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RESUMO 

A mortalidade infantil sofreu redução no Brasil, graças a mudanças sociodemográficas, 

avanço das tecnologias médicas, programas de transferência de renda, políticas de saúde para 

a mulher e a criança. No entanto, permanece elevado o componente neonatal. 

Objetivo: Descrever a tendência temporal e características da mortalidade neonatal, segundo 

indicadores socioeconômicos e demográficos, assistenciais e causas básicas, no município de 

São Gonçalo/RJ (SG), no período de 2004-2010. 

Métodos: Estudo longitudinal das características maternas e dos nascidos vivos (NV), da taxa 

da mortalidade neonatal (TMN), causas básicas e da evitabilidade. Os dados foram retirados 

de uma coorte retrospectiva, obtida por relacionamento entre as bases do SINASC e do SIM 

do Estado do Rio de Janeiro, entre 2004 e 2010. A taxa de mortalidade neonatal (TMN) foi 

calculada de forma longitudinal. Foram apresentadas frequências absolutas e relativas e as 

diferenças entre as categorias para a TMN foram avaliadas pelo teste do qui-quadrado. A 

tendência temporal foi estimada usando o software Joinpoint Regression Program. A 

evitabilidade dos óbitos foi classificada de acordo com a Lista Brasileira de causas evitáveis. 

Resultados: Em SG, de 2004 a 2010, foram analisados 79.346 NV. Houve mudança 

demográfica, com diminuição de mães adolescentes e aumento da faixa ≥35 anos, além de 

queda do nível de baixa escolaridade. Dos 647 óbitos, 22% morreram nas primeiras 24 horas 

de vida e a maioria foi classificada como baixo peso e pré-termo. Apresentaram maiores 

TMN aqueles do sexo masculino, de cor preta, de mães com idade superior a 35 anos e baixa 

escolaridade, primíparas e histórico de natimorto prévio. A TMN foi de 8,15‰. As principais 

causas de óbito neonatal eram do Capítulo XVI (78,3%), predominando a septicemia 

bacteriana não especificada e síndrome da angústia respiratória do RN. A TMN por causas 

redutíveis foi 6,06‰, determinada principalmente por óbitos redutíveis por adequada atenção 

ao RN e por adequada atenção à gestação. 

Conclusões: São Gonçalo mostrou resultados demográficos semelhantes aos nacionais, porém 

descompasso quanto à mortalidade neonatal. Apesar de a TMN ser menor que a nacional, não 

houve redução temporal, como no Brasil, no mesmo período. Tanto as taxas globais como a 

evolução temporal foram diferenciadas por características maternas e assistenciais, sugerindo 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde. É necessário ampliar e qualificar a atenção à 

saúde da mulher e da criança para diminuir os óbitos neonatais evitáveis. 

Palavras-chave: Mortalidade Infantil; Mortalidade Neonatal, Séries Temporais. Causa de 

morte. Sistemas de informação em saúde. 



 
 

 

ABSTRACT 

Infant mortality had declined in Brazil, explained by sociodemographic changes, advances in 

health technologies, cash transfer programs, and health policies for women and children. 

However, neonatal mortality remains high. 

Objective: To describe temporal trendS and characteristics of neonatal mortality, accordingly 

to socioeconomic, demographic and health indicators and causes of death in the city of São 

Gonçalo, Rio de Janeiro state, from 2004 to 2010.  

Methods: We conducted a longitudinal study of maternal and livebirth characteristics, 

neonatal mortality rate, causes of death and avoidable deaths. Data came from a retrospective 

cohort, by linkage between SINASC and SIM information systems, in Rio de Janeiro state, 

from 2004 to 2010. Neonatal mortality rate (NMR) was estimated longitudinally. We 

described absolute and relative frequencies and differences between categories were evaluated 

by chi-square test. Temporal trend was estimated by Joinpoint Regression Program. We 

classified deaths as avoidable, using the “Lista Brasileira de causas evitáveis por intervenções 

do SUS”. 

Results: In SG, from 2004 to 2010, we analyzed 79,346 livebirths. There was demographic 

change, decline of adolescent mothers and increase of older ones, besides reduction of low 

educational level. Among the 647 neonatal deaths, 22% occurred in the first 24 h of life and 

the majority was classified as low birth weight and preterm. The higher NMR occurred in 

male and black-colored babies, those from older mothers and low educational level, 

primiparae and with a previous stillbirth. NMR was 8.15‰. Main causes of death belonged to 

chapter XVI (78.3%), and the most frequent causes were bacterial sepsis and neonatal distress 

respiratory syndrome. NMR, considering avoidable causes was 6.06‰, determined by two 

groups: deaths reducible by adequate neonatal care and deaths reducible by adequate 

pregnancy care. 

Conclusions: São Gonçalo showed demographic results similar to Brazilian ones, although 

there is a gap concerning neonatal mortality. Despite having lower rates, compared to national 

ones, there was no decline in the period from 2004 to 2010, as occurred in Brazil.  Both 

global rates and temporal trends were marked by differences in maternal characteristics, 

suggesting inequities in access to health care. More comprehensive and qualified infant and 

women care is necessary to reduce avoidable neonatal deaths.  

Keywords: Infant mortality; Neonatal mortality. Trends. Cause of death. Health information 

systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Óbito Infantil no mundo e no Brasil 

 

Segundo o UNICEF (2014a), 18 mil crianças menores de 5 anos morrem no 

mundo por dia e quase todas estas mortes concentram-se em países em 

desenvolvimento. 

Em contrapartida, em países desenvolvidos, o risco de morrer nos primeiros anos 

de vida vem decrescendo cada vez mais. Em 2012, foi atingida a marca expressiva de 

6/1000 nascidos vivos (UNICEF, 2014a). 

A fim de se estabelecer um compromisso pela promoção da dignidade humana, 

no ano 2000, lideranças mundiais se reuniram e estabeleceram os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), cujas metas são acompanhadas por indicadores 

que cumprem a difícil missão de representar em números as múltiplas dimensões do 

contexto socioeconômico de cada país (IPEA, 2014). 

As metas referentes aos oito objetivos primordiais deveriam ser alcançadas até 

2015. O ODM 4, pertinente a esta pesquisa, tem como proposta reduzir a mortalidade na 

infância, por meio de três indicadores que são a taxa de mortalidade na infância 

(menores de 5 anos), a taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano) e a proporção de 

crianças de até 1 ano vacinadas contra o sarampo.  

A taxa mundial de mortalidade na infância caiu 49% em 23 anos (1990-2013). 

Este índice demonstra que o número de mortos caiu de 90 para 46 por mil nascidos 

vivos. Ainda que essa evolução signifique que 17 mil crianças deixaram de morrer a 

cada dia, ressalta-se que em 2013, 6,3 milhões de crianças menores de 5 anos morreram 
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ao redor do mundo. Mesmo que os valores ainda sejam elevados, em 1990 esses valores 

eram de 12,7 milhões (UNICEF, 2014b). 

Nas últimas duas décadas, observou-se uma acelerada progressão da queda na 

mortalidade das crianças menores de 5 anos (infância) em todo o mundo (Figura 1). A 

queda da taxa anual de óbitos que era 1,2% entre 1990-1995, aumentou para 2,3% entre 

1995-2000, em 2000-2005 foi para 3,7% e continuou a subir entre 2005 e 2013, 

alcançando neste mesmo ano um aumento na queda de 4%. Mesmo com esta 

progressiva queda ao longo dos anos, ainda é insuficiente para o alcance do ODM 4 em 

caráter mundial. Com essa velocidade, só será alcançada em 2026, ou seja, 11 anos após 

o que foi pactuado (UNICEF, 2014b). 

 

Figura 1 - Taxas mundiais da Mortalidade na Infância, Infantil e Neonatal, 1990-2013. 

Fonte: UNICEF, 2014b 

 

A mortalidade infantil é considerada um problema de saúde pública devido aos 

níveis elevados e incompatíveis com o desenvolvimento, e às desigualdades entre 

regiões, com concentração nas áreas com menos poder aquisitivo e social (MS, 2009).  



12 
 

 

A TMI pode ser definida pelo número de óbitos de menores de um ano de idade, 

na população de nascidos vivos residentes de um determinado espaço geográfico e no 

ano a ser considerado. Ela tende a estimar o risco de morrer dos nascidos vivos durante 

o primeiro ano de vida (MS, 2009). 

À frente de muitos países, o Brasil já alcançou a meta de redução da mortalidade 

na infância, assim como a taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade na 

infância passou de 53,7 em 1990 para 13,4 óbitos por mil nascidos vivos em 2013 

(DATASUS, 2014).  De 2003 a 2013, (Figura 2) a velocidade de redução da taxa de 

mortalidade infantil (TMI) foi cerca de 4% ao ano, com discreta desaceleração nos anos 

de 2011 a 2013.  
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Figura 2 - Evolução da Taxa de mortalidade infantil (TMI) no Brasil, 2003-2013.   

Fonte: SIM e SINASC,  DATASUS, 2016 

 

Deve ser ressaltado que ainda se observam erros nas estimativas diretas da TMI 

no Brasil. Segundo Frias et al. (2013), após correção das estatísticas vitais das cinco 

regiões do país no período de 2000 a 2009, observou-se uma diminuição acentuada em 
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algumas regiões. A correção foi feita com base no esperado para número de nascidos 

vivos e óbitos, de acordo com o porte populacional e a qualidade dos sistemas de  

informação. Quanto pior a qualidade, maior o fator de correção. 

