
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalidade neonatal no município de Barra Mansa, RJ, 2001 

a 2011 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Profª Orientadora: Sandra Costa Fonseca 

 

Mestranda: Isabela Corrêa Barreto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 



1 

 

ISABELA CORRÊA BARRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO SOBRE MORTALIDADE NEONATAL NO MUNICÍPIO 

DE BARRA MANSA, RJ, 2001 A 2011 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Saúde da Comunidade, Pós 

Graduação em Saúde Coletiva para obtenção de título de 

Mestrado em Saúde Coletiva. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Sandra Costa Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2014 



2 

 

 

 

 

B273 
 

Barreto, Isabela Corrêa  

   Estudo sobre mortalidade neonatal no 

município de Barra Mansa, RJ, 2001 a 2011 / 

Isabela Corrêa Barreto.- Niterói, 2014. 

 63 f. 

 

Orientador: Sandra Costa Fonseca 

 

Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) –   

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de 

Medicina, 2014.        

   1. Atestado de Óbito. 2. Declaração de 

Nascimento. 3. Mortalidade Infantil. 4. 

Mortalidade Neonatal Precoce. 5. Estudos de 

Séries Temporais. 6. Sistemas de Informação em 

Saúde. I. Titulo. 

                                  

                                      CDD 312.23 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a Deus por realizar um sonho, fortalecer nos momentos mais difíceis e 

colocar pessoas especiais que tanto me ajudaram. 

 

À Professora Doutora Sandra Costa Fonseca pela orientação, carinho, paciência, 

dedicação e amizade. 

 

Aos meus pais Lorena e Romeu, irmãos e familiares por todo estímulo e apoio. 

 

Ao meu esposo Júnior pelo companheirismo, amor e dedicação. 

 

Ao meu bebê que está a caminho e aos meus enteados Neto e Enzo. 

 

À Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa, através dos Gestores Dr. Wilton Neri, 

Amélia Leonarda e Jonathan Marins por acreditarem que o investimento na formação do 

profissional pode melhorar a qualidade de vida dos munícipes.    

 

Aos serviços de Vigilância em Saúde, Arquivo de Prontuários e Central de Veículos da 

Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa por estarem sempre dispostos a ajudar. 

 

Aos meus amigos, em especial Ana Lúcia, Professoras Sheila e Sueli. 

 

A todos que de forma direta ou indireta colaboraram com a realização deste projeto de 

vida. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

RESUMO 

 

Barreto IC. Mortalidade Neonatal no Município de Barra Mansa, RJ, 2001 a 2011.  

 

 

Apesar da importante redução da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os 

óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. É 

importante verificar as causas básicas e as características e epidemiológicas destes 

óbitos, em nível local, para planejar as ações de saúde. 

Foi realizado estudo descritivo, avaliando características dos óbitos neonatais, no 

contexto da atenção materno-infantil em Barra Mansa, RJ, no período de 2001 a 2011. 

Foram usados dados secundários, provenientes de declarações de nascido vivo e de 

óbito, além de revisão de prontuários. Estas fontes de dados foram avaliadas quanto à 

sua confiabilidade e validade, antes de se proceder à análise. 

Encontrou-se uma qualidade muito boa nos dados da declaração de nascido vivo, e 

ainda algumas deficiências na declaração de óbito. Após revisão e relacionamento dos 

dados, foi possível completar várias informações e conhecer melhor as causas básicas 

de óbito neonatal. 

O município apresentou queda significativa da TMN entre 2001 e 2006 (12,9% ao ano), 

mas houve inversão do padrão a partir de 2007. A TMN precoce foi a responsável pelo 

padrão da TMN, com redução anual de 20,2% (IC95%: -31,3; -7,4) e tendência a 

aumento na segunda metade do período, que também se mostrou significativa (aumento 

anual de 12,4%; IC95%: 4,4; 20,9). As taxas de mortalidade foram mais elevadas em 

mulheres pardas/ pretas, com baixa escolaridade e com mais de 35 anos. 

As causas básicas predominantes resultantes da revisão e análise sofreram mudanças, 

destacando: prematuridade, afecções maternas e complicações da gravidez e 

malformações congênitas. 

Espera-se que estes dados subsidiem com uma linha de base, o monitoramento da 

mortalidade neonatal em Barra Mansa, facilitando o planejamento das ações de saúde da 

mulher e da criança. 

 

Descritores: Atestado de Óbito. Declaração de Nascimento. Mortalidade Infantil. 

Mortalidade Neonatal Precoce. Estudos de Séries Temporais. Sistemas de Informação 

em Saúde.
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ABSTRACT 

 

Barreto IC. Neonatal Mortality in Barra Mansa, RJ, 2001 to 2011.  

 

 

Despite infant mortality reduction in Brazil, in last decades, neonatal deaths have had a 

slower decay, less than desired. It is paramount to investigate causes and 

epidemiological characteristics of these deaths, locally, in order to plan health care. 

We performed a descriptive study, evaluating neonatal deaths, in maternal and child 

care context, in Barra Mansa, RJ, from 2001 to 2011. We used secondary data, from 

birth certificate and death certificate, plus medical records review. We did a reliability 

and validity analysis, considering these data sources. 

The birth certificates had very good completion but we found still inconsistencies in 

death certificates. After review and data linkage, we managed to fill missing data e and 

we could have a better analysis of neonatal deaths.  

Barra Mansa showed a statistical significant decline in neonatal mortality between 2001 

and 2006 (12.9% annual change), but a reverse pattern from 2007 on. Early neonatal 

mortality was responsible for this behavior, falling down 20.2% annually between 2001 

and 2005 and showing an up rise in the second half of the period (12.4% annual change; 

CI95%: 4.4; 20.9). Neonatal mortality rates were more elevated in black women, those 

with low education level and older women. 

After review and analysis, main causes of death changed, focusing on: preterm delivery, 

maternal conditions, pregnancy complications and congenital malformations.  

We hope these data can provide a baseline for neonatal mortality surveillance in Barra 

Mansa, helping planning of health care interventions. 

 

Key words: Death certificate – Birth certificates – Infant Mortality – Early neonatal 

mortality – Time series studies – Health Information Systems  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o arranjo organizacional do Estado brasileiro 

que dá suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e traduz em ação os 

princípios e diretrizes dessa política. Os princípios doutrinários que conferem ampla 

legitimidade ao sistema são: a universalidade, a integralidade e a equidade (Freitas et al, 

2006).  

Ao vivenciar a estratégia saúde da família durante oito anos e gerenciar o 

PAISMCA (Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, da Criança e 

Adolescente) durante três anos na Secretaria Municipal de Saúde do município de Barra 

Mansa-RJ, ficou notório para mim que garantir os princípios doutrinários do SUS, 

garantir uma assistência de qualidade à mulher no ciclo gravídico – puerperal contribui 

de forma decisiva nas condições de saúde da mulher e da criança.  

O estudo foi motivado pela percepção de se priorizar as ações voltadas à saúde 

materna e infantil por meio dos indicadores de saúde que desafiam os gestores das três 

esferas de gestão e a sociedade. Outro fator decisivo foi a participação na coleta de 

dados em outra pesquisa na área perinatal no ano de 2011. 

O atual projeto de dissertação é parte do projeto “Estudo sobre nascidos vivos, 

mortalidade neonatal e near miss neonatal em municípios do Estado do Rio de Janeiro”, 

desenvolvido pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto de Saúde da 

Comunidade. 

Neste trabalho, estudamos a mortalidade neonatal no período de 2001 a 2011, 

privilegiando o último trimestre, após mudanças na Secretaria de Saúde de Barra Mansa 

e na perspectiva da implantação da Rede Cegonha. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1. Mortalidade infantil e neonatal no mundo 

 

A mortalidade infantil é um indicador do desenvolvimento de um país, e uma 

evidência eloquente de suas prioridades e de seus valores. Investir na saúde das crianças 

e de suas mães não é apenas uma exigência de direitos humanos, mas também uma 

sólida decisão econômica e um dos caminhos mais seguros que um país pode tomar em 

direção a um futuro melhor. (UNICEF, 2012).  

A mortalidade infantil compreende dois componentes: mortalidade neonatal (de 

0 a 27 dias de vida completos) e mortalidade pós-neonatal (de 28 a 364 dias de vida 

completos) (OMS, 2004). 

Por sua vez, a mortalidade neonatal é estudada em suas duas faixas etárias: 

mortalidade neonatal precoce que compreende o período de 0 a 06 dias de vida e a 

mortalidade neonatal tardia que compreende o período de 07 a 27 dias (Bittencourt et 

al., 2013).  

Observa-se mundialmente que, à medida que a mortalidade infantil declina, a 

contribuição da mortalidade no período neonatal aumenta.  (United Nations, 2012). Nas 

duas últimas décadas, quase todas as regiões do mundo tiveram menor velocidade de 

redução da mortalidade neonatal do que a pós-neonatal e, globalmente, da mortalidade 

na infância (< 5 anos), como visualizado na figura 1 (WHO, 2012). 

 

Figura 1: Redução das taxas de mortalidade na infância e neonatal, 1990-2015 
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                   Fonte: WHO,2012. 

Knippenber et al. (2005) observaram que os bebês nascidos nos países mais 

pobres têm o maior risco de morte, e dentro destes países, a taxa de mortalidade 

neonatal (TMN) das famílias mais pobres é cerca de 20 a 40% mais alta que entre as 

mais abastadas. Estas desigualdades persistem, conforme registrado no relatório 

mundial da infância de 2012 (UNICEF, 2012). 

 Na tabela 1, observa-se que nos últimos 20 anos a taxa de mortalidade infantil 

vem diminuindo no mundo. Nos países industrializados a mortalidade infantil é pequena 

se comparada aos países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A taxa de 

mortalidade infantil é maior na África Ocidental e Central e menor em países 

industrializados.  

Nos países em desenvolvimento e nos países menos desenvolvidos a taxa de 

mortalidade de menores de cinco anos ainda é alta, sendo o maior contribuinte o óbito 

neonatal. A taxa de analfabetismo é alta nos países menos desenvolvidos, podendo esse 

indicador estar associado à mortalidade infantil.  

 

 

Tabela 1 – Indicadores de mortalidade infantil e fatores socioeconômicos relacionados, 1990 e 

2010. 

 

Fonte: adaptado de UNICEF, 2012. 

 

 Muitos dos fatores de risco para mortalidade neonatal pertencem a uma cadeia 

causal complexa, na qual crescimento intrauterino, duração da gestação e peso ao nascer 

são determinantes proximais do desfecho óbito (Lima et al. 2008). 

O baixo peso ao nascer é uma preditor das causas proximais das mortes 

neonatais. Aproximadamente 15% dos recém-nascidos pesam menos de 2.500 g, 
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proporção que varia de 6% nos países desenvolvidos para mais de 30% em algumas 

partes do mundo. Os principais fatores proximais para o baixo peso ao nascer são o 

nascimento prematuro e o crescimento intrauterino restrito, isolados ou combinados 

(Adams, 2009).  

