária e inapropriada das tecnologias, como a 

corticoterapia antenatal, as variações e inadequações no manejo nutricional, ventilatório, do 

acesso vascular e da icterícia neonatal. 

Com a sofisticação tecnológica cada vez maior das Unidades de Tratamento 

Intensivo Neonatais (UTIN), muitos recém-nascidos graves e com poucas chances de vida, 

têm a sua vida prolongada artificialmente, vindo a óbito após o período neonatal precoce, 

podendo haver uma diminuição nos coeficientes de mortalidade na primeira semana de vida, 

sem que isso signifique uma melhora na assistência prestada à gestante e ao recém-nascido 

(ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000; SARINHO et al., 2001). 

Para Gomes et al. (2005), em estudo de análise de intervenção realizado em 

quatro unidades neonatais no município do Rio de Janeiro entre 1994 e 2000, a mortalidade 

neonatal de recém-nascidos com peso < 1.000g variou de 62,5% a 82,3% enquanto nos 

recém-nascidos com peso de 1.000-1500g a variação foi de 13,3% a 16%. Esses dados 

retratam uma baixa sobrevida, principalmente dos recém-nascidos com peso <1.000g, o que 

pode estar relacionado com desfavoráveis condições estruturais e assistências nessas 

unidades. Vale ressaltar que em 40% dos óbitos, a infecção foi mencionada como causa da 

mortalidade. Ainda nesse estudo, foi comparado o tempo médio de internação das unidades 

neonatais canadenses com unidades do município do Rio de Janeiro e foi observado que nas 

últimas o tempo médio ficou em 38 dias (UTI e médio risco) e no Canadá a média de 

internação foi de 19 dias. Esse dado pode revelar falhas estruturais e nos processos de 

atendimento nessas unidades neonatais que podem, potencialmente, prolongar o período de 

internação dos recém-nascidos. 

No estudo de coorte hospitalar de Castro e Leite (2007), os recém-nascidos com 

peso menor que 1.000g tiveram uma taxa de sobrevivência de apenas 20,7%, para o grupo 

com peso entre 1.001-1.500g a sobrevivência foi de 50% e a menor taxa de mortalidade ficou 

com o grupo com peso entre 1.251-1.500g, 24%. Do total dos óbitos, 23,3% ocorreram no 

primeiro dia de vida. Esses dados revelam uma elevada taxa de mortalidade em todas as 

faixas de peso. 

Ainda nesse estudo foi observado, especialmente no grupo com peso entre 1.300-

1.500g, o deslocamento do óbito do período neonatal precoce para o período neonatal tardio, 

possivelmente associado ao uso de recursos terapêuticos como o surfactante, sugerindo uma 

deficiência da atenção oferecida pelas UTIs neonatais, relacionada com a inadequação da 

utilização dos recursos humanos e excesso de carga de trabalho dos profissionais de saúde 

(CASTRO; LEITE, 2007). 
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A disponibilidade de transporte especializado é citada na literatura como um fator 

indispensável para que se reduzam as morbidades e eventos adversos relacionados à terapia 

intensiva. Além da dificuldade de acesso aos serviços de terapia intensiva devido à má 

distribuição das unidades, os recém-nascidos podem ter suas condições agravadas por um 

transporte inadequado (SOUZA et al., 2004). 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

 
O acompanhamento da mortalidade neonatal e de seus fatores determinantes é 

essencial para a identificação de possíveis impactos de mudanças sociais, econômicas e dos 

avanços e retrocessos da assistência oferecida pelos serviços de saúde. 

Atualmente, a mortalidade neonatal representa 60% a 70% da mortalidade infantil 

em todas as regiões brasileiras. Assim, a compreensão de seus determinantes contribuirá para 

a reorganização no atual modelo de saúde brasileiro.  

Estudos desenhados para investigar os fatores determinantes da mortalidade 

neonatal têm sido amplamente desenvolvidos no Brasil, no entanto, estudos do tipo caso 

controle utilizando dados primários não foram desenvolvidos na cidade de Fortaleza-Ce nos 

últimos anos.  Acrescenta-se a intenção de incluir outros fatores preditores da morte neonatal 

tais como a exposição da gestante à violência e variáveis relacionadas à paternidade, além 

daqueles descritos na literatura revisada. 
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3 OBJETIVOS 

 

 
3.1 Objetivo geral 

 

 

• Determinar os fatores associados aos óbitos neonatais em Fortaleza-Ce no ano de 

2009. 

 

 
3.2 Objetivos específicos 

 

 

•  Descrever as características socioeconômicas e demográficas das mães e dos recém-

nascidos para os casos (óbitos neonatais) e os controles (recém-nascidos sobreviventes). 

 

• Identificar as características relacionadas à assistência pré-natal, parto e ao recém-

nascido dos óbitos neonatais e dos recém-nascidos sobreviventes. 

 

• Determinar os fatores preditores da mortalidade neonatal. 
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4 METODOLOGIA   

 

 
4.1 Tipo de estudo 

 

 

Estudo epidemiológico, observacional, longitudinal, retrospectivo, tipo caso-

controle desenvolvido para identificar determinantes associados ao óbito neonatal.  

 

 

4.2 Local do estudo e período de referência 

 

 

O estudo foi realizado na cidade de Fortaleza, capital do Ceará localizada na 

região Nordeste do Brasil. Considerada a 5ª capital mais populosa do Brasil, Fortaleza conta 

com 2.447.409 habitantes distribuídos em 315 km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE, 2011). 

Os casos de óbito neonatal e os nascidos vivos sobreviventes foram referentes ao 

ano de 2009.  

 

 

4.3  População do estudo 

 

 

De acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) e Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria Municipal de 

Saúde de Fortaleza, em 2009 nasceram vivas nos hospitais de Fortaleza 36.212.000 crianças e 

destas 380 evoluíram para óbito no período neonatal (0-27 dias).  

Para os casos foram consideradas as crianças nascidas vivas e que morreram antes 

de completar 28 dias de vida e como controles as que permaneceram vivas nascidas em 

Fortaleza e filhos de mães residentes no município. 

A amostra foi calculada adotando-se um poder do estudo (1-β) de 85%, erro alfa 

de 5%, com razão de 1:2 (caso-controle). Considerou-se uma freqüência mínima de 10% de 
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exposição ao fator de risco entre os controles e de 25% entre os casos. O tamanho mínimo da 

amostra estimado foi de 131 casos e 262 controles. O número final de casos (óbitos neonatais) 

incluídos nessa casuística foi de 132 casos e 264 controles (sobreviventes). 

 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 

Para os grupos de casos e controles foram considerados os recém-nascidos vivos, 

não gemelares, com peso ao nascer maior que 500g, nascidos de parto hospitalar em Fortaleza 

e de mães residentes neste município. 

 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 

Foram excluídos os recém-nascidos gemelares, anencéfalos, com peso inferior a 

500g, partos domiciliares, nascidos em outros municípios e de mães não residentes em 

Fortaleza-Ce. 

 

 

4.4  Coleta dos dados 

 

 

4.4.1 Fonte dos dados 

 

 

Os casos (óbitos neonatais) foram selecionados do banco de dados do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza.  

Para a seleção do grupo controle (sobreviventes) foi realizado sorteio aleatório (2 

controles para cada caso) entre as crianças nascidas nas datas de nascimento próximas ao caso 

e que sobreviveram ao vigésimo oitavo dia de vida. A listagem para sorteio dos controles foi 

ordenada por data de nascimento e obtida do banco de dados do Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. 
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Os endereços das residências dos casos e controles foram pesquisados nas 

declarações de óbitos e nas declarações de nascido vivo registrados nos referidos bancos de 

dados. 

 

 

4.4.2 Procedimento para coleta dos dados 

 

 

As informações foram obtidas através de entrevistas domiciliares durante o 

período de setembro de 2010 a março de 2011 utilizando questionário estruturado (ANEXO 

A). 

Foram treinados seis entrevistadores e realizado estudo-piloto para testar a 

compreensão das perguntas do questionário e exercitar os pesquisadores para sua aplicação.   

Durante a coleta dos dados foram realizadas reuniões semanais com os 

entrevistadores sobre a execução das entrevistas, bem como a substituição dos controles não 

localizados.   

 

  

4.4.3 Controle de qualidade dos dados 

 

 

Os procedimentos de revisão sistemática dos questionários e verificação da 

fidedignidade dos dados coletados em 10% da amostra foram realizados visando a qualidade e 

fidedignidade dos dados primários coletados e a correção de erros de consistência e digitação.  

 

 

4.5 Variáveis do estudo 

 

 

As variáveis foram agrupadas em quatro blocos hierárquicos de acordo com 

modelo conceitual proposto por Lima, Carvalho e Vasconcelos (2008): 
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Quadro 1 - Nível distal (bloco 1): Características socioeconômicas e demográficas 

Variável Categorias Tipo de variável 

Raça/cor materna Parda/negra/outras e branca Categórica nominal 

Escolaridade materna (anos de 
estudo) < 4 anos e  ≥ 4 anos Quantitativa discreta 

Ocupação da mãe durante a gestação Serviços domésticos, outras, não 
trabalha Categórica nominal 

Trabalho materno durante a gestação Até 6 meses, toda a gestação, não 
trabalhou Categórica nominal 

Renda familiar durante a 
gestação (em salários mínimos) ≤ 2 salários e > 2 salários mínimos Quantitativa discreta 

 

 

Quadro 2 -  Nível intermediário I (bloco 2): Características maternas, história reprodutiva, 

morbidade materna, comportamento materno, apoio social e exposição à violência 

Variável Categorias Tipo de variável 

Idade materna   < 20 anos, 20-34 anos, ≥ 35anos Quantitativa contínua 

Paridade anterior (número de filhos tidos) < 2 filhos e ≥ 2 filhos Quantitativa discreta 

Morte de filho anterior Sim e não Categórica nominal 

Filho anterior que nasceu morto Sim e não Categórica nominal 

Filho anterior que nasceu prematuro Sim e não Categórica nominal 

Filho anterior nascido com peso ≤2.500g Sim e não  Categórica nominal 

Problemas de saúde durante a gestação Sim e não Categórica nominal 

Fumo na gestação Sim e não Categórica nominal 

Uso de bebida alcoólica durante a 
gestação Sim e não Categórica nominal 

Uso de drogas ilícitas durante a gestação Sim e não Categórica nominal 

Pai residente no domicílio na gestação Sim e não Categórica nominal 

Planejamento da gravidez Sim e não Categórica nominal 

Presença de acompanhante no pré-parto Sim e não Categórica nominal 

Presença de acompanhante no parto Sim e não Categórica nominal 

Exposição à violência durante a gestação Sim e não Categórica nominal 
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A variável exposição à violência durante a gestação foi mensurada a partir da 

adaptação da versão em português do instrumento Abuse Assesment Secreen, utilizado no 

rastreamento da violência doméstica contra a mulher na gestação (REICHENHEIM; 

MORAES; HASSELMANN, 2000). 

 

Quadro 3 - Nível intermediário II (bloco 3): Assistência no pré-natal e parto 

Variável Categorias Tipo de variável 

Local de realização do pré-natal 
Centro de saúde/PSF, médico 

do convênio, hospital público 
Categórica nominal 

Profissionais que realizaram o pré-natal 
Médico, enfermeiro,  

médico + enfermeiro 
Categórica nominal 

Número de consultas de pré-natal < 4 consultas e ≥ 4 consultas Quantitativa discreta 

Dificuldade para iniciar o pré-natal Sim e não Categórica nominal 

Adequação do pré-natal  Adequado, inadequado, não fez Categórica nominal 

Indicação do local de parto no pré-natal Sim e não Categórica nominal 

Local do parto Público, privado e conveniado/SUS Categórica nominal 

Dificuldade de encontrar vaga para o parto Sim e não Categórica nominal 

Tempo gasto de casa para hospital (minutos) > 60m, 30-60m e < 30m Quantitativa contínua 

Escolha do hospital para a realização do parto Sim e não Categórica nominal 

Meio de transporte para o hospital 
Ambulância/polícia/bombeiro,carro 

e ônibus/moto/andando/bicicleta 
Categórica nominal 

Tempo decorrido entre a internação e o parto 

(horas) 

<1h, 1-9h e ≥10h Quantitativa contínua 

Profissional que realizou o parto 
Médico do pré-natal, médico do 

plantão e enfermeiro 
Categórica nominal 

Tipo de parto Vaginal e cesárea Categórica nominal 

Presença de problemas durante o parto Sim e não Categórica nominal 

Presença de Neonatologista na sala de parto Sim e não Categórica nominal 
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A variável adequação de pré-natal presente no bloco 3/ nível intermediário II foi 

gerada a partir das seguintes variáveis: pré-natal iniciado no primeiro trimestre gestacional, 

aferição do peso materno, aferição da pressão arterial, aferição da altura uterina e ausculta dos 

batimentos cardiofetais. Considerou-se nessa casuística como pré-natal adequado quando a 

gestante realizou a primeira consulta no primeiro trimestre de gestação, com no mínimo 

quatro consultas de pré-natal, aferição em todas as consultas de pré-natal do peso, pressão 

arterial, altura uterina e ausculta dos batimentos cardiofetais.  

 

Quadro 4 - Nível proximal (bloco 4): Sexo do recém-nascido, condições de saúde ao 
nascimento e atenção neonatal. 

Variável Categorias Tipo de variável 
Sexo Feminino e masculino Categórica nominal 

Idade gestacional (em semanas) <37 semanas e ≥37 semanas Quantitativa contínua 

Peso ao nascer (gramas) ≥ 2.500g e < 2.500g Quantitativa contínua 

Apgar no 1º minuto < 7 e ≥ 7 Quantitativa discreta 

Apgar no 5º minuto < 7 e ≥ 7 Quantitativa discreta 

Transferência para outro hospital após 
nascimento  Sim e não Categórica nominal 

Internação em UTI neonatal ou médio 
risco logo após o nascimento Sim e não Categórica nominal 

 

 

4.6  Modelo hierarquizado para investigação da morte neonatal 

 

A mortalidade neonatal é determinada por uma série de variáveis articuladas de 

forma complexa, sendo necessário em seu estudo, o uso de modelos hierárquicos para melhor 

compreensão da magnitude do efeito dos diversos fatores sobre o desfecho (LIMA; 

CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 

A partir da década de 80, Mosley e Chen (2003) começaram a utilizar os modelos 

teórico-conceituais nos estudos sobre mortalidade infantil. Através de uma estrutura 

hierarquizada os fatores distais influenciam os fatores intermediários e estes influenciam os 

fatores proximais (aqueles que agem de forma mais direta sobre o desfecho), permitindo dessa 

forma a análise de um grande número de variáveis que se relacionam. 
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Na análise estatística as variáveis são introduzidas em etapas, iniciando com as 

dos níveis mais distais e introduzindo-se simultaneamente apenas variáveis de um mesmo 

nível. O efeito de cada variável sobre o desfecho é interpretado como ajustado para as 

variáveis pertencentes aos níveis hierarquicamente anteriores (mais distais) e para os efeitos 

das variáveis que se encontram no mesmo nível (LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 

2008). 

Fatores situados nos níveis mais distais nesse modelo podem ainda apresentar 

efeitos diretos sobre o desfecho, não mediados pelas variáveis consideradas nos níveis 

intermediários e proximais (LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). 

No modelo proposto por Lima, Carvalho e Vasconcelos (2008) as características 

sócio-econômicas e demográficas maternas estão no nível distal. As características maternas e 

aspectos referentes à assistência pré-natal e ao parto ficaram nos dois níveis intermediários. 

Por fim, os fatores relacionados às condições de saúde e nascimento do recém-nascido como 

também a assistência neonatal foram localizadas próximas ao desfecho. 

O possível efeito direto do sexo do recém-nascido sobre o óbito neonatal ainda é 

controverso na literatura (LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 2008). Nesse estudo, o 

sexo dos recém-nascidos está no nível proximal em posição independente nesse modelo, pois 

é provável que ele exerça efeitos diretos e indiretos sobre o óbito neonatal, não sendo 

intermediário de nenhuma outra variável. Os efeitos indiretos estão relacionados com o peso 

ao nascer ou com a ocorrência de morbidades específicas, não contempladas aqui.  

A hierarquização dos níveis também representa a ordem cronológica dos eventos e 

facilita a identificação de elos da cadeia causal onde as intervenções podem ser aplicadas 

(LIMA; CARVALHO; VASCONCELOS, 2008).  

 

 

 



 
 

               4.6.1 Modelo hierarquizado 

 

Figura 1 -  Modelo Hierarquizado para óbito neonatal (Lima; Carvalho; Vasconcelos, 2008) 
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4.7 Processamento e análise dos dados 

 

 

Para o processamento eletrônico do arquivo de dados foram utilizados os 

programas EPIINFO 6.04 e STATA 10. 

A razão de chances (Odds Ratio) foi a medida de associação utilizada para avaliar 

a relação entre a exposição aos fatores de risco estudados e a conseqüência, morte antes de 

completar o 28° dia de vida.  

Foi realizada primeiramente a análise descritiva das variáveis e posteriormente a 

análise bivariada com distribuição de freqüência, cálculo do Odds Ratio (OR) bruto e da 

significância estatística de associação entre as variáveis independentes em relação à 

dependente (OR e seu respectivo intervalo de confiança de 95%), utilizando o teste de Qui-

quadrado. 

