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RESUMO 

A mortalidade infantil e seus componentes continuam sendo um parâmetro 
importante para se avaliar a melhoria das condições de saúde das crianças. 
Objetivos: a) Determinar a evolução da mortalidade infantil e neonatal e das 
variáveis preditoras associadas aos nascimentos e óbitos neonatais no Município de 
Fortaleza no período de 2004-2008; b) Analisar a relação entre tipo de parto, peso 
ao nascer e idade gestacional dos nascimentos de crianças ocorridos no mesmo 
período. 
Método: estudo de série temporal. Todos os nascimentos vivos ocorridos no 
município de Fortaleza registrados no Sistema de Informações de Nascidos Vivos e 
todos os óbitos neonatais provenientes do Sistema de Informações de Mortalidade, 
no período de 2004 a 2008. Os dados foram obtidos por meio do acesso eletrônico 
aos relatórios do Tab Net, no site oficial da Secretaria de Saúde do Município de 
Fortaleza. Também foram estudados os óbitos de menores de um ano de idade. 
Foram calculados os valores absolutos e suas proporções das variáveis preditoras 
para nascimentos e óbitos para cada ano de estudo. Teste de qui-quadrado de 
tendência foi calculado com base no programa Epi-info 6.04d. A variação de 
proporção entre o ano de 2004 e o de 2008 para todas as variáveis estudadas foi 
determinada. Para analisar as variações das proporções dessas variáveis foi 
utilizada a ferramenta comparação de proporções, qui-quadrado de tendência,  
calculado no comando Stat Calc do programa Epi-info 6.04d. 
Resultados: Ocorreu redução da mortalidade infantil em Fortaleza de 
aproximadamente 17% (3,4% ao ano) para  Mortalidade Neonatal a redução foi de  
15%, mantendo-se em 17,8%O, redução que não alcançou significância estatística 
(p=0,18). Maior redução foi verificada para o componente neonatal tardio (30% vs 
9,1%). A contribuição da mortalidade neonatal para a taxa de Mortalidade Infantil 
alcançou 68% no último ano estudado.  
O grupo de variáveis preditoras para nascimentos com melhor desempenho no 
período foi: Apgar no quinto minuto menor do que sete, escolaridade materna e 
ocorrência de gravidez na adolescência, para as mães residentes em Fortaleza. 
Para as mães não residentes, a melhora foi menor e expressa na escolaridade, 
Apgar no quinto minuto e ocorrência de gravidez na adolescência. No que se refere 
às mães adolescentes, mudanças positivas ocorreram nos seguintes indicadores: 
Apgar no quinto minuto, escolaridade materna, baixo peso ao nascer e redução no 
pré-natal incompleto ou ausente. 
Partos cesarianos aumentaram em 15% para toda amostra, sendo que na área 
privada tais índices alcançaram 89,8%. 
Conclusão: No período estudado ocorreu queda da Mortalidade Infantil de 17%; o 
componente neonatal precoce praticamente se manteve inalterado. Melhora 
expressiva ocorreu para as seguintes variáveis preditoras dos nascimentos e óbitos: 
escolaridade materna, redução nos partos em adolescentes, Apgar no quinto minuto 
menor que sete.  
 
Palavras-chave  – Mortalidade Infantil, Mortalidade Neonatal, Sistemas de 

informação. 

 



ABSTRACT 

Infant mortality and its components continue to be an important parameter in order to 

assess the improvement of children health.  

Objective: a) Determine the evolution of neonatal and infant mortality and predictor 

variables associated with neonatal deaths and births in the city of Fortaleza in the 

period 2004-2008; b) examine the relationship between type of childbirth, newborn 

child weight and gestational age births of children occurring in the same period. 

Methodology: time series study. All births of living children that occurred in the city of 

Fortaleza registered in the Information System of Liveborn and all neonatal deaths 

from Mortality Information System during the period of 2004 to 2008. The data were 

obtained through electronic access to the Tab Net, on the official website of the 

Secretary of Health of the city of Fortaleza. Deaths of children under one year old 

were also studied. Absolute values and its predictor variables proportions for births 

and deaths for each year of study were calculated. Chi square test-trend was 

calculated based on the program Epi-info 6.04d. The variation of proportions 

between the years 2004 and 2008 for all of the studied variables was determined. To 

analyze the variations of the proportions of these variables the tool comparison of 

proportions, qui-quadrado trend, was used. It was calculated in the Stat Calc 

command of the program Epi info 6.04d.  

Results: the decrease of Child Mortality in Fortaleza was of approximately 17% (3.4% 

per annum). The reduction of Neonatal Mortality was 15%, remaining at 17.8%O, 

reduction that did not reach statistical significance (p = 0.18). The greatest reduction 

was verified in the late neonatal component (30% vs 9.1%). Neonatal mortality's 

contribution to the infant mortality rate reached 68% on the last year of studies.  The 

predictor variable group for births with best performance in the period was: under 

seven Apgar score in the fifth minute, maternal schooling and occurrence of teenage 

pregnancy, for mothers living in Fortaleza. For non-resident mothers, the 

improvement was smaller and expressed in maternal schooling, Apgar score in the 

fifth minute and occurrence of teenage pregnancy. Regards to adolescent mothers, 

positive changes occurred in the following indicators: Apgar score in the fifth minute, 

maternal schooling, low birthweight and reduction on incomplete or absent prenatal.  

Cesarean delivery increased by 15% for the whole sample, and in the private area 

such rate reached 89.8%. Conclusion: in the studied period a decrease of infant 



mortality rate of 17% ocurried; the early neonatal component practically remained 

unchanged. Significant improvement occurred on the following predictor variables of 

births and deaths: maternal schooling, reduction in deliveries in teenagers, in the fifth 

minute Apgar score less than seven.    

 

Keywords  – infant mortality, Neonatal Mortality, information systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade infantil mede o risco que um nascido vivo tem de morrer antes 

de completar um ano de vida. É considerada como um dos melhores indicadores, 

não só da saúde infantil, mas também do nível sócio-econômico de uma população 

e da qualidade da assistência à saúde oferecida às mães e às crianças (MARTINS; 

VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2004;VICTORA, 2001, LANSKI et al., 2006). 

A taxa de mortalidade infantil do Brasil é quatro a cinco vezes maior que as 

de países desenvolvidos e três vezes maior que as do Chile, Cuba e Costa Rica. 

Esses países tiveram uma diminuição simultânea da mortalidade pós-neonatal e 

neonatal, resultado não obtido no Brasil nos últimos anos. O país possui, entretanto, 

um potencial econômico para diminuir em até 70% a taxa de mortalidade infantil 

atual. Assim, esse índice ficaria próximo aos dos países desenvolvidos. As taxas de 

mortalidade neonatal brasileiras estão elevadas e mantêm-se em níveis altos, com 

pouca alteração nas mortes que ocorrem nos primeiros seis dias de vida. O Brasil 

tem atualmente taxas de mortalidade neonatal semelhantes às de países 

desenvolvidos no final da década de 60 (GONZALEZ et al., 2009). 

No Brasil, nas últimas décadas, a mortalidade neonatal vem aumentando 

sua participação relativa na mortalidade infantil. Embora esta seja uma tendência 

esperada conforme observado nos países desenvolvidos persistem questões 

relativas aos elevados níveis e seus determinantes que devem ser abordados e 

controlados (CAMPOS; LOSCHI; FRANÇA, 2007). 

Desde a década de 90, as taxas de morte no período neonatal são 

proporcionalmente maiores entre os óbitos infantis no Brasil, em decorrência da 

diminuição mais acentuada dos óbitos no período pós-neonatal. As afecções 

perinatais são as principais causas dessas mortes no país (MARTINS; 

VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2004;VICTORA, 2001, LANSKI  et al., 2006). 

A participação dos óbitos neonatais na taxa de mortalidade infantil no Brasil 

vem crescendo nas últimas décadas, comparativamente ao componente pós-

neonatal (óbitos ocorridos do 28º dia até menos de um ano de idade). Atualmente, 
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os óbitos neonatais representam a maior parcela dos óbitos em menores de um ano, 

evidenciando-se, em algumas regiões do Brasil, um decréscimo bastante pequeno 

ou até mesmo estabilidade em sua proporção relativa de ocorrência (CARVALHO et 

al., 2007).  

A taxa de mortalidade neonatal é um indicador de saúde que, quando 

elevada, pode representar más condições de vida e dificuldade para acesso aos 

serviços de saúde, tanto no período pré-natal como no atendimento hospitalar 

(PAULICCI; NASCIMENTO, 2007). 

Para enfrentar a mortalidade neonatal se faz necessário o desenvolvimento 

de ações que garantam, para as gestantes, acesso às informações sobre fatores de 

risco na gravidez, orientação alimentar e sobre a amamentação, a preocupação para 

o momento do parto. Estas ações podem ser desenvolvidas durante o atendimento 

do pré-natal  estimulando inclusive, a formação de grupos de gestantes, tanto para a 

mulher como para o companheiro. Essas ações, por sua vez, para terem impacto 

devem contar com o comprometimento dos profissionais de saúde, estes sendo 

vistos como trabalhadores sociais cuja prática é pedagógica. Entende-se, que toda a 

relação entre profissional de saúde e paciente é uma relação pedagógica, o qual 

deverá ser construída reconhecendo que os participantes do processo, sejam eles 

trabalhadores de saúde ou usuários do serviço devem ser considerados portadores 

de conhecimentos, e com capacidade crítica e portanto sujeitos da ação (WEIRICH; 

DOMINGUES, 2001). 