Globalmente, as principais causas diretas de morte neonatal são complicações do 

parto prematuro (28%), infecções graves (36% - incluindo sepse / pneumonia [26%], 

tétano [7%], diarréia [3%]) e asfixia (23%) (Lawn et al., 2005; Oestergaard et al., 2011). 

Esta distribuição é variável entre os diferentes países. Em países cuja taxa de 

mortalidade é muito alta, quase 50% das mortes são devido à infecção grave, tétano e 

diarreia. Naqueles cuja taxa de mortalidade infantil é baixa, sepse e pneumonia são 

responsáveis por menos de 20% das mortes, e tétano e diarreia são quase inexistentes 

como causas de morte neonatal (Lawn et al., 2005). 

Segundo o UNICEF (2013), a distribuição global das mortes neonatais por causa 

em 2012 teve 34% dos óbitos por complicações do parto prematuro, 24% por 

complicações intraparto, 26% causas infecciosas e 9% malformações congênitas. 

Comparado ao período anterior, houve queda das doenças infecciosas e a prematuridade 

aumentou relativamente. 

 

Figura 2: Distribuição global de óbitos neonatais, por causa, 2012. 

 

 

                                                  Fonte: UNICEF, 2013. 
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1.2. Mortalidade infantil e neonatal no Brasil 

 

Apesar da importante redução da mortalidade infantil no Brasil nas últimas 

décadas, os óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. 

Tais mortes ainda ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às 

ações dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-

nascido (Ministério da Saúde, 2012).  

O decréscimo anual da mortalidade neonatal entre 2000 e 2008 (3,2% ao ano) 

foi menor que o da mortalidade pós-neonatal (8,1%). As mortes neonatais 

representaram 68% da mortalidade infantil em 2008 (Victora et al., 2011). Desse modo, 

os óbitos neonatais passaram a ser o principal componente da mortalidade infantil no 

Brasil, atualmente responsável por mais da metade dos óbitos no primeiro ano de vida.  

Dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2013a), 

descrevem para o Brasil em 2011 os seguintes dados: a taxa de mortalidade na infância 

diminuiu, e o óbito neonatal representa 71% desses óbitos. A gravidez na adolescência é 

um indicador importante, pois, de 1000 adolescentes, 71 ficaram grávidas, podendo esse 

indicador estar associado às condições de saúde da mulher durante a gestação e aos 

óbitos neonatais.  

 

Tabela 2 – Indicadores de saúde materno infantil, Brasil, 2011 

 
População Total      196.655.000 

População de menores de 5 anos 15.156.000 

Nascimentos 3.023.000 

Registro de Nascimento (%) 93 % 

Total de mortes de menores de cinco anos  55.000 

Morte neonatal: % de todas as mortes de menores de 05 anos 71% 

Taxa de mortalidade neonatal (por mil nascidos vivos) 10‰ 

Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 14‰ 

Taxa de natimortalidade (por mil nascimentos) 10‰ 

Razão de mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos) 56 

Taxa de fecundidade total (por mulher) 1,8 

Taxa de gravidez na adolescência (por 1000 adolescentes) 71 

Fonte: adaptado de UNICEF, 2013. 

 

 No Brasil, a maioria dos partos ocorre em ambiente hospitalar e metade dos 

óbitos infantis acontece durante a primeira semana de vida; sendo assim, questões 

relacionadas à qualidade do atendimento em serviços de saúde são relevantes para 

reduzir ainda mais a mortalidade infantil (Pileggi et al., 2010). 
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O Manual de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal e Atuação em 

Comitês de Mortalidade (Bittencourt et al., 2013), demonstra a tendência da mortalidade 

infantil por componente no Brasil no período de 1990 a 2008 conforme gráfico abaixo:  

 

Figura 3 – Taxa de mortalidade infantil e seus componentes (por mil nascidos vivos). 

Brasil, 1990 a 2008 

 

 

Fonte: EaD/ENSP (2013) 

 

Como já citado, nas últimas décadas houve no Brasil uma redução da 

mortalidade infantil sendo diferenciada nos três componentes. No período de 1990 a 

2008, a taxa de mortalidade neonatal precoce apresentou uma queda de 43,5%, 

passando de 17,7 para 10,0 óbitos por mil nascidos vivos. A taxa de mortalidade 

neonatal tardia apresentou uma queda de 44,4%, passando de 5,4 para 3,0 óbitos por mil 

nascidos vivos e a taxa de mortalidade pós-neonatal apresentou uma redução de 75,0%, 

passando de 24,0 óbitos por mil nascidos vivos para 6,0 óbitos por mil nascidos vivos. 
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1.2.1 Tendências da mortalidade neonatal no Brasil 

 

Poucos estudos têm avaliado, no Brasil, a tendência temporal de mortalidade 

neonatal.  O estudo realizado em São Luis, Maranhão, por Ribeiro e Silva em 2000 

detectou um aumento da mortalidade neonatal, principalmente no componente neonatal 

precoce. Houve um aumento expressivo a partir de 1995 no coeficiente de mortalidade 

neonatal, apontando uma queda na qualidade da assistência obstétrica e neonatal.  

No estudo realizado por Victora e Barros em 2001 sobre a mortalidade infantil 

por causas perinatais no Brasil, os autores analisam que a mortalidade infantil diminuiu 

no Brasil, sendo que a mortalidade pós-neonatal tende a cair mais rápido do que a 

mortalidade neonatal.  

Santos et al. (2008) avaliaram a mortalidade infantil em três coortes de base 

populacional em Pelotas e apresentam que desde o início da década de 1980, o 

município vem apresentando uma melhora progressiva na taxa de mortalidade infantil, 

que, de 33,2 passou para 15,1 óbitos por mil nascidos vivos em 2004. Na década de 

1990 houve uma estabilização da taxa de mortalidade infantil nos seus dois 

componentes (neonatal e pós-neonatal).  

Zanini et al. (2009), avaliaram a tendência da mortalidade infantil no Rio Grande 

do Sul no período de 1994 a 2004 e demonstram que houve um decréscimo de 1,2% da 

mortalidade neonatal, sendo que a mortalidade neonatal precoce diminuiu 1,9% e a 

mortalidade neonatal tardia teve um aumento não significativo de 1%.  

 

 

1.2.2 Informação sobre estatísticas vitais no Brasil 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2012), entre os eventos vitais relacionados à 

saúde, os registros sistemáticos da morte e do nascimento são os mais antigos. O 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) foi implantado em 1975 e o Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) em 1990, ambos com objetivo de 

centralizar informações sobre os óbitos e os nascimentos de todas as unidades 

federadas.  

Um registro de evento vital deve servir tanto para fins legais quanto estatísticos. 

Por esta razão é oportuno avaliar as características no preenchimento das informações 

de nível nacional e local (WHO, 2013b). 
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No Brasil, os médicos têm responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento, 

pela assinatura e pelas informações registradas em todos os campos das declarações de 

óbitos. As informações fornecidas são utilizadas na produção das estatísticas de 

mortalidade e conduzem ao conhecimento do perfil saúde-doença possibilitando a 

definição de prioridades de políticas públicas em saúde (Ministério da Saúde, 2011a).   

A emissão da declaração de nascido vivo é da competência e responsabilidade 

dos profissionais de saúde responsáveis pela assistência ao parto ou ao recém-nascido, e 

parteiras (reconhecidas e vinculadas às unidades de saúde). Para o preenchimento da 

DN devem ser privilegiadas as informações prestadas pela puérpera, pelos profissionais 

de saúde presentes na sala de parto e as constantes nos prontuários e anotações 

pertinentes (Ministério da Saúde, 2011b).  

A produção dos dados e a sistematização das informações devem ser realizadas 

de forma cotidiana pelas áreas técnicas das secretarias de saúde e gestores dos serviços 

de saúde da atenção básica, urgências e hospitais. Os responsáveis pela vigilância 

devem monitorar e acompanhar sistematicamente os indicadores da assistência 

obstétrica, neonatal e de saúde da criança, tanto do processo assistencial quanto de 

resultados da atenção (Ministério da Saúde, 2009). 

Dessa forma, tanto as declarações de óbito quanto as declarações de nascidos 

vivos precisam ser corretamente preenchidas, de modo que as informações delas 

extraídas estejam perfeitamente ligadas com as estratégias e indicadores sugeridos pelas 

análises da situação de saúde no país.  

 No relatório da OMS (WHO, 2013b) sobre o fortalecimento do registro civil e 

das estatísticas vitais, recomenda-se usar as informações das causas de mortes de várias 

maneiras para avaliar a saúde local, regional e nacional. Podem-se orientar as 

prioridades de programas de intervenção, monitorar o impacto dos programas de saúde 

pública, alocar e distribuir recursos no setor saúde e identificar as áreas que requerem 

investigação epidemiológica.  

O mesmo relatório defende que a codificação da mortalidade deve ser de boa 

qualidade e é essencial para determinar corretamente os padrões de causas de mortes de 

um país, região ou população.  

A codificação de mortalidade é uma tarefa específica que exige uma formação 

sólida e baseia-se na informação fornecida na declaração de óbito. Certificação e 

codificação são funções distintas, mas estreitamente relacionadas e essenciais para a 

geração de dados confiáveis e úteis sobre as causas de morte (WHO, 2013b).  
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1.2.3 Qualidade da informação sobre óbito infantil e neonatal no Brasil 

  

Os estudos de Nobre et al. (1989), Carvalho et al. (1990 ) e Niobey et al. (1990) 

foram realizados antes da existência do SINASC e ainda com a CID-9 vigente. O 

primeiro identificou baixa concordância (menos que 30%) entre as causas básicas de 

óbito na cidade de Pelotas, no ano de 1982, considerando óbitos de crianças entre 7 e 

364 dias. Foi constatada superestimação do diagnóstico “septicemia”. No segundo e no 

terceiro estudos foram avaliados cerca de 1500 óbitos infantis ocorridos na região 

metropolitana do RJ, entre 1986-1987. Apenas 20,3% dos óbitos neonatais e 45,4% dos 

pós-neonatais tinham a causa básica preenchida corretamente na declaração original. 

Tiveram preenchimento muito ruim todos os campos analisados da DO: intervalo de 

tempo (ausente em mais de 90%); necropsia (ausente em 42%), idade da mãe (ausente 

em 30%), instrução da mãe (ausente em 40%). A concordância na determinação da 

causa básica foi regular, com kappa de 62%. 