A seguir foi realizada a análise multivariada, o procedimento estatístico para 

ajuste dos efeitos de confusão foi a regressão logística múltipla, tendo sido utilizada a medida 

de Odds Ratio, com as variáveis pré-selecionadas na etapa anterior em cada bloco, de acordo 

com a hierarquização apresentada no modelo conceitual. Foram incluídas todas as variáveis 

com valor de p<0,20 na análise bivariada. Foram considerados como potenciais fatores de 

confusão, as variáveis selecionadas que alteraram em 10% (para mais ou para menos) os 

valores da medida de OR. A significância estatística das associações foi verificada em função 

do erro alfa igual a 0,05 (5%), sendo construídos intervalos de confiança de 95%. O 

componente de erro foi mensurado através do teste de ajustamento (godness of fit test), 

encontrando-se Qui-quadrado Hosmer-Lemeshow=4,32 e valor de p=0,5044.  
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4.8 Considerações éticas 

 

Os referênciais da Bioética, preconizados na resolução n.º 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) foram considerados nesse estudo, tendo sido obtido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinado pelas mães antes da realização da 

entrevista (ANEXO B) e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo 

Hospitalar da Universidade Federal do Ceará em 07 de outubro de 2010 (Ofício nº 192/10) 

(ANEXO C). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características dos casos (óbitos neonatais) 

 

 

Do total de óbitos neonatais analisados nesse estudo, 79,5% (105/132) ocorreram 

no período neonatal precoce (até o 6° dia de vida), e 20,5 % (27/132) no período neonatal 

tardio (entre o 7° e 28° dia de vida). Verificou-se que do total dos óbitos analisados nesse 

estudo, 31% (41/132) ocorreram nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido. 

Em relação à idade materna, a média de idade encontrada nesse estudo foi de 27,4 

anos (desvio padrão = 6,725), com valor mínimo de 16 anos e máximo de 46 anos de idade. 

Observou-se que 10,6% (14/132) dos recém-nascidos que morreram no período neonatal eram 

de mães adolescentes (com idade inferior a 20 anos) e 15,2% (20/132) eram filhos de mães 

com idade de 35 anos ou mais. 

Quanto à escolaridade materna dos recém-nascidos que evoluíram para óbito 

neonatal, 28,0% (37/132) não completaram o ensino fundamental, 18,2% (24/132) concluíram 

o ensino fundamental, 10,6% (14/132) não concluíram o ensino médio, 29,5% (39/132) 

concluíram o ensino médio, 12,8% (17/132) da amostra concluíram ou encontravam-se 

cursando o ensino superior e apenas 0,8% (01/132) das mães entrevistadas nesse estudo não 

eram alfabetizadas. 

Observou-se entre os casos dessa casuística que 43,8% da renda familiar durante a 

gestação foi de até um salário mínimo (57/130). Admitindo ponto de corte da renda familiar 

dos casos em dois salários mínimos, os resultados mostram que 77,7% (101/130) da amostra 

referiram renda familiar inferior a dois salários mínimos e 22,3% (29/130) acima de dois 

salários mínimos. Do total, em apenas 02 casos (1,5%) a renda familiar foi ignorada. 

Dos 132 casos de óbitos neonatais, 58,3% (77/131) eram do sexo masculino, 

40,9% (54/131) eram do sexo feminino e 0,8% eram óbitos do sexo ignorado. 

Sobre a idade gestacional, houve dificuldades em relação ao preenchimento dessa 

variável durante a coleta primária dos dados devido ao viés de lembrança e desconhecimento 

das mães sobre a idade gestacional em semanas por ocasião do parto. Sendo assim, utilizou-se 

nesse estudo as declarações de nascido vivo digitadas no SINASC para o resgate dessa 

informação, visto sua importância na determinação de óbitos infantis, especialmente aqueles 
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ocorridos até o 27° dia de vida do recém-nascido. Portanto, os resultados da proporção de 

óbitos neonatais e idade gestacional revelaram que em 33,3% (43/129) os óbitos ocorreram 

entre crianças nascidas de 37 semanas ou mais e 66,7% (86/129) entre aqueles nascidos com 

menos de 37 semanas de gestação. Do total de casos analisados, 03 (2,23% do total) não 

apresentaram a idade gestacional preenchida nas declarações de nascido vivo resgatadas do 

SINASC.  

O peso médio dos recém-nascidos que evoluíram para óbito no período neonatal 

foi de 1.849g (desvio padrão = 1.091g), com valor mínimo de 500g e máximo de 4.300g. O 

percentual de recém-nascidos com baixo peso (menor que 2.500g) foi de 67,2%, (88/131), dos 

quais 72,7% (64/88) foram de muito baixo peso (menos de 1.500g). Do total de casos 

analisados nessa casuística, 0,7% das mães entrevistadas não souberam referir o peso ao 

nascer (01/132). 

A coleta primária dos dados referentes ao índice de Apgar dessa casuística sofreu 

o viés de lembrança e por vezes essa informação não se encontrava registrada no cartão da 

criança, portanto, admitiram-se os valores registrados na declaração de nascido vivo do 

SINASC. Entre os casos, os valores do índice de Apgar inferiores a sete alcançaram 64,8% 

(83/128) no primeiro minuto de vida e 39,2% (47/120) no quinto minuto de vida. Percebeu-se 

que a ausência dessa informação foi maior (9,9%) para o Apgar no quinto minuto (12/132) 

quando comparado ao Apgar no primeiro minuto cujo percentual de ausência de informação 

foi de 3,3% (4/132). 

A taxa de partos operatórios entre os casos de 53,0% (70/132) e o parto vaginal 

ocorreu em 47,0% (62/132) do total de óbitos neonatais. 

Entre os casos, 85,6% (113/132) foram internados em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) ou Berçário Médio Risco logo após o nascimento.  
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5.2  Descrição das características dos controles (nascidos vivos sobreviventes) 

 

O grupo controle desse estudo, ou seja, recém-nascidos que sobreviveram ao 27º 

dia de vida, foi representado por um total de 264 crianças.  

Observou-se uma média de idade materna de 27,3 anos de idade (desvio padrão = 

6,660), com idade mínima de 15 anos e máxima de 47 anos de idade. A proporção de mães 

adolescentes (menores de 20 anos) representou 10,6% (28/264) do total de controles e 15,9% 

(42/264) eram filhos de mães com idade de 35 anos ou mais. 

Em relação à escolaridade materna dos recém-nascidos sobreviventes, 26,1% 

(69/264) não completaram o ensino fundamental, 12,1% (32/264) concluíram o ensino 

fundamental, 15,2% (40/264) não concluíram o ensino médio, 35,6% (94/264) concluíram o 

ensino médio, 10,6% (28/264) da amostra concluíram ou encontravam-se cursando o ensino 

superior e apenas 0,4% (01/264) das mães entrevistadas nesse estudo não eram alfabetizadas. 

Percebeu-se entre os controles dessa casuística que 49,2% da renda familiar 

durante a gestação foi de até um salário mínimo (57/260). Admitindo ponto de corte da renda 

familiar dos casos em dois salários mínimos, os resultados mostram que 79,2% (206/260) da 

amostra referiram renda familiar inferior a dois salários mínimos e 20,8% (54/260) acima de 

dois salários mínimos. Dos 264 controles, em apenas 04 questionários (1,5%) a renda familiar 

foi ignorada. 

O sexo feminino apresentou maior proporção entre os controles 54,3% (143/263) 

em relação ao sexo masculino 45,6% (120/263). Em 0,3% (01/264) o sexo do recém-nascido 

foi ignorado. 

Em relação à duração da gestação, verificou-se que apenas 01 recém-nascido 

(0,3% do total) não teve o registro da idade gestacional preenchida no SINASC. A proporção 

de crianças que nasceram com 37 ou mais semanas de gestação representou 91,6% (241/263) 

do total de controles. Os nascimentos pré-termo corresponderam a 8,4% (22/263) do total de 

recém-nascidos sobreviventes. 

Nessa casuística, o percentual de recém-nascidos com peso inferior a 2.500g entre 

os controles representou 6,4% (17/264), enquanto 93,6% (247/264) dos recém-nascidos que 

sobreviveram ao 27º dia de vida tinham peso igual ou superior a 2.500g. O peso médio foi de 

3.262g (desvio padrão=552), com valor mínimo de 1.440g e máximo de 4.600g. 

Em relação ao tipo de parto entre os controles, houve predomínio de cesáreas com 

60,6% (160/264) do total e o parto vaginal correspondeu a 39,4% (104/264). 
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Dos recém-nascidos sobreviventes, 4,9% (13/264) foi internado em UTI ou 

Berçário Médio Risco logo após o nascimento.  

Os resultados da análise bivariada desse estudo estão apresentados em quatro 

tabelas (Tabela 1, 2, 3 e 4), de acordo com os níveis distal, intermediário I e II e proximal que 

compõem o modelo hierarquizado proposto. 

Dentre as variáveis que caracterizam o perfil socioeconômico e demográfico dos 

casos e controles e compuseram o Bloco 1 (nível distal) do modelo hierarquizado proposto 

nesse estudo, aquelas que apresentaram associação com o desfecho foram: raça materna 

parda, negra e outras apresentando efeito protetor em relação ao desfecho (OR=0,30; IC95% 

0,15-0,58) e até 6 meses de trabalho materno na gestação (OR=3,54; IC95% 1,79-7,04). 

Algumas variáveis consideradas relevantes na literatura, tais como baixa escolaridade materna 

(OR=1,12; IC95% 0,68-1,83), renda familiar inferior ou igual à 2 salários mínimos durante a 

gestação (0,91; IC95% 0,53-1,57) e ocupação da mãe (OR=1,21; IC95% 0,54-2,66) não 

mostraram associação com o desfecho nessa casuística (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas às 
características socioeconômicas e demográficas do modelo hierarquizado (nível distal/Bloco 
1). Fortaleza-Ce, 2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Raça/cor/mãe        
Parda/negra/outras 103 78,0 243 92,0 0,30 0,15-0,58 0,0001 
Branca 29 22,0 21 8,0 1,00   
Anos estudo/mãe        
< 4 38 28,8 70 26,5 1,12 0,68-1,83 0,632 
≥ 4 94 71,2 194 73,5 1,00   
Trabalho materno 
durante a gestação 

       

Até 6 meses 37 28,0 31 11,7 3,54 1,79-7,04 0,00007 
Não trabalhou 66 50,0 147 55,7 1,33 0,77-2,29 0,272 
Toda gestação 29 22,0 86 32,6 1,00   
Renda familiar na 
gestação (em salários 
mínimos) 

       

≤ 2 101 77,7 206 79,2 0,91 0,53-1,57 0,726 
> 2 29 22,3 54 20,8 1,00   
Ocupação/mãe        
Serviços domésticos 13 9,8 24 9,1 1,21 0,54-2,66 0,617 
Outras 53 40,2 93 35,2 1,27 0,79-2,03 0,293 
Não trabalha 66 50,0 147 55,7 1,00   
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Em relação ao nível intermediário I (Bloco 2) do modelo hierarquizado proposto 

nesse estudo, as variáveis descrevem as características relacionadas à mãe: história 

reprodutiva, morbidade, comportamento, apoio social recebido durante a gestação e exposição 

à violência. A análise bivariada desse bloco mostrou as seguintes variáveis independentes 

associadas ao óbito neonatal: paridade anterior, representada por dois ou mais partos 

anteriores (OR=1,86; IC95% 1,12-3,08), filho anterior prematuro (OR=2,16; IC95% 1,02-4,57), 

RN anterior com peso inferior ou igual a 2.500g (OR=2,58; IC95% 1,27-5,24), presença de 

doença na gestação atual (OR=2,09; IC95% 1,33-3,29), fumo na gestação (OR=2,30; IC95% 

1,10-4,82), gravidez atual planejada (OR=1,81; IC95% 1,12-2,96), ausência de acompanhante 

no pré-parto (OR=1,64; IC95% 1,03-2,61) e a ocorrência de violência na gestação (OR=2,83; 

IC95% 1,07-7,60). As variáveis: natimorto anterior (OR= 2,69; IC95% 0,89-8,22), uso de bebida 

alcoólica na gestação atual (OR=1,71; IC95% 0,86-3,37), uso de drogas na gestação atual 

(OR=5,16; IC95% 0,86-39,47), não apresentaram significância estatística na análise bivariada, 

no entanto, o valor p foi inferior a 0,20 e, portanto, incluídas na análise multivariada. 

Entretanto, as variáveis denominadas idade materna em suas categorias: mães adolescentes 

(OR=0,99; IC95% 0,47-2,06) e com idade igual ou superior a 35 (OR=0,94; IC95% 0,50-1,76), 

ausência de acompanhante no parto (OR=1,24; IC95% 0,68-2,29), morte de recém-nascido 

anterior (OR=1,72; IC95% 0,66-4,45) e pai morando junto (OR=1,37; IC95% 0,79-2,38), não 

obtiveram significância estatística nessa casuística e o valor p foi superior a 0,20 e, portanto, 

foram excluídas na análise multivariada (Tabela 2).  
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Tabela 2 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas às características 
maternas, história reprodutiva, morbidade materna, comportamento materno, apoio social e 
exposição à violência do modelo hierarquizado (nível intermediário I/Bloco 2). Fortaleza-Ce, 
2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Idade materna        
<20 14 10,6 28 10,6 0,99 0,47-2,06 0,976 
20-34 98 74,2 194 73,5 1,00   
≥35 20 15,2 42 15,9 0,94 0,50-1,76 0,843 
Paridade anterior         
≥2 42 31,8 53 20,1 1,86 1,12-3,08 0,009 
<2 90 68,2 211 79,9 1,00   
Morte de RN anterior        
Sim 10 7,6 12 4,5 1,72 0,66-4,45 0,215 
Não 122 92,4 252 95,5 1,00   
Natimorto anterior        
Sim 9 6,8 7 2,7 2,69 0,89-8,22 0,047 
Não 123 93,2 257 97,3 1,00   
Filho anterior/prematuro        
Sim 18 13,6 18 6,8 2,16 1,02-4,57 0,026 
Não 114 86,4 246 93,2 1,00   
Filho anterior/peso ≤2500g        
Sim 22 16,7 19 7,2 2,58 1,27-5,24 0,0035 
Não 110 83,3 245 92,8 1,00   
Doença/gestação        
Sim 68 51,5 89 33,7 2,09 1,33-3,29 0,0006 
Não 64 48,5 175 66,3 1,00   
Fumo/gestação        
Sim 19 14,4 18 6,8 2,30 1,10-4,82 0,014 
Não 113 85,6 246 93,2 1,00   
Álcool/gestação        
Sim 20 15,2 25 9,5 1,71 0,86-3,37 0,093 
Não 112 84,8 239 90,5 1,00   
Drogas/gestação        
Sim 5 3,8 2 0,8 5,16 0,86-39,47 0,031 
Não 127 96,2 262 99,2 1,00   
Pai morando junto        
Não 29 22,0 45 17,0 1,37 0,79-2,38 0,236 
Sim 103 78,0 219 83,0 1,00   
Planejamento/gestação        
Não 98 74,2 162 61,4 1,81 1,12-2,96 0,011 
Sim 34 25,8 102 38,6 1,00   
Acompanhante/pré-parto        
Não 91 68,9 152 57,6 1,64 1,03-2,61 0,028 
Sim 41 31,1 112 42,4 1,00   
Acompanhante/parto        
Não 112 84,8 216 81,8 1,24 0,68-2,29 0,451 
Sim 20 15,2 48 18,2 1,00   
Violência/gestação        
Sim 12 9,1 9 3,4 2,83 1,07-7,60 0,017 
Não 120 90,9 255 96,6 1,00   
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Dentre as variáveis relativas à assistência prestada durante o pré-natal e parto que 

correspondem ao nível intermediário II (Bloco 3), a análise bivariada mostrou significância 

estatística em relação ao desfecho para as seguintes variáveis: local de realização do pré-natal, 

apresentando maior chance de óbito neonatal entre aqueles recém-nascidos cujas mães foram 

acompanhadas em hospitais públicos (OR=2,19; IC95% 1,11-4,35), número inferior a 4 

consultas de pré-natal (OR=5,03; IC95% 2,35-10,89), a dificuldade de iniciar o pré-natal 

(OR=1,84; IC95% 1,11-3,04),  a categoria não fez pré-natal (OR=9,25; IC95% 2,59-36,01) da 

variável adequação do pré-natal, não ter sido referenciada para o local do parto (OR=1,64; 

IC95% 1,03-2,60), tempo gasto de casa para o hospital maior que 60 minutos (OR=2,31; IC95% 

1,17-4,60), tempo entre a internação e o parto ≥10 horas (OR=3,67; IC95% 2,10-6,44) e 

presença de problemas durante o parto (OR=1,89; IC95% 1,03-3,49). As variáveis: não ter 

recebido orientações no pré-natal (OR=1,39 IC95% 0,84-2,30), não ter escolhido o hospital do 

parto (OR=1,45; IC95% 0,92-2,29), ter realizado o parto com o médico de plantão (OR=1,69; 