A região Norte teve um decréscimo anual de 4,1% (32,8‰/2000 – 22,3‰/2009), 

no Nordeste foi de 6,0% (35,9‰/2000 – 20,3‰/2009), no Sudeste foi de 4,1% 

(20,1‰/2000 – 13,9‰/2009), já no Sul foi de 3,9% (16,9‰/2000 – 12‰/2009), e no 

Centro-Oeste foi de 3,2% (22,3/2000 – 16,4‰/2009). No contexto geral, o Brasil teve 

um decréscimo anual de 4,7% (26,1‰/2000 – 16,8‰/2009).  

Almeida e Szwarcwald (2014) aprofundaram esta análise no nível municipal e, 

após correções, destacou-se a subestimação da TMI, principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste.  

Em outro estudo, Szwarcwald et al. (2014) também corrigiram a velocidade de 

redução da TMI no Brasil e nas regiões. Encontraram que a TMI passou de 26,1‰ em 

2000 para 16,0‰, em 2010 – redução anual de 4,7% –, porém com diferentes ritmos de 

redução nas regiões: no Norte e Nordeste, onde as taxas eram muito altas, houve uma 

redução relevante, e o Sul e Sudeste, onde este coeficiente já era baixo, continuaram a 

diminuir suas taxas. A região Sul foi a única onde as taxas foram iguais, após correção, 

mostrando a qualidade dos dados vitais nos estados do Sul. 

Considerando qualquer das análises, a TMI no Brasil vem declinando ao longo 

dos anos e conseguiu cumprir a meta do ODM 4. No entanto, esta taxa ainda pode ser 

considerada alta, comparada às encontradas no Japão (TMI=2‰NV em 2013), Cuba 

(TMI=4‰NV em 2013), Canadá (TMI=5‰NV em 2013), Chile (TMI=7‰NV em 

2013) e Costa Rica (TMI=9‰NV em 2013) (UNICEF, 2014b).  

Diversos fatores têm contribuído para a queda da mortalidade infantil, 

diretamente ligados à atenção à saúde - maior acesso aos serviços de saúde e ampliação 
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da cobertura da Estratégia de Saúde da Família, o avanço das tecnologias médicas, em 

especial a imunização e a terapia de reidratação oral, o aumento da prevalência do 

aleitamento materno (VICTORA et al., 2011). Da mesma forma, mudanças sociais e 

econômicas também tiveram grande participação – aumento do acesso ao saneamento 

básico, a queda da taxa de fecundidade, a melhoria geral das condições de vida e 

alimentar, melhoria do nível educacional das mulheres e mecanismos de transferência 

de renda (FRIAS et al., 2009; GUANAIS et al., 2013). 

Podemos dizer que a mortalidade infantil ocorre como consequência de uma 

combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas na saúde local, portanto, 

as intervenções dirigidas à sua redução dependem tanto de mudanças estruturais 

relacionadas às condições de vida, como de ações diretas definidas pelas políticas de 

saúde (MS, 2009).  

Para compreender melhor sua ocorrência, a mortalidade infantil tem sido 

analisada segundo faixas etárias, que têm determinantes diferenciados na população: a 

mortalidade neonatal e a pós-neonatal. 

Mesmo apresentando um acentuado declínio ao longo dos anos, a mortalidade 

infantil só não teve resultados mais expressivos, porque o componente da mortalidade 

neonatal ainda apresenta uma redução menor que a mortalidade pós-neonatal – 3,2% e 

8,3% ao ano, respectivamente. Vale ressaltar que entre 2000 e 2010 as mortes neonatais 

representaram 68% dos óbitos infantis (VICTORA et al., 2011), e se mantêm com esta 

participação nos anos mais recentes. 

A mortalidade neonatal passou a ser a partir da década de 80, o principal 

componente da mortalidade infantil quando falamos em proporções. Este dado reflete as 

condições socioeconômicas e de saúde do binômio mãe-filho, bem como a inadequada 

assistência ao pré-natal, parto e puerpério (MS, 2009).  
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1.2 Óbito Neonatal 

 

O período neonatal corresponde ao intervalo de tempo entre o nascimento e o 27º 

dia de vida. Este período pode ser dividido em neonatal precoce – do nascimento aos 6 

dias de vida – e neonatal tardio, do 7º dia de vida até o 27º dia pós nascimento (MS, 

2009). Em relação às taxas mundiais, a mortalidade neonatal passou de 33 óbitos por 

1000 nascidos vivos em 1990 para 20‰ em 2013, declinando o número absoluto de 

óbitos de 4,7 milhões para 2,8 milhões respectivamente. Ao contrário da mortalidade na 

infância onde a redução foi bem significativa, a mortalidade neonatal ainda não obteve 

uma queda da mesma magnitude, como mostra a figura 3 (UNICEF, 2014b). 

 

Figura 3 - Mortalidade na Infância e Neonatal, 1990-2013 (Em Milhões). 

Fonte: UNICEF, 2014b 

 

Estima-se que cerca de 60% dos óbitos neonatais são ocasionados por 

prematuridade e asfixia perinatal, seguido de sepse e malformações congênitas. O perfil 

se modifica quanto separados em mortalidade neonatal precoce e tardia, conforme 

mostra a Figura 4 (LAWN et al., 2014). 

Observa-se que existe o predomínio de mortes por prematuridade no 

componente neonatal precoce, diferentemente ocorre no componente neonatal tardio 

quando a principal causa de morte é a sepse.  
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Figura 4 - Principais causas de óbitos neonatais no mundo. 

Fonte: Lawn et al., 2014 

 

1.2.1 Mortalidade neonatal no Brasil 

 

Na estimativa de Wang et al. (2014), a TMN para o Brasil em 2013 foi de 10,1 

por mil nascidos vivos, composta por mortalidade neonatal precoce de 7,5‰ e neonatal 

tardia de 2,6‰. 

Na última década, segundo os sistemas de informação de nascimentos (SINASC 

– Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) e de óbitos (SIM – sistema de 

informações de mortalidade), a TMN passou de 16,7‰ para 10‰, com velocidade de 

redução em torno de 4% ao ano.  (figura 5).  
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Figura 5: Tendência temporal da mortalidade neonatal no Brasil, 2003-2012. 

Fonte: DATASUS: SIM e SINASC. 

 

A pesquisa Nascer no Brasil traçou o perfil da mortalidade neonatal e da 

avaliação da assistência à gestante e ao recém-nascido, mostrando a situação 

globalmente assim como a distribuição por regiões nos anos de 2011 e 2012. Segundo 

esta pesquisa, a TMN nacional foi de 11,1‰ no período estudado (LANSKY et al., 

2014). 

Deve ser ressaltado que do total de 268 óbitos neonatais dessa pesquisa, a 

maioria se concentrou na região Nordeste (38,3%) e Sudeste (30,5%), regiões mais 

populosas do país. Houve diferenças nas taxas de mortalidade neonatal, de acordo com 

as regiões: Norte, 22,3‰; Nordeste, 14,5‰; Centro-oeste, 8,4‰; Sudeste, 8,0‰; e na 

região Sul, a taxa mais baixa, 6,1‰ (LANSKY et al., 2014). 

Na página do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do DATASUS 

(MS, 2016), o painel de monitoramento do óbito infantil evidencia que ocorreu uma 

desaceleração no processo de diminuição do número de óbitos nos anos mais recentes. 

Tal parâmetro se repete quando são analisadas as cinco regiões do país (Figura 6). 
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Figura 6 - Número de óbitos neonatais, Brasil, 2004-2014.  

Fonte: SIM: Painel de monitoramento do óbito infantil  

 

Os óbitos ocorridos no período neonatal precoce podem estar relacionados com a 

atenção à saúde das crianças e suas mães, associados às falhas da assistência ao pré-

natal, ao o parto e ao recém-nascido. Sendo assim, pode-se fazer uma relação com 

fatores biológicos, sociais, e de assistência à saúde, exigindo uma análise de seus 

determinantes e fatores de risco relacionados (MS, 2009).  

Lima et al. (2008) propuseram um modelo hierárquico para mortalidade infantil 

neonatal, onde os fatores distais estão relacionados às características socioeconômicas e 

demográficas, os fatores intermediários seriam as características maternas e da 

assistência respectivamente, e por último, os fatores proximais representam diretamente 

as condições de saúde do recém-nascido e atenção neonatal. 

Dentre os fatores socioeconômicos e demográficos associados à mortalidade 

neonatal, Lansky et al. (2014) verificaram taxa de mortalidade maior para RN do sexo 

masculino, aqueles de mães pertencentes às classes sociais D+E, moradoras de capitais, 

adolescentes e com idade superior a 35 anos e mães com baixa escolaridade. 