A desigualdade social e econômica pode ser vista como o principal 

determinante no aumento do risco de morte dos neonatos, uma vez que tal 

desigualdade está associada a problemas de saúde materna e a dificuldades no 

acesso a cuidados médicos neonatais. Diferenciais nos níveis de escolaridade da 

mãe e nos níveis de renda estão freqüentemente associados a diferenciais nas 

taxas de mortalidade infantil (CAMPOS; LOSCHI; FRANÇA, 2007). 

O baixo peso ao nascer e a prematuridade são os fatores de risco descritos 

na literatura que apresentam a maior força de associação com a mortalidade infantil. 

O peso ao nascer e a duração da gestação não devem, no entanto, ser estudados 

como fatores de risco isolados, mas como mediadores através dos quais atuam 
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diversos determinantes e condicionantes da mortalidade infantil, tais como: 

escolaridade e características sócio-econômicas da mãe, morbidade materna, 

características biológicas e hábitos de vida da mãe, acesso a serviços de saúde 

durante a gestação e qualidade desses serviços, entre outros (MORAIS NETO; 

BARROS, 2000). 

A mortalidade neonatal resulta de uma estreita e complexa relação entre as 

variáveis biológicas, sociais e de assistência à saúde, o que exige a proposição de 

modelos explicativos para a análise de seus determinantes (ALMEIDA; BARROS, 

2004). 

O estudo de fatores de risco para mortalidade infantil neonatal e pós-

neonatal, compreendidos como indicadores das várias dimensões das condições de 

vida é uma estratégia útil, por várias razões: 1) para compreender alguns elementos 

da cadeia de eventos relacionados à determinação da mortalidade infantil; 2) para 

identificar grupos expostos a diferentes fatores de risco; 3) para detectar 

necessidades de saúde em diferentes subgrupos populacionais, com objetivo de 

subsidiar intervenções voltadas para a redução do risco de morte nos períodos 

neonatal e pós-neonatal (CÉSAR, 1990). 

A redução da mortalidade neonatal é um grande desafio para os serviços de 

saúde, os governos e a sociedade, pelas altas taxas de incidência, concentradas 

nas regiões e populações mais desfavoráveis e de baixo poder aquisitivo. Esta 

situação reflete as desigualdades sociais do país e a dificuldade de acesso, em 

tempo oportuno, a serviços de saúde resolutivos e qualificados (MARAN; 

UCHIMURA, 2008). 

As mortes no período neonatal são, em sua grande maioria, evitáveis por 

atenção adequada à mãe e ao recém-nascido. A asfixia, a prematuridade, as 

afecções respiratórias e as infecções são as principais causas básicas registradas 

nos óbitos durante esse período no Brasil. Nos países desenvolvidos, predomina a 

prematuridade extrema e as malformações − causas de mortes de mais difícil 

prevenção (ARAÚJO et al., 2005). 

Algumas causas de óbito no período neonatal são consideradas redutíveis a 

partir de adequado acompanhamento da gestação e parto, e outras ainda podem ser 
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consideradas evitáveis por meio de diagnóstico e intervenção precoces (FRANÇA; 

LEAL, 2002).  

A mortalidade infantil tem caído principalmente devido à redução importante 

do componente pós-neonatal, que é mais suscetível às ações preventivas, como as 

campanhas de vacinação, estímulo ao aleitamento materno e controle da doença 

diarréica. A mortalidade neonatal, por outro lado, resulta de uma estreita e complexa 

relação entre variáveis biológicas, sociais e de assistência à saúde, o que faz com 

que a sua redução seja mais difícil e lenta (ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000). 

Para se obterem resultados mais efetivos na redução desse componente da 

mortalidade infantil, é necessária a intervenção nos seus múltiplos fatores 

relacionados e a interação entre as ações de atenção à saúde, serviços de 

educação e assistência social para um atendimento às necessidades básicas capaz 

de garantir uma gestação e nascimento em condições que favoreçam uma 

sobrevivência segura (LEAL; SZWARCWALD, 1996).   

Os óbitos neonatais precoces estão relacionados com problemas de acesso 

à assistência de qualidade ao pré-natal, ao parto hospitalar e ao recém-nascido 

(CAMPOS; LOSCHI; FRANÇA, 2007). 

A redução desses óbitos não depende de novos conhecimentos, como 

ocorre com outros problemas de saúde, mas de garantia da acessibilidade e da 

utilização mais efetiva do conhecimento científico e tecnológico existente. Crianças 

morrem devido à falta de acesso e equidade dos serviços de saúde. Uma série de 

falhas na estrutura da assistência perinatal é apontada, desde aspectos referentes à 

falta de uma política nacional específica até a falta de estudos na área de 

epidemiologia perinatal em locais mais pobres do Brasil (LANSKY et al., 2006). 

Com a descentralização da gestão dos serviços públicos para o nível 

municipal, faz-se necessária a formulação de projetos precedidos de estudos 

técnicos a fim de se verificarem as prioridades locais. Mesmo mantidas as 

desigualdades por fatores socioeconômicos  tidos  como  causais,  há  necessidade  

de serem elaborados métodos que forneçam aos gestores municipais maneiras 

rápidas de identificar prioridades para o controle e diminuição da mortalidade infantil 

por medidas de ordem técnica (GOMES; SANTO, 1997).  
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Além do fácil acesso e da qualidade da assistência no pré-natal, no parto e 

aos recém-nascidos, a prevenção das mortes no período neonatal perpassa também 

pelas percepções individuais das gestantes sobre os fatores de risco para o óbito 

durante esse período. Procedimentos de baixo custo como a criação e a facilitação a 

cuidados médicos durante a gravidez, associados à estratégia de educação em 

saúde para reconhecimento dos fatores de risco para o óbito neonatal, poderiam 

evitar 18% a 37% dos óbitos durante esse período (DARMASTADT et al., 2005).  

A redução da mortalidade infantil retira das estatísticas brasileiras o carimbo 

mais característico do subdesenvolvimento. Existe vários índices que ajudam a 

medir o grau de pobreza de um país, como a má distribuição de renda, o grau de 

analfabetismo, a falta de moradias e de saneamento básico. Mas nada se compara a 

mortalidade infantil (BERGAMO, 1996). 

Os fatores relacionados à mortalidade neonatal encontrados nos estudos de 

Martins e Velásquez-Meléndez (2004) foram essencialmente biológicos, mas 

passíveis de influências assistenciais e socioeconômicas capazes de interferir 

nesses determinantes. Portanto, as ações para alterar essa realidade devem 

acontecer de forma ampla, envolvendo várias esferas dos serviços de saúde e da 

sociedade com o objetivo primeiro de evitar o nascimento em situação de risco, e 

quando mesmo assim esse ocorrer, oferecer um suporte adequado visando à 

sobrevivência sem seqüelas danosas. Faz-se necessário o fortalecimento dos 

sistemas de atendimento obstétrico e neonatal através dos serviços hospitalares de 

alta complexidade, além da utilização de tecnologias básicas preventivas na 

assistência pré-natal.  

O Coeficiente de Mortalidade Neonatal (CMN), proporção dos óbitos 

ocorridos em uma determinada área e em dado período de tempo, é um indicador 

negativo de saúde que, no Brasil, apresenta níveis elevados e não compatíveis com 

o potencial econômico e tecnológico, visto que, na maioria das circunstâncias, esse 

evento pode ser considerado evitável através da utilização de tecnologias 

atualmente disponíveis (VICTORA; BARROS, 2001).  

Os determinantes da mortalidade neonatal são múltiplos e complexos, 

relacionados à interação de variáveis biológicas, assistenciais e socioeconômicas, e 
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as variáveis biológicas estão associadas à mãe e ao recém-nascido (RN) e são as 

causas diretas dos óbitos neonatais. Para as variáveis assistenciais, o acesso aos 

serviços de saúde, a qualidade da assistência prestada no pré-natal e na sala de 

parto e os cuidados pós-natais ao RN interferem nos fatores de risco biológicos e 

socioeconômicos para a mortalidade neonatal. Complementam ainda os autores que 

os fatores socioeconômicos indicam as condições em que vive a mãe, as quais  são  

capazes  de  influenciar  e  produzir  efeitos  nas  variáveis  biológicas  e dificultar o 

acesso a uma adequada assistência no período da gestação e nascimento 

(ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000). 

Sendo assim, necessita de novas estratégias para que seu declínio seja 

mais acentuado, e que isso demanda uma maior mobilização e priorização por parte 

dos gestores de saúde, considerando ainda que persiste em todo o Brasil uma 

variabilidade interna nos níveis e na estrutura da mortalidade, associada às 

disparidades sociais e regionais que se apresentam em ritmo e intensidade 

diferenciados no processo de declínio dos percentuais (ABREU; RODRIGUES, 

2000).  

Desta forma, a mortalidade neonatal tem representado um grande desafio 

para a saúde pública no Brasil, tanto para os profissionais de saúde quanto para a 

sociedade em que vivemos, já que existe uma grande diversidade de fatores que 

contribuem para uma gestação de risco e uma possível morte neonatal. Em sua 

maioria estão relacionados a características individuais e a condições sócio-

demográficas desfavoráveis, história reprodutiva anterior, doença obstétrica na 

gestação e intercorrências clínicas (SANDRI, 2007). 