IC95% 0,93-3,11), tipo de parto (OR=0,73; IC95% 0,47-1,14) e ausência do pediatra na sala de 

parto (OR=1,76; IC95% 0,79-3,88), não apresentaram significância estatística na análise 

bivariada, no entanto, o valor p foi inferior a 0,20 e, portanto, incluídas na analise 

multivariada. A variável denominada profissional que fez o pré-natal em suas categorias 

médico (OR=1,33; IC95% 0,80-2,22) e enfermeiro (OR=1,26; IC95% 0,49-3,18), bem como a 

variável presença de dificuldade de encontrar vaga para o parto (OR=1,16; IC95% 0,69-1,95) 

não obtiveram significância estatística, com o valor p superior a 0,20 e, portanto, foram 

excluídas da análise multivariada (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas à assistência no pré-
natal e parto do modelo hierarquizado (nível intermediário II/Bloco 3). Fortaleza-Ce, 2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Local/pré-natal        
Centro de Saúde/PSF 59 49,6 145 55,8 1,13 0,63-2,01 0,665 
Hospital Público 34 28,6 43 16,5 2,19 1,11-4,35 0,015 
Médico do Convênio 26 21,8 72 27,7 1,00   
Profissional/pré-natal        
Médico 75 63,0 149 57,3 1,33 0,80-2,22 0,24 
Enfermeiro 10 8,4 21 8,1 1,26 0,49-3,18 0,59 
Médico+Enfermeiro 34 28,6 90 34,6 1,00   
N.ºconsultas/ pré-natal         
< 4 25 21,0 13 5,0 5,03 2,35-10,89 0,01 
≥ 4 94 79,0 246 95,0 1,00   
Dificuldade iniciar/pré-
natal 

       

Sim 41 31,1 52 19,7 1,84 1,11-3,04 0,012 
Não 91 68,9 212 80,3 1,00   
Adequação do Pré-Natal        
Inadequado 80 60,6 149 56,4 1,53 0,95-2,47 0,067 
Adequado 39 29,5 111 42,0 1,00   
Não fez 13 9,8 4 1,5 9,25 2,59-36,01 0,000 
Orientações/pré-natal        
Não 38 32,8 66 26,0 1,39 0,84-2,30 0,179 
Sim 78 67,2 188 74,0 1,00   
Referenciada para o parto        
Não 69 58,0 119 45,8 1,64 1,03-2,60 0,027 
Sim 50 42,0 141 54,2 1,00   
Local do parto        
Público 99 75,0 158 59,8 1,98 0,97-4,10 0,044 
Conveniado/SUS 20 15,2 65 24,6 0,97 0,41-2,33 0,94 
Privado 13 9,8 41 15,5 1,00   
Dificuldade/vaga/parto        
Sim 33 25,0 59 22,3 1,16 0,69-1,95 0,55 
Não 99 75,0 205 77,7 1,00   
Tempo gasto de casa para o 
hospital (em minutos) 

       

>60 35 27,8 53 20,4 2,31 1,17-4,60 0,009 
30-60 69 54,8 130 50,0 1,86 1,03-3,37 0,028 
<30 22 17,5 77 29,6 1,00   
Escolheu o hospital para 
realização do parto 

       

Não 54 40,9 85 32,3 1,45 0,92-2,29 0,092 
Sim 78 59,1 178 67,7 1,00   
Meio de transporte para o 
hospital 

       

Ônibus, moto, andando e 
bicicleta 

32 24,2 62 23,6 1,04 0,62-1,77 0,86 

Ambulância, polícia e 
bombeiro 

12 9,1 23 8,7 1,06 0,47-2,38 0,88 

Carro 88 66,7 178 67,7 1,00   
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Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

 

Quanto às variáveis relativas ao sexo, às condições de saúde do recém-nascido e 

atenção neonatal que compõem o nível proximal (Bloco 4), as variáveis que se mostraram 

significativas na análise bivariada foram: sexo masculino (OR=1,70; IC95% 1,08-2,67), idade 

gestacional menor que 37semanas (OR=21,91; IC95% 11,96-40,46), peso ao nascer menor que 

2.500 gramas (OR=29,73; IC95% 15,51-57,67), Apgar no primeiro minuto menor que 7 

(OR=17,55; IC95% 17,55-73,52), Apgar no quinto minuto menor que 7 (OR=84,2; IC95% 

Dificuldade/vaga/parto        
Sim 33 25,0 59 22,3 1,16 0,69-1,95 0,55 
Não 99 75,0 205 77,7 1,00   
Tempo gasto de casa para o 
hospital (em minutos) 

       

>60 35 27,8 53 20,4 2,31 1,17-4,60 0,009 
30-60 69 54,8 130 50,0 1,86 1,03-3,37 0,028 
<30 22 17,5 77 29,6 1,00   
Escolheu o hospital para 
realização do parto 

       

Não 54 40,9 85 32,3 1,45 0,92-2,29 0,092 
Sim 78 59,1 178 67,7 1,00   
Meio de transporte para o 
hospital 

       

Ônibus, moto, andando e 
bicicleta 

32 24,2 62 23,6 1,04 0,62-1,77 0,86 

Ambulância, polícia e 
bombeiro 

12 9,1 23 8,7 1,06 0,47-2,38 0,88 

Carro 88 66,7 178 67,7 1,00   
Tempo decorrido entre 
internação e parto (em 
horas) 

       

<1 h 19 15,8 29 11,0 2,18 1,08-4,36 0,016 
1-9 hs 59 49,2 196 74,5 1,00   
≥10 42 35,0 38 14,4 3,67 2,10-6,44 0,000006 
Profissional/parto        
Enfermeira 4 3,0 9 3,4 1,36 0,31-5,64 0,43 
Médico do plantão 109 82,6 197 74,6 1,69 0,93-3,11 0,069 
Médico que fez o pré-natal 19 14,4 58 22,0 1,00   
Tipo de parto        
Cesáreo  70 53,0 160 60,6 0,73 0,47-1,14 0,150 
Vaginal 62 47,0 104 39,4 1,00   
Problemas/parto        
Sim 26 21,7 33 12,7 1,89 1,03-3,49 0,025 
Não 94 78,3 226 87,3 1,00   
Pediatra/sala de parto        
Não 14 11,9 18 7,1 1,76 0,79-3,88 0,129 
Sim 104 88,1 235 92,9 1,00   
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19,33-512,59), transferência para outro hospital (OR=32,44; IC95% 7,21-204,07) e internação 

em UTI ou médio risco (OR= 114,83; IC95% 51,51-262,11) (Tabela 4). 

Ressaltamos que quase 15% dos recém-nascidos que evoluíram para óbito neonatal 

não foram internados em UTI neonatal ou berçário de médio risco. 

Tabela 4 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relacionadas ao sexo e às 
condições de saúde do recém-nascido e atenção neonatal do modelo hierarquizado (nível 
proximal/Bloco 4). Fortaleza-Ce, 2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Sexo        
Masculino 77 58,8 120 45,6 1,70 1,08-2,67 0,014 
Feminino 54 41,2 143 54,3 1,00   
Idade gestacional        
<37 86 66,7 22 8,4 21,91 11,96-40,46 0,00000 
≥37 43 33,3 241 91,6 1,00   
Peso ao nascer (gramas)        
< 2500 88 67,2 17 6,4 29,73 15,51-57,67 0,00000 
≥ 2500 43 32,8 247 93,6 1,00   
Apgar 1º minuto        
<7 83 64,8 13 4,9 35,61 17,55-73,52 0,00000 
≥7 45 35,2 251 95,1 1,00   
Apagar 5º minuto        
<7 47 39,2 2 0,8 84,02 19,33-512,59 0,00000 
≥7 73 60,8 261 99,2 1,00   
RN transferido para 
outro hospital 

       

Sim 26 19,8 2 0,8 32,44 7,21-204,07 0,00000 
Não 105 80,2 262 99,2 1,00   
RN internado em UTI 
ou médio risco 

       

Sim 113 85,6 13 4,9 114,83 51,51-262,11 0,00000 
Não 19 14,4 251 95,1 1,00   

 

Os resultados do modelo final da análise multivariada de acordo com o modelo 

hierarquizado proposto nesse estudo estão apresentados na Tabela 5.  

Na primeira etapa da modelagem, foi realizada regressão logística das variáveis 

independentes do Bloco 1 (nível distal) cujos valores de p foram inferiores a 0,20. Apenas a 

variável: raça materna (0 = raça branca; 1 = raça parda/negra/outra) permaneceu associada à 

morte neonatal (OR ajustada pelas variáveis do bloco 1 selecionadas para a análise 

multivariada = 0,30; IC95% 0,16-0,56). Após o ajuste, a variável denominada trabalho na 

gestação perdeu seu efeito e, portanto excluída do modelo. 

Na segunda etapa, o mesmo processo foi realizado acrescentando-se ao modelo as 

variáveis do Bloco 2 (nível intermediário I): paridade anterior (0 = < 2; 1= ≥2), natimorto 
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anterior (0=não; 1=sim), filho anterior prematuro (0=não; 1=sim), RN anterior com peso 

inferior ou igual a 2.500g (0=não; 1=sim), presença de doença na gestação atual (0=não; 

1=sim), fumo na gestação (0=não; 1=sim), uso de bebida alcoólica na gestação atual (0=não; 

1=sim), uso de drogas na gestação atual (0=não; 1=sim), gravidez atual planejada (0=não; 

1=sim), presença de acompanhante no pré-parto (0=sim; 1=não), ocorrência de violência na 

gestação (0=não; 1=sim). Após esse ajuste, as variáveis e respectivas OR ajustadas pelas 

variáveis do bloco 1 e 2 que permaneceram no modelo foram: raça materna (OR= 0,26; 

IC95% 0,13-0,49), doença na gestação atual (OR= 2,16; IC95% 1,38-3,39), RN anterior com 

peso inferior ou igual a 2.500g (OR= 2,60; IC95% 1,31-5,16), fumo na gestação (OR= 2,45; 

IC95% 1,18-5,07), paridade anterior (OR= 1,77; IC95% 1,06-2,9).  

Na etapa seguinte, as variáveis do Bloco 3 (nível intermediário II) foram incluídas 

ao modelo de regressão logística múltipla: local de realização do pré-natal (0 = médico do 

convênio; 1=médico PSF e hospital público), consultas de pré-natal (0 = ≥ 4; 1= < 4), 

dificuldade de iniciar o pré-natal (0=não; 1=sim), adequação de pré-natal (0 = sim; 1=não; os 

valores referentes a não realização de consulta de acompanhamento de pré-natal foram 

incluídos como pré-natal inadequado), orientações no pré-natal (0=sim; 1=não), presença de 

problemas durante o parto (0=não; 1=sim), escolha do hospital do parto (0=sim; 1=não), 

tempo gasto de casa para o hospital (0 = < 30m; 1= ≥ 30m), tempo entre a internação e o parto 

(0 = 1-9h; 1= <1h/≥10h), profissional que realizou o parto (0 = médico que fez o pré-natal; 1= 

médico/enfermeiro plantão), tipo de parto (0 = vaginal; 1= operatório), presença do pediatra 

na sala de parto (0=sim; 1=não), referência para o local do parto (0=sim; 1=não). Nessa etapa, 

a variável consulta de pré-natal foi retirada do modelo, optando-se pela permanência da 

variável adequação de pré-natal por não conter valores missing. Após o ajuste da interação, 

permaneceram no modelo ajustadas pelas variáveis dos blocos 1, 2 e 3: raça materna (OR= 

0,20; IC95% 0,10-0,42), doença na gestação atual (OR= 1,99; IC95% 1,21-3,28), RN anterior 

com peso inferior ou igual a 2.500g (OR= 2,77; IC95% 1,33-5,76), fumo na gestação (OR= 

2,54; IC95% 1,14-5,68), tempo em horas entre internação e parto (OR= 3,27; IC95% 1,95-

5,49), tempo em minutos gasto de casa para hospital (OR=2,15; IC95% 1,17-3,94), 

adequação de pré-natal (OR= 2,69; IC95% 1,56-4,63). Ao final dessa etapa, a variável 

paridade anterior não permaneceu associada ao desfecho, tendo sido excluída do modelo de 

regressão. 

Na etapa final, as variáveis do Bloco 4 (nível proximal) foram incluídas ao 

modelo anterior: sexo do recém-nascido (0=feminino; 1=masculino), idade gestacional (0 = ≥ 

37s; 1= < 37s), peso ao nascer (0 = ≥ 2500g; 1= < 2500g), Apgar no primeiro minuto, (0 = ≥ 
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7; 1= < 7), Apgar no quinto minuto (0 = ≥ 7; 1= < 7), internação em UTI ou médio risco 

(0=não; 1=sim),  transferência para outro hospital (0=não; 1=sim). Ajustadas aos blocos 1, 2, 

3 e 4, permaneceram no modelo final da regressão logística múltipla e hierarquizada as 

variáveis do bloco distal: raça materna (OR= 0,23; IC95% 0,09-0,56) com efeito protetor para 

as raças parda e negra; do bloco intermediário: tempo em minutos gasto de casa para o 

hospital (OR= 3,12; IC95% 1,34-7,25), tempo em horas entre internação e parto (OR= 2,43; 

IC95% 1,24-4,76), adequação pré-natal (OR= 2,03; IC95% 1,03-3,99) e do bloco proximal: peso 

ao nascer (OR= 14,75; IC95% 5,26-41,35), sexo (OR= 2,09; IC95% 1,09-4,03) e idade 

gestacional (OR= 3,41; IC95% 1,29-8,98). Foram esvaziadas as associações entre o desfecho 

(morte neonatal) e os valores de Apgar no primeiro e quinto minutos de vida do recém-

nascido, fumar na gestação, RN anterior com peso inferior ou igual a 2.500g e a ocorrência de 

doença na gestação atual. Nessa etapa houve interação entre os índices de Apgar e a 

internação em UTI ou berçário média risco, ambas variáveis, portanto retiradas do modelo 

final de regressão logística múltipla. 

 

Tabela 5 – Resultados do modelo final de regressão logística múltipla hierarquizada dos 
determinantes associados ao óbito neonatal. Fortaleza-Ce, 2009* 

Variáveis  Odds 
   Ratio** IC 95% P 

Bloco 1: Características socioeconômicas e demográficas 
 
Raça materna 0,23 0,09-0,56 0,001 
(0 = branca;1 = parda,negra, outras)    
    
Bloco 3: Assistência no pré-natal e parto    
    
Tempo em minutos gasto de casa para hospital 3,12 1,34-7,25 0,008 

(0 = < 30m;1= ≥ 30m)    
Tempo em horas entre internação e parto 2,43 1,24-4,76 0,009 
(0 = 1-9h;1= < 1h e ≥ 10h)    
Adequação pré-natal 2,03 1,03-3,99 0,040 
(0 = sim;1= não)    
    
Bloco 4: Sexo e condições de saúde do recém-nascido  
e atenção neonatal 
    
Peso ao nascer 14,75 5,26-41,35 0,000 
(0 = ≥ 2.500g;1= < 2.500g)    
Idade gestacional 3,41 1,29-8,98 0,013 
(0 = ≥ 37s;1= < 37s)    
Sexo 2,09 1,09-4,03 0,026 
(0 = feminino; 1= masculino)    
    
*Godness of fit test: Qui-quadrado Hosmer-Lemeshow=4,32; p=0,5044; R2: 0,4366 **OR ajustada pelas variáveis dos 
blocos 1,2,3,4.          
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Sendo assim, nessa casuística esteve associado ao óbito neonatal a raça materna 

com efeito protetor para raça parda e negra, tempo gasto entre o deslocamento de casa ao 

hospital igual ou superior a 30 minutos, tempo inferior à 1 hora ou superior ou igual a 10 

horas entre a internação e o parto, pré-natal inadequado (de acordo com os critérios 

previamente definidos), baixo peso ao nascer, prematuridade e sexo masculino. 
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6  DISCUSSÃO 

 

Nessa casuística, a morte neonatal foi analisada por intermédio de um desenho de 

estudo tipo caso controle, e devido à sua natureza retrospectiva, pode existir alguma limitação 

relacionada a recall bias, ou seja, viés de memória nas respostas maternas em virtude da 

incapacidade de casos e controles em lembrar a história da exposição. 

Outros estudos que utilizaram metodologia similar mencionaram a possibilidade 

das informações provenientes de mães cujos nascimentos resultaram em óbito, sinalizarem 

avaliações negativas das circunstâncias que envolveram a gestação e o parto, assim como 

valorizar os problemas de saúde ocorridos durante esse período quando comparado àquelas 

oriundas de mães dos recém-nascidos sobreviventes. (SCHOEPS et al., 2007) 

Outro aspecto relevante em relação às limitações dessa casuística pode estar 

relacionado à insuficiência do poder do estudo para avaliar o efeito de algumas variáveis e os 

resultados podem não refletir a complexidade das inter-relações existentes entre essas 

variáveis em relação ao desfecho estudado. Há que salientar a similaridade entre casos e 

controles em algumas variáveis utilizadas nesse estudo, principalmente aquelas relacionadas 

às características socioeconômicas e demográficas, tais como a escolaridade materna e renda 

familiar. 