Como causas mais proximais, a prematuridade foi relacionada com cerca de 1/3 

dos casos, seguida de malformação congênita (22,8%), infecções (18,5%), fatores 
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maternos (10,4%) e asfixia/hipóxia (7%). Vale enfatizar que a maior proporção de 

óbitos registrados por infecções ocorreu na região Nordeste e Norte, Malformação 

congênita teve maior incidência no Sul e Sudeste e Asfixia/hipóxia teve maior 

predomínio nas regiões Norte e Sul do Brasil (LANSKY et al., 2014). 

Outro dado importante apresentado pelo estudo de Lansky et al. (2014), foi que 

21,3% dos óbitos eram a termo, sugerindo a evitabilidade dos óbitos. Tal fato demonstra 

a necessidade de maior atenção ao parto, à gestante e ao recém-nascido por parte dos 

profissionais e gestores. Conhecer os fatores causais e suas relações é fundamental para 

um adequado planejamento em saúde e, portanto, a obtenção de informações de 

qualidade é necessária e fundamental para o processo (WHO, 2013).  

Em relação ao pré-natal, Lansky et al. (2014) afirmam que é necessário investir 

na melhoria da assistência, focando no controle de riscos, contribuindo para evitar a 

prematuridade e o baixo peso. O pré-natal também pode ajudar a diminuir a cesariana 

sem indicação, outro evento possivelmente relacionado à prematuridade. Além disso, os 

autores complementam que se faz necessário adotar boas práticas no trabalho de parto e 

parto, visto que esta ação é extremamente eficaz para evitar óbitos neonatais por asfixia. 

 

1.2.2 Mortalidade infantil e neonatal no Estado do Rio de Janeiro e no Município 

de São Gonçalo 

 

A figura 7 demonstra a tendência da taxa de mortalidade infantil (TMI) e 

neonatal (TMN) no Estado do RJ e no Município de São Gonçalo em um período de dez 

anos. Em relação ao componente TMI, fica evidente uma queda em ambos, porém no 

final do período, São Gonçalo teve tendência de queda desacelerada. Voltado para o 

componente neonatal, observa-se que as taxas continuam caindo, e novamente, São 
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Gonçalo chama atenção com uma discreta ascensão nos anos de 2013 e 2014. As 

irregularidades das curvas de SG se explicam porque apesar de taxas ainda altas, o 

número absoluto de óbitos não é muito elevado, e pequenas oscilações tornam a curva 

não regular. 
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Figura 7 - Mortalidade infantil e neonatal no Estado do Rio de Janeiro e no Município 

de São Gonçalo, 2003-2014.  

Fonte: DATASUS: SIM e SINASC 

 

 

1.3 Causas evitáveis de óbito infantil e neonatal 

 

Malta et al. (2007) definiram mortes por causas evitáveis ou reduzíveis, aquelas 

cujo fator determinante, possa ser evitável em sua totalidade ou parcialmente, por ações 

efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e época. 

No Brasil, várias classificações têm sido usadas para avaliar a evitabilidade dos óbitos 

infantis e neonatais – Fundação SEADE, Wigglesworth e a Lista Brasileira (Malta et al., 

2007 e 2010a). Mais recentemente foi proposta uma Lista Reduzida de tabulação para 
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mortalidade infantil (LIR-MI), com seis categorias de causas perinatais e sete não 

perinatais (FRANÇA & LANSKY, 2012) 

A Lista Brasileira já foi incorporada ao Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM). Dentre as causas evitáveis, de acordo com esta Lista, estão aquelas 

relacionadas às ações de imunoprevenção, à atenção adequada à gestante no pré, peri e 

pós-parto; atenção adequada ao recém-nascido; ao diagnóstico e tratamento precoce e à 

promoção da saúde advinda da atenção básica (ANEXO). 

Em um estudo ecológico de série temporal realizado por Malta et al. (2010b), 

nos anos de 1997 a 2006, concluiu-se que a mortalidade por causas reduzíveis por 

adequada atenção ao parto declinou 27,7%, e aquela por adequada atenção ao recém-

nascido, 42,5%. Porém, houve crescimento de 28,3% dos óbitos redutíveis por 

adequada atenção à gestação. Estes óbitos estão diretamente relacionados à adequada 

atenção ao pré-natal. 

Quanto aos óbitos neonatais, não há consenso quanto à classificação utilizada. 

Nos estudos sobre óbitos perinatais – que incluem os óbitos neonatais precoces – 

costuma ser usada a classificação de Wigglesworth (1980), com adaptações (MS, 2009). 

Já em estudos sobre óbitos neonatais, era muito utilizada a classificação da Fundação 

SEADE (Ortiz, 1980; MS, 2009) e, recentemente a Lista Brasileira (Malta et al., 2007, 

2010a) e uma proposta de adaptação de Wigglesworth (França & Lanksy, 2012). 

Em Londrina, Ferrari et al. (2006), usando a classificação da Fundação SEADE 

nos anos de 1994 a 2002, observaram que cerca 70 a 80% dos óbitos neonatais 

poderiam ser evitados, predominando o grupamento por adequado controle na gravidez; 

este quadro se manteve em outro estudo na mesma cidade analisando o período de 2000 

a 2009 (Ferrari et al., 2013). Lima et al. (2008) identificaram 75% de óbitos neonatais 

evitáveis no município de Serra (ES), de 2001-2005, predominando a categoria de 
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redução por adequada atenção ao parto; Rocha et al. (2011) analisaram os óbitos 

ocorridos em Recife entre os anos de 1999 e 2009, e estimaram cerca de 80% de 

evitabilidade, liderada pelo grupo de atenção à gravidez. 

Usando a Lista Brasileira, os estudos de Lourenço et al. (2013), no município de 

Cuiabá (MT), em 2007; Nascimento et al. (2014) no estado de São Paulo, no período de 

2007 a 2011; e Gaiva et al. (2015) no município de Cuiabá, no ano de 2010, 

encontraram percentuais de óbitos evitáveis entre 70 e 80%, predominando o grupo de 

atenção ao recém-nascido. 

Em 2012, França e Lansky propuseram uma análise dos óbitos neonatais no 

Brasil, adaptando a classificação de Wigglesworth em grupamentos: prematuridade, 

infecção, asfixia, malformações congênitas e fatores maternos/gravidez. No estudo 

Nascer no Brasil, esta classificação foi utilizada e predominou, em nível nacional, a 

prematuridade. Esta causa de morte, considerada pouco específica pelas regras de 

seleção da CID 10, tem sido registrada entre os principais grupos de causas de estudos 

mundiais (LAWN et al., 2014; OZA et al., 2015). 

Também é relevante discutir se as classificações de evitabilidade devem usar 

pontos de corte do peso ao nascer para quantificar o número de óbitos evitáveis. Esta 

discussão se relaciona aos limites aceitáveis para a disponibilização de tecnologias 

avançadas capazes de evitar o óbito infantil. Recomenda-se a análise por faixas de peso, 

ou, pelo menos, separando os óbitos com peso igual ou maior que 1500g, com maior 

potencial de evitabilidade (MS, 2009) 
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1.4 Rede Cegonha e a perspectiva de redução da mortalidade neonatal 

 

Considerando os desafios na área materno-infantil nos últimos anos, várias 

políticas de saúde foram implementadas (ARAÚJO et al., 2014;  VANDERLEI & 

FRIAS, 2015). Em 2011, o Ministério da Saúde instituiu a Rede Cegonha, pela Portaria 

nº 1.459, (MS, 2011a), com o objetivo de ampliar o acesso e melhorar a qualidade da 

atenção pré-natal, a assistência ao parto e ao puerpério e a assistência à criança com até 

24 meses de vida (MS, 2011a; CAVALCANTI et al., 2013), com cinco diretrizes: 

 

1. Garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e 

vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; 

2. Garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte 

seguro; 

3. Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; 

4. Garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com 

qualidade e resolutividade; e  

5. Garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. 

 

Para atingir seus objetivos, a Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro 

componentes: Pré-Natal; Parto e Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da 

Criança; e Sistema Logístico, Transporte Sanitário e Regulação (CAVALCANTI et al, 

2013) 

No Estado do Rio de Janeiro o processo de implantação da Rede Cegonha 

começou nas Regiões Metropolitanas I (Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de 

Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João 



24 
 

 

de Meriti e Seropédica) e II (Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá). (SES-RJ, 2015).  

A Rede Cegonha oferece recursos para a ampliação dos exames de pré-natal, de 

teste rápido de gravidez e de detecção da sífilis e HIV, para a ampliação e qualificação 

de leitos de UTI adulto, UCI e UTI neonatal, leitos de gestação de alto risco assim como 

para a adequação da ambiência das maternidades e a construção e custeio de Centros de 

Parto Normal e Casas de Gestantes, Bebês e Puérperas, conforme critérios definidos por 

portarias e pactuações das Comissões Intergestores Regionais e GCE/RC. 

Portanto, espera-se que esta estratégia tenha impacto sobre a mortalidade 

neonatal, sendo importante que se façam análises da situação de saúde antes de sua 

implantação. As avaliações das mudanças trazidas por novas estratégias de cuidado na 

área da saúde da mulher e da criança são fundamentais para definir a continuação ou a 

mudança nos rumos das políticas de saúde (Duarte et al., 2007). 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar do significativo decréscimo da mortalidade infantil na última década, o 

componente neonatal ainda se encontra elevado, e tem evidenciado menor tendência à 

queda nos últimos anos. No entanto há poucos estudos nacionais avaliando a tendência 

da mortalidade neonatal. 