No Brasil, apesar do acentuado declínio das taxas de mortalidade infantil nos 

últimos anos, as desigualdades em face da morte ainda são, historicamente, 

grandes entre as regiões brasileiras. Antes da década de 30 do século passado, 

quando os índices de mortalidade eram muito elevados, as diferenças proporcionais 

entre as regiões brasileiras não eram tão evidentes como atualmente (UNICEF, 

2008). 

A implantação dos sistemas nacionais de informação no SUS tem permitido 

um crescimento de estudos nos serviços de saúde, contudo, dadas as grandes 
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diferenças regionais no país, é necessário levar em conta a qualidade de 

preenchimento das “Declarações de Óbitos e de Nascidos Vivos” (HELENA et al., 

2005). 

O desenvolvimento da política de saúde da criança no Brasil ocorre durante 

um período de grandes mudanças no cenário nacional e internacional, sendo a 

criação do Sistema Único de Saúde, em 1988, um importante marco, um divisor de 

águas no desenvolvimento da política de saúde no País (BRASIL, 2009).  

É importante ser salientado, ainda, que para se atingir os níveis de 

morbidade e mortalidade dos países mais desenvolvidos, é necessário um melhor 

desenvolvimento socioeconômico e educacional e uma melhor distribuição de renda, 

pois a mortalidade neonatal precoce é o reflexo nítido das condições de vida e de 

desenvolvimento de um povo (ARAÚJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000). 

Conhecer o perfil da mortalidade infantil é fundamental para a formulação de 

estratégias que permitam o seu controle, este controle deve ser desde uma 

assistência adequada à mulher durante a gestação e o parto até um 

acompanhamento pós-parto, principalmente das crianças consideradas de risco e é 

devido sua importância que nos basearmos nesse indicador.  

 

1.1  Coeficiente de mortalidade infantil como um in dicador de saúde 

 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil refere-se a um indicador de saúde, onde 

o mesmo se divide em dois grupos: global e específico. O que se está descrevendo 

se enquadra no indicador específico, que é o coeficiente de mortalidade infantil. 

Este coeficiente é denotado pela relação existente entre o número de óbitos 

(das crianças menores de 1 ano) e o número de nascimentos (desde que estejam 

vivos) em um determinado lugar, tendo-se como base para cálculo 1.000 nascidos 

vivos e é reconhecido como um dos mais sensíveis indicadores de saúde, pois a 

morte de crianças menores de um ano é diretamente influenciada por condições de 

pré-natal, gravidez, história materna, conduta e doenças maternas, ruptura precoce 



19 

 

de membrana, gemelaridade, idade materna, consangüinidade, procedimentos 

perinatais, mortalidade perinatal, condições e tipos de parto, síndrome da morte 

súbita, estado marital, intervalo entre partos, diferenças raciais materna e infantil, 

condições sócio-econômicas, prematuridade, baixo peso ao nascer, más formações 

congênitas, mães portadoras do HIV e de outras doenças infecto contagiosas e 

outros. 

De acordo com Araújo et al. (2000) a mortalidade neonatal é  resultante de 

uma relação complexa entre variáveis biológicas, sociais e de assistência à saúde, o 

que faz com que sua redução seja mais difícil e lenta, além do que sua prevenção se 

torna mais difícil porque as  intervenções necessárias necessitam de  investimentos 

em serviços hospitalares e de cunho preventivo, sendo assim Vidal et al (2003) nos 

diz  que  procedimentos  rotineiros  e  simples  de  atenção  ao  pré-natal  e  ao  

parto parecem  não  estar sendo  aplicados  adequadamente,  o  que  nos  sugere  

uma incapacidade  dos  serviços  de  saúde  em  incorporarem  tecnologias  simples  

e eficazes.  

Conforme Helena et al. (2005), o estudo da mortalidade neonatal pode 

auxiliar na avaliação da qualidade de vida de uma população, por refletir, ao menos 

em parte, a disponibilidade e a qualidade da assistência prestada nos serviços de 

saúde ambulatoriais e hospitalares. 

A literatura científica da área materno-infantil vem evidenciando, por meio de 

diferentes desenhos de estudo, uma série de fatores associados à mortalidade 

neonatal. Dentre os mais importantes e amplamente reconhecidos estão o peso ao 

nascer e a prematuridade. A redução do número de nascimentos com baixo peso é 

considerada uma estratégia eficaz para a prevenção da mortalidade neonatal 

(ALMEIDA; BARROS, 2004).  

1.2 Fatores influenciadores relativos à mãe, crianç a e o ambiente 

 

Dentre os fatores conhecidos relacionados com a mãe, a criança e o 

ambiente que levam a um quadro crítico, predispondo estes aos problemas que 

induzem a mortalidade infantil, podemos descrever os seguintes: 
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Histórico e doenças maternas:  

As principais doenças maternas que estão associadas com a mortalidade 

infantil têm seu início dependendo das características pessoais da mãe. 

A idade, o estado civil, casamentos consangüíneos, a raça, o nível sócio - 

econômico e a qualidade de vida, são aspectos que influenciam de maneira direta o 

desenvolvimento de um estado debilitado, que gera uma probabilidade maior do 

aparecimento das doenças. 

Em alguns casos de mães que já apresentam certas doenças os índices 

prováveis de ocorrência da mortalidade infantil também são maiores. 

A hipertensão arterial severa leva a uma baixa no peso da criança ao 

nascer, indicando ou não uma alta na taxa de mortalidade perinatal e de ocorrência 

de pré-eclâmpsia (estágio precoce da hipertensão induzida pela gravidez). 

Dessa forma, as doenças infecciosas e parasitárias como, por exemplo, a 

Aids e a sífilis, podem acarretar uma infecção placentária aumentando o risco de 

morte do bebê. 

Contudo, as mães que recebem tratamento preventivo conseguem diminuir 

significativamente a mortalidade peri e neonatal, em 30%, conforme Campos; Loschi 

e França (2007). 

Gravidez  

Conforme Lima et al. (2000), durante a gravidez o ponto mais importante são 

os cuidados pré-natais. 

O pré-natal é o período que antecede o nascimento, onde a mãe deve ter 

acompanhamento médico constante, com avaliações clínicas e laboratoriais, 

assistência nutricional, social e emocional; possibilitando o bom desenvolvimento do 

feto. 
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Parto  

Em situações onde o pré-natal aconteceu por completo e tranqüilamente o 

mais indicado seria um parto natural, porém em casos especiais como crianças em 

posição desfavorável e de peso ao nascer extremamente baixo, provavelmente 

prematuras, têm menor taxa de mortalidade quando nascidas de parto cesáreo. 

De acordo com as recomendações para o correto preenchimento da causa 

básica dos óbitos neonatais, só deve ser considerada quando são excluídas todas 

as outras possibilidades. Dentre estas, destacam-se as causas maternas – infecção 

do trato urinário, corioamnionite, doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) 

e as complicações e afecções da placenta e do parto (SARINHO et al., 2001). 

Pós-Parto  

Após o nascimento, os cuidados primários à saúde constituem o referencial 

mais importante. Sendo eles a amamentação, a vacinação, o afeto, o apoio dado 

pelo governo, que geralmente fornece condições melhores no meio urbano do que 

no rural.  

Uma boa parte dos óbitos neonatais podem ser evitados por medidas de 

acompanhamento do trabalho de parto e assistência imediata do pós-parto. O 

esforço na melhoria deve envolver não somente o acesso à assistência pré-natal de 

qualidade, mas também medidas de continuidade de assistência até o momento do 

parto e a assistência hospitalar adequada (HELENA et al., 2005). 

 

1.3 Fatores influenciadores relativos à situação po lítica, econômica e social 

 

As estratégias envolviam múltiplas dimensões, desde o processo de 

planejamento da concepção até o crescimento e desenvolvimento do ser humano, 

tendo como objetivo a qualidade da atenção, enfatizando a acessibilidade e 

utilização dos serviços de saúde locais e regionais e amplitudes das ações, 
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envolvendo desde o contexto individual até o comunitário, interdisciplinaridade, 

controle social e a intersetorialidade (HELENA et al., 2005). 

Algumas estratégias foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, com a 

intenção de atingir dois objetivos fundamentais: melhoria do quadro sanitário com 

ênfase na redução da taxa de mortalidade infantil e a reorganização político - 

institucional do setor, que visa o aperfeiçoamento do Programa Saúde da Família, a 

partir da reorganização no Ministério da Saúde, da modernização da vigilância 

sanitária e do apoio aos Estados e Municípios tanto técnica quanto financeiramente, 

possibilitando a descentralização da responsabilidade.  

A sinergia dessas ações contribuíram para que as metas iniciais fossem 

atingidas em um curto espaço de tempo. 

O compromisso social do estado e da sociedade para com suas crianças 

costuma se traduzir, na área da saúde, em políticas públicas voltadas para a 

ampliação do acesso a bens e serviços (BRASIL, 2009).  