Observou-se nessa casuística uma maior concentração de óbitos no período 

neonatal precoce (seis primeiros dias de vida), com mais de um terço no primeiro dia, 

semelhante ao encontrado em outros estudos (MORAIS NETO; BARROS, 2000; RIBEIRO; 

SILVA, 2000; SILVA, 2005; KASSAR, 2010). O excesso da mortalidade neonatal ocorrida 

no período precoce sugere causas de óbitos associadas principalmente à precária assistência 

ofertada às mães durante o pré-natal e parto, bem como a atenção não adequada aos recém-

nascidos nas salas de parto e unidades neonatais, dependendo assim de estratégias 

principalmente no campo perinatal, com ações dirigidas ao desenvolvimento e fortalecimento 

dos serviços de saúde materno-infantil. (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; FERRARI et al., 

2006;  MENDES; OLINTO; COSTA, 2006; AQUINO et al., 2007; SCHOEPS et al., 2007; 

BARROS et al., 2008; ALMEIDA et al., 2008). Outro aspecto relevante relacionado ao 

predomínio dos óbitos neonatais no período precoce refere-se às desigualdades de acesso aos 

cuidados e tecnologias necessárias ao atendimento da gestante e do recém-nascido 
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(SARINHO et al., 2001; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; GOMES et al., 2005; 

CARVALHO; GOMES, 2005; SCHOEPS et al., 2007). 

Entre os determinantes distais relacionados às condições socioeconômicas e 

demográficas analisados nesse estudo, não foi observada associação estatisticamente 

significante entre a escolaridade materna e a renda familiar com o óbito neonatal. Resultados 

semelhantes foram observados em estudos que utilizaram o desenho do tipo caso-controle, 

possivelmente devido à maior parte das mães entrevistadas nesse estudo serem usuárias do 

SUS, com renda familiar e escolaridades homogêneas entre casos e controles. Nesse caso, a 

mortalidade neonatal parece mais influenciada pelos fatores assistenciais diretos em 

detrimento às condições sociais sugerindo, portanto, que o fator social determina a qualidade 

da atenção prestada a essa população, bem como a dificuldade de acesso aos serviços 

relacionados à oferta de pré-natal, parto e cuidados ao recém-nascido (ANDRADE et al., 

2004; SCHOEPS et al., 2007; KASSAR, 2010). Na analise bivariada desse estudo, a 

ocupação materna também não apresentou associação com a probabilidade de morte neonatal. 

As categorias analisadas dessa variável apresentaram valor p superior a 0,20 para trabalhos 

maternos relacionados aos serviços domésticos e para outros tipos de atividade laboral quando 

comparados às gestantes que não trabalhavam. 

Observou-se na analise bivariada do bloco distal do modelo hierarquizado 

utilizado nesse estudo, que o trabalho materno durante o período gestacional com duração de 

até seis meses mostrou associação ao óbito neonatal. A permanência da gestante em 

atividades laborais por um período de apenas até seis meses pode indicar a necessidade de 

afastamento por complicações ou ocorrência de doença na gravidez. No entanto, essa variável 

foi esvaziada após o controle com as demais variáveis significativas do nível distal. Estudo de 

caso controle conduzido na cidade de Campinas-SP estabeleceu associação significativa entre 

o trabalho na gestação de apenas seis meses e entre aquelas que não trabalharam e a morte 

neonatal (ALMEIDA; BARROS, 2004).  

A raça materna analisada nessa casuística nas categorias branca e 

parda/negra/indígena apresentou associação estatisticamente significante nas análises 

bivariada e de regressão logística múltipla, mantendo sua relação com a morte neonatal em 

todos os ajustes entre os diferentes blocos do modelo hierarquizado utilizado. Os resultados 

mostraram fator protetor para morte neonatal entre recém-nascidos de mães de raça 

parda/negra/indígena. Esse achado difere dos resultados de outros estudos publicados na 

literatura revisada, haja vista que a mortalidade neonatal associa-se à raça negra e parda, na 

tentativa de compreender o contexto social da questão racial. A associação entre raça e 
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mortalidade infantil é estudada em países como os Estados Unidos da América, cujas taxas 

elevadas de mortalidade neonatal entre os recém-nascidos negros resultam de excesso de 

nascimentos prematuros e restrição de crescimento fetal, no entanto, muitas das diferenças 

raciais e étnicas permanecem inexplicadas (LU; HALFON, 2003). No entanto, observou-se 

nessa casuística, uma relação direta entre raça materna branca e a idade gestacional inferior a 

37 semanas, ou seja, a distribuição entre recém-nascidos prematuros de mães brancas (44%) 

apresentou percentual significativamente superior quando comparado aos recém-nascidos 

prematuros de mães negras/pardas/indígenas (25,1%) (x2 Pearson= 7,76; p=0.005). 

Acrescenta-se a possibilidade de ocorrência nessa casuística de viés de aferição, tendo em 

vista a dificuldade da mensuração dessa variável, principalmente em sociedades multirraciais. 

As associações estatisticamente significantes encontradas na análise bivariada 

desse estudo entre a mortalidade neonatal e as variáveis relacionadas às características 

maternas, história reprodutiva, morbidades durante a gestação, comportamento materno, apoio 

social e exposição à violência que compuseram o Bloco 2 do modelo hierarquizado desse 

estudo foram esvaziadas após ajustes com outras variáveis da modelagem.  

Com o ajuste das variáveis na análise de regressão logística múltipla do modelo 

hierarquizado analisado nesse estudo, o tempo superior ou igual a 30 minutos gasto durante o 

deslocamento da gestante em trabalho de parto de casa para o hospital que compôs o bloco 

intermediário, manteve-se associado ao óbito neonatal nessa casuística. Esse determinante 

traduz a peregrinação das gestantes em busca de atendimento obstétrico no momento do parto, 

indicando a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e comporta-se como fator 

determinante dos desfechos negativos maternos e do recém-nascido (HOTIMSKY et al., 

2002; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; CARVALHO; GOMES, 2005; GOULART; 

SOMARRIBA; XAVIER, 2005). Quando a gestante e/ou o feto são considerados de risco, o 

problema se torna mais grave, pois o acesso a maternidades de maior complexidade com 

leitos obstétricos especializados bem como a disponibilidade de UTI neonatal são fatores que 

retardam o atendimento da gestante no momento do parto. Isso acontece, pois, em geral, 

longas distâncias são percorridas, decorrentes da falta de transporte adequado e 

principalmente pela falta de um sistema de comunicação e sistema de referência adequado 

(CARVALHO; GOMES, 2005; MENEZES et al., 2006). Em estudo realizado por Menezes et 

al. (2006), 33,5% das puérperas buscaram assistência em mais de uma maternidade. Em quase 

70% dessas pacientes, o motivo relatado para a escolha da maternidade relacionava-se com a 

falta de vaga em outro estabelecimento de saúde. A desigualdade na distribuição de leitos 

obstétricos deve ser considerada para a ocorrência de peregrinação no momento do parto, uma 
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vez que persiste uma maior concentração de serviços de saúde nos grandes centros urbanos, 

ficando as periferias e as cidades do interior desprovidas de assistência qualificada, 

aumentando a demanda para as maternidades da capital. 

Nesse estudo, outra variável do Bloco 3 do modelo hierarquizado analisado que se 

manteve associada ao óbito neonatal foi o tempo inferior à 1 hora e superior ou igual a 10 

horas decorrido entre a internação hospitalar e o parto. Os resultados expressam a qualidade 

da assistência ao parto prestada às gestantes, bem como traduz a desigualdade no acesso aos 

serviços de saúde, visto que gestantes pariram em menos de 1 hora após a internação, 

indicando a peregrinação da mesma em busca de atendimento. Parece-nos que o tempo 

decorrido entre o deslocamento de casa para o hospital e o tempo entre a internação e o parto 

quando analisados em conjunto são determinantes expressivos da precariedade da assistência 

prestada ao parto. Resultados do estudo de caso controle na cidade de Maceió-AL corroboram 

com os achados dessa casuística, revelando associação entre morte neonatal e o maior tempo 

entre a internação e o parto (KASSAR, 2010).  

O acompanhamento rigoroso durante o pré-natal permite a identificação e 

intervenção precoces no sentido de minimizar danos à saúde materno-infantil. Sendo assim, a 

garantia de assistência pré-natal de qualidade adequadamente conduzido e a organização da 

assistência em sistemas hierarquizados e regionalizados de forma a garantir acessibilidade à 

gestante, pode detectar doenças maternas e fetais, melhorando assim a possibilidade de 

sobrevivência do recém-nascido e reduzindo a prevalência de retardo do crescimento intra-

uterino, a prematuridade, a ocorrência de baixo peso ao nascer. (GOMES; SANTO, 1997; 

KILSZTAJN et al., 2003; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002; MARTINS;  VELÁSQUEZ-

MELÉNDEZ, 2004). 

 A inadequada assistência ao pré-natal mostrou-se associada à ocorrência de morte 

neonatal na analise bivariada dessa casuística e sustentada na análise de regressão logística 

múltipla. Essa variável congregou o número de consultas de pré-natal, primeira consulta 

realizada no 1° trimestre gestacional, aferição do peso, pressão arterial e altura uterina e 

ausculta dos batimentos cardiofetais. No estudo realizado no município de Caxias do Sul-RS 

em 2000, o número médio de consultas de pré-natal por gestante foi de 6,2, contudo apenas 

44% das pacientes realizaram todos os exames preconizados e apenas 34% iniciaram o 

acompanhamento de pré-natal até a 14ª semana de gravidez. No mesmo estudo, a assistência 

pré-natal foi classificada em adequada e inadequada utilizando critérios como início do pré-

natal no primeiro trimestre, solicitação de exames complementares, medida do fundo uterino, 

da pressão arterial da mãe e dos batimentos cardiofetais em pelo menos uma consulta e os 
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resultados revelaram que em apenas 35% dos casos o pré-natal foi considerado adequado 

(TREVISAN et al., 2002). No estudo tipo caso-controle realizado no município de São Paulo 

por Schoeps et al. (2007), o pré-natal foi classificado em adequado e inadequado em função 

das mesmas variáveis. Observou-se que em 30% dos casos de óbitos neonatais a assistência 

pré-natal foi considerada inadequada. O estudo de Trevisan et al. (2002) foi relatada a 

dificuldade em agendar as consultas de pré-natal em 8,6% das pacientes avaliadas. Por outro 

lado, dentre as pacientes que não realizaram pré-natal, 65,6% referiram falta de informação a 

respeito de sua importância. Os resultados do estudo de caso controle conduzido na cidade de 

Maceió mostraram associação entre o número inferior a quatro consultas de pré-natal e não 

realização de ecografia durante o acompanhamento e a mortalidade neonatal, indicando a 

necessidade de atenção oportuna com acesso universal e de boa qualidade durante o 

acompanhamento pré-natal (KASSAR, 2010). 

Na análise bivariada desse estudo, todas as variáveis proximais (sexo e 

características do recém-nascido e atenção neonatal) do modelo hierarquizado analisado 

foram incluídas na modelagem de regressão logística múltipla, permanecendo associado à 

morte neonatal o sexo masculino, prematuridade e o baixo peso ao nascer. A associação das 

demais variáveis com o desfecho foi esvaziada após ajuste da modelagem.  

Relatos da literatura descrevem o sexo masculino como variável fortemente 

preditora das mortes infantis no primeiro ano de vida. (SEMENCIW et al., 1986; MENEZES 

et al., 1998; ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA., 2000; SARINHO et al., 2001). Na coorte de 

Araújo, Bozzetti e Tanaka (2000) realizada no município de Caxias do Sul, observou-se que 

os recém-nascidos do sexo masculino apresentaram um risco 4,16 vezes maior de morrer do 

que o sexo feminino. Um dos principais motivos desta menor mortalidade do sexo feminino é 

o amadurecimento do pulmão fetal, que ocorre mais precocemente no sexo feminino, 

diminuindo a incidência de problemas respiratórios. 

O baixo peso ao nascer é citado como o fator mais importante associado à 

mortalidade e morbidades perinatais e considerado um marcador do risco social relacionando-

se às precárias condições socioeconômicas e ao comportamento materno em relação aos 

cuidados de saúde. (SEMENCIW et al., 1986; MORAIS NETO; BARROS, 2000). Recém-

nascidos com baixo peso são mais vulneráveis a problemas como imaturidade pulmonar e 

transtornos metabólicos (MORAIS NETO; BARROS, 2000).  

Em segundo lugar vem a prematuridade, que pode acarretar problemas imediatos 

ou tardios ao recém-nascido tais como: hipóxia, síndrome da membrana hialina, 

tocotraumatismos, hemorragias intracranianas, infecções, hipoglicemia e atraso no 
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desenvolvimento neuropsicomotor (GOLDEBERG; FIGUEIREDO; SILVA, 2005). A 

prematuridade tem sido referida como um dos fatores importantes da mortalidade perinatal e 

neonatal precoce, tendo a ruptura prematura das membranas, o trabalho de parto prematuro e 

a interrupção precoce da gestação em virtude de doença hipertensiva ou sangramentos 

vaginais como os principais mecanismos relacionados à etiologia da mesma. (MORAIS 

NETO; BARROS, 2000; ALMEIDA; BARROS, 2004). 

 Barros e Diaz-Rossello (2004) comentam que o aumento dos nascimentos pré-

termo e sua relação como a causa de mortes infantis vem se tornando uma preocupação para a 

saúde pública em todo o mundo. As causas mais relacionadas a esse fenômeno são o aumento 

das intervenções obstétricas, o aumento de nascimentos múltiplos e a melhoria dos recursos 

disponíveis para cálculo da idade gestacional como a ultrasonografia precoce.  

A forte associação da prematuridade e baixo peso ao nascer encontrada nesse 

estudo sugerem a necessidade de investimentos financeiros em recursos tecnológicos e 

humanos a fim de garantir a oferta de serviço adequado ao atendimento das necessidades 

desse subgrupo populacional, visando a redução das mortes entre os neonatos.  
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7  CONCLUSÕES  

 

 
Esse estudo do tipo caso controle, pioneiro na cidade de Fortaleza-Ce nos últimos 

anos, foi desenhado com dados primários para investigar os fatores determinantes da 

mortalidade neonatal.  

Nessa casuística, pouco mais de ¾ dos óbitos neonatais ocorreram no período 

neonatal precoce (até o 6° dia de vida) e mais de ¼ ocorreram nas primeiras 24 horas de vida 

do recém-nascido. 

Em relação às principais características maternas dos casos (óbitos neonatais), a 

idade variou entre 16 e 46 anos, quase ¼ não completaram o ensino fundamental, a maioria 

possuía renda familiar de até um salário mínimo. Os recém-nascidos em sua maioria foram do 

sexo masculino, prematuros, de baixo peso ao nascer, nascidos de parto operatório e 

internados em UTIN ou unidades de cuidados de médio risco logo após o nascimento. 

Entre os controles (sobreviventes), a idade materna variou de 15 a 47 anos, a 

maioria concluiu o ensino médio, com renda familiar de até um salário mínimo. Os recém-

nascidos em sua maioria foram do sexo feminino, a termo, peso ao nascer superior ou igual a 

2.500g e de parto cesárea. 

Conclui-se que os óbitos neonatais na cidade de Fortaleza-Ce ocorridos no ano de 

2009 estiveram associados à raça materna com efeito protetor para raça parda e negra, ao 

tempo gasto entre o deslocamento de casa ao hospital igual ou superior a 30 minutos, ao 

tempo inferior à 1 hora ou superior ou igual a 10 horas entre a internação e o parto, ao pré-

natal inadequado (de acordo com os critérios previamente definidos), ao baixo peso ao nascer, 

à prematuridade e ao recém-nascido do sexo masculino. 

Essa casuística revelou aspectos na determinação das mortes neonatais 

relacionados à qualidade da assistência pré-natal oferecida às gestantes, à oferta dos leitos 

hospitalares, indicando a peregrinação das gestantes em busca de maternidades, bem como 

aspectos relacionados à assistência direta ao trabalho de parto, traduzido pelo determinante 

tempo superior a 10 horas decorrido entre a internação da gestante e o parto. 
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8  RECOMENDAÇÕES 

 

 Os resultados deste estudo indicam e sugerem as seguintes recomendações: 

 

1. Intensificar a adequação do pré-natal, com enfoque particular à qualidade da atenção 

oferecida às gestantes, favorecendo dentre outros benefícios a redução de partos 

prematuros.  