O Estado do Rio de Janeiro apresentou taxa de mortalidade neonatal (TMN) de 

8,7‰ em 2014, porém considerando o desenvolvimento socioeconômico e a estrutura 

de serviços de saúde, poderíamos esperar valores menores. A região sul do Brasil já 

alcançou TMN de 6,1‰ e a região Sudeste 8,0‰ (LANSKY et al., 2014). O Estado do 
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Rio possui IDH de 0,761, estando entre os cinco primeiros IDHs do Brasil (PNUD, 

2014).  

São Gonçalo, município com mais de um milhão de habitantes, possui carências 

de serviços de saúde nos três níveis de atenção: na atenção primária, possui somente 

65% de cobertura de Estratégia de Saúde da Família (SG, 2015); na atenção secundária, 

possui somente uma unidade hospitalar específica para atendimentos às crianças, e na 

atenção terciária não possui qualquer tipo de unidade especializada de alta 

complexidade para atendimento desse público. Apesar das dimensões do município e de 

sua localização no Sudeste no país, não há qualquer estudo na literatura sobre as 

condições de saúde da mulher e da criança. 

Com a análise bruta da mortalidade infantil (dados do SIM e SINASC), o 

componente neonatal não tem apresentado queda expressiva, impondo-se o estudo mais 

aprofundado desta tendência e de suas características.   

Espera-se contribuir para evidenciar as principais causas de óbito neonatal e 

identificar as deficiências dos serviços de saúde na área da mulher e da criança. Os 

resultados encontrados poderão servir de base para o enfrentamento da mortalidade 

neonatal, subsidiando o planejamento das ações dos serviços de saúde e favorecendo 

medidas para reduzir este evento no município.  

Deve ser ressaltado que as informações se referem ao período anterior à 

implantação da Rede Cegonha e permitirão comparações com as mudanças geradas a 

partir da implantação desta estratégia. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

↳ Descrever a tendência temporal e características da mortalidade neonatal, 

segundo indicadores socioeconômicos e demográficos, assistenciais e causas básicas, no 

município de São Gonçalo/RJ, no período de 2004-2010. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

↳ Descrever as características maternas sociodemográficas, reprodutivas e 

assistenciais e biológicas (sexo, peso, IG) dos nascidos vivos, no período estudado; 

↳ Descrever os óbitos neonatais e as taxas de mortalidade, na população 

residente em São Gonçalo/RJ, segundo características maternas sociodemográficas, 

reprodutivas e assistenciais e biológicas (sexo, peso, IG) dos nascidos vivos;  

↳ Descrever as causas básicas dos óbitos neonatais e classificar seu potencial de 

evitabilidade;  

↳ Apresentar séries temporais das mudanças nas características epidemiológicas 

dos nascidos vivos, dos óbitos, da taxa de mortalidade neonatal e do potencial de 

evitabilidade dos óbitos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo de série temporal em São Gonçalo, das características 

maternas e dos nascidos vivos, assim como das taxas anuais de mortalidade neonatal. 

Os dados do estudo foram retirados de uma coorte retrospectiva do Estado do Rio de 

Janeiro, do projeto “Registro Integrado de Saúde: avaliando longitudinalmente a 

morbimortalidade de uma coorte de nascidos vivos e de suas mães”. O banco de dados 

utilizado é proveniente de relacionamento (linkage) entre o Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos e o Sistema de Informação de Mortalidade.  

 

4.1 Caracterização do local de estudo 

 

O município de São Gonçalo fica localizado no Sudeste do Brasil, na região 

Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. Os demais municípios da região são 

Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá. Fica a 25 km da cidade do Rio de 

Janeiro (RJ). 

O município ocupa uma área de 247,709 km², possuindo densidade demográfica 

de 4.035,90hab/km2. O IDH do município é de 0,739, sendo o décimo oitavo IDH do 

Estado. O índice de Gini em 2010 era 0,43. A população estimada para o ano de 2013 é 

de 1.025.507 habitantes (http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/sao-goncalo_rj), na 

qual cerca de 1% encontra-se dentre os menores de 1 ano (IBGE,2013).  

São Gonçalo possui 194 instituições de saúde pública (SUS), 8 estabelecimentos 

de atendimento a emergências com obstetrícia e 16 hospitais com atendimento a 

emergências gerais (IBGE, 2013). A assistência ao Pré-Natal de baixo risco e de alto 

risco é prestada em todas as Unidades de Saúde da Família (123) além de também ser 

fornecida nos 5 Polos Sanitários do município – Washington Luiz Lopes, Hélio Cruz, 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/sao-goncalo_rj
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Paulo Marques Rangel, Rio do Ouro e Jorge Teixeira de Lima (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, 2013). 

A única maternidade pública do município é o Hospital Luiz Palmier (Hospital da 

Mulher Gonçalense), considerado referência para partos de baixo risco. A instituição 

possui 30 leitos de alojamento conjunto, 06 leitos de pré-parto e 14 para cirurgias 

eletivas (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO, 2013). Atualmente não 

possui leitos de UTI Neonatal, permanecendo os recém-nascidos graves no berçário, à 

espera de vaga em outra instituição, sendo esta vaga regulada pela Central de Regulação 

de Leitos do Estado. É uma instituição com emergência aberta embora sem capacidade 

para partos de alto risco, atendendo todos os níveis de complexidade obstétrica. 

A maternidade é a única instituição pública de referência para partos no 

município, com programação de melhorias para implementação da Rede Cegonha. A 

perspectiva para 2014 é que a instituição tenha seus números de leitos e atendimentos 

expandidos, para 46 leitos obstétricos, 18 para cirurgias ginecológicas, 10 leitos para 

UTI adulto, 10 leitos para Unidade Intermediária e 09 para UTI Neonatal. 

 

4.2 Desenho e período do estudo 

 

Estudo de coorte não concorrente, no qual se empregou uma base vinculada de 

registros de nascimentos e óbitos neonatais de uma população de nascidos vivos filhos 

de mulheres residentes no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2004 a 2010. 

O cálculo da taxa de mortalidade neonatal foi feito de forma longitudinal, em 

virtude do relacionamento de dados e do desenho de coorte. 

O período de 2004 a 2010 foi escolhido pela qualidade e homogeneidade das 

variáveis, levando em conta as mudanças que a declaração de nascido vivo sofreu, 
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desde sua implantação. A partir de 2011, novas mudanças ocorreram, tanto no SINASC 

como no SIM (MS, 2011b e 2011c), e o relacionamento das bases de dados futuramente 

será adaptado a estas modificações. Além disto, em 2011, foi criada a Rede Cegonha, 

com proposta de monitoramento de indicadores na área materno-infantil. Os dados 

anteriores a 2011 poderão servir como linha de base para futuras avaliações. 

 

4.3 Fonte dos dados 

 

A integração das bases de dados dos registros identificados de nascidos vivos 

(N=1.519.095) e dos óbitos neonatais (N=15.540 óbitos com menos de 28 dias de vida) 

do período de 2004 a 2010 no Estado do Rio de Janeiro foi realizada por meio do 

método de linkage probabilístico de registros (CAMARGO; COELI, 2000), com a 

utilização do programa RecLink III (CAMARGO; COELI, 2006). Com esta técnica, 

obteve-se a vinculação das informações de 14.827 dos 15.540 óbitos neonatais 

registrados no SIM, com sensibilidade do procedimento de linkage superior a 95%. 

Foram incluídos nascidos vivos de gravidez única, com peso ao nascer igual ou maior 

que 500g e idade gestacional estimada igual ou maior que 22 semanas. Os partos 

múltiplos não foram incluídos devido à possibilidade de ocorrência de pares falsos 

positivos no relacionamento probabilístico de dados entre as bases do SINASC e SIM, 

uma vez que estes registros compartilham as variáveis de pareamento nome da mãe, 

endereço de residência, local e data de nascimento. 

Dessa população, foram excluídos 26.559 registros (1,76%) sem informações 

essenciais quanto à elegibilidade e às variáveis de interesse (peso ao nascer, idade 

gestacional, tipo de gravidez e município de residência, escolaridade e idade maternas). 

Também foram excluídas as seguintes inconsistências entre peso ao nascer (PN) e idade 
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gestacional (IG): IG ≤ 27 semanas e PN > 1500g; IG ≤ 31 semanas e PN> 2.500g; IG ≥ 

37 semanas e PN < 1500g (adaptado de ZANINI et al., 2011) 

Pelo montante de óbitos, o projeto não previu rever prontuários ou quaisquer 

outras fontes originais dos dados. 

Quando incompletos, os dados do SIM foram complementados pela informação 

do SINASC. Quando havia as duas informações para a mesma variável, também foram 

privilegiados os dados do SINASC, considerados de melhor qualidade (MAIA et al., 

2015). Para esta dissertação foram utilizados os dados das mulheres residentes no 

município de São Gonçalo. 

 

4.4 Variáveis 

As variáveis analisadas foram: 

1) Idade materna em anos - Dividida em três categorias (10-19, 20-34, ≥ 35). 

2) Cor da pele (recém-nascido) – conforme a classificação do SINASC (branca, 

preta, parda, amarela e indígena) 

3) Escolaridade materna - Agregada em três categorias: Baixa (< 4 anos de estudo), 

Média (4-11 anos de estudo) e Alta (≥ 12 anos de estudo). 