Estudos mais recentes sobre qualidade da informação no óbito infantil têm 

constatado que o SIM mantém sérios problemas, desde instruções confusas no manual 

para informação ignorada, má classificação da ocupação materna, e elevada proporção 

de incompletitude da informação, principalmente para as variáveis cor/raça, 

escolaridade materna, filhos tidos (vivos e mortos), idade materna, duração da gestação 

(Vanderlei et al., 2002a; Santa-Helena et al., 2003; Romero e Cunha, 2007; Costa e 

Frias, 2011). Mesmo o peso ao nascer, considerada um indicador relevante na área 

materno-infantil, tem um percentual elevado de incompletitude. Além disto, estudos que 

fazem linkage de Declarações de óbito com declarações de nascido vivo falham em 

completar os pares, mostrando inconsistências na informação entre os dois sistemas 

(Silva et al., 2009; Morais et al., 2011; Rafael et al., 2011).  

No Manual de Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal e Atuação em 

Comitês de Mortalidade (Bittencourt et al., 2013), a proporção de informações faltantes 

em algumas variáveis do SIM em todas as regiões do Brasil mostra que o problema de 

incompletitude persiste, com diferenças regionais: 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabela 3: Proporção (%) de informações faltantes em algumas variáveis do SIM, Brasil (2008) 

Variáveis do SIM Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região 

Sudeste 

Região  

Sul 

Região Centro 

- Oeste 

Brasil 

Cor /raça 7,6 20,0 10,1 4,6 9,2 12,5 

Idade da mãe 16,5 21,6 22,3 7,8 21,5 19,7 

Escolaridade da mãe 23,9 30,5 28,0 11,8 26,6 26,5 

Duração da gestação 12,7 18,1 16,1 6,2 15,1 15,2 

Tipo de gravidez 11,5 16,4 14,6 5,5 14,3 13,8 

Tipo de parto 12,3 17,3 15,9 6,3 15,0 14,8 

Peso ao nascer 17,2 20,8 17,7 5,9 16,6 17,4 

Óbito em relação ao parto 16,8 21,5 19,2 7,1 19,4 18,4 

Fonte: Bittencourt et l., EAD\ENSP (2013) 

 

No entanto, o estudo de Romero e Cunha destaca que, no âmbito do óbito 

infantil, o óbito neonatal, especialmente o neonatal precoce, tem apresentado menor 

chance de incompletitude, principalmente para as variáveis: peso ao nascer, semanas de 

gestação e tipo de parto. Por outro lado, a variável raça/cor tem maior chance de ser mal 

preenchida.  

Selecionamos sete estudos específicos sobre qualidade da informação do óbito 

neonatal no Brasil, nos últimos 20 anos.  

Carvalho e Silver (1995) foram precursoras nesta avaliação, analisando as 

principais causas de morte neonatal constantes nas declarações de óbitos da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro entre 1986 e 1987. Constataram problemas na 

confiabilidade da declaração da causa básica de óbitos neonatais. Após a correção, 

elevou-se a proporção considerada reduzível (58%), pois as causas maternas, antes 

subestimadas, passaram a ter a maior contribuição. 

Estudo realizado por Sarinho et al. (2001) apontou que, antes da reavaliação dos 

prontuários, as principais causas básicas identificadas nas DO foram prematuridade e 

hipóxia, seguidas por afecções e complicações maternas, malformações congênitas e 

complicações da placenta e parto. Após a reavaliação dos prontuários as causas 

maternas passaram a ter maior frequência (39,64%), seguidas pelas malformações 

congênitas (18,16%), e complicações de placenta e do parto. Os autores concluíram que 

as causas básicas dos óbitos não estão sendo relatadas de maneira adequada pelos 

médicos pediatras, sendo importante a realização de treinamento para estes profissionais 

no preenchimento das declarações de óbito. 
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 Vanderlei et al (2002) verificaram que houve uma tendência maior por parte dos 

médicos a superestimar as categorias de óbitos infecções, prematuridade e hipóxia, 

enquanto que houve uma subestimação para as malformações e para os fatores materno-

placentários. O estudo evidenciou falhas quanto à definição da causa básica do óbito 

tanto para os neonatais quanto para os pós-neonatais, havendo um importante percentual 

de discordâncias entre as causas básicas contidas na DO original, obtidas na terceira via 

do documento atestado pelo médico do serviço e as causas da DO corrigida, após 

investigação, análise e correção realizada a partir do prontuário médico. 

 Pedrosa et al. (2007a e 2007b) concluíram que a qualidade precária das 

declarações de óbito decorrente do seu preenchimento incompleto torna o SIM 

inadequado, mesmo abrangendo 100% dos óbitos neonatais em Maceió. A ineficiência 

do sistema aumenta, devido a não correção das falhas encontradas e a não digitação de 

todas as informações disponíveis por parte dos técnicos do SIM. 

O estudo de Barbuscia et al. (2011) demonstrou que a declaração de nascidos 

vivos apresentou bom preenchimento, mas na DO houve ausência de preenchimento em 

variáveis importantes: filhos tidos mortos, 58,1%; filhos tidos vivos, 49,5%; 

escolaridade da mãe, 40%. O processo de recuperação aprimorou a completude da 

informação nas bases de dados dos óbitos neonatais precoces. 

Silva et al. (2013) em seu estudo compararam as causas de óbitos entre 

RENOSPE e prontuários, o Kappa foi de 47,6% para causas maternas e 73,9% para 

malformação congênita. 

O resultado desta revisão está sintetizado no quadro 1. Conclui-se que, mesmo 

após 20 anos do estudo de Carvalho e Silver, persistem problemas na qualidade de 

informação, que podem trazer vieses para os estudos epidemiológicos. Um exemplo é a 

subestimação de óbitos redutíveis ou a atribuição de redutibilidade a causas 

equivocadas. 
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Quadro 1 – Artigos sobre qualidade da informação em mortalidade neonatal  

Autor / ano 

publicação 

Objetivo principal do estudo Ano do 

Estudo 

Métodos Resultados 

Carvalho e 

Silver, 1995  

Analisar as principais causas de morte 

neonatal, a confiabilidade da causa básica 

constante nas declarações de óbito e o 

impacto dos problemas de confiabilidade na 

análise de morte prevenível. 

1987 Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro – RJ – Óbitos neonatais no 

período de maio de 1986 a abril de 

1987 por todas as causas (amostra 

aleatória de 519 prontuários). 

- No atestado modificado, os casos de hipoxia, asfixia ao 

nascer apresentaram redução importante, enquanto 

afecções e complicações maternas aumentaram de 1,1% 

para 15,26%; complicações da placenta, cordão e 

membranas passaram de 2,43% para 17,70%; 

- Percentual elevado de óbitos que seriam reduzíveis por 

adequado controle da gravidez e por adequada atenção ao 

parto, tendo um aumento de 93% em relação ao 

diagnóstico original; 

- Aumento de 36% para os óbitos que seriam reduzíveis 

por diagnóstico e tratamento precoces, enquanto que os 

parcialmente reduzíveis caíram 17%. 

Sarinho et al, 

2001 

1 – Descrever as causas básicas dos óbitos 

neonatais, em quatro maternidades públicas 

de Recife;  

2 – Avaliar o grau de adequação no 

preenchimento da declaração de óbito.  

1998 Município de Recife – PE –  

Óbito neonatal hospitalar. 

- As principais causas básicas foram: Afecções e 

complicações maternas 39,6%, malformações congênitas 

18,1% e complicações de placenta e do parto.  

- As declarações de óbito não refletiram a real causa de 

mortalidade neonatal na maior parte dos óbitos. O 

percentual de acertos dos pediatras em relação ao 

preenchimento da causa básica foi 21,4%.  

Vanderlei et al., 

2002b 

Avaliar a confiabilidade da causa básica de 

óbito no âmbito institucional, a partir da 

implantação do Núcleo de Epidemiologia 

Hospitalar. 

1999 Município de Recife – PE –  

Óbito infantil hospitalar. 

Comparação das causas referidas 

na Declaração de Óbito (DO) 

original com as definidas após a 

correção no prontuário médico.  

- As infecções foram superestimadas na DO original 

(38%) quando comparadas com a DO corrigida (34%), 

assim como a prematuridade (23 contra 18%); 

- Houve subestimação para as malformações, com 18% 

na DO original e 26% após correção, enquanto para a 

hipóxia e os fatores materno-placentários, os resultados 

foram muito aproximados.  

- O kappa apresentou boa leitura para infecções, 

malformações, prematuridade, hipóxia e para os fatores 

materno-placentários (entre 0,64 e 0,77);  

- No total, o índice kappa apresentou um valor de 0,70 

(boa concordância). 
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Pedrosa et al., 

2007 a e 2007 b 

Avaliar a confiabilidade e validade do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM) na discriminação da causa básica de 

óbitos neonatais; Verificar a qualidade dos 

dados oficiais de óbitos neonatais em Maceió. 

2001 a 

2002 

Município de Maceió – AL. 

Óbitos neonatais precoces 

hospitalares. 

Base hospitalar. 

Comparação de DO, SIM e 

prontuários. 

- Ausência de informação de variáveis na DO: Sexo 

(4,2%), Idade no óbito (8,3%), Peso ao nascer (13,7%), 

Idade materna (40,0%), Tipo de parto (14,9%) e Idade 

gestacional (18,%); 

- Aumento de 554,2% dos óbitos por fatores maternos e 

complicações da gravidez e parto. Queda de transtornos 

respiratórios e cardiovasculares específico;  

- Predominaram causas maternas nos prontuários e de 

transtornos respiratórios nas declarações de óbito e SIM. 

De acordo com o SIM, os maiores problemas residem no 

diagnóstico e tratamento precoce de causas neonatais. Os 

resultados evidenciaram que os problemas mais 

prementes relacionam-se a falhas no pré-natal  

Barbuscia  et al, 

2011 

Avaliar a completude do preenchimento de 

nove campos comuns à DN e Declaração de 

óbito; Avaliar o desempenho da recuperação 

de informações de óbitos neonatais precoces. 

2000 e 

2007 

Município de Ribeirão Preto – SP. 

Nascidos vivos, óbitos neonatais 

precoces e óbitos fetais.  

Base populacional. 

- A DNV apresentou bom preenchimento e a DO, 

precário (Campos sem informações: filhos tidos mortos 

58,1%; filhos tidos vivos 49,5%; escolaridade da mãe 

40%).  

- A recuperação de informações de óbito foi satisfatória, 

exceto para escolaridade da mãe, quantidade de filhos 

tidos vivos e filhos tidos mortos.  

Silva et al. 2013 Analisar a validade e confiabilidade da causa 

básica e a evitabilidade dos óbitos neonatais 

ocorridos em uma unidade de cuidados 

intensivos da Rede Norte- Nordeste de Saúde 

Perinatal.  

2013 Estudo de confiabilidade e 

validade (kappa, Sensibilidade) 

Amostra de 53 óbitos neonatais 

contidos no banco de dados da 

RENOSPE e ocorridos em 

maternidade de Teresina, Piauí.  

A validade foi feita comparando-se as causas da Rede 

com as obtidas dos prontuários. O kappa foi de 47,6% 

para causas maternas e 73,9% para malformações 

congênitas, sensibilidade de 95% e 83,3%, 

respectivamente.  