2. A garantia da referência ao parto de acordo com os sistemas hierarquizados e 

regionalizados, permitindo a acessibilidade da gestante aos serviços obstétricos 

qualificados. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAUDE COMUNITÁRIA 
MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA 

 
PESQUISA: DETERMINANTES DA MORTALIDADE NEONATAL EM FORTALEZA-

CE: UM ESTUDO DE CASO-CONTROLE 

QUESTIONÁRIO                                                  

1. Nº do questionário: Var001 
2. Nome do pesquisador: Var002 
3. Data da entrevista:  ___/___/___ Var003___/___/____ 
4. Duração da entrevista: início: ____:____ Var004_____:_____ 
5. Duração da entrevista: fim: _____:_____ Var005_____:_____ 
6.   1. Caso (óbito neonatal)       2.Controle (RN não morreu) Var006 

1-IDENTIFICAÇÃO   
7. Nome da criança: Var007 
8. Data de nascimento: ___/___/___ Var008 
9. Data do óbito: ___/___/___ (somente para os casos)  Var009  ___/___/___ 
10. Nome da mãe: Var010 
11. Endereço: Var011 
12. Complemento: Var012 
13. Bairro: Var013 
14. Regional: Var014 
15. Telefone (obrigatório para contato posterior): Var015 
2-CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DA MÃE E DA FAMÍLIA ATUALMENTE   
16. Data de nascimento da mãe:___/___/___ Var016___/___/___ 
17. Idade da mãe: Var017 
18. Raça/cor da mãe:     1-amarela      2-branca       3-negra        4-parda       5-índio Var018 
19. Qual sua situação conjugal atual?:         1- casada          2- solteira            3-união consensual   
 4- separada        5- viúva Var019 
20. Você ainda mora com o pai do bebê? (lembrar que é o bebê do estudo) 
             1-sim     2-não     Var020 
21. Você sabe ler/escrever?      1-sim     2-não Var021 
22.  Quantos anos de estudo você concluiu?   1-fundamental incompleto     2-fundamental 
completo  
 3-médio/antigo 2º grau incompleto     4-médio/antigo 2º grau completo         5-superior incompleto  
6-superior completo         7-nenhuma série cursada/não alfabetizado      8-não sabe/não lembra Var022 
23.  Qual a sua ocupação atual?       1-dona de casa       2-empregada doméstica         3-faxineira  
  4-costureira      5-outra(s): Var023 
24. Quem é o responsável (financeiro) pela manutenção das despesas da casa?                 
 1-marido/companheiro           2-você (mãe entrevistada)          3-ambos (você e o companheiro)     
4-outro(s) : Var24 
25. Quantas pessoas trabalham na casa?  Var25 
26. Qual foi a remuneração total aproximada da família no último mês?  Var26 
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3-CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA FAMÍLIA DURANTE A GESTAÇÃO 
 (DO BEBÊ DO ESTUDO)   

27. Durante a gestação você trabalhou fora de casa?            1-sim           2-não Var027 
28. Se sim, qual o tipo de trabalho?       1-empregada doméstica        2-faxineira             3-costureira        
 4-outro (s):  Var028 
29. Quantos meses você trabalhou durante a gestação?  Var029 
30. Qual foi a remuneração total aproximada da família durante a sua gestação?  
               R$  Var030 
31. Você morava com o pai do bebê durante a gestação? (lembrar que é o bebê do estudo)       
              1-sim       2-não Var031 
32. Se você morava com o pai do bebê, ele trabalhou durante o período da sua gestação?  
             1-sim       2-não Var032 
33. Se sim, qual era a profissão/ocupação do marido/companheiro durante a sua gestação? 
            1-motorista      2-autônomo     3-pedreiro      4-outra (s):  Var033 
34. Se você não morava com o pai do bebê durante a gestação, ele lhe ajudava financeiramente 
 na despesa da casa?  
             1-sim, sempre                         2-não, nunca                      3-às vezes  Var034 

4-HISTÓRIA REPRODUTIVA E MORBIDADE MATERNA   
35. Qual o número de gestações anteriores? (antes do bebê do estudo) Var035 
36. Qual o número de partos anteriores? (antes do bebê do estudo) Var036 
37. Quantos filhos vivos você já teve? (antes do bebê do estudo) Var037 
38. Quantos filhos que nasceram mortos você já teve? (antes do bebê do estudo) Var038 
39. Quantos abortos você já teve? Var039 
40. Você já teve algum filho que nasceu prematuro? (sem contar com o bebê do estudo)     
               1-sim              2-não Var040 
41. Você já teve algum filho que nasceu com peso menor que 2.500g? 
       (sem contar com bebê do estudo)           1-sim          2-não          Var041 
42. Qual a idade ou quantos anos tem o seu filho que nasceu antes do bebê do estudo? 
                     Var042 
43. Algum (outro) filho morreu após o nascimento?                1-sim              2-não Var043 
44. Se sim, quantos? (se o bebê do estudo tiver falecido, a pergunta não inclui esse bebê) 
                 Var044 
45. Se sim, morreu com que idade? Var045 
46. Antes da gestação (do bebê do estudo) você tinha algum problema de saúde?     1-sim      2-não Var046 
47. Se sim, qual (is)?  Var047 
48. Você apresentou alguma doença ou problema de saúde durante a gestação? 
(do bebê do estudo)                      1-sim        2-não Var048 
49. Se sim, qual (is)? 
 Var049 
50. Foi internada durante a gestação?(do bebê do estudo)                 1-sim                  2-não Var050 
51. Se sim, por quê? 
________________________________________________________________________________ Var051 
52. Você sofreu ameaça de aborto na gestação? (do bebê do estudo)            1-sim           2-não Var052 
53. Se sim, em que mês da gestação? Var053 

5-COMPORTAMENTO MATERNO DURANTE A GESTAÇÃO (DO BEBÊ DO ESTUDO)   
54. Você fez uso de medicamentos durante a gestação? (do bebê do estudo)         1-sim        2-não Var054 
55. Se sim, qual (is) medicamento (s)? 
_______________________________________________________ Var055 
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56. Você fumou durante a gestação? (do bebê do estudo)          1-sim            2-não Var056 
57. Se sim, quantos cigarros por dia?  Var057 
58. Com relação ao hábito de fumar durante a gestação:     1-manteve o número de cigarros por dia 
  2-diminuiu o número de cigarros por dia             3-aumentou o número de cigarros por dia           
 4-abandonou o hábito de fumar Var058 
59. Se abandonou o hábito de fumar durante a gestação, em qual mês isso aconteceu?  
 Var059 
60. Você tomou bebida alcoólica durante a gestação?            1-sim           2-não Var060 
61. Se sim, com que freqüência?                   1-diariamente           2-semanalmente                                    
   3-mensalmente              4-eventualmente Var061 
62. Fez uso de drogas (maconha, cocaína, crack, e/ou outras) durante a gestação?  
(do bebê do estudo)           1-sim                   2-não Var062 
63. Se sim, qual (is) drogas? 
 Var063 

6-APOIO SOCIAL   
64. Qual seu estado civil durante a gestação? (do bebê do estudo)        1-casada                2-solteira         
 3-união consensual            4-separada                      5-divorciada                           6-viúva                      
7-outro (s):  Var064 
65. O pai da criança morava na mesma casa durante a gestação?               1-sim              2-não Var065 
66. A gravidez (do bebê do estudo) foi planejada?                    1-sim             2-não Var066 
67. O pai registrou o bebê?                                     1-sim             2-não Var067 

7-EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA (ADAPTAÇÃO DA VERSÃO EM PORTUGUÊS DO INSTRUMENTO 
ABUSE ASSESMENT SECREEN, USADO NO RASTREAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 

A MULHER NA GESTAÇÃO)   
68. Você já foi alguma vez maltratada emocionalmente ou fisicamente pelo seu parceiro ou alguém 
 importante para você?                1-sim              2-não Var068 
69. Neste último ano (12 meses), alguém lhe bateu,esbofeteou, chutou ou machucou  
fisicamente?              1-sim            2-não Var069 
70. Se sim, quem?             1-marido              2-ex-marido            3-namorado                   4-estranho   
5-outro(s): Var070 
71. Quantas vezes?  Var071 
72. Quando estava grávida (do bebê do estudo), alguém lhe bateu, esbofeteou, ou machucou  
fisicamente?             1-sim          2-não Var072 
73. Se sim, quem?        1-marido/companheiro        2-ex-marido           3-namorado             4-estranho    
 5-outro (s): Var073 
74. Se sim, essa pessoa era o pai do bebê? (do bebê do estudo)           1-sim              2-não Var074 
75. Se sim, quantas vezes isso aconteceu? (a agressão)  Var075 
76. Se sim, qual o tipo de agressão?   1-ameaças de maus-tratos/agressão, inclusive com uma arma 
 2-tapa ,empurrão;sem machucar ou ferimento ou dor duradora         3-soco,chute,machucado/ 
”mancha roxa”, cortes e/ou dor contínua               5-danos na cabeça, internos e/ou permanentes   
 6-uso de armas, ferimento por arma Var076 
77. Neste último ano (12 meses), alguém forçou você a realizar atividades sexuais?    1-sim     2-não Var077 
78. Se sim, quem?         1-marido             2-ex-marido            3-namorado              4-estranho      
 5-outro (s): Var078 
79. Se sim, quantas vezes? Var079 
80. Durante a gestação, alguém forçou você a realizar atividades sexuais?         1-sim         2-não Var080 
81. Se sim, quem?     1-marido   2-ex-marido    3-namorado    4-estranho    5-outro(s): Var081 
82.  Atualmente você tem medo do seu parceiro, marido, ex-marido, namorado, estranho ou outra 
 pessoa?   1-sim        2-não  Var082 
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8-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL (SE DISPONÍVEL VERIFICAR O CARTÃO DE PRÉ-NATAL)   
83.  Você fez pré-natal na gestação?  (do bebê do estudo)     1-sim     2-não (se não pular para nº90) Var083 
84. Em qual serviço de saúde fez o pré-natal?            1-centro de saúde                  2-médico particular 
3-médico do convênio           4-PSF          5-hospital público      6-outro(s): Var084 
85. Com quantos meses de gestação você iniciou o pré-natal? Var085 
86. Qual (is) profissional (is) realizou (aram) seu pré-natal?          1-médico                  2-enfermeiro            
3-médico+enfermeiro Var086 
87. Quantas consultas foram realizadas durante o pré-natal? Var087 
88. Quantas consultas o médico realizou? Var088 
89. Quantas consultas o enfermeiro realizou? Var089 
90. Você encontrou alguma dificuldade para iniciar o pré-natal?         1-sim        2-não Var090 
91. Se sim, por quê?          1-dificuldade de acesso ao médico ou serviço                 2-falta de tempo                     
3-ausência do serviço      4-não achou necessário     5-outro (s): Var091 
92. Você encontrou dificuldade em continuar a fazer o pré-natal?      1-sim        2-não Var092 
93. Se sim, por quê?      1-dificuldade de acesso ao médico ou serviço               2-falta de tempo                   
3-ausência do serviço        4-não achou necessário     5-outro (s): Var093 

8.1PROCEDIMENTOS REALIZADOS DURANTE O PRÉ-NATAL 
(APLICAR APENAS SE SIM NA QUESTÃO Nº 83, OU SEJA, SE FEZ O PRÉ-NATAL. SE NÃO  

FEZ  PRÉ-NATAL, PULAR PARA Nº 107)   
94. Você recebeu o cartão de pré-natal?              1-sim              2-não                3-não sabe Var094 
95. Você foi pesada durante o pré-natal?       1-sim, em todas as consultas      2-sim, apenas uma vez         
  3-mais de uma vez          4-não foi pesada        5-não sabe Var095 
96. Você foi medida (altura) durante o pré-natal?            1-sim               2-não             3-não sabe Var096 
97. Foi medida sua pressão arterial durante o pré-natal?        1-sim, em todas as consultas               
2-sim, apenas uma vez                3-mais de uma vez               4-não foi medida             5-não sabe  Var097 
98. Foi medida a altura uterina (medida da barriga) durante o pré-natal?   
1-sim, em todas as consultas              2-sim, apenas uma vez                       3-mais de uma vez                         
 4-não foi medida                          5-não sabe Var098 
99. Foi realizada a ausculta dos batimentos do coração do bebê (BCF) durante o pré-natal? 
1-sim, em todas as consultas               2-sim, apenas uma vez                     3-mais de uma vez                      
 4-não foi realizada a ausculta                          5-não sabe Var099 
100. Foi realizado o exame das mamas durante o pré-natal? 
 1-sim, em todas as consultas               2-sim, apenas uma vez                                  3-mais de uma vez                            
4-não foi realizado o exame                             5-não sabe Var100 
101. Você participou de grupo de gestantes?       
1-sim, em todas as consultas              2-sim, apenas uma vez                                   3-mais de uma vez                          
 4-não participou                               5-não sabe Var101 
102. Você recebeu alguma(s) orientação (ões) durante o pré-natal?     1-sim     2-não       3-não sabe Var102 
103. Se sim, qual (is)?  Var103 
104. De qual (is) profissional (is) você recebeu as orientações durante o pré-natal?        
 1-médico         2-enfermeiro           3-médico+enfermeiro        4-Outro(s):  Var104 
105. Como você avalia o atendimento no pré-natal?    1-ótimo            2-muito bom                3-bom        
  4-ruim          5-péssimo          6-não sabe 
 Var105 

9-ASSISTÊNCIA PARTO (DO BEBÊ DO ESTUDO)   
106. Durante o pré-natal, você foi informada sobre para onde (hospital, maternidade) deveria 
 ir no momento do parto?            1-sim                   2-não               3-não sabe Var106 
107. Onde ocorreu o parto? Var107 
108. Você teve dificuldade de encontrar vaga nas maternidades no dia do parto?  1-sim    2-não   Var108 
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109. Se sim, em quantas maternidades você esteve antes de encontrar a vaga?  Var109 
110. Quanto tempo aproximadamente foi gasto desde a saída de casa até ser atendida no hospital? 
 Var110 
111. O hospital em que ocorreu o parto era o de sua escolha?                1-sim              2-não Var111 
112. Que meio de transporte foi utilizado para ir para o hospital?                1-ambulância      
 2-carro da polícia     3-carro dos bombeiros          4-táxi                 5-carro próprio               6-ônibus     
 7-outro(s): Var112 
113. Quanto tempo demorou entre a internação na maternidade e o parto? (dias, horas, minutos) 
 Var113 
114. Quem realizou seu parto?          1-médico que fez o pré-natal                  2-médico de plantão                
  3-outro médico       5-sem assistência profissional       4-outro(s) profissional (is): Var114 
115. Qual foi o tipo de parto?                1-vaginal                 2-cesáreo Var115 
116. Aconteceu algum problema durante o parto?              1-sim                     2-não              3-não sabe    Var116 
117. Se sim, qual (is)?  
 Var117 
118. Você teve acompanhante durante o pré-parto?                1-sim                 2-não Var118 
119. Se sim, quem?  Var119 
120. Se não, por quê? Var120 
121. Você teve acompanhante durante o parto?                       1-sim                  2-não Var121 
122. Se sim, quem?  Var122 
123. Se não por quê? Var123 
124. Você teve acompanhante no pós-parto?                            1-sim                   2-não   Var124 
125. Se sim, quem?  Var125 
126. Se não, por quê? Var126 
127. Tinha médico na sala de parto para atender ao bebê?       1-sim              2-não             3-não sabe Var127 
128. Como você avalia o atendimento ao parto:        1-ótimo               2-muito bom                     3-bom      
 4-ruim           5-péssimo           6-não sabe Var128 
10. ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO (VERIFICAR REGISTRO DE NASCIMENTO, CARTÃO DA CRIANÇA)   
129. Qual o sexo do bebê?          1-masculino          2-feminino              3-ignorado Var129 
130. Qual a raça/cor do bebê?    1-amarela      2-branca     3-negra        4-parda        5-índio Var130 
131. Qual o peso ao nascer do bebê? (em gramas)  Var131 
132. Qual o comprimento ao nascer (em centímetros) do bebê?  Var132 
133. Com que idade gestacional (em semanas) nasceu o bebê? Var133 
134. Qual a hora do nascimento? Var134 
135. Qual o Apgar no 1 º minuto? (ver no cartão da criança)  Var135 
136. Qual o Apgar no 5 º minuto? (ver no cartão da criança)  Var136 
137. O bebê nasceu com algum problema de saúde?            1-sim            2-não        3-não sabe Var137 
138.  Se sim, qual (is)? Var138 

139. O recém-nascido necessitou ser transferido para outro hospital após o nascimento?    
         1-sim                  2-não Var139 
140. Se sim, por quê?  Var140 
141. Se sim, como aconteceu essa transferência?        1-ambulância na incubadora com o médico 
2-ambulância na incubadora com outro profissional           3-na ambulância nos braços 
4-outra situação:  Var141 
142. Quanto tempo demorou a transferência? (horas, minutos)  Var142 
143. Seu bebê foi internado na UTI ou médio risco logo após o nascimento?          1-sim         2-não Var143 
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144. Se sim, por quanto tempo? (horas, dias, meses)  Var144 
11. DADOS SOBRE O ÓBITO (APLICAR SOMENTE NOS CASOS DE ÓBITO. VERIFICAR A DECLARAÇÃODE 
ÓBITO OU REGISTRO DE ÓBITO)  
145. Seu bebê chegou a receber alta do hospital?            1-sim            2-não Var145 
146. Se sim, ele foi re-internado após a alta?                    1-sim            2-não Var146 
147. Se foi re-internado, por quê?  
 Var147 
148. Qual o local onde ocorreu o óbito?           1-domicílio           2-alojamento conjunto              3-UTI                  
4-médio risco           5-sala de parto              6-outro (s):  
 Var148 
149. Com quanto tempo de vida o seu bebê foi à óbito?  Var 149 
150. Qual a causa da morte do seu bebê? (ver declaração de óbito ou registro de óbito)  
 Var150 
151. Para você, qual a principal causa da morte do seu bebê? 
 