Quanto ao objetivo de redução da taxa de mortalidade, as prioridades devem 

ser o controle de doenças transmissíveis, à prevenção e recuperação da 

desnutrição, às ações relacionadas a saúde da mulher e da criança e o acesso a 

serviços de saneamento básico. Para isto se tornar possível algumas metas pré 

estabelecidas deveriam ser cumpridas, conforme Helena et al. (2005): 

• a vacinação em crianças e em mulheres em idade fértil; 

• expansão do programa agentes de Saúde, ampliando em 20 mil o número 

destes agentes; 

• implantação de 3 mil equipes de saúde da família em áreas carentes; 

• implantação do programa de suplementação alimentar e de sistemas de 

abastecimento público que possibilitem o fornecimento de água em 

quantidade e qualidade, nos municípios de maior risco registrados pelo 

projeto redução da mortalidade na infância (PRMI). 
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• Fornecimento de 100% dos medicamentos e contraceptivos necessários para 

a realização dos programas (PAISM - Programa de Assistência Integral à 

Saúde da mulher e PAISC - Programa de Atenção Integral à Saúde da 

criança).  

O PAIS (Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança) foi criado 

com o objetivo de promover a saúde de forma integral, priorizando as crianças 

pertencentes a grupos de risco e procurando qualificar a assistência e aumentar a 

cobertura dos serviços de saúde. As ações envolviam o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, o incentivo ao aleitamento materno e orientação 

alimentar para o desmame, o controle das doenças diarréicas e das infecções 

respiratórias agudas e a imunização. Já o PAISM (Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher foi inspirado nas idéias feministas sobre a saúde da mulher, 

enfatiza as ações dirigidas ao controle das doenças e agravos prevalentes, 

recomendando uma nova postura das equipes de saúde, considerando a mulher 

como um ser integral e oferecendo os subsídios para que ela possa se apropriar das 

informações pertinentes sobre o seu corpo e saúde (BRASIL, 2009).  

Sendo que o PAISM tem como prioridade dar assistência pré-natal, parto e 

pós-parto, proporcionando o planejamento familiar e o controle das doenças 

sexualmente transmissíveis e o PAISC, atua beneficiando o crescimento e 

desenvolvimento “global” da criança. 

 

1.4 Perfil das causas dos óbitos no primeiro ano de  vida 

 

Em relação aos óbitos ocorridos no primeiro ano de vida, nota-se uma 

discreta diminuição nas afecções originadas no período perinatal com estabilização 

para o Brasil em 2007 e 2008 (SIM). 

Dentre estas doenças as que mais se destacaram quanto ao alto índice de 

óbitos, serão demonstradas nas tabelas a seguir com os números respectivos por 

doença, ano e região. 
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Tabela 1 – Índice de Mortalidade Infantil em menore s de 1 Ano, por Região 

segundo Causa, em 2004. 

Causa Norte  Nordeste  Sudeste  Sul C. Oeste  Total  

Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal  

13,47 13,76 17,61 10,32 12,85 14,64 

Sinais, sintomas e 

afecções mal definidas 
6,42 15,39 2,14 1,79 1,95 5,60 

Doenças do aparelho 

respiratório  
2,40 3,90 4,14 2,54 2,81 3,53 

Doenças infecciosas 

intestinais  
2,96 6,64 2,13 1,56 2,06 3,17 

Anomalias congênitas  1,52 1,67 3,40 2,93 3,09 2,72 

Outras doenças 

bacterianas  
0,94 1,67 1,25 0,67 1,04 1,20 

Deficiências nutricionais  0,48 1,15 1,08 0,52 0,58 0,91 

Doenças sistema nervoso 

e órgãos sentidos  
0,31 0,59 0,68 0,47 0,62 0,58 

Total  29,80  46,15 34,24 22,21 26,74 33,95 

Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM) 
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Tabela 2 – Índice de Mortalidade Infantil em menore s de 1 Ano, por Região 

segundo Causa, em 2005. 

Causa Norte  Nordeste  Sudeste  Sul C. Oeste  Total  

Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal  

13,51 12,83 16,04 9,63 10,76 13,46 

Sinais, sintomas e 

afecções mal definidas 
4,52 9,91 1,64 1,48 1,37 3,96 

Doenças do aparelho 

respiratório  
2,46 2,96 3,47 2,21 1,83 2,90 

Doenças infecciosas 

intestinais  
2,46 4,82 1,66 11,90 1,46 2,44 

Anomalias congênitas  1,81 1,60 3,24 3,02 2,38 2,59 

Outras doenças 

bacterianas  
0,83 0,99 1,00 0,54 0,82 0,89 

Deficiências nutricionais  0,41 0,88 0,84 0,40 0,50 0,71 

Doenças sistema nervoso 

e órgãos sentidos  
0,26 0,46 0,57 0,44 0,52 0,49 

Total  27,46  35,57 30,10 20,48 20,98 28,88 

Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM) 
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Tabela 3 – Índice de Mortalidade Infantil em menore s de 1 Ano, por Região 

segundo Causa, em 2006. 

Causa Norte  Nordeste  Sudeste  Sul C. Oeste  Total  

Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal  

12,87 12,23 14,84 9,33 10,47 12,73 

Sinais, sintomas e 

afecções mal definidas 
3,96 7,84 1,40 1,27 1,17 3,27 

Doenças do aparelho 

respiratório  
1,91 2,05 2,66 2,13 1,60 2,26 

Doenças infecciosas 

intestinais  
1,90 3,40 1,22 0,87 1,17 1,79 

Outras doenças 

bacterianas  
0,95 1,09 1,04 0,59 0,70 0,95 

Deficiências nutricionais  0,50 0,67 0,49 0,30 0,32 0,49 

Doenças sistema nervoso 

e órgãos sentidos  
0,26 0,32 0,54 0,36 0,49 0,43 

Total  24,78  30,14 29,75 19,13 19,51 25,61 

Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM) 
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Gráfico 1- Evolução do Componente Neonatal na Morta lidade Infantil 

 

Tabela 4 – Índice de Mortalidade Infantil em menore s de 1 Ano, por Região 
segundo Causa, em 2007. 

Causa Norte  Nordeste  Sudeste  Sul C. Oeste  Total  

Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal  

12,89 11,71 14,44 9,32 10,69 12,46 

Sinais, sintomas e 

afecções mal definidas 
3,82 6,08 1,07 0,91 1,02 2,65 

Doenças do aparelho 

respiratório  
1,36 1,70 2,20 1,58 1,54 1,84 

Doenças infecciosas 

intestinais  
1,62 2,53 0,80 0,62 1,03 1,33 

Outras doenças 

bacterianas  
0,79 0,94 0,82 0,46 0,69 0,79 

Deficiências nutricionais  0,47 0,78 0,45 0,24 0,35 0,50 

Doenças sistema nervoso 

e órgãos sentidos  
0,28 0,33 0,50 0,34 0,42 0,40 

Total  23,85  26,61 24,69 17,5 19,66 23,62 

Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM) 
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Tabela 5 – Índice de Mortalidade Infantil em menore s de 1 Ano, por Região 

segundo Causa, em 2008. 

Causa Norte  Nordeste  Sudeste  Sul C. Oeste  Total  

Algumas afecções 

originadas no período 

perinatal  

13,34 11,12 12,29 9,21 10,97 11,50 

Sinais, sintomas e 

afecções mal definidas 
3,84 6,05 1,03 1,18 1,17 2,70 

Doenças do aparelho 

respiratório  
1,58 1,88 1,86 1,88 1,36 1,81 

Doenças infecciosas 

intestinais  
1,83 3,35 0,69 0,82 0,90 1,56 

Outras doenças 

bacterianas  
0,84 1,00 0,80 0,56 0,69 0,81 

Deficiências nutricionais  0,57 0,96 0,38 0,36 0,45 0,56 

Doenças sistema nervoso 

e órgãos sentidos  
0,27 0,31 0,43 0,32 0,45 0,37 

Total  25,09  27,12 21,17 18,7 19,89 22,7 

Fonte: Sistema de informações sobre mortalidade (SIM) 

Todas as doenças observadas nas tabelas estão ligadas diretamente as 

condições da mãe, antes, durante e após a gravidez. A qualidade de vida, eficiência 

do pré-natal e os cuidados com o aleitamento e alimentação tanto da mãe quanto da 

criança, são essenciais para prevenção, e conseqüentemente, diminuição destas 

doenças. 

Em comparação aos índices totais de cada região do Brasil, o Nordeste 

mesmo não sendo a maior região territorial e populacional sempre apresentou o 

maior índice de mortalidade infantil. Contudo, por se tratar de um país muito grande 
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e diversificado o que ocorre em uma região não pode ser caracterizado igualmente 

para outra, temos o Sudeste que apesar de ser a região mais rica apresenta o 

segundo maior índice de mortalidade infantil, o que denota que este indicador não 

depende exclusivamente da renda per capita, mas sim de como esta renda está 

distribuída na população. O Sudeste é rico, mas as riquezas estão nas mãos de 

poucos, muitos vivem em situações precárias de Saúde, Educação, o que indica que 

o desenvolvimento social não recebe à atenção necessária.  

Apenas em 2008, a região Norte, obteve um índice maior que o Sudeste, 

porém este é um fato atípico que não existe explicação conhecida, mas os indícios 

para isto são: o fenômeno El Niño, uma epidemia ou simplesmente porque se 

passou a registrar em cartório os atestados de óbitos, isto em conseqüência do 

trabalho de informação dos agentes de saúde. 

Estes óbitos que geram índices elevados de mortalidade são devido as 

doenças descritas na tabelas que se encontram em ordem crescente de ocorrência. 

A primeira delas que são as afecções originadas no período perinatal caracterizam-

se, principalmente por problemas no sistema respiratório, como hipóxia e asfixia ao 

nascer. 