 



24 

 

1.2.4 Rede Cegonha 

 

O Ministério da Saúde lançou no ano de 2011 a estratégia Rede Cegonha, para 

ampliar e qualificar a assistência à gestante e ao recém-nascido, esperando assim 

diminuir o número de óbitos maternos e infantis. 

A Rede Cegonha foi instituída pelo Ministério da Saúde através da Portaria n° 

1.459 de 24 de Junho de 2011 visando à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, a 

atenção humanizada à gravidez, parto e puerpério e a criança o direito ao nascimento 

seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.  

Segundo o Ministério da Saúde (2011d), a Rede Cegonha representa um 

conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no processo de cuidado à gravidez, ao 

parto e ao nascimento; na articulação dos pontos de atenção em rede e regulação 

obstétrica no momento do parto; na qualificação técnica das equipes de atenção primária 

e no âmbito das maternidades; na melhoria da ambiência dos serviços de saúde 

(Unidades Básicas de Saúde e Maternidades); na ampliação de serviços e profissionais, 

para estimular a prática do parto fisiológico; e na humanização do parto e do nascimento 

(Casa de Parto Normal, enfermeira obstétrica, parteiras, Casa da Mãe e do Bebê). 

A Estratégia Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção 

à saúde materno-infantil no País e será implantada, gradativamente, em todo o território 

nacional (Ministério da Saúde, 2011d). Têm como objetivos: 

I - fomentar a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e 

à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao 

crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses;  

II - organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para que esta 

garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e  

III - reduzir a mortalidade materna e infantil com ênfase no componente 

neonatal.  
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1.2.5 Situação perinatal em Barra Mansa 

 

A tabela 4 mostra a configuração da rede de saúde municipal que presta 

assistência ao parto e ao recém-nascido, conforme o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde.  

 

Tabela 4 - Rede de Assistência Materno/ Infantil, Barra Mansa, RJ 

Unidade Tipo de Instituição Leito Obstétrico 

SUS 

Leito de UTI Neonatal 

SUS 

Hospital e Maternidade 

Thereza Sacchi Moura 

Pública/Municipal Sim Sim 

Santa Casa de Misericórdia  Filantrópica Não Sim – Regulado pelo 

Estado 

Hospital Menino Jesus de 

Praga 

Particular Não Não 

Casa de Saúde Santa Maria 

 

Particular Não Não 

Fonte: SCNES - 2012 

 

Nos últimos anos, os partos de mulheres residentes ocorrem, em sua maioria, no 

próprio município, com pouca exportação de nascimentos. A tabela abaixo apresenta o 

total de nascidos vivos no município, demonstrando que nos últimos anos não houve 

grande variação no número de nascimentos, porém evidencia uma tendência na 

diminuição de nascimentos.     

 

Tabela 5 - Nascidos vivos no município no período de 2001 a 2011: 

Ano Total de nascidos vivos residentes Partos realizados em Barra Mansa 

2001 2.595 85,90% 

2002 2.513 80,43% 

2003 2.393 81,60% 

2004 2.363 86,28% 

2005 2.391 94,24% 

2006 2.343 88,06% 

2007 2.328 88,24% 

2008 2.255 89,96% 

2009 2.321 87,96% 

2010 2.251 87,50% 

2011 2.378 89,10% 

Fonte: SMS Barra Mansa 2012 

 



26 

 

Observou-se, entre 2001 e 2011, que houve uma queda acentuada no óbito 

infantil na primeira metade do período, oscilando nos anos seguintes. A taxa de 

mortalidade neonatal diminuiu, porém ainda é motivo de alerta para o município, tendo 

em vista que a TMNP ainda é alta.    

 

Tabela 6: Óbitos infantis e neonatais no município no período de 2001 a 2011: número absoluto 

e taxas de mortalidade (por mil nascidos vivos) 

 
Ano Óbitos 

Infantis 

Taxa de 

Mortalidade 

Infantil  

(TMI) 

 

Óbitos 

Neonatais 

Taxa de 

Mortalidade 

neonatal 

(TMN) 

Óbitos 

Neonatais 

Precoces 

  

TMN 

Precoce 

Óbitos 

Neonatais 

Tardios 

  

TMN 

Tardia 

2001 51 19,6 33 12,7 25 9,6 08 4,0 

2002 51 20,3 41 16,3 29 11,5 12 5,0 

2003 31 13 24 10,0 21 8,8 03 1,2 

2004 44 19 27 11,4 16 6,7 11 4,6 

2005 25 10,4 18 7,5 10 4,1 08 3,3 

2006 25 10,7 18 7,6 16 6,8 02 0,9 

2007 24 10,3 18 7,7 14 6,0 04 1,7 

2008 26 11,5 21 9,3 15 6,7 06 2.7 

2009 37 16 24 10,3 16 7,0 08 3,5 

2010 26 11,5 16 7,1 11 11,5 05 2,2 

2011 29 12,2 25 10,5 21 8,8 04 1,7 

Total 369 - 265 - 194 - 71 - 

Fonte: SMS Barra Mansa 2012 
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2 - JUSTIFICATIVA 

 O estudo justifica-se pela relevância do tema óbito neonatal e pela ausência de 

estudos epidemiológicos deste tema na região do Médio Paraíba.   

Justifica-se também por existirem poucos estudos sobre tendência da 

mortalidade neonatal no Brasil e nenhum estudo sobre o tema realizado no município.   

Dessa forma, foi de grande valia a realização do mesmo, pois retratou a 

tendência da mortalidade neonatal, possibilitando a implementação e o monitoramento 

da linha de cuidado da gestante e do RN nos diversos níveis de atenção.  

A disponibilidade de sistemas de informação com dados atualizados e acessíveis 

possibilita o estudo de dados numerosos, com diferentes metodologias e sem 

comprometimento da validade dos resultados, se as fontes têm adequado preenchimento 

e confiabilidade. 

No ano de 2002 a consulta de pré-natal de baixo risco foi descentralizada para as 

Unidades de Saúde e no ano de 2004 foi inaugurado o Hospital e Maternidade Tereza 

Sacchi Moura (Hospital da Mulher) onde está organizada a linha de cuidado para a 

gestante e recém-nascido.  

Em 2009 a investigação dos óbitos neonatais foi descentralizada através da 

disponibilização da cópia da DO e ficha de investigação, passando a ser 

responsabilidade das equipes da atenção básica em conjunto com os técnicos da 

vigilância epidemiológica e comitê de investigação. 

 Portanto, o período entre 2001 e 2011 foi palco de mudanças na área materno-

infantil, tanto na assistência como no monitoramento do óbito infantil. Espera-se prover 

conhecimento atualizado e abrangente e contribuir para o desenvolvimento de métodos 

de investigação mais efetivos e eficientes que possam ser futuramente incorporados à 

rotina dos serviços na Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa e na Região do 

Médio Paraíba do Estado do Rio de Janeiro.  

 Deve ser ressaltado que, com a implantação da Rede Cegonha, Barra Mansa é 

referência na assistência ao pré-natal e parto de alto risco. Este estudo poderá subsidiar 

uma linha de base para posteriores avaliações da estratégia no município, 

principalmente seu impacto na redução da mortalidade neonatal/infantil. 
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3 - OBJETIVOS: 

 

a) Geral:  

 

Descrever e analisar a mortalidade neonatal na população de Barra Mansa, no período 

de 2001 a 2011, com ênfase no período 2009 a 2011. 

 

 b) Específicos: 

 

- Descrever a série temporal da mortalidade neonatal em Barra Mansa, de 2001 a 2011; 

- Descrever a completitude das declarações de óbitos neonatais, no período de 2001 a 

2011;  

- Descrever a completitude e validade das declarações de óbito neonatal, no período 

mais recente (2009 a 2011); 

- Descrever a completitude das declarações de nascido vivo, correspondentes aos óbitos 

neonatais, no período mais recente (2009 a 2011); 

- Recuperar a informação faltante relativa aos óbitos neonatais de 2009 a 2011; 

- Descrever os óbitos neonatais no período 2009-2011, quanto às características 

maternas e do recém-nascido e causas básicas. 
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4 – MÉTODOS 

 

 Estudo descritivo e de série temporal, avaliando tendência e características dos 

óbitos neonatais, no contexto da atenção materno-infantil do SUS, usando dados 

secundários, provenientes dos sistemas de informação nacional.  

 

4.1. Local e Universo do Estudo 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Barra Mansa que fica localizado 

no interior do Estado do Rio de Janeiro na Região do Médio Paraíba.  

O município fica as margens da Rodovia Presidente Dutra possuindo uma área 

territorial de 548,0 km². Faz divisa com os seguintes municípios: ao Norte Valença e 

Quatis; ao Sul Rio Claro, Piraí e Bananal (SP); ao Leste Volta Redonda, Barra do Piraí 

e Piraí e a Oeste Resende, Quatis e Porto Real (PMBM, 2014).  

Segundo estimativa do IBGE, para o ano de 2013 o município possuía uma 

população de 179.472 habitantes.  

No ano de 2010, o município apresentou IDH de 0,729 sendo o 6º colocado na 

região e 27º do Estado do Rio de Janeiro (PNUD, 2010). A taxa de analfabetismo foi de 

4,2% e o 2º ciclo fundamental completo ou mais foi de 56,72%. A renda per capita foi 

de R$ 684,80 e a taxa de desemprego foi de 8,47%.  

Conforme avaliação do SISPACTO para o ano de 2013 (Ministério da Saúde, 

2014), a cobertura populacional de atenção básica foi de 76%, e a proporção de nascidos 

vivos de mães com sete ou mais consultas de Pré-Natal foi de 80%.  

A população estudada foi a de recém-nascidos e óbitos neonatais residentes em 

Barra Mansa, independentemente do estabelecimento onde os eventos ocorreram. 

 

4.2. Fonte e coleta de dados 

Para a realização do estudo, foram utilizados os bancos de dados do SINASC e 

SIM referente ao período de 2001 a 2011. Estes bancos armazenam as informações das 

declarações de nascidos vivos e declarações de óbito, respectivamente. (Anexos 1 e 2). 

A Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa disponibilizou cópias das DO 

preenchidas pelos médicos e acesso aos registros do SIM e do SINASC digitados por 

técnicos. Os prontuários foram localizados nos arquivos hospitalares. 

Além da pesquisadora, alunos do curso de Medicina da UFF com treinamento 

prévio fizeram a coleta dos dados referentes aos óbitos neonatais. Como no último ano 
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do período estudado houve mudança nas declarações de nascido vivo e de óbito, a 

coleta foi adaptada para estas mudanças, fazendo a correspondência. 

 

4.3. Variáveis  

Retiradas do SINASC:  

Mãe: idade da mãe, escolaridade, raça, situação conjugal. 

Gestações anteriores: número, tipo de parto, filhos nascidos vivos, filhos nascidos 

mortos, perda fetal/aborto. 

Gestação atual/Parto: Duração da gestação, mês que iniciou o pré-natal, número de 

consultas pré-natal, tipo de gravidez, apresentação, tipo de parto. 