 Var151 

 

OBSERVAÇÕES 

 (ANOTAR COMENTÁRIOS, OBSERVAÇÕES IMPORTANTES, CASO NECESSÁRIO) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

________________________________ 

                                                                                  Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Cara Sra: 

Eu, Renata Mota do Nascimento, enfermeira, aluna do Curso de Mestrado Acadêmico 
em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará, estou desenvolvendo uma pesquisa 
sobre as causas da mortalidade de crianças com menos de 28 dias de vida na cidade de 
Fortaleza, sob a orientação do Profº Dr. Álvaro Jorge Madeiro Leite e da Profª Drª Nádia 
Maria Girão Saraiva de Almeida.  

Assim, estou lhe convidando para participar desta entrevista, que será realizada através 
de um questionário com perguntas sobre seu nível de instrução, a atenção recebida no pré-
natal e no parto, entre outras. Sua participação é voluntária, ou seja, participa se quiser. A 
senhora poderá desistir de participar do estudo em qualquer momento, sem que isso lhe traga 
qualquer penalidade ou prejuízo. Se aceitar participar, a senhora não receberá nenhum 
dinheiro em troca da entrevista. Todas as suas informações pessoais serão mantidas em sigilo. 

Caso deseje outras informações, poderá entrar em contato no seguinte endereço: 

Núcleo de Ensino, Assistência e Pesquisa da Infância César Victora (NEAPI) 

Rua Papi Júnior, Nº 1225- Fortaleza 

Telefone: (85) 3366.8584/ 91237758 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

Declaro que tomei conhecimento dos objetivos da entrevista e concordo em participar. Estou 
ciente que não terei nenhum prejuízo se não continuar participando do estudo e que minha 
identidade será mantida em sigilo. 

_________________/_____/_______ 

__________________________________ 

                                                                     Assinatura do Participante 

1ª via participante 
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ANEXO C 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Resumo 

Este estudo objetivou determinar os fatores preditores da mortalidade neonatal 

utilizando modelagem hierarquizada. Trata-se de estudo caso-controle, com 132 casos e 264 

controles. Foram considerados casos os recém-nascidos que morreram antes de completar 28 

dias e os controles os sobreviventes, nascidos e filhos de mães residentes em Fortaleza-Ce. O 

modelo de análise de regressão logística hierarquizada identificou fatores associados ao óbito 

neonatal: raça materna com efeito protetor para raça parda e negra (OR 0,23; IC95% 0,09-

0,56); tempo gasto entre o deslocamento de casa ao hospital ≥30’ (OR 3,12; IC95%1,34-7,25), 

tempo <1h ou ≥10h entre a internação e o parto (OR 2,43; IC95%1,24-4,76) e pré-natal 

inadequado (OR 2,03; IC95%1,03-3,99); baixo peso ao nascer (OR 14,75; IC95%5,26-41,35), 

prematuridade (OR 3,41; IC95%1,29-8,98) e sexo masculino (OR 2,09; IC95%1,09-4,03). Nessa 

casuística, as mortes neonatais foram associadas à qualidade da assistência pré-natal, à oferta 

dos leitos hospitalares e da assistência direta ao trabalho de parto. 

Descritores: Mortalidade Infantil. Mortalidade Neonatal. Estudos de Casos e Controles. 

Fatores de Risco. 

Abstract 

This study aimed to determine predictors of neonatal mortality using hierarchical modeling. It 

is case-control study with 132 cases and 264 controls. Cases were defined as newborns who 

died before 28 days and controls the survivors, and children born to mothers living in 

Fortaleza-Ce. The model of hierarchical logistic regression analysis identified factors 

associated with neonatal death, maternal race with a protective effect against brown and black 

race (OR 0.23, 95% CI 0.09 to 0.56) between the time spent commuting from home to 

hospital ≥ 30 '(OR 3.12, 95% CI 1.34 to 7.25), time <or ≥ 1h 10h between admission and 

delivery (OR 2.43, 95% CI 1.24 to 4.76) and pre inadequate prenatal (OR 2.03, 95% CI 1.03 

to 3.99), low birth weight (OR 14.75, 95% CI 5.26 to 41.35), prematurity (OR 3.41, 95% 1.29 

to 8.98) and male (OR 2.09, 95% CI 1.09 to 4.03). In these cases, neonatal deaths were 

associated with the quality of prenatal care, supply of hospital beds and direct assistance to 

labor. 

Keywords: Infant Mortality. Neonatal Mortality (Public Health). Case-Control Studies . Risk 

Factors  
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Introdução 

A partir da década de 90, em virtude da redução do componente pós-neonatal da 

mortalidade infantil, a mortalidade neonatal se tornou um grave problema para a saúde 

pública. Na segunda metade da década de 90, a taxa de mortalidade neonatal, em torno de 20 

óbitos por mil nascidos vivos, passou a representar mais de 60% da mortalidade infantil1-3. 

Percebeu-se uma maior concentração desses óbitos nos primeiros dias de vida refletindo a 

relação entre a assistência de saúde prestada à gestante nos períodos pré-parto e parto como 

também ao recém-nascido imediatamente após o nascimento na sala de parto e nas unidades 

neonatais1,4. 

Em relação à mortalidade neonatal precoce em crianças com peso inferior a 2.000g, 

apresenta valores 10 a 20 vezes maiores em estudos brasileiros, quando comparadas a países 

desenvolvidos como a Inglaterra. Esses dados indicam uma maior dificuldade de acesso a 

leitos de berçários de risco ou tratamento intensivo neonatal, ou mesmo a insatisfatória 

qualidade da assistência1. Vários estudos descreveram os determinantes associados à morte 

neonatal precoce, como prematuridade, baixo peso ao nascer e intercorrências na gestação e 

parto, porém esses fatores se articulam de forma complexa, sendo influenciados pelas 

características biológicas maternas e do recém-nascido, condições sociais e da atenção 

ofertada pelos serviços de saúde5-9. 

O acompanhamento da mortalidade neonatal e de seus fatores determinantes é 

essencial para a identificação de possíveis impactos de mudanças sociais, econômicas e dos 

avanços e retrocessos da assistência oferecida pelos serviços de saúde. Estudos desenhados 

para investigar os fatores determinantes da mortalidade neonatal têm sido amplamente 

desenvolvidos no Brasil, no entanto, estudos do tipo caso controle utilizando dados primários 

não foram desenvolvidos na cidade de Fortaleza-Ce nos últimos anos. O estudo objetivou 

determinar os fatores associados aos óbitos neonatais em Fortaleza-Ce no ano de 2009. 

 

Metodologia 

Foi realizado estudo caso-controle na cidade de Fortaleza-Ceará dos casos de óbito 

neonatal e os nascidos vivos sobreviventes referentes ao ano de 2009.  
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Para os casos foram consideradas as crianças nascidas vivas e que morreram antes de 

completar 28 dias de vida e como controles as que permaneceram vivas nascidas em 

Fortaleza-Ce e filhos de mães residentes no município. Para os grupos de casos e controles 

foram considerados os recém-nascidos vivos, não gemelares, com peso ao nascer maior que 

500g, nascidos de parto hospitalar em Fortaleza e de mães residentes neste município. Foram 

excluídos os recém-nascidos gemelares, anencéfalos, com peso inferior a 500g, partos 

domiciliares, nascidos em outros municípios e de mães não residentes em Fortaleza-Ce. 

A amostra foi calculada adotando-se um poder do estudo (1-β) de 85%, erro alfa de 

5%, com razão de 1:2 (caso-controle). Considerou-se uma freqüência mínima de 10% de 

exposição ao fator de risco entre os controles e de 25% entre os casos. O tamanho mínimo da 

amostra estimado foi de 131 casos e 262 controles. O número final de casos (óbitos neonatais) 

incluídos nessa casuística foi de 132 casos e 264 controles (sobreviventes). 

Os casos (óbitos neonatais) foram selecionados do banco de dados do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Para a 

seleção do grupo controle (sobreviventes) foi realizado sorteio aleatório (2 controles para cada 

caso) entre as crianças nascidas nas datas de nascimento próximas ao caso e que sobreviveram 

ao vigésimo oitavo dia de vida. A listagem para sorteio dos controles foi ordenada por data de 

nascimento e obtida do banco de dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Os endereços das residências dos 

casos e controles foram pesquisados nas declarações de óbitos e nas declarações de nascido 

vivo registrados nos referidos bancos de dados. 

As informações foram obtidas através de entrevistas domiciliares durante o período de 

setembro de 2010 a março de 2011 utilizando questionário estruturado. Foram treinados seis 

entrevistadores e realizado estudo-piloto para testar a compreensão das perguntas do 

questionário e exercitar os pesquisadores para sua aplicação. Os procedimentos de revisão 

sistemática dos questionários e verificação da fidedignidade dos dados coletados em 10% da 

amostra foram realizados visando a qualidade e fidedignidade dos dados primários coletados e 

a correção de erros de consistência e digitação.  

As variáveis foram agrupadas em quatro blocos hierárquicos de acordo com modelo 

conceitual10. O nível distal (bloco 1) contendo variáveis relacionadas às características 

socioeconômicas e demográficas: raça/cor materna (parda/negra/outras e branca), 

escolaridade materna (<4 e ≥4 anos de estudo), ocupação materna durante a gestação 
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(serviços domésticos, outras, não trabalha), duração do trabalho materno na gestação (até 6 

meses, toda a gestação, não trabalhou), renda familiar durante a gestação (≤2 e >2 salários 

mínimos). O nível intermediário I (bloco 2) compreendeu as variáveis relativas às 

características maternas, história reprodutiva, morbidade materna, comportamento materno, 

apoio social e exposição à violência: idade materna (<20 anos, 20-34 anos, ≥35anos), 

paridade anterior (<2 e ≥2 filhos), morte de filho anterior, filho anterior que nasceu morto,  

filho anterior prematuro, uso de drogas ilícitas durante a gestação, problemas de saúde durante 

a gestação, fumo na gestação, uso de bebida alcoólica durante a gestação, filho anterior 

nascido com peso ≤2.500g, exposição à violência durante a gestação, planejamento da 

gravidez, presença de acompanhante no pré-parto, presença de acompanhante no parto, pai 

residente no domicílio na gestação. As variáveis do nível intermediário II (bloco 3) referentes 

à assistência no pré-natal e parto: local de realização do pré-natal (centro de saúde/PSF, 

médico do convênio, hospital público), profissionais que realizaram o pré-natal (médico, 

enfermeiro, médico + enfermeiro), número de consultas de pré-natal (<4 e ≥4 consultas), 

dificuldade para iniciar o pré-natal (sim e não), adequação do pré-natal (adequado, 

inadequado, não fez), indicação do local de parto no pré-natal (sim e não), local do parto 

(público, privado e conveniado/SUS), dificuldade de encontrar vaga para o parto, presença de 

neonatologista na sala de parto, escolha do hospital para a realização do parto, meio de 

transporte para o hospital (ambulância/polícia/bombeiro,carro e 

ônibus/moto/andando/bicicleta), tempo decorrido entre a internação e o parto (<1h, 1-9h e 

≥10h), profissional que realizou o parto (médico do pré-natal, médico do plantão e 

enfermeiro), tipo de parto (vaginal e cesárea), presença de problemas durante o parto, tempo 

gasto de casa para hospital (>60m, 30-60m e <30m). As variáveis do nível proximal (bloco 4) 

relacionadas ao sexo do recém-nascido, condições de saúde ao nascimento e atenção neonatal: 

sexo (feminino e masculino), idade gestacional (<37 e ≥37 semanas), peso ao nascer (≥ 

2.500g e < 2.500g), Apgar no 1º minuto (<7 e ≥ 7), Apgar no 5º minuto (< 7 e ≥ 7), 

transferência para outro hospital após nascimento, internação em UTI neonatal ou médio risco 

logo após o nascimento.  

Considerou-se nessa casuística como pré-natal adequado quando a gestante realizou a 

primeira consulta no primeiro trimestre de gestação, com no mínimo quatro consultas de pré-

natal, aferição em todas as consultas de pré-natal do peso, pressão arterial, altura uterina e 

ausculta dos batimentos cardiofetais.  
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Para o processamento eletrônico do arquivo de dados foram utilizados os programas 

EPIINFO 6.04 e STATA 10. A razão de chances (Odds Ratio) foi a medida de associação 

utilizada para avaliar a relação entre a exposição aos fatores de risco estudados e a 

conseqüência, morte antes de completar o 28° dia de vida.  

Foi realizada primeiramente a análise descritiva das variáveis e posteriormente a 

análise bivariada com distribuição de freqüência, cálculo do Odds Ratio (OR) bruto e da 

significância estatística de associação entre as variáveis independentes em relação à 

dependente (OR e seu respectivo intervalo de confiança de 95%), utilizando o teste de Qui-

quadrado. A seguir foi realizada a análise multivariada, o procedimento estatístico para ajuste 

dos efeitos de confusão foi a regressão logística múltipla, tendo sido utilizada a medida de 

Odds Ratio, com as variáveis pré-selecionadas na etapa anterior em cada bloco, de acordo 

com a hierarquização apresentada no modelo conceitual. Foram incluídas todas as variáveis 

com valor de p<0,20 na análise bivariada. Foram considerados como potenciais fatores de 

confusão, as variáveis selecionadas que alteraram em 10% (para mais ou para menos) os 

valores da medida de OR. A significância estatística das associações foi verificada em função 

do erro alfa igual a 0,05 (5%), sendo construídos intervalos de confiança de 95%. O 

componente de erro foi mensurado através do teste de ajustamento (Godness of fit test), 

encontrando-se Qui-quadrado Hosmer-Lemeshow=4,32 e valor de p=0,5044.  

Os referenciais da Bioética, preconizados na resolução n.º 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) foram considerados nesse estudo, tendo sido obtido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido devidamente assinado pelas mães antes da realização da 

entrevista e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar da 

Universidade Federal do Ceará em 07 de outubro de 2010 (Ofício nº 192/10). 

Resultados 

Descrição dos casos (óbitos neonatais) 

Do total de óbitos neonatais analisados nesse estudo, 79,5% (105/132) ocorreram no 

período neonatal precoce (até o 6° dia de vida), e 20,5 % (27/132) no período neonatal tardio 

(entre o 7° e 28° dia de vida). Verificou-se que do total dos óbitos analisados nesse estudo, 

31% (41/132) ocorreram nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido. Em relação à idade 

materna, a média de idade encontrada nesse estudo foi de 27,4 anos (desvio padrão = 6,725), 

com valor mínimo de 16 anos e máximo de 46 anos de idade. Observou-se que 10,6% 

(14/132) dos recém-nascidos que morreram no período neonatal eram de mães adolescentes 
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(com idade inferior a 20 anos) e 15,2% (20/132) eram filhos de mães com idade de 35 anos ou 

mais. Quanto à escolaridade materna dos recém-nascidos que evoluíram para óbito neonatal, 

28,0% (37/132) não completaram o ensino fundamental, 18,2% (24/132) concluíram o ensino 

fundamental, 10,6% (14/132) não concluíram o ensino médio, 29,5% (39/132) concluíram o 

ensino médio, 12,8% (17/132) da amostra concluíram ou encontravam-se cursando o ensino 

superior e apenas 0,8% (01/132) das mães entrevistadas nesse estudo não eram alfabetizadas. 

Observou-se entre os casos dessa casuística que 43,8% da renda familiar durante a gestação 

foi de até um salário mínimo (57/130). Admitindo ponto de corte da renda familiar dos casos 

em dois salários mínimos, os resultados mostram que 77,7% (101/130) da amostra referiram 

renda familiar inferior a dois salários mínimos e 22,3% (29/130) acima de dois salários 

mínimos. Do total, em apenas 02 casos (1,5%) a renda familiar foi ignorada. Dos 132 casos de 

óbitos neonatais, 58,3% (77/131) eram do sexo masculino, 40,9% (54/131) eram do sexo 

feminino e 0,8% eram óbitos do sexo ignorado. Sobre a idade gestacional, houve dificuldades 

em relação ao preenchimento dessa variável durante a coleta primária dos dados devido ao 

viés de lembrança e desconhecimento das mães sobre a idade gestacional em semanas por 

ocasião do parto. Sendo assim, utilizou-se nesse estudo as declarações de nascido vivo 

digitadas no SINASC para o resgate dessa informação, visto sua importância na determinação 

de óbitos infantis, especialmente aqueles ocorridos até o 27° dia de vida do recém-nascido. 

Portanto, os resultados da proporção de óbitos neonatais e idade gestacional revelaram que em 

33,3% (43/129) os óbitos ocorreram entre crianças nascidas de 37 semanas ou mais e 66,7% 

(86/129) entre aqueles nascidos com menos de 37 semanas de gestação. Do total de casos 

analisados, 03 (2,23% do total) não apresentaram a idade gestacional preenchida nas 

declarações de nascido vivo resgatadas do SINASC. O peso médio dos recém-nascidos que 

evoluíram para óbito no período neonatal foi de 1.849g (desvio padrão = 1.091g), com valor 

mínimo de 500g e máximo de 4.300g. O percentual de recém-nascidos com baixo peso 

(menor que 2.500g) foi de 67,2%, (88/131), dos quais 72,7% (64/88) foram de muito baixo 

peso (menos de 1.500g). Do total de casos analisados nessa casuística, 0,7% das mães 

entrevistadas não souberam referir o peso ao nascer (01/132). A coleta primária dos dados 

referentes ao índice de Apgar dessa casuística sofreu o viés de lembrança e por vezes essa 

informação não se encontrava registrada no cartão da criança, portanto, admitiram-se os 

valores registrados na declaração de nascido vivo do SINASC. Entre os casos, os valores do 

índice de Apgar inferiores a sete alcançaram 64,8% (83/128) no primeiro minuto de vida e 

39,2% (47/120) no quinto minuto de vida. Percebeu-se que a ausência dessa informação foi 

maior (9,9%) para o Apgar no quinto minuto (12/132) quando comparado ao Apgar no 
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primeiro minuto cujo percentual de ausência de informação foi de 3,3% (4/132). A taxa de 

partos operatórios entre os casos de 53,0% (70/132) e o parto vaginal ocorreu em 47,0% 

(62/132) do total de óbitos neonatais. Entre os casos, 85,6% (113/132) foram internados em 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ou Berçário Médio Risco logo após o nascimento.   