Os sinais, sintomas e afecções mal definidas englobam as doenças onde as 

causas não são determinadas, por não haver assistência médica. Dentre as doenças 

do aparelho respiratório, temos a pneumonia como a doença mais freqüente. As 

doenças infecciosas intestinais também são difíceis de definir, mas como toda 

infecção relaciona-se com o sistema imunológico, no caso do recém-nascido com a 

imaturidade deste sistema. Na seqüência encontramos as anomalias congênitas do 

coração e/ou sistema circulatório, que ocorrem por fatores genéticos dos pais, em 

2004 e 2005. De acordo com as doenças bacterianas, a septicemia é a que mais se 

destaca, por estar associada com a falta de saneamento básico (higiene pessoal e 

ambiental). A desnutrição proteíco-calórica é a mais importante dentro das 

deficiências nutricionais, que está relacionada principalmente com o nível sócio-

econômico, sendo facilmente combatida, porém outro aspecto a ser considerado é a 

condição climática, que pode disponibilizar os alimentos recomendados e ainda 

educação da população para a melhor utilização destes alimentos, o que é bem 

mais difícil de concretizar.  
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1.5 Análise da mortalidade infantil na região norde ste  

A prioridade na redução da taxa da mortalidade infantil se deu nas áreas 

mais carentes do país, sendo que o Nordeste caracteriza-se como uma região de 

alto risco, por diversos fatores, como o elevado índice de analfabetismo, a 

deficiência no programa de saneamento básico, a seca, a distribuição geográfica (a 

área rural é maior do que a urbana, a falta de informações gerais ligadas à saúde e 

o seu próprio desenvolvimento econômico (SARINHO et al., 2001). 

Com as ações realizadas pelos indivíduos foi traçado o “mapa da fome”, 

onde 913 municípios foram identificados como paupérrimos, sendo que 582 destes 

se encontram no Nordeste. No período de 1994 a 1996, estima-se que cerca de 

20.000 crianças foram salvas nesta região, onde o problema era mais grave 

(SARINHO et al.2001). 

Foram detectados alguns erros dos programas anteriores e corrigidos, de 

uma maneira agradável, a fim de despertar maior interesse. No Recife os agentes de 

saúde desenvolveram um modo criativo de se comunicar com as mães: formavam 

um grupo de teatro que improvisava encenações nas quais se fala de alimentação, 

vacinas e cuidados de higiene. Na Paraíba, pela pouca escolaridade das mães e 

gestantes, que não conseguiam ler o material impresso pelo Ministério da Saúde, 

foram utilizados programas de rádio para maior entendimento sobre o aleitamento 

materno e outras informações. Já em Pernambuco, especialmente em Caruaru, 

voluntárias da Pastoral da criança promoviam reuniões todas as sextas-feiras com 

as mães e gestantes, com o objetivo de ensiná-las a preparar pratos mais nutritivos, 

diminuindo o desperdício e o custo. 

No Ceará as medidas adotadas foram as mesmas do restante do Nordeste, 

onde se obteve um bom resultado como demonstra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 – Índice de queda da Mortalidade Infantil  do Ceará no período de 

2004 a 2008. 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. 

 

A maior queda ocorreu após o sinergismo das ações das organizações 

governamentais e não governamentais, de 2004 a 2005, provavelmente por 

inicialmente todas as modificações surtirem efeito rapidamente (ações básicas, 

como alimentação, vacinação e cuidados com a higiene) e em seguida a redução foi 

menos acentuada, pois as ações necessárias para solucionar os demais problemas 

são mais difíceis (ações complexas como, desenvolvimento social). 

A diarréia, caracterizada por infecções bacterianas intestinais, constitui 

durante determinado período a maior causa de mortalidade infantil, essa taxa vem 

diminuindo progressivamente a cada ano no Ceará. 

A tabela a seguir demonstra os índices para mortalidade infantil em relação 

a diarréia, analisando de maneira comparativa os meses de Janeiro e Março de 

2004 a 2006, pois o período é de verão e a falta de saneamento básico fica 

evidente. 
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Tabela 6 – Taxa de Mortalidade Infantil, em relação  à diarréia, nos meses de 

Janeiro à Março de 2004 a 2006. 

Ano Base 

TMI por diarréia (%0) 

Jan Fev Mar Jan à Mar 

2004 8,50 29,50 16,00 17,90 

2005 9,23 18,61 16,97 14,96 

2006 5,47 8,99 6,22 6,87 

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. 

 

Referente aos totais, os índices foram menores no ano de 2005 quando 

comparado ao de 2004 e menores ainda em 2006 comparando-o com os anos 

anteriores. 

Tabela 7 – Comparação dos Índices de Mortalidade In fantil das Regiões 

Brasileiras com o Brasil e o Ceará, no período de 2 004 a 2008. 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul C. Oeste 
Total 

Brasil 
Ceará 

2004 29,80 46,15 34,24 22,21 26,74 33,95 80,00 

2005 27,46 35,57 30,10 20,48 20,98 28,88 49,60 

2006 24,78 30,14 29,75 19,13 19,51 25,61 45,60 

2007 23,85 26,61 24,69 17,50 19,66 23,62 39,60 

2008 25,09 27,12 21,17 18,70 19,89 22,70 38,90 

Fonte: Sistema de Informações de Atenção Básica (Agentes de Saúde), Secretaria de Saúde do 

Estado do Ceará e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 
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Gráfico 3 – Redução da mortalidade infantil das reg iões brasileiras, em 

comparação ao Ceará, no período de 1994 a 1998. 

Os fatores identificados como influenciadores da Mortalidade Infantil foram 

amenizados nesta década de forma evolutiva, do mais básico para o mais complexo. 

Através da revisão realizada pudemos verificar o quanto o trabalho em conjunto de 

organizações governamentais e não governamentais foi efetivo no combate a 

Mortalidade Infantil. Isso foi possível devido a cumprimento da maioria das metas 

traçadas pelo atual governo e a iniciativa das ONGs, promovendo mutirões para 

tornar acessível às informações necessárias para a melhoria da qualidade de vida, 

nos locais mais distantes. 

O número de Mortalidade Infantil nos hospitais indica a necessidade de 

treinar os profissionais para o preenchimento adequado dos atestados de óbito, 

enfatizando sua importância para a confiabilidade dos dados das estatísticas oficiais 

e para o estabelecimento de medidas efetivas de prevenção da saúde materno-

infantil (SARINHO et al., 2004). 

Conforme Martins e Velásquez-Meléndez (2004), a utilização dos sistemas 

de informações de nascidos vivos e de óbitos para identificar os determinantes da 

mortalidade neonatal foi viável, apesar de dificuldades na concatenação dos bancos 

de dados, como serão mostrados na análise dos resultados e discussão. 
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1.6 Justificativa   

O interesse em desenvolver o estudo sobre a “Mortalidade neonatal no 

município de Fortaleza: evolução e fatores de risco entre 2004 e 2008” surgiu da 

nossa prática como profissional da área da saúde, trabalhando na área da saúde 

pública desde a graduação. Em nossas vivências, nos confrontamos com desafios, 

principalmente, no que concerne à implementação de ações voltadas para 

prevenção da mortalidade neonatal e seguimento dos recém-nascidos  considerados 

de risco.  

Assim, através da revisão da literatura e pesquisa nos bancos de dados do 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM) espera-se contribuir para a aquisição de informações para a 

introdução de um olhar científico e acadêmico, auxiliando os profissionais da área de 

saúde. Resultando dessa forma, em um incremento na formação dos profissionais e 

em melhora das condições de trabalho  e incentivos para futuras pesquisas nesta 

área de atuação.  

Espera-se também, subsidiar a implementação de políticas públicas para 

mães no campo da saúde sexual e reprodutiva no Município de Fortaleza.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 - Determinar a evolução da mortalidade infantil e neonatal e das variáveis preditoras 

associadas aos nascimentos e óbitos neonatais no Município de Fortaleza no 

período de 2004-2008. 

2.2 Objetivos específicos 

- Analisar a evolução dos índices de mortalidade Infantil e  neonatal para o município 

de Fortaleza no período de 2004-2008. 

- Identificar a variação dos fatores maternos associados aos nascimentos de 

crianças no município de Fortaleza no período de 2004-2008; 

- Identificar a variação dos fatores neonatais associados aos nascimentos de 

crianças no município de Fortaleza no período de 2004-2008; 

- Analisar a relação entre tipo de parto, peso ao nascer e idade gestacional dos 

nascimentos de crianças no município de Fortaleza no período de 2004-2008; 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Local do estudo 

O município Fortaleza foi à área de estudo. Considerada a quinta maior 

cidade do país, com uma população estimada em 2.416.920 hab. (IBGE, 2005). 

Capital do Estado do Ceará, Nordeste do Brasil, é a área do estudo. Cerca de um 

terço de sua população vive em favelas. Ocorrem aproximadamente 40.000 partos 

por ano, sendo 85% na rede pública e conveniada e 15% na rede privada. Tem 

cobertura de pré-natal em 93% das gestantes. 

3.2 Tipo de pesquisa 

Estudo de série temporal, também denominado de série histórica, é uma 

sequência de dados obtidos em intervalos regulares de tempo durante um período 

específico. Apresenta caráter censitário e de evolução temporal das freqüências dos 

fatores de risco para o óbito neonatal (fatores relacionados às crianças nascidas 

vivas e fatores relacionados às mães desses recém-nascidos). 