Recém Nascido: Sexo, peso ao nascer, Apgar de 1º minuto, Apgar de 5º minuto, 

malformação congênita. 

Figura 4 – DN - Campos referentes à mãe, ao pré-natal e duração da gestação: a (modelo 

antigo, usado até 2010/2011) e b (modelo novo).  
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Retiradas do SIM: 

 Idade no momento do óbito, sexo, raça, local de ocorrência do óbito, idade 

materna, escolaridade da mãe, número de filhos tidos (vivos e mortos), peso ao nascer, 

duração da gestação, tipo de gravidez, tipo de parto, morte em relação ao parto, número 

da DN. 

Figura 5 – DO – Campos referentes a óbitos fetais e infantis (modelo antigo – a, usado até 

2010/2011; modelo novo - b)  

 

 

 

4.4. Confiabilidade e validade das informações 

Foram estudadas as declarações de óbito neonatal, avaliando a completitude das 

principais variáveis nos anos de 2001 a 2011. Para o período mais recente, de 2009 a 

2011, foi avaliada a completitude e validade das declarações de óbito, assim como a 

completitude das declarações de nascido vivo correspondentes a estes óbitos. Em 

relação à causa básica, foram revistos prontuários de alguns óbitos, para resgatar a causa 

básica mais correta, dando-se preferência, sempre, às causas maternas. A causa obtida 

após revisão foi considerada o padrão-ouro. Foram avaliadas as causas descritas pelo 

médico nas declarações originais, na parte I do atestado. Quando a causa correta estava 
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na última linha, a DO foi considerada correta; quando estava presente, mas fora da 

sequência lógica; foi considerada presente, porém incorreta; e, quando nem sequer foi 

mencionada, como ausente. Também foi avaliada a causa básica inserida no SIM, pelo 

codificador (assinalada na DO com destaque pelo próprio codificador) e comparada 

com a causa considerada correta. 

 

Figura 6 – DO – Campos referentes às causas de morte 

 

Foi descrita a mudança de causa básica, de acordo com as categorias da CID-10. 

A revisão foi baseada nos itens sobre Investigação em Estabelecimentos de Saúde da 

ficha de investigação de óbito infantil usada em pesquisa anterior (Estudo sobre a 

mortalidade perinatal e de mulheres em idade fértil durante o ciclo gravídico-puerperal 

no município do Rio de Janeiro de 2006 a 2011) e adaptada para este trabalho 

(Apêndice 1). 

 

4.5. Análise do óbito neonatal: 

Após a revisão das declarações de óbito, os óbitos foram analisados de acordo 

com o tempo de ocorrência – precoce e tardio, por faixas de peso (500g), de idade 

gestacional e de acordo com as causas básicas. 

Para descrição das características sociodemográficas, maternas e neonatais, foi 

realizado linkage manual com as declarações de nascido vivo, para complementar as 

informações. Quando havia informação nos dois impressos e era discordante, preferiu-

se a informação da DN. Este linkage usou preferencialmente a numeração da 

Declaração de Nascido Vivo, constante na DO, para preservar ao máximo a 

confidencialidade dos dados. Somente quando esta informação esteve ausente, foi usado 

o campo do nome da mãe. Os bancos de dados SIM e SINASC foram fornecidos pela 

Gerência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa.  
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4.6. Análise dos Dados 

 

A análise da tendência temporal das taxas de mortalidade neonatal, de 2001 a 

2011, foi feita por meio da análise de regressão de pontos de junção, usando o software 

Joinpoint Regression Program (National Cancer Institute, 2011). 

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, o percentual anual de mudança (APC) é estimado e testado. 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. 

Para a análise descritiva e da qualidade dos dados, foi construída uma planilha 

(apêndice 2), a partir das informações obtidas na revisão de declarações de nascido 

vivo, de óbito e dos prontuários, com variáveis relacionadas à criança (sexo, idade, 

raça/cor e peso ao nascer), a alguns atributos maternos (idade materna e número de 

filhos tidos – nascidos vivos e nascidos mortos), à gestação e ao parto (semanas de 

gestação e tipo de parto, Apgar 1 e 5) e à causa básica do óbito.  

Foram descritas as frequências simples das variáveis sociodemográficas, 

maternas, assistenciais e do neonato. 

Os conceitos e definições adotados em cada variável foram os preconizados pelo 

Ministério da Saúde, contidos no manual de preenchimento do SIM. 

Cada variável foi tabulada, tendo-se calculado o percentual de incompletude 

(preenchimento em branco/ignorado). O preenchimento foi avaliado tendo como base o 

sistema de escores proposto por Romero e Cunha (2007). Esses autores adotaram como 

ponto de referência para avaliar a incompletude os seguintes escores: excelente, quando 

a variável possuía menos de 5% de preenchimento incompleto, bom (5 a 10%), regular 

(10 a 20%), ruim (20 a 50%) e muito ruim (mais 50%).  

Foram descritos os percentuais de mudança de causa básica de óbito, de acordo 

com grupos e causas (3 dígitos). As taxas de mortalidade neonatal de 2009-2011 foram 

calculadas, levando em conta as características corrigidas sociodemográficas, maternas, 

assistenciais e do neonato, usando como denominador o número de nascidos vivos, por 

categoria, no mesmo período. 
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4.7. Aspectos Éticos 

 

Os bancos de dados dos sistemas de informações podem ter seu uso 

potencializado se for possível relacionar seus registros e obter novas informações 

derivadas destes relacionamentos. Embora isto aumente a capacidade de realizar 

pesquisas em temas relevantes, como mortalidade, questiona-se a privacidade, e forma 

de obter consentimento de cada individuo cujos dados estão contidos nas bases de 

dados. Tem sido bastante discutida a possibilidade, dentro de princípios éticos, da 

realização de pesquisas com bases de dados administrativas sem a necessidade de 

consentimento individual para cada estudo.  

O trabalho de Silva e colaboradores (2012) foi relevante para este debate. Os 

autores revisaram sistemas de linkage e preceitos éticos em vários países e comentam 

também os avanços no Brasil: a portaria 66/2004 da Secretaria de Vigilância em Saúde, 

(Ministério da Saúde, 2004) que disciplinou a cessão de dados identificados sob sua 

gestão, e avanços importantes com a publicação da Política de Segurança da Informação 

do Ministério da Saúde e da recente portaria ministerial 884/2011 que disciplina a 

cessão dos dados contidos nas bases dos sistemas de informação, geridas pela Secretaria 

de Atenção à Saúde (Ministério da Saúde, 2011d). 

Os autores se mostram favoráveis à utilização do linkage, mas, como garantia de 

confidencialidade dos dados, propõem várias normas de segurança física e recursos 

tecnológicos, como a de identificação de dados não absolutamente necessários à 

pesquisa. A adoção de um termo de compromisso substitui o consentimento individual, 

além da autorização de cessão dos dados pelas instâncias governamentais, em modelo 

padronizado (Anexos 3 e 4). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF em junho de 

2013 sendo o número do parecer 319.998.  

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Secretária Municipal de Saúde e 

Gerência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Barra Mansa 

para conhecimento e assinatura da autorização de cessão de dados. Foi realizado um 

encontro com os técnicos da vigilância em saúde para também explicar o objetivo e 

metodologia do estudo. 
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5 – RESULTADOS  

Ocorreram 26.022 nascimentos vivos entre 2001 e 2011. Reduziram-se os 

nascimentos no período, de 2.544 nascidos em 2001 para 2.378 em 2011. O percentual 

de baixo peso ao nascer ficou em 8,8%. Os recém-nascidos com peso inferior a 1500 g e 

idade representaram 1,3% do total de nascidos vivos. O percentual de nascimentos pré-

termo ficou próximo de 8%. A combinação baixo peso-pré-termo contribuiu com 54% 

do total de RN de baixo peso. Os recém-nascidos com idade gestacional inferior a 32 

semanas representaram 1,3% do total de nascidos vivos. O percentual de nascidos vivos 

com asfixia grave – Apgar de quinto minuto menor que 5 – foi menor que 1%, sem 

tendências no período. 

A completitude da informação das declarações de nascidos vivos (DN) foi alta 

para a maioria das variáveis (menos de 1% de ausência), com exceção do Apgar de 1º e 

5º minuto com mais de 7% de dados ausentes. 

 De 2001 a 2011, ocorreram 265 óbitos neonatais (194 neonatais precoces; 71 

neonatais tardios). Dentre os óbitos precoces, 34,7% ocorreram antes que o neonato 

completasse 24h. Três óbitos ocorreram fora de Barra Mansa, mas optamos por mantê-

los na análise, por se tratar de óbitos residentes. 

 

 

Série Temporal da mortalidade neonatal em Barra Mansa 

 

Observa-se que o município chegou a apresentar queda da TMN entre 2001 e 

2006 (redução anual de 12,9%; IC95%: -19,6; -5,8), mas houve inversão do padrão a 

partir de 2007, embora sem significância estatística (figura 7).  

Ao analisar a TMN precoce (figura 8), percebe-se que foi a responsável pelo 

padrão da TMN, com redução anual de 20,2% (IC95%: -31,3;-7,4) e tendência a 

aumento na segunda metade do período, que também se mostrou significativa (aumento 

anual de 12,4%; IC95%:4,4;20,9). A TMN tardia não apresentou padrão temporal. 
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Figura 7 - Tendência da TMN em Barra Mansa, 2001 a 2011 

 

APC – mudança percentual anual 

* p valor <0,05 

 

 

Figura 8 - Tendência da TMN precoce em Barra Mansa, 2001 a 2011 

 

APC – mudança percentual anual 

* p valor <0,05 
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Completitude das declarações de óbito neonatal – 2001 a 2011 

 

 Em relação às declarações de óbito, a completitude do preenchimento é 

apresentada na tabela 7 para as variáveis mais importantes, considerando todo o período 

– 2001 a 2011.  

 As variáveis de pior preenchimento foram “filhos tidos mortos”, escolaridade 

materna (completitude ruim). Idade materna e filhos tidos vivos tiveram completitude 

regular. O melhor preenchimento foi para tipo de gravidez, tipo de parto, raça/cor, idade 

gestacional e peso ao nascer. A variável sexo alcançou preenchimento excelente, apenas 

um caso foi descrito como ignorado, por se tratar de genitália ambígua.  

 O preenchimento foi sempre pior nos casos de óbito neonatal tardio que nos 

óbitos neonatais precoces. Nestes bebês, a variável “peso ao nascer” alcançou 11,8% de 

ausência na declaração de óbito. 

 

Tabela 7 – Percentual de variáveis selecionadas, sem preenchimento ou valor ignorado – 265 

declarações de óbito neonatal (DO), Barra Mansa, RJ, 2001 a 2011. 