Descrição dos controles (nascidos vivos sobreviventes) 

O grupo controle desse estudo, ou seja, recém-nascidos que sobreviveram ao 27º dia 

de vida, foi representado por um total de 264 crianças. Observou-se uma média de idade 

materna de 27,3 anos de idade (desvio padrão = 6,660), com idade mínima de 15 anos e 

máxima de 47 anos de idade. A proporção de mães adolescentes (menores de 20 anos) 

representou 10,6% (28/264) do total de controles e 15,9% (42/264) eram filhos de mães com 

idade de 35 anos ou mais. Em relação à escolaridade materna dos recém-nascidos 

sobreviventes, 26,1% (69/264) não completaram o ensino fundamental, 12,1% (32/264) 

concluíram o ensino fundamental, 15,2% (40/264) não concluíram o ensino médio, 35,6% 

(94/264) concluíram o ensino médio, 10,6% (28/264) da amostra concluíram ou encontravam-

se cursando o ensino superior e apenas 0,4% (01/264) das mães entrevistadas nesse estudo 

não eram alfabetizadas. Percebeu-se entre os controles dessa casuística que 49,2% da renda 

familiar durante a gestação foi de até um salário mínimo (57/260). Admitindo ponto de corte 

da renda familiar dos casos em dois salários mínimos, os resultados mostram que 79,2% 

(206/260) da amostra referiram renda familiar inferior a dois salários mínimos e 20,8% 

(54/260) acima de dois salários mínimos. Dos 264 controles, em apenas 04 questionários 

(1,5%) a renda familiar foi ignorada. O sexo feminino apresentou maior proporção entre os 

controles 54,3% (143/263) em relação ao sexo masculino 45,6% (120/263). Em 0,3% 

(01/264) o sexo do recém-nascido foi ignorado. Em relação à duração da gestação, verificou-

se que apenas 01 recém-nascido (0,3% do total) não teve o registro da idade gestacional 

preenchida no SINASC. A proporção de crianças que nasceram com 37 ou mais semanas de 

gestação representou 91,6% (241/263) do total de controles. Os nascimentos pré-termo 

corresponderam a 8,4% (22/263) do total de recém-nascidos sobreviventes. Nessa casuística, 

o percentual de recém-nascidos com peso inferior a 2.500g entre os controles representou 

6,4% (17/264), enquanto 93,6% (247/264) dos recém-nascidos que sobreviveram ao 27º dia 

de vida tinham peso igual ou superior a 2.500g. O peso médio foi de 3.262g (desvio 

padrão=552), com valor mínimo de 1.440g e máximo de 4.600g. Em relação ao tipo de parto 

entre os controles, houve predomínio de cesáreas com 60,6% (160/264) do total e o parto 
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vaginal correspondeu a 39,4% (104/264). Dos recém-nascidos sobreviventes, 4,9% (13/264) 

foi internado em UTI ou Berçário Médio Risco logo após o nascimento.  

Dentre as variáveis que caracterizam o perfil socioeconômico e demográfico dos casos 

e controles e compuseram o Bloco 1 (nível distal) do modelo hierarquizado proposto nesse 

estudo, aquelas que apresentaram associação com o desfecho foram: raça materna parda, 

negra e outras apresentando efeito protetor em relação ao desfecho (OR=0,30; IC95% 0,15-

0,58) e até 6 meses de trabalho materno na gestação (OR=3,54; IC95% 1,79-7,04). Algumas 

variáveis consideradas relevantes na literatura, tais como baixa escolaridade materna 

(OR=1,12; IC95% 0,68-1,83), renda familiar inferior ou igual à 2 salários mínimos durante a 

gestação (0,91; IC95% 0,53-1,57) e ocupação da mãe (OR=1,21; IC95% 0,54-2,66) não 

mostraram associação com o desfecho nessa casuística (Tabela 1). 

Em relação ao nível intermediário I (Bloco 2) do modelo hierarquizado proposto nesse 

estudo, as variáveis descrevem as características relacionadas à mãe: história reprodutiva, 

morbidade, comportamento, apoio social recebido durante a gestação e exposição à violência. 

A análise bivariada desse bloco mostrou as seguintes variáveis independentes associadas ao 

óbito neonatal: paridade anterior, representada por dois ou mais partos anteriores (OR=1,86; 

IC95% 1,12-3,08), filho anterior prematuro (OR=2,16; IC95% 1,02-4,57), RN anterior com peso 

inferior ou igual a 2.500g (OR=2,58; IC95% 1,27-5,24), presença de doença na gestação atual 

(OR=2,09; IC95% 1,33-3,29), fumo na gestação (OR=2,30; IC95% 1,10-4,82), gravidez atual 

planejada (OR=1,81; IC95% 1,12-2,96), ausência de acompanhante no pré-parto (OR=1,64; 

IC95% 1,03-2,61) e a ocorrência de violência na gestação (OR=2,83; IC95% 1,07-7,60). As 

variáveis: natimorto anterior (OR= 2,69; IC95% 0,89-8,22), uso de bebida alcoólica na 

gestação atual (OR=1,71; IC95% 0,86-3,37), uso de drogas na gestação atual (OR=5,16; IC95% 

0,86-39,47), não apresentaram significância estatística na análise bivariada, no entanto, o 

valor p foi inferior a 0,20 e, portanto, incluídas na análise multivariada. Entretanto, as 

variáveis denominadas idade materna em suas categorias: mães adolescentes (OR=0,99; IC95% 

0,47-2,06) e com idade igual ou superior a 35 (OR=0,94; IC95% 0,50-1,76), ausência de 

acompanhante no parto (OR=1,24; IC95% 0,68-2,29), morte de recém-nascido anterior 

(OR=1,72; IC95% 0,66-4,45) e pai morando junto (OR=1,37; IC95% 0,79-2,38), não obtiveram 

significância estatística nessa casuística e o valor p foi superior a 0,20 e, portanto, foram 

excluídas na análise multivariada (Tabela 2).  
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Dentre as variáveis relativas à assistência prestada durante o pré-natal e parto que 

correspondem ao nível intermediário II (Bloco 3), a análise bivariada mostrou significância 

estatística em relação ao desfecho para as seguintes variáveis: local de realização do pré-natal, 

apresentando maior chance de óbito neonatal entre aqueles recém-nascidos cujas mães foram 

acompanhadas em hospitais públicos (OR=2,19; IC95% 1,11-4,35), número inferior a 4 

consultas de pré-natal (OR=5,03; IC95% 2,35-10,89), a dificuldade de iniciar o pré-natal 

(OR=1,84; IC95% 1,11-3,04),  as categorias não fez pré-natal (OR=9,25; IC95% 2,59-36,01) e 

pré-natal inadequado (OR=1,53; IC95% 0,95-2,47), não ter sido referenciada para o local do 

parto (OR=1,64; IC95% 1,03-2,60), tempo gasto de casa para o hospital maior que 60 minutos 

(OR=2,31; IC95% 1,17-4,60), tempo entre a internação e o parto ≥10 horas (OR=3,67; IC95% 

2,10-6,44) e presença de problemas durante o parto (OR=1,89; IC95% 1,03-3,49). As variáveis: 

não ter recebido orientações no pré-natal (OR=1,39 IC95% 0,84-2,30), não ter escolhido o 

hospital do parto (OR=1,45; IC95% 0,92-2,29), ter realizado o parto com o médico de plantão 

(OR=1,69; IC95% 0,93-3,11), tipo de parto (OR=0,73; IC95% 0,47-1,14) e ausência do pediatra 

na sala de parto (OR=1,76; IC95% 0,79-3,88), não apresentaram significância estatística na 

análise bivariada, no entanto, o valor p foi inferior a 0,20 e, portanto, incluídas na analise 

multivariada. A variável denominada profissional que fez o pré-natal em suas categorias 

médico (OR=1,33; IC95% 0,80-2,22) e enfermeiro (OR=1,26; IC95% 0,49-3,18), bem como a 

variável presença de dificuldade de encontrar vaga para o parto (OR=1,16; IC95% 0,69-1,95) 

não obtiveram significância estatística, com o valor p superior a 0,20 e, portanto, foram 

excluídas da análise multivariada (Tabela 3). 

Quanto às variáveis relativas ao sexo, às condições de saúde do recém-nascido e 

atenção neonatal que compõem o nível proximal (Bloco 4), as variáveis que se mostraram 

significativas na análise bivariada foram: sexo masculino (OR=1,70; IC95% 1,08-2,67), idade 

gestacional menor que 37semanas (OR=21,91; IC95% 11,96-40,46), peso ao nascer menor que 

2.500 gramas (OR=29,73; IC95% 15,51-57,67), Apgar no primeiro minuto menor que 7 

(OR=17,55; IC95% 17,55-73,52), Apgar no quinto minuto menor que 7 (OR=84,2; IC95% 

19,33-512,59), transferência para outro hospital (OR=32,44; IC95% 7,21-204,07) e internação 

em UTI ou médio risco (OR= 114,83; IC95% 51,51-262,11) (Tabela 4). 

Na primeira etapa da modelagem, foi realizada regressão logística das variáveis 

independentes do Bloco 1 (nível distal) cujos valores de p foram inferiores a 0,20. Apenas a 

variável: raça materna (0 = raça branca; 1 = raça parda/negra/outra) permaneceu associada à 

morte neonatal (OR ajustada pelas variáveis do bloco 1 selecionadas para a análise 
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multivariada = 0,30; IC95% 0,16-0,56). Após o ajuste, a variável denominada trabalho na 

gestação perdeu seu efeito e, portanto excluída do modelo. 

Na segunda etapa, o mesmo processo foi realizado acrescentando-se ao modelo as 

variáveis do Bloco 2 (nível intermediário I) Após esse ajuste, as variáveis e respectivas OR 

ajustadas pelas variáveis do bloco 1 e 2 que permaneceram no modelo foram: raça materna 

(OR= 0,26; IC95% 0,13-0,49), doença na gestação atual (OR= 2,16; IC95% 1,38-3,39), RN 

anterior com peso inferior ou igual a 2.500g (OR= 2,60; IC95% 1,31-5,16), fumo na 

gestação (OR= 2,45; IC95% 1,18-5,07), paridade anterior (OR= 1,77; IC95% 1,06-2,9).  

Na etapa seguinte, as variáveis do Bloco 3 (nível intermediário II) foram incluídas ao 

modelo de regressão logística múltipla. Nessa etapa, a variável consulta de pré-natal foi 

retirada do modelo, optando-se pela permanência da variável adequação de pré-natal por não 

conter valores missing. Após o ajuste da interação, permaneceram no modelo ajustadas pelas 

variáveis dos blocos 1, 2 e 3: raça materna (OR= 0,20; IC95% 0,10-0,42), doença na 

gestação atual (OR= 1,99; IC95% 1,21-3,28), RN anterior com peso inferior ou igual a 

2.500g (OR= 2,77; IC95% 1,33-5,76), fumo na gestação (OR= 2,54; IC95% 1,14-5,68), tempo 

em horas entre internação e parto (OR= 3,27; IC95% 1,95-5,49), tempo em minutos gasto 

de casa para hospital (OR=2,15; IC95% 1,17-3,94), adequação de pré-natal (OR= 2,69; 

IC95% 1,56-4,63). Ao final dessa etapa, a variável paridade anterior não permaneceu associada 

ao desfecho, tendo sido excluída do modelo de regressão. 

Na etapa final, as variáveis do Bloco 4 (nível proximal) foram incluídas ao modelo 

anterior. Ajustadas aos blocos 1, 2, 3 e 4, permaneceram no modelo final da regressão 

logística múltipla e hierarquizada as variáveis do bloco distal: raça materna (OR= 0,23; 

IC95% 0,09-0,56) com efeito protetor para as raças parda e negra; do bloco intermediário: 

tempo em minutos gasto de casa para o hospital (OR= 3,12; IC95% 1,34-7,25), tempo em 

horas entre internação e parto (OR= 2,43; IC95% 1,24-4,76), adequação pré-natal (OR= 

2,03; IC95% 1,03-3,99) e do bloco proximal: peso ao nascer (OR= 14,75; IC95% 5,26-41,35), 

sexo (OR= 2,09; IC95% 1,09-4,03) e idade gestacional (OR= 3,41; IC95% 1,29-8,98).  

Discussão 

Nessa casuística, a morte neonatal foi analisada por intermédio de um desenho de 

estudo tipo caso controle, e devido à sua natureza retrospectiva, pode existir alguma limitação 
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relacionada a recall bias, ou seja, viés de memória nas respostas maternas em virtude da 

incapacidade de casos e controles em lembrar a história da exposição. 

Observou-se nessa casuística uma maior concentração de óbitos no período neonatal 

precoce (seis primeiros dias de vida), com mais de um terço no primeiro dia, semelhante ao 

encontrado em outros estudos11,12. O excesso da mortalidade neonatal ocorrida no período 

precoce sugere causas de óbitos associadas principalmente à precária assistência ofertada às 

mães durante o pré-natal e parto, bem como a atenção não adequada aos recém-nascidos nas 

salas de parto e unidades neonatais, dependendo assim de estratégias principalmente no 

campo perinatal, com ações dirigidas ao desenvolvimento e fortalecimento dos serviços de 

saúde materno-infantil1,7,8,13-16.  

Entre os determinantes distais relacionados às condições socioeconômicas e 

demográficas analisados nesse estudo, não foi observada associação estatisticamente 

significante entre a escolaridade materna e a renda familiar com o óbito neonatal. Resultados 

semelhantes foram observados em estudos que utilizaram o desenho do tipo caso-controle, 

possivelmente devido à maior parte das mães entrevistadas nesse estudo serem usuárias do 

SUS, com renda familiar e escolaridades homogêneas entre casos e controles. Nesse caso, a 

mortalidade neonatal parece mais influenciada pelos fatores assistenciais diretos em 

detrimento às condições sociais sugerindo, portanto, que o fator social determina a qualidade 

da atenção prestada a essa população, bem como a dificuldade de acesso aos serviços 

relacionados à oferta de pré-natal, parto e cuidados ao recém-nascido7,12,17. 

A raça materna analisada nessa casuística nas categorias branca e parda/negra/indígena 

apresentou associação estatisticamente significante nas análises bivariada e de regressão 

logística múltipla, mantendo sua relação com a morte neonatal em todos os ajustes entre os 

diferentes blocos do modelo hierarquizado utilizado. Os resultados mostraram fator protetor 

para morte neonatal entre recém-nascidos de mães de raça parda/negra/indígena. Esse achado 

difere dos resultados de outros estudos publicados na literatura revisada, haja vista que a 

mortalidade neonatal associa-se à raça negra e parda, na tentativa de compreender o contexto 

social da questão racial. A associação entre raça e mortalidade infantil é estudada em países 

como os Estados Unidos da América, cujas taxas elevadas de mortalidade neonatal entre os 

recém-nascidos negros resultam de excesso de nascimentos prematuros e restrição de 

crescimento fetal, no entanto, muitas das diferenças raciais e étnicas permanecem 

inexplicadas18. No entanto, observou-se nessa casuística, uma relação direta entre raça 
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materna branca e a idade gestacional inferior a 37 semanas, ou seja, a distribuição entre 

recém-nascidos prematuros de mães brancas (44%) apresentou percentual significativamente 

superior quando comparado aos recém-nascidos prematuros de mães negras/pardas/indígenas 

(25,1%) (x2 Pearson= 7,76; p=0.005). Acrescenta-se a possibilidade de ocorrência nessa 

casuística de viés de aferição, tendo em vista a dificuldade da mensuração dessa variável, 

principalmente em sociedades multirraciais. 

As associações estatisticamente significantes encontradas na análise bivariada desse 

estudo entre a mortalidade neonatal e as variáveis relacionadas ao Bloco 2 do modelo 

hierarquizado desse estudo foram esvaziadas após ajustes com outras variáveis da 

modelagem.  