3.3  População e amostra 

A população de estudo será composta do conjunto de nascidos vivos 

ocorridos no Município de Fortaleza, no período de 2004 a 2008, filhos de mulheres 

residentes no município e todos os óbitos com menos de 28 dias de vida, originados 

destes nascidos vivos, no mesmo período.  

3.4  Fontes dos dados 

SINASC 

O Ministério da Saúde implantou o Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas 

referentes aos nascimentos informados em todo território nacional.  Sua implantação 

ocorreu de forma lenta e gradual em todas as unidades da Federação e em muitos 

municípios já apresenta um número de registros maior do que o publicado pelo 

IBGE, com base nos dados de Cartório de Registro Civil. 
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Por intermédio desses registros é possível subsidiar as intervenções 

relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único 

de Saúde (SUS), como ações de atenção à gestante e ao recém-nascido. O 

acompanhamento da evolução das séries históricas do SINASC permite a 

identificação de prioridades de intervenção, o que contribui para efetiva melhoria do 

sistema. 

SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade): 

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) foi criado pelo Ministério 

da Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no País. A 

partir da criação do SIM foi possível a captação de dados através da declaração de 

óbitos (Anexo A), sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, para subsidiar 

as diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas informações é 

possível realizar análises de situação, planejamento e avaliação das ações e 

programas na área.  

O SIM proporciona a produção de estatísticas de mortalidade e a construção 

dos principais indicadores de saúde. A análise dessas informações permite estudos 

não apenas do ponto de vista estatístico e epidemiológico, mas também sócio-

demográfico. 

3.5  Coleta dos dados 

Todos os nascimentos vivos ocorridos no município de Fortaleza captados 

através do SINASC e todos os óbitos neonatais provenientes do SIM. Os dados 

foram obtidos por meio do acesso eletrônico aos relatórios do Tab Net, no site 

(http//www.saudefortaleza.ce.gov.br), em 2010. 

O banco de dados do SINASC possui variáveis maternas e dos recém-

nascidos, presentes na Declaração de Nascido Vivo (Anexo B). As variáveis 

maternas utilizadas nesta pesquisa foram: idade no momento do parto, estado civil, 

escolaridade, duração da gestação, tipo de gravidez, tipo de parto, número de 

consultas no pré-natal e as variáveis relacionadas aos recém-nascidos foram : índice 

de Apgar no quinto minuto e peso ao nascer. 
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Foram definidas mães não casadas as que se declaravam solteiras, viúvas e 

separadas judicialmente. Recém-nascidos com menos de 37 semanas foram 

considerados pré-termo. Gestações com dois ou mais fetos foram definidas como 

múltiplas. Crianças com peso menor que 2.500g ao nascer foram conceituados 

como de baixo peso. 

Todas essas variáveis foram consideradas preditoras para a mortalidade 

infantil. 

Descrição das Variáveis 

Nome da variável Definição Tipo de variável 

Escolaridade  Mães com menos de quatro anos 

ou nenhum ano de estudo  

Categórica Ordinal  

Pré-Natal  SIM, quando se verifica que a 

mãe recebeu mais de quatro 

consultas e NÃO, quando a mãe 

recebeu menos de quatro  

consultas   

Categórica Nominal  

Adolescentes  Mães com menos de 20 anos  Quantitativa Discreta  

Mães ≥ 35 anos  Mães com 35 anos ou mais  Quantitativa Discreta  

Mães não casadas  Mães sem companheiro  Categórica Nominal  

Operação 

cesariana  

Pacientes submetidas a Parto 

Operatório  

Categórica Nominal  

Gravidez múltipla  SIMPLES um só feto; MÚLTIPLO 

em qualquer nascimento com 

mais de um feto.  

Categórica  

 



39 

 

Nome da variável  Definição  Tipo de variável  

Apgar  ≤7 no 5º minuto  Score no quinto minuto, 

avaliação de Vitalidade  

Discreta  entre 0-10  

Pré-termo  Crianças com idade 

Gestacional abaixo de 37 

semanas  

Categórica  Ordinal  

Baixo peso ao nascer  Crianças com peso ao nascer 

abaixo de 2500 gramas  

Categórica  Ordinal  

 

3.6  Análise dos dados 

SERIE TEMPORAL:  

Na análise de uma série temporal, primeiramente desejou-se modelar o 

fenômeno estudado para descrever o comportamento da série, fazer estimativas e, 

avaliar quais os fatores que influenciaram o comportamento da série, buscando 

definir relações de causa e efeito entre duas ou mais séries. Para tanto, há um 

conjunto de técnicas estatísticas disponíveis que dependem do modelo definido (ou 

estimado para a série), bem como do tipo de série analisada e do objetivo do 

trabalho. 

Analise Descritiva 

Foram calculados os valores absolutos e suas proporções das variáveis 

preditoras para nascimentos e óbitos para cada ano de estudo. Na análise foi 

utilizado o qui-quadrado de tendência, que foi calculado com base no programa Epi-

info 6.04d. Foi avaliada a variação de proporção entre o ano de 2004 e o de 2008 

para todas as variáveis estudadas. Para analisar as variações das proporções 

dessas variáveis, foi utilizada a ferramenta comparação de proporções, qui-

quadrado de tendência, que foi calculada no comando stat calc do programa Epi-info 

6.04d.  
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3.7 Aspectos éticos e legais 

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand da Universidade Federal do Ceará, que em Reunião em 

23 de abril de 2010, dentro das normas que regulamentam a pesquisa em seres 

humanos, do Conselho Nacional de Saúde-Ministério da Saúde, Resolução nº 196 

de 10 de outubro de 1996, publicada no Diário Oficial em 16 de outubro de 1996, 

aprovou o presente estudo, com o parecer nº 040/10 (Anexo C ) . 
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4 RESULTADOS  

A analise dos dados do SIM mostrou uma redução da mortalidade infantil em 

Fortaleza de aproximadamente 17%, (Tabela 8); para a taxa de Mortalidade 

Neonatal a redução foi de 15,4%; resultado que não alcançou significância 

estatística (p=0,18).  

No que se refere aos componentes da mortalidade neonatal, maior redução 

foi verificada para o componente neonatal tardio (30% vs 9,1%); Tabela 8. A 

contribuição da mortalidade neonatal para a taxa de Mortalidade Infantil alcançou 

68% no último ano estudado. 

Tabela 8 – Evolução da Mortalidade Neonatal Precoce , Tardia, Neonatal e 
Infantil (2004-2008)  

Ano Numer
o de 
Nascid
os 
Vivos 
(NV) 

Neonatal 
precoce 

Nº. Óbitos de 

 0-6 dias e 

(Taxa/1000 NV) 

Neonatal  

tardia 

Nº. Óbitos de 
7-27 dias e 

(Taxa/1000 
NV) 

Mortalidade  

Neonatal 

Taxa/1000 NV 

Mortalidade 
Infantil 

Fortaleza *  N(%o) N(%o) N(%o) Total de 
óbitos/taxa 

2004 45697 650(14,2%o) 274(5,9%o) 924(20,1%o) 1421(31,1%o) 

2005 43486 511(11,7%o) 201(4,6%o) 712(16,3%o) 1167(26,8%o) 

2006 43309 590(13,6%o) 236(5,5%o) 826(19,1%o) 1295(28,5%o) 

2007 44364 534(12,0%o) 212(4,8%o) 746(16,8%o) 1175(26,4%o) 

2008 45097 583(12,9%o) 185(4,1%o) 768(17,0%o ) 1185(25,7%o) 

Diferença  - 9.1 - 30 -15.4 -17,3 

p  P<0,05 P<0,05 P=0.18 

ns 
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Gráfico 4 – Evolução temporal da Mortalidade Infant il, da Neonatal e seus 

componentes precoce e tardia . 

 

O gráfico 4 mostra a importância do componente neonatal na mortalidade 

infantil, com destaque para a mortalidade precoce que se mantém  praticamente 

inalterada ao longo do estudo. 

Na Tabela 9, pode-se observar a evolução dos fatores maternos e de 

variáveis associadas ao nascimento de crianças residentes e não residentes em 

Fortaleza (período 2004-2008). O grupo de variáveis preditoras (indicadores) - com 

melhor desempenho no período foi: Apgar no quinto minuto menor do que sete,  

escolaridade materna e ocorrência de gravidez na adolescência, para as mães 

residentes em Fortaleza.  
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Para as mães não residentes, a melhora foi menor e expressa na 

escolaridade, ocorrência de gravidez na adolescência e apgar menor do que sete no 

quinto minuto . 

Observa-se também uma piora dos indicadores para mães residentes em 

Fortaleza - aumento das cesarianas (22,0%); aumento da prematuridade (18,6%). 