 
Variável  Óbito neonatal  Óbito neonatal precoce Óbito neonatal tardio 

Sexo --- --- --- 

Peso ao nascer 7,0 5,1 11,8 

Raça / cor 9,3 12,3 1,5 

    

Idade materna 14,8 13,3 19,1 

Escolaridade materna 20,7 20,0 23,5 

Filhos tidos mortos 35,9 33,8 41,2 

Idade gestacional 7,4 5,6 11,8 

Tipo gravidez 5,9 4, 1 10,3 

Tipo de parto 6,3 4,6 10,3 

    
Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 
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Análise do período 2009-2011 

 

Neste período, houve 65 óbitos neonatais, 49 precoces e 16 tardios. Dos 

precoces, 24 ocorreram antes de 24h de vida. A taxa de mortalidade neonatal (TMN) foi 

de 10,5 por mil nascidos vivos (8,8‰ a TMN precoce e 1,7‰ a TMN tardia). 

Foi possível reavaliar as declarações de nascidos vivos digitadas de 63 casos, as 

65 declarações de óbito originais e apenas 19 prontuários, três relativos ao ano de 2010 

e 16 do ano de 2011. Considerando os três últimos anos do período, analisamos o 

preenchimento dos campos das DO (Tabela 8) e das DN (Tabela 9), antes de fazer o 

linkage manual.  

 

Tabela 8 – Percentual de variáveis sem preenchimento ou valor ignorado – declarações de óbito 

neonatal (DO), Barra Mansa, RJ, 2009 a 2011. 

 
Variável  2009 - 24 óbitos 

(%) 

2010 - 16 óbitos 

(%) 

2011 - 25 óbitos 

(%) 

Tipo de óbito 4,0 - 8,0 

Pai 12,0 - 16,0 

Mãe 0 - 4,0 

Sexo - - - 

Cor do RN* 4,0 6,2 NA 

Cor da mãe** NA NA 4,8 

Idade materna 12,0 0 4,0 

Escolaridade materna (categoria)* 25,0 25,0 NA 

Escolaridade materna (nível)** NA NA 28,6 

Escolaridade materna (série)** NA NA 90,5 

Ocupação materna 16,0 43,7 8,0 

Nascidos vivos 24,0 12,5 12,0 

Nascidos mortos/ perdas fetais 28,0 12,5 24,0 

Duração gestação - - 12,0 

Tipo gestação - - - 

Tipo parto - - - 

Peso do RN - - - 

Tempo estimado entre óbito/doença 100% 100% 100% 

Nº DN 68,0 68,7 48,0 

Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 

* variáveis constantes na antiga DN em 2011– N = 4 casos 

** variáveis constantes na nova DN – N = 21 casos 

 

Observamos nos últimos três anos do período, melhoria em relação à 

completitude dos dados, destacando-se o peso do RN, que não teve informação 

ignorada. Ainda mantiveram informação entre regular e ruim as variáveis: número de 

nascidos vivos e mortos, escolaridade e ocupação maternas. O número da DN foi a de 

pior preenchimento, melhorando um pouco em 2011. Percebe-se que o preenchimento 

das DN foi melhor que o das DO. Houve apenas 4% de ausência nas variáveis: cor do 
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recém-nascido, cor da mãe, mês de início do pré-natal, escolaridade materna (nível e 

série) e duração da gestação. A ausência da variável situação conjugal foi de 6%.  

 

Tabela 9 – Percentual de variáveis da DN sem preenchimento ou valor ignorado – recém-

nascidos que evoluíram para óbito neonatal, Barra Mansa, RJ, 2009 a 2011. 

 
Variável  2009 - 24 óbitos 

(%) 

2010 - 16 óbitos 

(%) 

2011 - 25 óbitos 

(%) 

Sexo ----- ----- ----- 

Cor do RN* 4% ----- ----- 

Cor da mãe** NA NA 4% 

Idade materna ----- ------ ------ 

Situação conjugal ----- 6% ----- 

Escolaridade materna (categoria)* ----- ------ NA 

Escolaridade materna (nível)** NA NA 4% 

Escolaridade materna (série)** NA NA 4% 

Ocupação materna ----- ----- ----- 

Nascidos vivos ----- ----- ----- 

Nascidos mortos/ perdas fetais ----- ----- ----- 

Mês inicio pré-natal NA NA 4% 

Consultas pré-natal ----- ----- ----- 

Duração gestação 4% ----- ----- 

Tipo gestação ----- ----- ----- 

Tipo parto ----- ----- ----- 

Peso do RN ----- ----- ----- 

Apgar 1min ----- ----- ----- 

Apgar 5 min ----- ----- ----- 
Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 
 

 

Após o linkage com a DN, foi possível recuperar e/ou corrigir a maior parte da 

informação sobre idade materna, nascidos vivos, nascidos mortos e escolaridade 

materna nos 65 óbitos neonatais ocorridos. A variável sexo foi ignorada em 01 óbito por 

se tratar de genitália ambígua.  

 

 

Características dos óbitos neonatais e TMN 2009-2011 após recuperação/correção 

dos dados 

 

Todas as variáveis do grupo sociodemográfico e reprodutivo sofreram correção 

após relacionamento com a DN e com o prontuário (tabela 10). A taxa de mortalidade 

neonatal (TMN), considerando as correções, foi maior nos RN cujas mães eram de cor 

parda ou preta, idade ≥ 35 anos, e com filhos nascidos mortos/ perdas fetais.  Deve ser 

ressaltado que foi frequente encontrar superestimação de filhos nascidos vivos e mortos, 

na declaração de óbito, por estar incluído o neomorto analisado. 

 



40 

 

Tabela 10 – Características epidemiológicas e taxas de mortalidade neonatal (por mil NV) – 

antes e após correção das variáveis sociodemográficas, Barra Mansa, RJ, 2009 a 2011. 

 
Variável  Antes da correção Após a correção 

 % TMN % TMN  

Cor (RN ou mãe)     

Branca  49,0 7,8 47,7    7,5 

Parda  41,0 11,3 44,6  12,1 

Preta  5,0 8,2   7,7  13,6 

Ignorada 5,0 NA ----- ------ 

     

Idade materna     

19 anos 10,8 6,7 12,3   7,6 

20-34 anos 66,1 8,7 70,8   9,1 

35 anos 10,8 9,2 16,9 13,2 

Ignorada  12,3 NA ----  

     

Escolaridade materna*     

0-7 anos 25,0 8,2 33,8 11,3 

8 e + anos 50,0 6,7 63,2 8,4 

Ignorada  25,0 NA 3,0 NA 

     

Nº gestações anteriores     

Nenhuma  21,5 3,9 52,3   9,6 

1-3 60,0 12,3 46,1   9,4 

4 ou + 5,0 14,9   1,6 47,6 

Ignorado 13,5 NA ------ ------- 

     

Nascidos mortos/ perdas fetais     

Presente  53,9 36,5 12,3 20,9 

Ausente  21,5 5,3 86,2   8,6 

Ignorado 24,6 NA   1,5   NA 

Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 

 

Em relação às características da gravidez, parto e recém-nascidos, houve pouquíssimas 

correções (tabela 11).  

Mais da metade dos óbitos ocorreu em bebês com peso menor que 1500g (46% menores 

que 1000g) e abaixo de 32 semanas de gestação; A taxa de mortalidade neonatal entre os RN 

com muito baixo peso foi 349,1‰, entre os RN com BPN, 69,3‰, e, para aqueles com peso 

igual ou maior que 2500g, foi 3,2‰. 

Os resultados para idade gestacional foram coerentes com o peso ao nascer. Para 

aqueles com menos de 32 semanas, foi 339,6‰; para os RN com menos de 37 semanas, 74,8‰; 

e para os bebês a termo, 2,8‰. 

A TMN foi bem maior nos gemelares. Quanto ao tipo de parto, houve diferença, sendo 

maior nos bebês nascidos por via baixa. Não se observou diferença entre os sexos.  

 



41 

 

Tabela 11 – Características da gravidez, parto e recém-nascidos – óbitos neonatais, Barra 

Mansa, RJ, 2009 a 2011. 

 
Variável  % TMN (por mil NV) 

   

Peso do RN (gramas)   

<500 12,3 1000 

500-999 33,8 666,7 

1000-1499 10,8 106,1 

1500-2499 12,3 14,7 

2500-2999 13,8 5,3 

3000-3999 15,4 2,3 

≥4000g   1,5 3,0 

   

Duração gestação (semanas)   

< 22    4,6 1000 

22-27 33,9 785,7 

28-31 16,9 146,7 

32-36 16,9 21,1 

37-41 27,7 2,9 

≥42 ---- ---- 

   

Tipo gestação   

Única  92,3   8,8 

Múltipla    7,7 29,9 

   

Tipo parto   

Cesáreo  60,0   8,5 

Vaginal 40,0 11,0 

   

Sexo   

Feminino  49,2 9,4 

Masculino  49,2 9,1 

Ignorado    1,6 NA 

   

Apgar 5’    

<7 46,0 283,0 

≥7 51,0     4,8 

ignorado   3,0 NA 

Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 

 

Causas básicas: 

A tabela 12 mostra a causa básica, considerando a última linha da parte I da DO, 

conforme escrita pelo médico na DO, transcrita/modificada no SIM, e após revisão de 

todas as declarações de óbito originais e dos prontuários de 19 dos 65 recém-nascidos. 

As principais diferenças, comparando as três fontes, de acordo com grupos da CID-10, foram: 

maior atribuição à prematuridade e muito baixo peso pelos pediatras, maior atribuição a doença 

membrana hialina e septicemia pelo SIM e maior redistribuição para causas maternas após 

revisão dos prontuários. A maior concordância foi para malformações congênitas. 
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Tabela 12 – Causas básicas de óbito (3 dígitos), de acordo com a declaração original, registro 

no SIM e revisada, Barra Mansa, RJ, 2009 a 2011. 

 

Causa do óbito - categoria DO SIM revisada 

P00 Fet rec-nasc afet afec mat n obr rel grav at 3 6 11 

P01 Fet rec-nasc afet complic maternas gravidez 1 1 2 

P02  Fet rec-nasc afet compl plac cord umb membr 1 3 5 

P07 Transt rel gest curt dur peso baix nasc NCOP 28 4 22 

P20 Hipoxia intra-uterina 2 2 1 

P21 Asfixia ao nascer 0 1 1 

P22 Desconforto respirat do recem-nascido 0 7 0 

P24 Sindr de aspiracao neonatal 1 1 0 

P26 Hemorragia pulmonar orig periodo perinatal 0 1 0 

P28 Outras afec respirat orig periodo perinatal 2 0 1 

P29 Transt cardiovasc orig periodo perinatal 2 3 1 

P36 Septicemia bacter do recem-nascido 3 11 2 

P52 Hemorragia intracran nao-traum feto rec-nasc 0 1 0 

P55 Doenc hemolitica do feto e do recem-nascido 0 1 0 

P70 Trans transit metab carboid esp fet rec-nasc 0 1 0 

P77 Enterocolite necrotizante do feto e rec-nasc 0 1 0 

P78 Outr transt ap digestivo periodo perinatal 1 1 1 

Q00-Q01 - malformações do SNC 4 4 4 

Q20-Q25 - Malformações do Ap. cardiovascular 6 7 6 

Q33 Malformacoes congen do pulmao 1 2 1 

Q39 Malformacoes congen do esofago 3 2 3 

Q75 Outr malformacoes congen ossos cranio e face 1 1 1 

Q79 Malformacoes congen sist osteomuscular NCOP 1 1 1 

Q89 Outr malformacoes congen NCOP 1 2 1 

Q99 Outr anomalias dos cromossomos NCOP 1 1 1 

Outras não classificadas 3 0 0 

 

65 65 65 
Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 

Ao agruparmos as causas básicas (Tabela 13), observamos, após a revisão, aumento 

das causas relacionadas a afecções maternas e duração da gestação; por outro lado, 

houve queda de infecções específicas (septicemia) e transtornos respiratórios 

(membrana hialina e hipoxia). 
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Tabela 13 – Grupos de causa básica dos óbitos neonatais, antes e após revisão, Barra Mansa, 

2009 a 2011. 