4) Idade gestacional – Divididas em cinco categorias (22-27 semanas; 28-31 

semanas; 32-36 semanas; 37-41 semanas e ≥ 42 semanas). 

5) Paridade – nº de filhos tidos vivos / mortos. 

6) Tipo de parto – vaginal ou cesariana. 

7) Número de consultas pré-natal (nenhuma, 1-3, 4-6, igual ou mais que 7) 

8) Peso ao nascer, categorizado em faixas (<1500g, 1500-2499g, ≥2500g) 

9) Sexo do bebê. 
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4.5 Análise de evitabilidade 

 

Foi usada a classificação atualizada de Malta et al. (2010a) (anexo), e os óbitos 

foram classificados, levando em conta as características sociodemográficas, 

reprodutivas e assistenciais e biológicas do RN. Foi utilizada a causa básica constante 

no SIM, independentemente de ter sido investigada. 

 

4.6 Análise estatística 

 

Foram apresentadas frequências absolutas e relativas das variáveis e as diferenças 

entre as categorias para a taxa de mortalidade neonatal foram avaliadas pelo teste do 

qui-quadrado. 

A tendência temporal foi estimada por meio da análise de regressão de pontos de 

junção, usando o software Joinpoint Regression Program.  

Essa análise ajusta uma série de linhas e seus pontos de junção, em uma escala 

log, testando as tendências anuais. O teste de significância é o Monte Carlo Permutation 

method (que ajusta a melhor linha para cada segmento). Uma vez que estes segmentos 

são estabelecidos, a Mudança Percentual Anual (MPA) é estimada e testada. Quando há 

um ponto de junção em que o sentido se inverte, os períodos são analisados 

separadamente. Nesta situação, o ano final de um período coincide com o ano inicial do 

próximo na análise e, para cada variável, estes períodos podem ser diferentes em relação 

aos anos analisados, dependendo do momento em que se detecta a mudança. Também 

pode haver diferentes padrões de tendência, em períodos de tempo diversos, para as 

categorias de uma mesma variável. Caso não haja mudança, o período é analisado de 

forma integral; no caso do estudo, de 2004 a 2010.  
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Para este trabalho, analisamos a série temporal, usando o ano como exposição 

principal e realizando a estratificação pelas principais variáveis. Este aplicativo tem sido 

usado com frequência em estudos da área de saúde infantil no Brasil (VELOSO et al., 

2013; ROZARIO et al., 2014; BANDO et al., 2014).  

 

4.7 Aspectos Éticos 

O projeto original foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 

Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC-UFRJ) 

em 08/08/2012 (número de protocolo 69965).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Características da população estudada 

No município de São Gonçalo, de 2004 a 2010, considerando o peso ≥ 500g e as 

gestações de feto único, foram analisados 79.346 nascidos vivos e 647 óbitos neonatais. 

Em 2004 ocorreram 12.222 nascimentos de feto vivo, caindo para 9.998 em 2010, 

representando uma queda de 18%. 

A tabela 1 mostra as características maternas e assistenciais dos nascidos vivos 

de 2004 a 2010. Observa-se, com relação à idade materna, que predominaram filhos de 

mães entre 20 e 34 anos e houve uma discreta diminuição do percentual de gravidez na 

adolescência contra um aumento no percentual de gestações em mulheres mais velhas 

no período estudado.  

Quanto à escolaridade materna, a maior frequência foi do grupo de mães com 4 a 

11 anos de estudo. Houve no período uma redução no percentual das gestantes com 

baixa escolaridade e aumento daquelas com média e alta escolaridade.  

Comparando a quantidade de filhos vivos, observou-se aumento do percentual 

de primíparas. Vale ressaltar que, ao analisar o número de filhos vivos entre multíparas, 

a maior queda percebida foi entre as mulheres que já possuíam ≥ 3 ou mais filhos 

Analisando a variável pré-natal, verificou-se que 74,8% das mulheres realizaram 

sete ou mais consultas de pré-natal e houve um discreto aumento neste percentual; no 

entanto a proporção de mulheres com menos de 4 consultas ficou praticamente estável.  

A análise da variável tipo de parto evidencia que, em São Gonçalo, foi realizado 

mais que o dobro de partos cesáreos em relação aos partos vaginais, com aumento 

progressivo dessa via de parto ao longo dos anos estudados.  
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Tabela 1 - Características maternas e assistenciais dos nascidos vivos, segundo 

dados do SINASC, São Gonçalo, RJ, 2004 e 2010.  

 
  Nascidos vivos 

Variáveis N total % 2004 (%) 2010 (%) 

 79.346    12.222  9.998  

Idade materna 

    ≤ 19 anos 15003 18,9 19,3 18,3 

20-34 anos 56727 71,5 71,9 71,0 

≥ 35 anos 7616 9,6 8,8 10,7 

 

    Escolaridade materna 

    Menos de 4 anos 2625 3,3 4,9 1,9 

4 a 11 anos 57220 72,1 69,7 71,5 

12 e mais anos 19501 24,6 25,4 26,6 

 

    Paridade 

    Primípara 35206 44,4 42,9 45,5 

Multípara 42947 55,6 57,1 54,5 

 

    Filhos vivos 

    Nenhum  36650 46,9 45,8 48,4 

1 a 2 36654 46,9 48,3 46,1 

≥ 3 4868 6,2 5,9 5,5 

 

    Filhos mortos 

    Nenhum 72467 93,4 94,2 91,4 

≥ 1 5151 6,6 5,8 8,6 

 

    Consultas de pré-natal 

    ≤ 3 4447 5,6 4,6 5,1 

4 a 6 15457 19,6 18,9 15,0 

≥ 7 59097 74,8 76,5 79,9 

 

    Tipo de Parto  

    Cesariana 53656 68,2 64,2 72,3 

Vaginal 24985 31,8 35,8 27,7 
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As características dos recém-nascidos estão apresentadas na Tabela 2. 

Predominaram recém-nascidos do sexo masculino, de cor branca, com peso ao nascer 

maior ou igual a 2500g (91,6%) e a termo (93,5%). Destacou-se o aumento do 

percentual de baixo peso ao nascer, embora com discreta diminuição da faixa de pré-

termos. 

 

Tabela 2 - Características dos nascidos vivos, segundo dados do SINASC, São 

Gonçalo, RJ, 2004 e 2010. 
 

Variáveis N total % 2004 (%) 2010 (%) 

  79.346    12.222  9.998  

Sexo 

    Masculino 39829 50,62 50,7 51,3 

Feminino 38851 49,38 49,3 48,7 

 

    Cor da pele 

    Branca 39499 50,2 51,1 53,4 

Preta 1899 2,4 2,0 2,3 

Parda 37140 47,2 46,9 44,3 

 

    Peso ao nascer  

    Baixo peso (<2500g) 5897 7,43 7,3 7,7 

Muito baixo peso (<1500) 797 1,0 1,1 0,9 

 

    Idade gestacional 

    Menor que 32 semanas 724 0,9 0,9 0,8 

32-36 semanas 4136 5,2 5,8 5,2 

37-41 semanas 74143 93,5 93,0 93,6 

≥ 42 semanas 343 0,4 0,3 0,4 

Total de Pré-termo (< 37 s) 4860 6,1 6,7 6,0 
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5.2  Perfil dos óbitos neonatais e taxa de mortalidade (TMN) 

  

Considerando o resultado do relacionamento de dados, ocorreram no município de São 

Gonçalo 647 óbitos neonatais, resultando em uma taxa de mortalidade neonatal de 

8,15‰ nascidos vivos. Ocorreram 94 óbitos em 2004 e 78 em 2010. O componente 

neonatal precoce representou 70,8% do total destes óbitos. 

Quanto ao momento em que ocorreu o óbito, 22,10% morreram no primeiro dia 

de vida e 51,5% antes de completarem 48h de vida. Em relação ao peso ao nascer, 

44,7% estavam na faixa de muito baixo peso, e 65,4% na de baixo peso ao nascer. 

Considerando a idade gestacional, 41,3% eram prematuros com menos de 32 semanas e 

63,4% tinham menos de 37 semanas. Cerca de 20% apresentaram Apgar do 5º minuto 

inferior a 4 e 44,7% inferior a 7. 

Foram encontradas maiores taxas de mortalidade entre mães com idade superior 

a 35 anos, com menos de quatro anos de estudo, primíparas, com histórico de natimorto 

prévio, com poucas consultas de pré-natal (≤3) e submetidas a parto vaginal (tabela 3).  

Quanto às características do neonato, foi maior a taxa de mortalidade entre 

aqueles do sexo masculino, de cor preta (TMN=14,74‰) e parda (TMN=9,34‰). 

Quanto menor a faixa de peso, maior foi a TMN, destacando-se os bebês com menos de 

1500g, cuja TMN foi 362‰. Valor semelhante foi encontrado para aqueles com idade 

gestacional < 32 semanas. Por último, o Apgar de quinto minuto menor que 7 mostrou 

TMN de 225‰, comparada a apenas 4,4‰ para os bebês sem asfixia ao nascer. 