Para as não residentes ocorreu: aumento da prematuridade, das cesarianas, do 

baixo peso ao nascer e do pré - natal incompleto ou ausente (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Evolução dos Fatores Maternos relaciona dos a mortalidade 

No que se refere às mães adolescentes, mudanças positivas ocorreram nos 

seguintes indicadores: apgar menor do que sete no quinto minuto, escolaridade 

materna, baixo peso ao nascer e redução no pré natal incompleto ou ausente; partos 

cesarianos aumentaram 25,0% no período (tabela 9.1 e Gráfico 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 6 – Evolução dos Fatores Maternos  
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Para as mães residentes em Fortaleza observa-se uma melhora de 45% no 

Apgar de quinto minuto, o que pode estar relacionado a maior presença do Pediatra na 

Sala de parto, a prematuridade aumentou em 18,6% e o baixo peso em 6,02%. (Gráfico 

– 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Evolução dos Fatores Neonatais 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2004 2005 2006 2007 2008

Apgar < 7 no quinto minuto: 45% Prematuridade: 18,6% Baixo Peso: 6,02%



46 

 

 

 

Para as mães residentes em Fortaleza se observa um aumento de 32,6% 

nos partos normais em pretermos, quanto as não residentes esse índice foi de 

46,9%. Nos recém nascidos de baixo peso, ocorreu um aumento de 31,5% do parto 

vaginal para as mães não residentes em Fortaleza. Nenhuma das diferenças 

alcançou significância estatística. (tabela 10, Gráfico 8 ) 
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Gráfico 8 – Evolução dos Partos Normais e Cesariano s para mães de Fortaleza. 
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Tabela 10 – Prematuridade, baixo peso ao nascer  correlacionados com os tipos de parto e local de 
residência das mães em Fortaleza, de 2004 a 2008. * 

  
Pré-termo  

 
   Baixo Peso  

 

 Vaginal      Cesárea            Vaginal                Cesárea     

 
Mães residentes em Fortaleza 

2004 1048/21250 
    (4,9%) 

1329/18646 
    (7,2%) 

          1686/21250
               (7,9%) 

             1612/18646 
      (8,6%) 

  

2005 1179/19230 
     (6,1%) 

1296/18667 
   (6,9%) 

          1560/19230
                 8,1%) 

              1501/18667 
               (8,0%) 

  

2006 1225/19698 
      (6,2%) 

1458/20047 
      (7,2%) 

          1607/19698
               (8,1%) 

               1784/20047 
               (8,8%) 

  

2007 1097/17985 
       (6,0%) 

1407/20197 
      (6,9%) 

          1502/17985
               (8,3%) 

               1695/20197 
                (8,3%) 

  

2008 1082/16440 
        (6,5%) 

1598/21585 
      (7,4%) 

         1457/16440 
              (8,8%) 

               1901/21585 
                 (8,8%) 

  

diferença        32,6%                            2,7%                   11,3%                        2,3%   

p         0,57        0,97                   0,91                       0,91   

 
Mães não residentes em Fortaleza 

2004   416/2341 
  (17,7%) 

    522/3460 
     (15,0%) 

           488/2341 
             (20,8%) 

                   650/3460 
               (18,7%) 

  

2005   556/2287 
  (24,3%) 

    551/3302 
      (16,6%) 

             550/ 2287
             (24,0%) 

                   621/3302 
                   (18,8%) 

  

2006   529/2158 
  (24,5%) 

    609/3406 
      (17,8%) 

           574/2158 
           (26,5%) 

                   665/3406 
                   (19,5%) 

  

2007   544/2189 
  (24,8%) 

    681/3993 
     (17,0%) 

          586/2189 
            (26,7%) 

                   773/3993 
                 (19,3%) 

  

2008   619/2377 
    (26,0%) 

   821/4495 
    (18,2%) 

           649/2377 
             (27,3%) 

                   871/4495 
                     (19,3%) 

  

Diferença          46,8%                          21,3%          31,2%                        3,2%   

p      0,003       0,61                0,09                        0,99   

* Excluídos os nascidos vivos sem informações de peso, idade gestacional e tipos de parto. Essas variáveis tiveram proporções menores que 1% de dados não 

informados..  
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Gráfico 9 – Prematuridade e tipo de parto para mães  de Fortaleza. 

 

No gráfico 9 está representado a evolução dos partos vaginais e cesarianos 

nos prematuros não sendo significativa a diferença conforme tabela  10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 – Baixo peso e tipo de parto para mães d e Fortaleza. 
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estudado ocorreu um aumento nas cesarianas de 22% nos hospitais do SUS e 20% 

no não- SUS. (tabela 11 e Gráfico 11). 

 

Tabela 11 – Evolução das proporções de partos cesar ianos em Fortaleza (2004-

2008) 

                                              N: 83415                                      N:36496 

 SUS Não SUS 

2004 

 

15191/37237 

(40,7%) 

6550/8453 

(77,4%) 

2005 

 

15652/36778 

(42,5%) 

6162/6682 

(98,0%) 

2006 

 

16924/37994 

(44,5%) 

6420/7316 

(87,7%) 

2007 

 

17219/38319 

(44,9%) 

6853/7359 

(93,1%) 

2008 18429/37040 

(49,7%) 

7511/8057 

(93,2%) 

Total 83415 36496 

Media 44,4% 89,8% 

Diferença 22,1% 20,4% 
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Gráfico 11 – Cesarianas SUS e não SUS  para mães de  Fortaleza. 

 

Na Tabela 12 observa-se uma redução de 8% nos partos em mulheres 

adolescentes. No entanto, ao se analisar o comportamento dos partos para dois 

grupos de idade observa-se uma elevação de 25% no número de partos em 

adolescentes com idade inferior a 15 anos e uma redução de 9% naqueles entre 15 

e 19 anos de idade.( Gráfico 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Numero de Partos por idade Materna. 
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Tabela – 12 Comparação entre idade materna, prematuridade e bai xo peso entre 2004 e 2008 

Variável  2004 

 

N=45690 

2005 

 

N=43460 

2006 

 

N=45310 

2007 

 

N=44377 

2008 

 

N=45097 

 

 

DIFERENÇA 

 

 

% 

Idade das mães  

(anos) 

      

% 10 – 14 a 

 

316(0,7%) 266(0,6%) 402(1,0%) 358(0,8%) 386(0,85%) 21,4% 

% 15 – 19 a 

 

7651(16,7%) 7283(16,7%) 7440(16,4%) 6922(15,6%) 6618(14,7%) 

 

-11,97% 

            Total adol 

 

7967(17,4%)        7549(17,4%) 78429(17,3%) 7280(16,4%) 7004(15,5%) -10,9% 

% 35 + a 

 

4032(8,8) 3875(8,9%) 4300(9,5%) 4022(9,1%) 4144(9,2%) 4,5% 

Prematuridade  

(semanas) 

      

% <32sem 

 

619(1,4%) 691(1,8%) 641(1,6%) 700(1,8%) 799(2,0%) 28,6% 

% <32-36sem 

 

2705(5.9%) 2897(7,6%) 3092(7,7%) 3045(7,9%) 3331(8,7%) 25,4% 

% prematuros (<37 

sem) 

 

3324(7,2%) 3588(9,5%) 3833(9,6%) 3745(9,8%) 4130(9,2%) 27,8% 

Baixo Peso  

(gramas) 

      

% < 1500g 

 

787(1,7%) 798(2,1%) 966(2,4%) 850(2,2%) 1040(2,3%) 35,3% 

% <1500 a 2499g 

 

3668(8,0%) 3444(9,0%) 3677(9,2%) 3725(9,7%) 3850(8,5%) 6,3% 

% baixo peso (< 

2500g) 

4455(9,7%) 4242(9,7%) 4643(10,2%) 4575(10,3%) 4890(10,8%) 11,3% 

 

Para todos os partos prematuros observou-se um aumento de 27,8%; 

analisando os partos por grupos de IG tem-se uma elevação de 28,6% para IG 

menor que 32 semanas, e 25,4% para o grupo com IG entre 32 e 36 semanas.( 

Gráfico 13). 
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Gráfico 13 – Evolução da Prematuridade por faixas d e idade Gestacional. 

 

Recém-nascidos com BPN tiveram aumento de 11,3%; para o grupo de peso 

inferior a 1500 gramas, o aumento foi 35,3%; para os de peso compreendido entre 

1500 e 2499 gramas o aumento foi de 6,3%,( Gráfico 14). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 – Evolução de percentual de baixo peso p or faixa. 
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4.1  DISCUSSÃO 

 Este estudo evidenciou uma redução da mortalidade infantil em Fortaleza de 

aproximadamente 17% (p<0,01) no período de cinco anos (2004-2008), uma 

redução de 3,4% a cada ano. Em termos absolutos, isto significou evitar no período 

a morte de 862 crianças antes que elas completassem seu primeiro ano de vida. 

No que se refere aos componentes da mortalidade neonatal, maior redução 

foi verificada para o componente neonatal tardio, em relação ao precoce (30% vs 

9,1%). A contribuição da mortalidade neonatal para a taxa de Mortalidade Infantil 

alcançou 68% no último ano estudado. No país apesar de a taxa de mortalidade 

neonatal estar em torno de 12%o, existe uma certa estabilidade na queda nos 

últimos cinco anos (CGIAE/DASIS/SVS/MS). 

O Brasil vem obtendo sucesso em suas estratégias de redução da 

Mortalidade Infantil: de 47,1%0 em 1990 para 19,3%o em 2007. No entanto, para a 

Região Nordeste persiste o índice mais elevado do país; no mesmo período a taxa 

foi reduzida de 75,8%0 para 27,2%o (gráfico 14). Entre os anos de 2002 e 2004, 

houve redução de 7,4% no risco de óbito infantil para o país. A região com maior 

taxa de MI é a Nordeste que apresentou redução de 8,9%. Os estados da região 

com queda mais acentuada foram: Ceará (10,2%), Piauí (9,6%), Bahia (9,6%) e 

Alagoas (9,4%). 