 
Causa do óbito - grupo SIM APÓS 

REVISÃO 

Fet rec-nasc afet fat mat e compl grav, trab parto 10 18 

Transt relac com a duração gestação e cresc fetal 4 20 

Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal 15 4 

Infecções específicas do período perinatal 11 2 

Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido 2 1 

Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc 1 2 

Transt aparelho digestivo do feto ou recém-nascido 2 2 

Malformações congênitas do sistema nervoso 4 4 

Malformações congênitas do aparelho circulatório 7 7 

Malformações congênitas do aparelho respiratório 2 1 

Outras malformações congênitas aparelho digestivo 2 2 

Malform e deform congênit do sistema osteomuscular 2 1 

Outras malformações congênitas 2 1 

Anomalias cromossômicas NCOP 1 1 

Total 65 65 

Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 

 Excluindo os óbitos <500g (oito casos) e analisando a causa básica por faixa de 

peso, temos predominância de prematuridade e afecções maternas nas crianças de muito 

baixo peso e de malformações após 1500g. A afecção materna mais frequente foi a 

doença hipertensiva específica da gravidez. 

Tabela 14 – Grupos de causa básica dos óbitos neonatais, por faixa de peso, Barra Mansa, 2009 

a 2011. 

 
Peso  Afecções 

maternas 

Complic. 

placenta, 

membrana 

PMT ou 

baixo peso 

Transtorno 

resp/card 

Infecções Malformação Outras 

500-999 5 4 13 - - - - 

1000-1499 1 2 2 - - 2 - 

1500-2499 1 - 1 - - 6 - 

2500-2999 1 - 1 2 2 2 1 

3000-3999 1 - - 1 - 8 - 

≥4000g 1 - - - - - - 
Fonte: SMS Barra Mansa, 2012 
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 5 – DISCUSSÃO 

Neste trabalho, buscou-se descrever e analisar a mortalidade neonatal no 

município de Barra Mansa no período de 2001 a 2011, enfatizando a qualidade da 

informação e as causas básicas do óbito. 

A análise de série temporal mostrou uma queda acentuada na TMN até o ano de 2006, 

porém demonstra um aumento a partir do ano referido, sendo o componente neonatal precoce o 

maior contribuinte. 

No período de 2009 a 2011, Barra Mansa atingiu TMN de 10,5‰, com predomínio da 

mortalidade neonatal precoce (8,8‰). Na mesma época, a região do Médio Paraíba teve TMN 

de 9,5‰, e o Estado do Rio de Janeiro, 9,3‰  

(http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe?sim/infantis.def).  

Segundo Oliveira et al. (2013), no Brasil a TMN no período de 2006 a 2010 foi de 

10,3‰, sendo observado o maior coeficiente no estado do Amapá 17,2‰ e o menor no estado 

de Santa Catarina 8,1‰. 

Observou-se que em todo o período estudado a taxa de mortalidade neonatal precoce foi 

maior do que a taxa de mortalidade neonatal tardia, resultado corroborado em vários 

outros estudos nacionais (Ferrari et al.,2006; MS, 2009, Bittencourt et al., 2013)  

Observamos que, apesar do investimento realizado a TMN tende a aumentar no 

município, sendo de grande valia a realização de diagnóstico e ações que possam impedir o 

aumento da TMN. 

A avaliação da completude dos dados de mortalidade, de uma maneira geral, é 

apresentada por meio de proporções de dados da DO ou da DNV, em branco ou 

ignorados. Quanto maior essa proporção, menor é a confiança na análise da situação do 

óbito. Não existem dados de mortalidade sem a presença de informações em branco ou 

ignoradas, porém aceitam-se como baixas aquelas com percentuais inferiores a 4% ou 

6% (Bittencourt,2013). As declarações de óbito neonatal, de 2001 a 2011, apresentaram 

campos incompletos, principalmente nas variáveis sociodemográficas, mas ainda 

apresentam melhor preenchimento tendo como referência os estudos realizados por 

Barbuscia et al. (2011) e Pedrosa et al. (2007).   

Contudo, houve nítida melhora considerando os anos de 2009-2011, em parte 

explicada pela descentralização da investigação dos óbitos pelos profissionais da 

Vigilância Epidemiológica, Comitê de Investigação de óbito e profissionais do hospital.  

A completitude das declarações de nascidos vivos correspondentes aos óbitos 

neonatais no período mais recente (2009 a 2011) foi melhor do que a das DO, 

http://sistemas.saude.rj.gov.br/tabnet/tabcgi.exe?sim/infantis.def
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demonstrando o bom preenchimento do instrumento. O resultado vai ao encontro do 

estudo de Barbuscia et al. (2011), que identificaram maior completude da informação 

nas DN, comparadas às DO de óbito neonatal precoce em Ribeirão Preto (SP). As 

variáveis com preenchimento ruim na DO, como filhos tidos mortos e escolaridade 

materna, foram as mesmas identificadas por Barbuscia et al. (2011).  

Uma informação relevante encontrada no estudo foi que o preenchimento da DO 

foi sempre pior nos casos de óbito neonatal tardio, ressaltando a variável peso ao nascer, 

com 11,8% de ausência. Esse resultado já havia sido apontado no estudo de Romero e 

Cunha (2006), em que a incompletitude da informação sobre peso é maior nos óbitos 

neonatais tardios.  

O excelente preenchimento das declarações de nascido vivo foi fundamental na 

recuperação dos dados dos óbitos neonatais, permitindo a análise epidemiológica e 

expondo os fatores que devem ser investigados em estudos futuros. 

Segundo Romero e Cunha (2006) a falta de qualidade na informação sobre 

variáveis socioeconômicas e demográficas do SIM impede o adequado monitoramento 

da desigualdade, da qualidade e da humanização dos serviços de saúde. Nos dados de 

Barra Mansa, após recuperação/correção, ficou mais clara a desigualdade do risco de 

morrer no período neonatal, para crianças de mães pardas ou pretas, com mais de 35 

anos e com baixa escolaridade. Antes da correção, estas diferenças estavam 

subestimadas ou sequer apareciam. Resultados semelhantes foram observados por 

Drumond et al. (2014), que avaliaram óbitos infantis em Belo Horizonte, de 2001 a 

2009 e, após imputação de informação para 23,4% casos onde a cor/raça estava ausente, 

estimaram maior risco de óbito para crianças de cor parda ou preta. Segundo estes 

autores, para bebês de baixo peso, a diferença foi maior para as causas evitáveis 

relacionadas ao cuidado materno na gravidez e no parto que no cuidado do recém-

nascido.  

Em relação à história reprodutiva, observaram-se erros sistemáticos ao incluir o 

neomorto como nascido vivo anterior e nascido morto. Após correção, percebeu-se que 

a primiparidade estava subestimada quanto à TMN, enquanto para natimorto prévio 

houve superestimativa desta taxa. Este achado já havia sido relatado por Santa Helena et 

al. (2003). Deve ser ressaltado que, mesmo após correção, manteve-se TMN elevada 

nos casos de mulher com natimorto prévio, associação apontada em alguns estudos 

sobre óbito neonatal (Araújo et al, 2000; Nascimento et al., 2009). 
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Os fatores mais proximais do bebê, como sexo, peso, IG, tipo de parto e 

gestação, tiveram melhor preenchimento na DO e melhor concordância com a DN, em 

contraponto às variáveis sociodemográficas. Segundo Drumond et al. (2014), o 

adequado preenchimento de uma variável está associado ao valor atribuído a ela, pelo 

profissional de saúde. 

A distribuição por faixas de peso encontrou 8 bebês com peso menor que 500g, 

o que sugere o cuidado no registro de nascidos vivos, sem subestimação da mortalidade 

neonatal. A mortalidade específica por faixa de peso e idade gestacional apontou 

resultados concordantes com outros estudos. A TMN foi cerca de 350‰ para os bebês 

com menos de 1500g, semelhante à encontrada por Duarte e Mendonça (2005) e 

Cardoso et al. (2013), em estudos no Estado do Rio. Se excluirmos os bebês com peso 

abaixo de 500g, esta taxa cairia para 292‰. Houve poucos óbitos acima de 2500g, a 

maioria por malformações congênitas graves. 

A validade das causas básicas de morte neonatal, no período mais recente (2009 

a 2011) foi realizada através da reavaliação das declarações de nascidos vivos, 

declarações de óbitos e de alguns prontuários dos 65 óbitos ocorridos. Segundo Silva et 

al. (2013) nas pesquisas brasileiras, a validação faz-se por meio da análise em 

prontuários devido à dificuldade de realizar necropsia na rede pública. Nenhum dos 

óbitos neonatais de Barra Mansa foi submetido à necropsia neste período, pois não 

existe esta rotina no município. 

As principais causas básicas resultantes da revisão e análise foram 

prematuridade, afecções maternas e complicações da gravidez, e malformações 

congênitas.  Em outros estudos (Carvalho e Silver, 1995; Sarinho et al., 2001; Pedrosa 

et al., 2007b), as afecções maternas predominaram, principalmente quando se conseguiu 

rever todos os prontuários. O diagnóstico de prematuridade, em geral, supõe uma causa 

subjacente, mas não conseguimos determiná-la em grande parte dos casos. O 

diagnóstico de membrana hialina foi preterido pelo de prematuridade, pois preservamos 

a lógica causal do preenchimento das causas básicas. O diagnóstico de septicemia só 

permaneceu em óbitos ocorridos fora do município, dos quais obtivemos pouca 

informação. Deve ser lembrado que a septicemia é um diagnóstico incompleto, que 

embora não esteja na categoria mal definida, pouco ajuda na compreensão do óbito 

(Naghavi et al., 2010) 
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Segundo Drummond et al. (2007), o óbito neonatal seria mais bem estudado com 

a abordagem de causas múltiplas, usando todas as causas descritas na DO, 

independentemente da sequência lógica.  