Com o ajuste das variáveis na análise de regressão logística múltipla do modelo 

hierarquizado analisado nesse estudo, o tempo superior ou igual a 30 minutos gasto durante o 

deslocamento da gestante em trabalho de parto de casa para o hospital que compôs o bloco 

intermediário, manteve-se associado ao óbito neonatal nessa casuística. Esse determinante 

traduz a peregrinação das gestantes em busca de atendimento obstétrico no momento do parto, 

indicando a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e comporta-se como fator 

determinante dos desfechos negativos maternos e do recém-nascido1,2,19,20. Quando a gestante 

e/ou o feto são considerados de risco, o problema se torna mais grave, pois o acesso a 

maternidades de maior complexidade com leitos obstétricos especializados bem como a 

disponibilidade de UTI neonatal são fatores que retardam o atendimento da gestante no 

momento do parto. Isso acontece, pois, em geral, longas distâncias são percorridas, 

decorrentes da falta de transporte adequado e principalmente pela falta de um sistema de 

comunicação e sistema de referência adequado2,21. A desigualdade na distribuição de leitos 

obstétricos deve ser considerada para a ocorrência de peregrinação no momento do parto, uma 

vez que persiste uma maior concentração de serviços de saúde nos grandes centros urbanos, 

ficando as periferias e as cidades do interior desprovidas de assistência qualificada, 

aumentando a demanda para as maternidades da capital 21. 

Nesse estudo, outra variável do Bloco 3 do modelo hierarquizado analisado que se 

manteve associada ao óbito neonatal foi o tempo inferior à 1 hora e superior ou igual a 10 

horas decorrido entre a internação hospitalar e o parto. Os resultados expressam a qualidade 

da assistência ao parto prestada às gestantes, bem como traduz a desigualdade no acesso aos 

serviços de saúde, visto que gestantes pariram em menos de 1 hora após a internação, 
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indicando a peregrinação da mesma em busca de atendimento. Resultados do estudo de caso 

controle na cidade de Maceió-AL corroboram com os achados dessa casuística, revelando 

associação entre morte neonatal e o maior tempo entre a internação e o parto12.  

O acompanhamento rigoroso durante o pré-natal permite a identificação e intervenção 

precoces no sentido de minimizar danos à saúde materno-infantil. Sendo assim, a garantia de 

assistência pré-natal de qualidade adequadamente conduzido e a organização da assistência 

em sistemas hierarquizados e regionalizados de forma a garantir acessibilidade à gestante, 

pode detectar doenças maternas e fetais, melhorando assim a possibilidade de sobrevivência 

do recém-nascido e reduzindo a prevalência de retardo do crescimento intra-uterino, a 

prematuridade, a ocorrência de baixo peso ao nascer1,22-24.  

 A inadequada assistência ao pré-natal mostrou-se associada à ocorrência de morte 

neonatal na analise bivariada dessa casuística e sustentada na análise de regressão logística 

múltipla. Essa variável congregou o número de consultas de pré-natal, primeira consulta 

realizada no 1° trimestre gestacional, aferição do peso, pressão arterial e altura uterina e 

ausculta dos batimentos cardiofetais. No estudo realizado no município de Caxias do Sul-RS 

em 2000, o número médio de consultas de pré-natal por gestante foi de 6,2, contudo apenas 

44% das pacientes realizaram todos os exames preconizados e apenas 34% iniciaram o 

acompanhamento de pré-natal até a 14ª semana de gravidez. No mesmo estudo, a assistência 

pré-natal foi classificada em adequada e inadequada utilizando critérios como início do pré-

natal no primeiro trimestre, solicitação de exames complementares, medida do fundo uterino, 

da pressão arterial da mãe e dos batimentos cardiofetais em pelo menos uma consulta e os 

resultados revelaram que em apenas 35% dos casos o pré-natal foi considerado adequado25. 

No estudo tipo caso-controle realizado no município de São Paulo7, o pré-natal foi 

classificado em adequado e inadequado em função das mesmas variáveis. Observou-se que 

em 30% dos casos de óbitos neonatais a assistência pré-natal foi considerada inadequada. Os 

resultados do estudo de caso controle conduzido na cidade de Maceió mostraram associação 

entre o número inferior a quatro consultas de pré-natal e não realização de ecografia durante o 

acompanhamento e a mortalidade neonatal, indicando a necessidade de atenção oportuna com 

acesso universal e de boa qualidade durante o acompanhamento pré-natal12. 

Relatos da literatura descrevem o sexo masculino como variável fortemente preditora 

das mortes infantis no primeiro ano de vida 26-28. Na coorte realizada no município de Caxias 

do Sul 27, observou-se que os recém-nascidos do sexo masculino apresentaram um risco 4,16 
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vezes maior de morrer do que o sexo feminino. Um dos principais motivos desta menor 

mortalidade do sexo feminino é o amadurecimento do pulmão fetal, que ocorre mais 

precocemente no sexo feminino, diminuindo a incidência de problemas respiratórios. 

O baixo peso ao nascer é citado como o fator mais importante associado à mortalidade 

e morbidades perinatais e considerado um marcador do risco social relacionando-se às 

precárias condições socioeconômicas e ao comportamento materno em relação aos cuidados 

de saúde1,28. 

Em segundo lugar vem a prematuridade, que pode acarretar problemas imediatos ou 

tardios ao recém-nascido tais como: hipóxia, síndrome da membrana hialina, 

tocotraumatismos, hemorragias intracranianas, infecções, hipoglicemia e atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor29. O aumento dos nascimentos pré-termo e sua relação 

como a causa de mortes infantis vem se tornando uma preocupação para a saúde pública em 

todo o mundo. As causas mais relacionadas a esse fenômeno são o aumento das intervenções 

obstétricas, o aumento de nascimentos múltiplos e a melhoria dos recursos disponíveis para 

cálculo da idade gestacional como a ultrasonografia precoce30. 

A forte associação da prematuridade e baixo peso ao nascer encontrada nesse estudo 

sugerem a necessidade de investimentos financeiros em recursos tecnológicos e humanos a 

fim de garantir a oferta de serviço adequado ao atendimento das necessidades desse subgrupo 

populacional, visando a redução das mortes entre os neonatos.  

Considerações finais 

Os óbitos neonatais na cidade de Fortaleza-Ce ocorridos no ano de 2009 estiveram 

associados à raça materna com efeito protetor para raça parda e negra, ao tempo gasto entre o 

deslocamento de casa ao hospital igual ou superior a 30 minutos, ao tempo inferior à 1 hora 

ou superior ou igual a 10 horas entre a internação e o parto, ao pré-natal inadequado (de 

acordo com os critérios previamente definidos), ao baixo peso ao nascer, à prematuridade e ao 

recém-nascido do sexo masculino. 

Essa casuística revelou aspectos na determinação das mortes neonatais relacionados à 

qualidade da assistência pré-natal oferecida às gestantes, à oferta dos leitos hospitalares, bem 

como aspectos relacionados à assistência direta ao trabalho de parto. 
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Tabela 1 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas às características socioeconômicas e 
demográficas do modelo hierarquizado (nível distal/Bloco 1). Fortaleza-Ce, 2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Raça/cor/mãe        
Parda/negra/outras 103 78,0 243 92,0 0,30 0,15-0,58 0,0001 
Branca 29 22,0 21 8,0 1,00   
Anos estudo/mãe        
< 4 38 28,8 70 26,5 1,12 0,68-1,83 0,632 
≥ 4 94 71,2 194 73,5 1,00   
Trabalho materno durante 
a gestação 

       

Até 6 meses 37 28,0 31 11,7 3,54 1,79-7,04 0,00007 
Não trabalhou 66 50,0 147 55,7 1,33 0,77-2,29 0,272 
Toda gestação 29 22,0 86 32,6 1,00   
Renda familiar na gestação 
(em salários mínimos) 

       

≤ 2 101 77,7 206 79,2 0,91 0,53-1,57 0,726 
> 2 29 22,3 54 20,8 1,00   
Ocupação/mãe        
Serviços domésticos 13 9,8 24 9,1 1,21 0,54-2,66 0,617 
Outras 53 40,2 93 35,2 1,27 0,79-2,03 0,293 
Não trabalha 66 50,0 147 55,7 1,00   
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Tabela 2 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas às características maternas, história reprodutiva, 
morbidade materna, comportamento materno, apoio social e exposição à violência do modelo hierarquizado (nível 

intermediário I/Bloco 2). Fortaleza-Ce, 2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Idade materna        
<20 14 10,6 28 10,6 0,99 0,47-2,06 0,976 
20-34 98 74,2 194 73,5 1,00   
≥35 20 15,2 42 15,9 0,94 0,50-1,76 0,843 
Paridade anterior         
≥2 42 31,8 53 20,1 1,86 1,12-3,08 0,009 
<2 90 68,2 211 79,9 1,00   
Morte de RN anterior        
Sim 10 7,6 12 4,5 1,72 0,66-4,45 0,215 
Não 122 92,4 252 95,5 1,00   
Natimorto anterior        
Sim 9 6,8 7 2,7 2,69 0,89-8,22 0,047 
Não 123 93,2 257 97,3 1,00   
Filho anterior/prematuro        
Sim 18 13,6 18 6,8 2,16 1,02-4,57 0,026 
Não 114 86,4 246 93,2 1,00   
Filho anterior/peso ≤2500g        
Sim 22 16,7 19 7,2 2,58 1,27-5,24 0,0035 
Não 110 83,3 245 92,8 1,00   
Doença/gestação        
Sim 68 51,5 89 33,7 2,09 1,33-3,29 0,0006 
Não 64 48,5 175 66,3 1,00   
Fumo/gestação        
Sim 19 14,4 18 6,8 2,30 1,10-4,82 0,014 
Não 113 85,6 246 93,2 1,00   
Álcool/gestação        
Sim 20 15,2 25 9,5 1,71 0,86-3,37 0,093 
Não 112 84,8 239 90,5 1,00   
Drogas/gestação        
Sim 5 3,8 2 0,8 5,16 0,86-39,47 0,031 
Não 127 96,2 262 99,2 1,00   
Pai morando junto        
Não 29 22,0 45 17,0 1,37 0,79-2,38 0,236 
Sim 103 78,0 219 83,0 1,00   
Planejamento/gestação        
Não 98 74,2 162 61,4 1,81 1,12-2,96 0,011 
Sim 34 25,8 102 38,6 1,00   
Acompanhante/pré-parto        
Não 91 68,9 152 57,6 1,64 1,03-2,61 0,028 
Sim 41 31,1 112 42,4 1,00   
Acompanhante/parto        
Não 112 84,8 216 81,8 1,24 0,68-2,29 0,451 
Sim 20 15,2 48 18,2 1,00   
Violência/gestação        
Sim 12 9,1 9 3,4 2,83 1,07-7,60 0,017 
Não 120 90,9 255 96,6 1,00   
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Tabela 3 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas à assistência no pré-natal e parto do modelo 
hierarquizado (nível intermediário II/Bloco 3). Fortaleza-Ce, 2009. 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Local/pré-natal        
Centro de Saúde/PSF 59 49,6 145 55,8 1,13 0,63-2,01 0,665 
Hospital Público 34 28,6 43 16,5 2,19 1,11-4,35 0,015 
Médico do Convênio 26 21,8 72 27,7 1,00   
Profissional/pré-natal        
Médico 75 63,0 149 57,3 1,33 0,80-2,22 0,24 
Enfermeiro 10 8,4 21 8,1 1,26 0,49-3,18 0,59 
Médico+Enfermeiro 34 28,6 90 34,6 1,00   
N.ºconsultas/ pré-natal         
< 4 25 21,0 13 5,0 5,03 2,35-10,89 0,01 
≥ 4 94 79,0 246 95,0 1,00   
Dificuldade iniciar/pré-natal        
Sim 41 31,1 52 19,7 1,84 1,11-3,04 0,012 
Não 91 68,9 212 80,3 1,00   
Adequação do Pré-Natal        
Inadequado 80 60,6 149 56,4 1,53 0,95-2,47 0,067 
Adequado 39 29,5 111 42,0 1,00   
Não fez 13 9,8 4 1,5 9,25 2,59-36,01 0,000 
Orientações/pré-natal        
Não 38 32,8 66 26,0 1,39 0,84-2,30 0,179 
Sim 78 67,2 188 74,0 1,00   
Referenciada para o parto        
Não 69 58,0 119 45,8 1,64 1,03-2,60 0,027 
Sim 50 42,0 141 54,2 1,00   
Local do parto        
Público 99 75,0 158 59,8 1,98 0,97-4,10 0,044 
Conveniado/SUS 20 15,2 65 24,6 0,97 0,41-2,33 0,94 
Privado 13 9,8 41 15,5 1,00   
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Tabela 3 (Cont.) – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relativas à assistência no pré-
natal e parto do modelo hierarquizado (nível intermediário II/Bloco 3). Fortaleza-Ce, 2009 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Dificuldade/vaga/parto        
Sim 33 25,0 59 22,3 1,16 0,69-1,95 0,55 
Não 99 75,0 205 77,7 1,00   
Tempo gasto de casa para o 
hospital (em minutos) 

       

>60 35 27,8 53 20,4 2,31 1,17-4,60 0,009 
30-60 69 54,8 130 50,0 1,86 1,03-3,37 0,028 
<30 22 17,5 77 29,6 1,00   
Escolheu o hospital para 
realização do parto 

       

Não 54 40,9 85 32,3 1,45 0,92-2,29 0,092 
Sim 78 59,1 178 67,7 1,00   
Meio de transporte para o 
hospital 

       

Ônibus, moto, andando e bicicleta 32 24,2 62 23,6 1,04 0,62-1,77 0,86 
Ambulância, polícia e bombeiro 12 9,1 23 8,7 1,06 0,47-2,38 0,88 
Carro 88 66,7 178 67,7 1,00   
Tempo decorrido entre 
internação e parto (em horas) 

       

<1 h 19 15,8 29 11,0 2,18 1,08-4,36 0,016 
1-9 hs 59 49,2 196 74,5 1,00   
≥10 42 35,0 38 14,4 3,67 2,10-6,44 0,000006 
Profissional/parto        
Enfermeira 4 3,0 9 3,4 1,36 0,31-5,64 0,43 
Médico do plantão 109 82,6 197 74,6 1,69 0,93-3,11 0,069 
Médico que fez o pré-natal 19 14,4 58 22,0 1,00   
Tipo de parto        
Cesáreo  70 53,0 160 60,6 0,73 0,47-1,14 0,150 
Vaginal 62 47,0 104 39,4 1,00   
Problemas/parto        
Sim 26 21,7 33 12,7 1,89 1,03-3,49 0,025 
Não 94 78,3 226 87,3 1,00   
Pediatra/sala de parto        

Não 14 11,9 18 7,1 1,76 0,79-3,88 0,129 
Sim 104 88,1 235 92,9 1,00   
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Tabela 4 – Resultados da análise bivariada segundo variáveis relacionadas ao sexo e às condições de saúde do recém-nascido 
e atenção neonatal do modelo hierarquizado (nível proximal/Bloco 4). Fortaleza-Ce, 2009 

Variáveis Caso 
n=132 % Controle 

n=264 % OR 
não ajustada IC 95% p 

Sexo        
Masculino 77 58,8 120 45,6 1,70 1,08-2,67 0,014 
Feminino 54 41,2 143 54,3 1,00   
Idade gestacional        
<37 86 66,7 22 8,4 21,91 11,96-40,46 0,00000 
≥37 43 33,3 241 91,6 1,00   
Peso ao nascer (gramas)        
< 2500 88 67,2 17 6,4 29,73 15,51-57,67 0,00000 
≥ 2500 43 32,8 247 93,6 1,00   
Apgar 1º minuto        
<7 83 64,8 13 4,9 35,61 17,55-73,52 0,00000 
≥7 45 35,2 251 95,1 1,00   
Apagar 5º minuto        
<7 47 39,2 2 0,8 84,02 19,33-512,59 0,00000 
≥7 73 60,8 261 99,2 1,00   
RN transferido para outro 
hospital 

       

Sim 26 19,8 2 0,8 32,44 7,21-204,07 0,00000 
Não 105 80,2 262 99,2 1,00   
RN internado em UTI ou 
médio risco 

       

Sim 113 85,6 13 4,9 114,83 51,51-262,11 0,00000 
Não 19 14,4 251 95,1 1,00   

 

 Tabela 5 – Resultados do modelo final de regressão logística múltipla hierarquizada dos determinantes associados 
ao óbito neonatal. Fortaleza-Ce, 2009* 

Variáveis  Odds 
   Ratio** IC 95% P 

Bloco 1: Características socioeconômicas e demográficas 
 
Raça materna 0,23 0,09-0,56 0,001 
(0 = branca;1 = parda,negra, outras)    
    
Bloco 3: Assistência no pré-natal e parto    
    
Tempo em minutos gasto de casa para hospital 3,12 1,34-7,25 0,008 
(0 = < 30m;1= ≥ 30m)    
Tempo em horas entre internação e parto 2,43 1,24-4,76 0,009 
(0 = 1-9h;1= < 1h e ≥ 10h)    
Adequação pré-natal 2,03 1,03-3,99 0,040 
(0 = sim;1= não)    
    
Bloco 4: Sexo e condições de saúde do recém-nascido  
e atenção neonatal 
    
Peso ao nascer 14,75 5,26-41,35 0,000 
(0 = ≥ 2.500g;1= < 2.500g)    
Idade gestacional 3,41 1,29-8,98 0,013 
(0 = ≥ 37s;1= < 37s)    
Sexo 2,09 1,09-4,03 0,026 
(0 = feminino; 1= masculino)    
    

*Godness of fit test: Qui-quadrado Hosmer-Lemeshow=4,32; p=0,5044; R2: 0,4366 **OR ajustada pelas variáveis dos   
blocos 1,2,3,4.          
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