Esses índices representam o dobro daqueles encontrados em países 

desenvolvidos: Chile em torno de 7 por mil ,Estados Unidos com taxa de 5,6 por mil 

e Canadá com taxa de 4,0 por mil;. (JOSEPH,K.S.2007;GOZALES,R.2009),( Gráfico 

15). 
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Gráfico 15 - Situação da Mortalidade em Fortaleza, São Paulo, Curitiba e em 

Países Desenvolvidos. 
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Gráfico 16 - Evolução da mortalidade infantil Brasi l, Nordeste e Fortaleza. 

 

Quando se compara os resultados encontrados para Fortaleza com outros 

municípios brasileiros fica evidente a situação desfavorável. Em São Paulo as taxas 

de Mortalidade Infantil estão atualmente em torno de 12,9 por mil (Silva, Z.P. 2009). 

O município de Curitiba apresentou a seguinte evolução: de 20,3 óbitos por mil 

nascidos vivos em 1995 para 10,7 por mil em 2006 (SOBIERAY,L.E.C. 

2009),(Gráfico 16). 

Em relação às variáveis preditoras da Morte Infantil e Neonatal estudadas 

constantes dos sistemas SIM e SINASC, verificou-se um significante aumento na 

utilização de pré-natal (quatro ou mais consultas), um aumento da escolaridade para 

as mães residentes em Fortaleza, uma melhora do Apgar no quinto minuto e 

diminuição  na proporção dos partos em adolescentes. 

Goldenberg et al. (2005) constataram que o pré-natal não-adequado confere 

uma chance aumentada de ocorrência de prematuridade e baixo peso ao nascer. Da 

mesma maneira, Fraser et al. (2003) identificaram entre adolescentes que não 

fizeram pré-natal, um risco relativo maior para a ocorrência de recém-nascidos 

prematuros e de baixo peso, ressaltando que a ocorrência dessas complicações era 

elevada mesmo quando recebiam esse cuidado. 
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Cesarianas 

 

Seguindo a tendência encontrada para o país nos últimos anos esse estudo 

detectou aumento nos partos cesarianas para todas as mães independente da 

idade. 

Para a rede privada a proporção de cesáreas alcançou quase 90% dos partos 

enquanto na rede SUSa proporção foi de 45%. Tal aspecto ilustra o paradoxo das 

cesarianas no Brasil, taxas elevadas em mulheres de mais baixo risco aquelas no 

setor privado (Diniz.,2009). 

 

Partos prematuros 

 

O aumento dos partos prematuros principalmente para as mães não 

residentes e nas adolescentes de idade precoce  foi significativo para as residentes 

em Fortaleza. 

Goldenberg et al. (2005) ressaltam que a elevação  da chance da ocorrência 

de prematuridade e baixo peso ao nascer esta inversamente associada  à idade e 

reforçam a hipotese de maiores proporçoes de prematuridade  e baixo peso ao 

nascer nas idades mais jovens, particularmente na adolescência precoce. 

 

Mães adolescentes 

 

Nas mães adolescentes de Fortaleza observou-se um aumento na variável 

não casada de 85% para 89%. 

Estudo realizado por Costa et al. (2001) na cidade de Belém do Pará,  em 

um centro de atendimento para adolescentes, mostrou que 64% das adolescentes 
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não possuíam companheiro. Constataram ainda que a gestação precoce e não 

planejada pode se constituir num risco na ausência do apoio familiar e da baixa 

frequencia ao pré-natal. Os mesmos autores em 2005 encontraram predominância 

do estado civil “solteira” nas adolescentes estudadas. 

Simões et al. (2003) e Ribeiro et al. (2000) já avaliaram este aspecto e 

verificaram que a proporção de gestantes que não possui companheiro estável,  é 

cada vez maior e observaram que o abandono deste, entre outros aspectos pode 

levá-las à perda ponderal e à depressão, como resultado da baixa auto-estima e da 

falta de interesse em cuidar da saúde. 

 

Condições do nascimento 

 

Neste estudo observou-se uma melhora nos índices de Apgar no quinto 

minuto em torno de 47%,o que pode indicar  uma melhora na assistência ao parto e 

ao recém-nascido. 

O baixo índice de Apgar representa um importante fator de risco para a 

mortalidade neonatal. Este aspecto remete ao papel da organização da atenção 

obstétrica e neonatal no sentido de minimizar os fatores que podem levar à hipóxia 

perinatal e, conseqüentemente, ao óbito neonatal (RIBEIRO et al., 2009).  

 

Limitações do estudo 

Uma das limitações de carater geral refere-se a toda pesquisa realizada com 

dados secundários. Isto se deve ao fato de que tais dados estão sujeitos a 

subnotificação, a falta de controle de qualidade sobre os dados já coletados.  

Uma limitação especifica deveu-se a dificuldade de acesso aos bancos de 

dados sob controle da Secretaria Municipal de Saúde, que utiliza a ferramenta TAB 

Net que apresenta limitações de outras analises eventualmente úteis ao estudo. 
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Implicações do estudo: 

1 Para a Saúde Coletiva: continuar com estudos de tendências temporais 

mortalidade representam possibilidade de analisar evolução da mortalidade 

identificação de variáveis de risco e seu comportamento ao longo do tempo, 

possibilitando a definição de investimentos, treinamentos, implantação de programas 

específicos para cada área. 

2 Para o campo da pesquisa : utilizar de estudos analíticos para investigar os 

determinantes da mortalidade neonatal que vem se mantendo praticamente estáveis 

nos últimos anos. 

Recomendações 

Melhorar a qualidade do pré-natal, tendo em vista que sua cobertura é aceitável. 

Definição por parte da Obstetrícia de como regular e atender melhor a Gestação de 

Alto risco implantando as melhores práticas com o uso do corticóide antenatal e 

acompanhamento do trabalho de parto com valorização dos preditores de risco. 

Nesse sentido, Darmstadt et AL(2005). realizaram uma revisão sistemática da 

evidência sobre a eficácia e a eficiência de intervenções com potencial para reduzir 

a mortalidade peri-neonatal, com o objetivo de utilizá-las em países em 

desenvolvimento e, assim, foram identificadas 16 intervenções simples e custo-

efetivas com potencial para prevenir 72% dessas mortes. 

De acordo com o momento em que devem ser utilizadas, as intervenções são 

classificadas nos seguintes grupos: 

• Pré-concepcionais: suplementação com ácido fólico; 

• Pré-natais: imunização com toxóide tetânico, diagnóstico e tratamento da 

sífilis, prevenção da pré-eclampsia e da eclampsia com suplementação de 

cálcio, tratamento da malária, detecção e tratamento de bacteriúria 

assintomática; 

• Intra-parto: antibióticos para ruptura prematura de membranas em pré-termos, 

corticosteróides para trabalho de parto prematuro, detecção e manejo da 
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apresentação pélvica (utilização de cesárea), acompanhamento do trabalho 

de parto (incluindo o uso de partograma) para diagnóstico precoce de 

complicações e práticas higiênicas durante o parto; 

• Pós-natais: ressuscitação do recém-nascido deprimido, aleitamento materno, 

prevenção e manejo da hipotermia, método mãe canguru (para recém-

nascidos de baixo peso em instituições de saúde) e tratamento de casos de 

pneumonia na comunidade. 

Os autores supracitados concluem que em vários países com sistemas de 

saúde deficitários, a cobertura dessas intervenções custo-efetivas é muito baixa e 

grandes desafios necessitam ser superados para alcançar uma ampla cobertura na 

sua implementação. Ressaltam a necessidade de definir estratégias de gestão 

integrada e abordagens inovadoras para promover a parceria entre o setor público e 

privado na oferta de cuidados maternos e neonatais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A queda da Mortalidade Infantil em Fortaleza, ainda que tenha no seu 

componente pós neonatal sua maior significância, pode ser considerada como um 

grande avanço para o período o componente Neonatal ao se manter estável em 

torno de 12%o passou a representar 68% de toda a mortalidade, requerendo dessa 

forma uma atenção especial. Em 2004, o Ministério da Saúde criou o Pacto para 

redução da Mortalidade Materna e Neonatal estabelecendo como Meta a redução da 

mortalidade neonatal de 5% anualmente.O municipio de Fortaleza conseguiu reduzir 

em 3,4% anualmente. Investimentos são necessários para tornar a assistência a 

gestante de alto risco uma pratica baseada em protocolos, garantindo a melhor 

assistência para quem mais precisa. 

A escolaridade materna teve no período uma melhora de 36%, o pré-natal 

aumentou em 7% e a cesariana em 15%.  

Partos em adolescentes tiveram redução de 12% sendo observado um 

aumento na faixa de 10 a 14 anos. 

O índice de  Apgar no quinto minuto melhorou em  46% o que pode refletir  a 

melhor assistência na sala de parto, a prematuridade aumentou 12% e o baixo peso 

1,5%. 

Não foi encontrada significância estatística para partos vaginais ou 

cesarianos em prematuros, ainda que a cesariana tenha apresentado um aumento 

de 32% entre 2004 e 2008. 

Os achados globais revelam uma melhora da saúde perinatal para o 

município, no entanto ainda existe  a necessidade de intervenção na Gestão Clinica 

das Unidades Neonatais com ênfase ao processo de trabalho, treinamento das 

equipes e gestão do atendimento a Gestação de Alto Risco, desde o Pré- Natal até o 

nascimento, garantindo acesso e acolhimento a essa mães, para dessa forma 

alcançar melhores resultados para a Mortalidade Neonatal. 
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