Para todas as variáveis, com exceção de sexo do bebê e primiparidade, as 

diferenças entre as categorias foram estatisticamente significantes. 
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Tabela 3 – Taxa de mortalidade neonatal (TMN), de acordo com características 

maternas, assistenciais e do RN, segundo dados do SINASC e SIM, São Gonçalo, 

RJ, 2004 a 2010. 
 

Variáveis   Número de óbitos TMN  P 

  (N) (por mil nascidos vivos)  

Maternas    

Idade materna 

  

<0,001 

≤ 19 anos 162 10,80  

20-34 anos 400 7,05  

≥ 35 anos 85 11,16  

 

  

 

Escolaridade  

  

<0,001 

Menos de 4 anos 25 9,52  

4 a 11 anos 531 9,28  

12 e mais anos 91 4,67  

 

  

 

Primiparidade 

  

0,08 

Primípara 292 8,29  

Multípara 336 7,82  

 

  

 

Natimorto prévio 

  

<0,001 

Sem relato prévio 560 7,72  

1 ou mais 62 12,3  

 

  

 

Assistenciais    

Consultas de pré-natal 

  

<0,001 

≤ 3 165 37,10  

4 a 6 241 16  

≥ 7 236 3,99  

 

  

 

Tipo de Parto  

  

<0,001 

Cesariana 360 6,71  

Vaginal 286 11,45  

    

Neonatais     

    

Sexo   0,09 

Masculino 344 8,56  

Feminino 301 7,69  
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Cor da pele 

   

p< 0,001 

Branca 259 6,56  

Preta 28 14,74  

Parda 347 9,34  

    

Peso ao nascer    p<0,001 

Baixo peso (<2500g) 134 26,27  

Muito baixo peso (<1500) 289 362,61  

Peso > 2499 224 3,05  

    

Idade gestacional   p<0,001 

Menor que 32 semanas 267 368,78  

32-36 semanas 143 34,57  

37-41 semanas 233 3,14  

≥ 42 semanas 4 11,66  

    

Apgar 5º minuto   p<0,001 

Menor que 7 273 225,25  

≥ 7 338 4,38  

 

 

 

 

5.3. Causas básicas e evitabilidade 

 

Os capítulos XVI (afecções do período perinatal) e XVII (malformações 

congênitas) responderam por 78,3% e 18,5% dos óbitos neonatais, respectivamente 

(tabela 4). As demais causas foram: causas externas (7 casos, sendo 5 de 

sufocação/aspiração); pneumonia (4 casos), sífilis congênita (3 casos),  desnutrição e 

neoplasia (1 caso cada). Portanto, o maior componente da TMN foi o capítulo XVI, com 

6,4 óbitos por mil nascidos vivos no período estudado. 
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No capítulo XVI, as causas básicas mais frequentes foram: septicemia bacteriana 

não especificada (120 casos) e síndrome da angústia respiratória do recém-nascido (93 

casos). Por agrupamentos deste capítulo, os mais frequentes foram P20-P29 – 

transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal; P35-P39 – 

infecções específicas do período perinatal; e P00 a P04 – recém-nascido afetado por 

fatores maternos, complicações da gravidez, trabalho de parto e parto (tabela 4).  

No capítulo XVII, as malformações congênitas que mais frequentemente 

evoluíram para óbito foram as do aparelho circulatório, embora na maioria não 

especificada; as do sistema nervoso, destacando-se anencefalia e as do aparelho 

osteomuscular e respiratório. Também foram comuns malformações múltiplas e não 

especificadas (tabela 4).   

Para os óbitos neonatais precoces, a causa (categoria CID-10) mais frequente foi 

síndrome da angústia respiratória (17,2%), seguida de septicemia (11,6%) e asfixia ao 

nascer (5,2%). Para os óbitos tardios, a septicemia representou 35,4%, seguida da 

angústia respiratória (7,4%) e outras infecções do período perinatal (5,3%). 
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Tabela 4 – Causas de óbito neonatal, segundo dados do SINASC e SIM, São 

Gonçalo, RJ, 2004 a 2010. 

 
Causas básicas por capítulo e agrupamentos da CID-10 Total (%)  

 N=647 

Capítulo XVI 507 (78,4) 

P20-P29 Transtornos respiratórios/cardiovasculares específicos do p. perinatal 210 (32,5) 

P35-P39 Infecções específicas do período perinatal 142 (21,9) 

P00-P04 Feto e RN afetados por transtornos maternos, gravidez, t. de parto e parto 74 (11,4) 

P05-P08 Transtornos relacionados com a duração da gestação e crescimento fetal 27 (4,2) 

P90-P96 Outros transtornos originados no período perinatal  23 (3,6) 

P70-P74 Transtornos endócrinos/ metabólicos transitórios específicos do feto/ RN 14 (2,22) 

P75-P78 Transtornos do aparelho digestivos do feto e do RN 9 (1,4) 

P50-P61Transtornos hemorrágicos e hematológicos do feto e do RN 7 (1,1) 

P80-P83 Afecções comprometendo o tegumento e a regulação térmica do feto/ RN 1 (0,2) 

  

Capítulo XVII 120 (18,5) 

Q20-Q28 Malformações congênitas do aparelho circulatório 48 (7,4) 

Q00-Q07 Malformações congênitas do sistema nervoso 19 (2,9) 

Q65-Q79 Malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular  13 (2,0) 

Q30-Q34 Malformações congênitas do aparelho respiratório 10 (1,5) 

Q38-Q45 Outras malformações congênitas do aparelho digestivo 4 (0,6) 

Q60-Q64 Malformação congênitas do aparelho urinário 3 (0,5) 

Q90-Q99 Anomalias cromossômicas não classificadas em outra parte 3 (0,5) 

Q80-Q89 Outras malformações congênitas 20 

  

Outros capítulos 20 (3,1) 

  

 

 

 

Na tabela 5, em relação à classificação da Lista Brasileira, os 647 óbitos 

neonatais foram distribuídos em: redutíveis por adequada atenção à mulher na gestação 

(30,3%); redutíveis por adequada atenção à mulher no parto (11,9%); redutíveis por 

adequada atenção ao feto e recém-nascido (30,4%); reduzíveis por ações adequadas de 

diagnóstico e tratamento (0,6%); reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, 

vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde (1,1%); causas mal definidas (2,6%); e 
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demais causas - não claramente evitáveis (23%). Considerando o potencial de 

evitabilidade, a taxa de mortalidade neonatal por causas redutíveis em São Gonçalo foi 

de 6,06‰ (74% do total da TMN), determinada principalmente por óbitos redutíveis por 

adequada atenção ao recém-nascido e por adequada atenção à gestação.   

Se considerarmos apenas os bebês com mais de 1500g, o grupamento de óbitos 

redutíveis por atenção ao recém-nascido se destaca, com praticamente 40% dos óbitos.   

Quanto à TMN, foi de 3,8‰ (67% dos óbitos nesta faixa de peso). 

 

 

Tabela 5 – Classificação de evitabilidade (Lista brasileira), para todos os óbitos e 

aqueles com peso ≥1500g, segundo dados do SINASC e SIM, São Gonçalo, RJ, 2004 

a 2010. 

 

Causas evitáveis por adequada (s): Total (%) ≥1500g 

 647  358 

1.2.1 Atenção à gestação 196 (30,3) 82 (22,9) 

1.2.2 Atenção ao parto 77 (11,9) 66 (18,4) 

1.2.3 Atenção ao RN 197 (30,4) 143 (39,9) 

1.3 Ações de diagnóstico e tratamento 4 (0,6) 3 (0,8) 

1.4 Ações de promoção da saúde 7 (1,1) 7 (2,0) 

2. Causas mal definidas 17 (2,6) 0 

3. Demais causas (não claramente evitáveis) 149 (23) 57 (15,9) 
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5.4 Análise temporal  

 

5.4.1. Mudanças nas características populacionais 

 

Na Tabela 6 observa-se uma tendência crescente e estatisticamente significante 

de mulheres com idade maior ou igual a 35 anos, primíparas, com filhos mortos prévios, 

números de consultas no pré-natal igual ou maior que 7, parto cesáreo. Em 

contrapartida, houve queda significativa de mulheres nas demais faixas etárias, com 

filhos vivos prévios, na categoria de 4-6 consultas e com parto vaginal. Em relação à 

escolaridade observa-se tendência decrescente significante apenas de redução para a 

faixa de menos de quatro anos de estudo.  Na Tabela 7, as únicas mudanças 

estatisticamente significantes ocorreram em relação a aumento nos nascidos vivos de 

cor de pele preta, e, quanto ao peso ao nascer, queda do muito baixo peso e dos RN com 

peso igual/maior que 2500g, acompanhados do aumento da faixa entre 1500 e 2499g.  

 
 
 

5.4.2. Mudanças na Mortalidade neonatal  

 

A taxa de mortalidade neonatal variou de 7,7 por mil nascidos vivos em 2004 a 

7,8 em 2010, sem tendência temporal estatisticamente significante. 

 Na Tabela 6 observa-se tendência crescente e estatisticamente significante na 

taxa de mortalidade (TMN) entre as mulheres de 20-34 anos, e entre aquelas que 

possuem 1-3 filhos vivos. Só houve tendência decrescente significante da TMN entre as 

mulheres de alta escolaridade.  

 Na Tabela 7 observa-se tendência crescente e estatisticamente significante da 

TMN entre os bebês de cor da pele preta e idade gestacional abaixo de 32 semanas. 

Nenhuma categoria mostrou tendência decrescente. 
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Tabela 6 – Tendência percentual das características maternas e assistenciais e da 

mortalidade neonatal (por mil nascidos vivos) de acordo com características 

maternas e assistenciais. São Gonçalo, RJ, Brasil, 2004-2010. 

 
 Nascidos vivos Taxa de Mortalidade Neonatal 

Variáveis 2004 (%) 

N=12222 

2010 (%) 

N=9998 

MPA* (IC95%) 2004 (‰) 

N=94 

2010 (‰) 

N=78 

MPA 

(IC95%) 

       

Maternas       

Idade materna 

  

    

≤ 19 anos 19,32 18,32 -0,62** (-1,1; -0,1) 8,89 8,73 -3,8 (-15,7; 9,8) 

20-34 anos 71,93 71,0 -0,2** (-0,3; -0,1) 6,03 7,18 3,0** (0,8; 5,4) 

≥ 35 anos 8,75 10,7 2,7** (1,9; 3,5) 18,69 10,31 -10,5 (-21,6; 2,2) 

 

  

    

Escolaridade  

  

    

Menos de 4 anos 4,86 1,92 -14,1** (-16,2; -12,0) 10,10 10,42 4,5 (-21,0; 38,4) 

4 a 11 anos 69,70 71,45 -1,6 (-5,1; 2,0) 8,22 9,24 1,2 (-2,0; 4,4) 

12 e mais anos 25,44 26,62 6,6 (-4,0; 18,5) 5,79 3,76 -5,4** (-9,6; -1,1) 

 

  

    

Número de filhos vivos 

  

    

Nenhum 45,80 48,36 1,04** (0,8; 1,3) 7,17 6,88 -2,7 (-7,7; 2,6) 

1 -3 51,87 49,50 -0,8** (-1,1; -0,5) 6,98 8,56 9,2** (1,5; 17,4) 

4 ou mais 2,32 2,11 -7,1** (-10,9; -3,2) 32,61 8,66 -1,5 (-15,8; 15,2) 

       

Número de filhos mortos       

Nenhum 94,2 91,4 -1,1** (-1,6; -0,6) 6,99 7,42 0,42 (-2,4; 3,3) 

1 ou mais 5,8 8,5 15,7** (5,8; 26,5) 15.42 9.43 -5,32 (-10,4; 0,0) 

       

Assistenciais       

Pré-natal 

  

    

≤ 3 4,65 5,20 1,3 (-2,9; 5,7) 44,24 33,46 -1,2 (-4,2; 1,8) 

4 a 6 18,90 15,00 -8,5** (-16,3; -0,0) 13,46 20,83 4,0 (-5,3; 14,2) 

≥ 7 76,45 79,80 2,3** (0,4; 4,2) 4,08 3,64 -1,95 (-4,0, 7;1) 

       

Tipo de Parto        

Cesariana 64,22 72,34 1,9** (1,6; 2,3) 5,60 6,64 1,41 (-4,3; 7,5) 

Vaginal 35,78 27,66 -4,0** (-4,8; -3,3) 11,43 10,85 0,2 (-4,2; 4,8) 

 

  

    

*MPA – mudança percentual anual 

** p<0,05 
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Tabela 7 – Tendência percentual das características dos nascidos vivos e da 

mortalidade neonatal (por mil nascidos vivos) de acordo com características 

neonatais. São Gonçalo, RJ, Brasil, 2004-2010. 

 

 Nascidos vivos Taxa de Mortalidade Neonatal 

Variáveis 2004 (%) 

N=12222 

2010 (%) 

N=9998 

MPA* (IC95%) 2004 (‰) 

N=94 

2010 (‰) 

N=78 

MPA 

(IC95%) 

       

Sexo        

Masculino 50,7 51,3 0,03 (-0,2; 0,2) 8,23 7,99 -1,98 (-6,7; 2,9) 

Feminino 49,3 48,7 -0,0 (-0,2; 0,2) 7,14 7,39 2,10 (-1,7; 6,1) 

       

Cor da pele       

Branca 51,07 53,40 2,2 (-0,4; 5,0) 7,30 5,50 -2,07 (-7,0; 3,1) 

Parda  46,08 44,30 -2,4 (-5,1; 0,3) 7,61 9,60 1,4 (-2,4; 5,4) 

Preta 2,0 2,2 4,4** (1,3; 7,7) 16,66 22,72 8,5** (1,6; 15,9) 

       

Peso ao nascer 

  

    

< 1500g 1,06 0,91 -1,1 ** (-1,9; -0,2) 321,58 329,67 -1,2 (-4,2; 2,0) 

1500-2499g 6,22 6,74 1,1** (0,3; 2,0) 21,05 29,67 2,1 (-6,7; 11,1) 

≥ 2500g 92,43 92,07 -0,1** (-0,1; -0,0) 3,19 3,04 0,3 (-4,3; 5,1) 

 

  

    

Idade gestacional       

<32 sem 0,93 0,82 -3,0 (-8,6; 3,1) 333,33 402,43 2,8** (0,5; 5,2) 

32 a 36s 6dias 5,75 5,24 0,03 (-3,9; 4,1) 25,60 34,35 0,7 (-5,9; 7,7) 

≥ 37 sem 93,32 93,94 0,02(-0,2; 0,3) 3,33 2,87 -4,0 (-7,8; 0,0) 

       

Apgar 5 min       

<7 1,90 1,56 -3,67 (-8,5; 1,5) 145,37 187,09 3,9 (-5,9; 14,9) 

≥ 7 98,10 98,44 0,06 (-0,0; 0,1) 4,37 4,6 0,2 (-3,6; 4,3) 

       

*MPA – mudança percentual anual 

** p<0,05 
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5.4.3 Mudanças nas causas básicas e evitáveis de óbito neonatal e TMN 

  

A tabela 8 mostra a tendência dos óbitos de acordo com a causa básica e evitabilidade, 

entre 2004 e 2010.  Houve queda do número absoluto de óbitos neonatais neste período, 

embora a queda da TMN não tenha sido estatisticamente significativa para nenhum dos 

agrupamentos evitáveis. 

 Os óbitos classificados como evitáveis/ reduzíveis por adequada atenção ao feto 

e ao recém-nascido apresentaram aumento significativamente estatístico de 4,3% ao 

ano.  

 

Tabela 8 – Tendência percentual dos grupos de causas evitáveis e da mortalidade 

neonatal (por mil nascidos vivos), de acordo com as causas evitáveis. São Gonçalo, 

RJ, Brasil, 2004-2010. 

 

 Óbitos por grupo de causas  Taxa de Mortalidade Neonatal 

 2004 

 (%) 

N = 94 

2010  

(%) 

N = 78 

MPA* (IC95%) 2004 

 (‰) 

N = 94 

2010 

(‰) 

N = 78 

MPA 

(IC95%) 

       

Causas evitáveis por       

Atenção à gestação 30,85 32,05 -1,0 (-3,2; 1,2) 2,37 2,50 -1,3 (-4,1; 1,6) 

Atenção ao parto 17,02 6,41 -6,1 (-16,1; 5,0) 1,31 0,50 -6,3 (-15,3; 3,7) 

Atenção ao feto/RN 25,53 33,33 4,3**(1,1; 7,6) 1,96 2,60 3,8 (-1,9, 9,9) 

Não claramente 

evitáveis 
21,28 26,92 

1,6 (-3,7; 7,3) 1,60 2,10 1,8 (-3,9; 7,9) 

Outras/mal definidas 5,32 1,28 -13,7 (-37,8; 19,8) 0,41 0,10 -10,9 (-38,9; 29,2) 

       

*MPA – mudança percentual anual 

** p<0,05 
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6 DISCUSSÃO 

 

O estudo sobre o município de São Gonçalo evidenciou resultados semelhantes 

aos nacionais, do ponto de vista demográfico, porém um descompasso quanto à 

mortalidade neonatal. Apesar da TMN em São Gonçalo no período estudado – 8,15‰ – 

ser menor que a nacional à época (MS, 2014), não houve redução temporal, enquanto no 

Brasil, caiu de 14,2‰ para 11,1‰ no mesmo período do estudo. Além disto, tanto as 

taxas globais como a evolução temporal da TMN foram diferenciadas por características 

maternas e da assistência.  

Em termos de transição demográfica, a redução do número absoluto de 

nascimentos, principalmente entre aquelas mulheres com filhos prévios, teve o mesmo 

padrão da tendência nacional (MS, 2014). Houve mudança da estrutura etária das 

mulheres estudadas, com o aumento na faixa igual ou superior a 35 anos e redução 

discreta de adolescentes. Estas mudanças também foram observadas em outras cidades 

do país, em períodos semelhantes, como Campinas, SP (MORCILLO et al., 2010), 

Porto Alegre, RS (HERNANDEZ et al., 2011), Niterói, RJ (ROZARIO et al., 2014) e 

Salvador, BA (GONÇALVES et al., 2015). As faixas etárias extremas tiveram maiores 

taxas de mortalidade neonatal, sem alteração temporal significante. Em contrapartida, 

para a faixa de 20-34 anos, embora a TMN fosse menor, houve aumento significante 

entre 2004 e 2010. Outros estudos sobre tendência têm apontado redução temporal da 

TMN, mas sem especificar a faixa etária (GONÇALVES et al., 2015). Hernandez et al., 

(2011) estudando tendência da taxa de mortalidade infantil, observou em Porto Alegre 

redução significante para todas as faixas de idade materna, exceto > 35 anos, no período 

de 1996-2008. Sabe-se que adolescentes e mulheres mais velhas têm maiores riscos de 

desfechos perinatais desfavoráveis, mesmo controlando para fatores socioeconômicos 

(GANCHIMEG et al., 2014; LAOPAIBOON et al., 2014), e no caso das adolescentes, 
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também foram relatados menores índices de utilização de intervenções benéficas para o 

recém-nascido pré-termo, como corticoides (GANCHIMEG et al., 2014). Será 

importante avaliar quais os fatores específicos que têm impactado, em São Gonçalo, os 

óbitos neonatais nestes grupos etários. 

A melhora real nos níveis educacionais no município durante este período foi 

pequena, mais destacada na diminuição da faixa de baixa escolaridade (menos de quatro 

anos de estudo). No Brasil, como em outros países, o número de anos de estudo 

aumentou entre as mulheres nas últimas décadas (GAKIDOU et al., 2010). A 

escolaridade materna elevada é um forte fator protetor para vários desfechos da saúde 

da criança, destacando-se a mortalidade infantil (GAKIDOU et al., 2010; GARCIA & 

SANTANA, 2011). Além de ser cerca de duas vezes menor entre as mulheres com mais 

de 12 anos de estudo, a taxa de mortalidade neonatal em São Gonçalo só apresentou 

queda significante neste grupo, acentuando a desigualdade no período estudado. 

Em relação à cor da pele, medida no período pela informação do recém-nascido, 

a taxa de mortalidade neonatal apresentou um gradiente, em que a TMN da cor parda foi 

50% maior que a da cor branca e a da cor preta mais que o dobro. Como agravante, a 

TMN nos bebês de cor da pele preta teve tendência de aumento de 8,5% ao ano. No 

Brasil, a variável raça/cor tem sido considerada uma das variáveis na análise de 

desigualdades da saúde infantil, mesmo quando controlada para outras variáveis 

socioeconômicas (MATIJASEVICH et al., 2008; NYARKO et al., 2013).  

Quanto à variável pré-natal, observa-se discreto aumento, porém significativo, 

das mulheres com mais de sete consultas de pré-natal. Viellas et al., (2014), em 

pesquisa realizada em todo território nacional, verificou que a região sudeste, onde se 

localiza São Gonçalo, teve o melhor resultado em relação ao número de consultas. No 

entanto, avaliando por escolaridade, o percentual de mulheres de São Gonçalo com 
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menos de 4 anos de estudo que alcançou sete consultas foi apenas 51,3% (dados não 

mostrados em tabela), sugerindo desigualdades no acesso e diminuindo a possibilidade 

do pré-natal reverter os riscos maternos e reduzir a mortalidade neonatal (KASSAR et 

al., 2013). A taxa de mortalidade neonatal foi inversamente proporcional ao número de 

consultas e não se modificou entre 2004 e 2010, de acordo com esta categorização. 

A análise do tipo de parto evidencia que, em São Gonçalo, foi realizado mais 

que o dobro de partos cesáreos, em relação aos vaginais, com aumento significativo ao 

longo dos anos estudados. No estudo Nascer no Brasil, comparando a preferência inicial 

e final da via de parto, revelou-se que a preferência das mulheres pelo parto vaginal não 

foi apoiada ou incentivada pelos profissionais (DOMINGUES et al., 2014). Os 

resultados em São Gonçalo sugerem que o modelo obstétrico com medicalização 

excessiva (PATAH & MALIK, 2011) também foi predominante, propiciando o 

aumento de cesarianas. A taxa de mortalidade neonatal foi maior entre os nascidos vivos 

de parto vaginal, comparados aos de cesariana, sem alterações no período. Este 

resultado está provavelmente ligado a um viés de indicação das cesáreas, para mulheres 

de alto risco, como mostrado em outros estudos (MOLINA et al., 2015; YE et al., 

2015), mas os dados do SINASC não permitem aprofundar esta análise. 

Adicionalmente, em São Gonçalo, esta via de parto foi mais frequente em mulheres 

brancas, com alta escolaridade (dados não mostrados), grupos de menor risco para o 

óbito neonatal. O estudo de Lansky et al (2014) não detectou associação com via de 

parto e a taxa de mortalidade neonatal encontrada para os bebês de parto vaginal – 

12,3‰ -  foi semelhante à de São Gonçalo. 

Quanto às características proximais dos óbitos, a concentração dos óbitos nas 

primeiras 48h de vida, em bebês nas faixas mais baixas de peso e idade gestacional foi 

um achado corroborado em nível nacional (LANSKY et al., 2014;.  Para a variável peso 
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ao nascer, em todas as categorias, não houve alteração temporal significante quanto à 

taxa de mortalidade neonatal. Em contrapartida, a variável idade gestacional apresentou 

aumento significativo na TMN para a categoria <32 semanas, sugerindo deficiências da 

assistência neonatal no município. 

O percentual total de óbitos neonatais evitáveis em São Gonçalo foi elevado – 

74,3%, comparável aos encontrados nos estudos com a classificação SEADE e, mais 

recentemente, com a mesma metodologia da Lista Brasileira (LOURENÇO et al., 2013; 

NASCIMENTO et al., 2014; e GAIVA et al., 2015), em diferentes localidades do 

Brasil. Todos estes estudos usaram a população completa de óbitos neonatais, sem 

categorizar por peso ao nascer.  

Em São Gonçalo, ficaram praticamente empatados os grupamentos de causas 

redutíveis por atenção ao recém-nascido e atenção à gravidez. No primeiro, a causa 

básica mais relatada foi a septicemia bacteriana do RN (120 casos no período) e no 

segundo, a síndrome da angústia respiratória do RN (93 casos). Lourenço et al. (2013) 

relataram que em primeiro lugar, com 38%, ficaram os óbitos neonatais evitáveis por 

adequada atenção ao feto e ao recém-nascido, com predomínio de causas relacionadas 

aos transtornos respiratórios e cardiovasculares. Em segundo lugar, as causas reduzíveis 

por adequada atenção à mulher na gestação e no parto com 44%. Gaiva et al. 

encontraram a mesma sequência, com percentuais de 58,3% e 26,7%. No grupamento 

de atenção ao recém-nascido, as causas mais frequentes foram transtornos respiratórios 

e infecção. Embora a causa de óbito predominante seja discordante, os principais 

grupamentos de causas evitáveis são compatíveis com o atual estudo. Deve ser 

ressaltado que a septicemia bacteriana é um diagnóstico pouco específico, mas validado 

pelas regras de seleção da CID 10, ao contrário da prematuridade, que teria sido a 

“causa básica” da maior parte dos óbitos. 
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Poucos estudos têm avaliado as causas evitáveis de mortalidade neonatal, apesar 

de ser o principal componente da mortalidade infantil. Neste mesmo período, os dados 

nacionais mostraram para mortalidade neonatal, redução de todas as categorias, sendo a 

maior queda para causas relacionadas à atenção ao RN – cerca de 4% anualmente, e a 

menor, para causas relacionadas à atenção da gestante, 2,4% (DATASUS, 2016).  

 Como principal limitação do trabalho, apontamos as deficiências na qualidade 

do SIM e prováveis erros de classificação de causa básica, já relatados em estudos 

nacionais (ROMERO & CUNHA, 2006; BARBUSCIA et al., 2011; SILVA et al., 2013; 

SILVA et al., 2014; SANTOS et al., 2014). Quanto à completitude, a estratégia de 

linkage com a base do SINASC é eficaz em recuperar a informação da maioria das 

variáveis e tem sido fundamental nos estudos de mortalidade infantil no país (MAIA et 

al., 2015). Quanto à qualidade do preenchimento da causa básica, por se tratar de uma 

base com grande número de óbitos, não foi possível fazer recuperação de prontuários e 

validar os resultados. No entanto, a análise temporal mostrou certa estabilidade das 

causas básicas, sugerindo erros não diferenciais. 

 Concluindo, o município de São Gonçalo, apesar de localizado em região 

metropolitana na região Sudeste, apresentou no período de 2004 a 2010, estagnação da 

taxa de mortalidade neonatal, alto percentual de óbitos evitáveis e piora da taxa de 

mortalidade em alguns grupos mais vulneráveis.  

 No contexto dos serviços de saúde, é necessário ampliar e qualificar o 

atendimento à gestante e ao recém-nascido, como identificado pelo perfil de causas 

evitáveis e avançar na análise por comitês de mortalidade infantil. 

 No âmbito da pesquisa, a avaliação dos anos posteriores a 2011 se impõe, para 

identificar se houve mudanças com a implantação da Rede Cegonha e outras políticas 

de saúde da mulher e da criança. 
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ANEXO (Lista Brasileira, 2007, atualizada em 2010) 
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