.  

 Limitações do estudo  

Não foi possível avaliar a maioria dos prontuários, por problemas institucionais. 

Isto explica porque tantos casos tiveram a causa básica como prematuridade, diferente 

de outros estudos nacionais, onde as afecções maternas são predominantes. Acreditamos 

que, caso fossem consultados, os prontuários teriam revelado um maior número de 

diagnósticos relacionados com morbidades na gestação. 

Nos casos sem prontuário, a análise de malformações, embora tenha sido a causa 

de maior concordância, fica prejudicada. Nas DO consta que nenhum bebê realizou 

necropsia e o campo exame complementar foi respondido como “não” em 03 casos. 

Para malformações cardíacas, esta limitação é grande, pois muitos quadros do período 

perinatal cursam com sintomatologia cardiorrespiratória, dificultando o diagnóstico 

diferencial.    

Por conta destas limitações, não avançamos na análise de concordância, mas 

consideramos que os resultados serão úteis no nível local para propor melhorias no 

preenchimento da declaração de óbito. 

 

6 – CONCLUSÃO 

Podemos concluir que se faz necessário investir em ações para melhora da 

qualidade da informação em mortalidade neonatal no Brasil. Outra ação importante é a 

análise e vigilância dos óbitos neonatais. É de suma importância que os dados 

informados pelos profissionais no SIM e no SINASC tenham qualidade e que possibilite 

a utilização dos mesmos para medir a ocorrência dos fatores que determinaram o óbito e 

a qualidade da atenção. Os gestores, através dos Comitês de Investigação de Óbitos, 

devem promover uma reflexão crítica dos atores envolvidos no processo sobre a 

possível prevenção dos óbitos.  

No ano de 2002 a consulta de pré-natal de baixo risco foi descentralizada para as 

Unidades de Saúde e no ano de 2004 foi inaugurado o Hospital e Maternidade Tereza 
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Sacchi Moura (Hospital da Mulher) onde está organizada a linha de cuidado para a 

gestante e recém-nascido.  

Em 2009 a investigação dos óbitos neonatais foi descentralizada através da 

disponibilização da cópia da DO e ficha de investigação, passando a ser 

responsabilidade das equipes da atenção básica em conjunto com os técnicos da 

vigilância epidemiológica e comitê de investigação. Dessa forma, o acesso à informação 

foi compartilhado com os profissionais de saúde favorecendo o monitoramento, 

avaliação do processo de trabalho, planejamento das ações e sensibilização dos 

responsáveis pelo preenchimento das DO e DN quanto a importância da qualidade da 

informação.  

Em 20 anos de estudos sobre qualidade da informação e causa básica de óbito 

neonatal, observamos que pouca coisa mudou. É recomendável a melhoria da qualidade 

da informação (DO e prontuários) e a educação permanente dos profissionais 

envolvidos no preenchimento e codificação destes instrumentos. A estratégia de 

relacionamento dos bancos do SINASC e SIM, levando em conta o número absoluto de 

óbitos, é factível para qualificar a informação da DO. 

É notória a importância da qualidade da informação e maior comprometimento 

dos atores envolvidos no processo de preenchimento das DO. Por ser Polo Regional da 

Rede Cegonha, o gestor municipal deve ter um diagnóstico preciso de quais fatores 

estão contribuindo para a ocorrência do óbito neonatal e possíveis ações que minimizem 

o problema.    

Ao término desse estudo, observa-se a responsabilidade e consciência 

necessárias para aprimorar o monitoramento e avaliação no município quanto à linha de 

cuidado da gestante e do RN. Destacamos a importância das informações da DO, DN e 

de prontuários, para viabilizar o correto diagnóstico e planejamento de ações que visam 

à redução do óbito neonatal no município.  
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ANEXO 1: Declaração de nascido vivo 
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ANEXO 2 :Declaração de óbito 
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ANEX0 3 

Termo de Compromisso para Utilização de Bases de Dados Confidenciais
1
 

 

 

Eu, ________________________________________________________________ 

abaixo assinado(a), portador(a) do documento de identidade 

________________________________,  tendo em vista a minha participação como 

professora/orientadora nas atividades de pesquisa de bases de dados confidenciais  

realizadas no Departamento de Epidemiologia e Bioestatística (MEB) do Instituto de 

Saúde da Comunidade da Universidade Federal Fluminense, assumo a responsabilidade 

de: (1) guardar sigilo e zelar pela privacidade dos indivíduos relacionados/listados 

nesta(s) base(s) de dados; (2) não fazer cópias das bases de dados das quais o MEB é 

fiel depositário; (3) não repassar, comercializar ou transferir a terceiros as informações 

individualizadas, contidas nessas bases, de qualquer forma que viole seu sigilo; (4) não 

disponibilizar, emprestar, ou permitir acesso de pessoas ou instituições não autorizadas 

a esta(s) base(s) de dados; (5) não divulgar, por qualquer meio, inclusive nos relatórios 

de conclusão da pesquisa, dados ou informações contendo os nomes ou quaisquer outras 

variáveis que permitam a identificação de indivíduos ou que afetem a sua 

confidencialidade; (6) não praticar ou permitir qualquer ação que comprometa a 

integridade da(s) base(s) de dados das quais o MEB é fiel depositário; (7) utilizar as 

informações contidas nestas bases de dados exclusivamente para as finalidades descritas 

no projeto submetido ao comitê de ética em pesquisa.  

 

 

 

Niterói , ______ de ________________ de ______. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

                                                 

1 São consideradas bases confidenciais aquelas que contenham dados pessoais que permitam a 

identificação da pessoa e possam ser associados a outros dados referentes ao endereço, idade, raça, 

opiniões políticas, religiosas, crenças, ideologia, saúde física, saúde mental, vida sexual, registros 

policiais, assuntos familiares e profissão. 
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ANEXO 4 

 

DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BASES DE DADOS 

IDENTIFICADOS 

 

Autorizo que as bases de dados com informações identificadas do Sistema de 

Informações Sobre Nascidos Vivos (anos 2000 a 2011) e do Sistema de Informações 

Sobre Mortalidade (anos 2000 a 2011), relativas ao município de Barra Mansa sejam 

utilizadas no projeto “Nascidos vivos, óbitos neonatais e near miss neonatal em Barra 

Mansa, RJ”, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital Universtário 

Antonio Pedro (HUAP-UFF) em junho de 2013 (Parecer 319.998). 

Todos os pesquisadores envolvidos na execução desse projeto se comprometem a: 

(1) guardar sigilo e zelar pela privacidade dos indivíduos relacionados/listados 

nesta(s) base(s) de dados;  

(2) não fazer cópias das bases de dados das quais o laboratório é fiel depositário; 

(3) não repassar, comercializar ou transferir a terceiros as informações 

individualizadas, contidas nessas bases, de qualquer forma que viole seu sigilo;  

(4) não disponibilizar emprestar ou permitir acesso de pessoas ou instituições não 

autorizadas a esta(s) base(s) de dados; 

(5) não divulgar, por qualquer meio, inclusive nos relatórios de conclusão da 

pesquisa, dados ou informações contendo os nomes ou quaisquer outras 

variáveis que permitam a identificação de indivíduos ou que afetem a sua 

confidencialidade; 

(6) não praticar ou permitir qualquer ação que comprometa a integridade da(s) 

base(s) de dados das quais o laboratório é fiel depositário;  

(7) utilizar as informações contidas nestas bases de dados exclusivamente para as 

finalidades descritas nos projetos do laboratório aprovados por comitê de ética 

em pesquisa.  

 

Barra Mansa, ______ de ___________________ de 2013. 

 

________________________________________ 

Assinatura  
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Apêndice 1 

 

INVESTIGAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE  
1) Nome do estabelecimento de saúde 

________________________________________________________________________________ 

2) Nº do prontuário (ou outro registro)  _____________________________________________ 

3) Data da entrada da gestante  ____/____/____   

4) Raça: (     )  1 – Branca; 2 – Preta; 3 – Parda; 4 – Amarela; 5 –Indígena 9 - Ign  

5) N filhos (antes deste)  vivos (     )   mortos (     )  

6) Consultas pré-natal: (     ) 1- nenhuma; 2- 1 a 3;  3- 4 a 6;  4- 7 e +; 9-ignorado 

7) Relato de peregrinação por outros hospitais antes da internação? 

(    ) SIM  Quantos? ______________________     (    ) NÃO       (    ) IGNORADO 

 

8) Dados principais do exame físico do recém-nascido 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9) Principais exames e procedimentos realizados 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

10) Evolução e tratamento 

 

 

 

Foi encaminhado à necropsia? (     ) 1-  Sim  2-  Não  3-  Não sabe 
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FOLHA RESUMO – DO APÓS INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO NEONATAL 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº da ficha   -                         Data da Investigação   /   / 

CAUSAS DA MORTE 

PARTE I 

Doença ou estado 

mórbido que causou 

diretamente a morte 

 

CAUSAS 

ANTECEDENTES 

Estados mórbidos, se 

existirem, que 

produziram a causa 

acima registrada, 

mencionando-se em 

último lugar a causa 

básica 

a  Tempo CID-10 

 Devido ou como conseqüência 

de: 
  

b    

  Devido ou como conseqüência 

de: 
  

c    

 Devido ou como conseqüência 

de: 
  

d    

PARTE II     
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APÊNDICE 2 – PLANILHA DOS DADOS DOS ÓBITOS NEONATAIS 

 

 
Nº DO  IdRN  ANO Sexo Cor IdMae ESC Pre-N NV NM IGest GRAV T. parto Peso 

RN 
Apgar 5 Causa 

 3 d 2009 2 1 18 4 2 1 1 2 1 1 430 5 PREMATURIDADE 

 16 h 2009 2 1 38 3 1 3 0 2 1 2 440 5 Hipertensão materna 

 8 d 2009 1 4 22 4 3 0 0 2 1 1 600 6 PREMATURIDADE 

 4 d  2009 2 1 26 IGN  IGN  0 0 2 1 2 630 IGN  PREMATURIDADE 

 1 d 2009 2 1 41 4 3 0 0 2 1 2 660 7 Doença Hipertensiva 

 <1 d 2009 1 1 24 3 2 3 0 2 1 1 755 1 PREMATURIDADE 

 30 m 2009 2 4 23 4 3 0 0 2 1 1 760 1 PREMATURIDADE 

 3 d 2009 2 4 33 3 3 2 1 2 1 1 760 7 PREMATURIDADE 

 7 d 2009 1 2 17 3 3 0 0 2 1 1 880 7 PREMATURIDADE 

 3 d 2009 2 1 39 4 4 0 0 3 1 2 415 9 DHEG 

 2 d 2009 2 1 27 5 3 0 0 3 1 2 600 4 PREMATURIDADE 

 2 d 2009 2 4 18 3 3 1 0 3 1 2 840 7 DPP 

 27 d 2009 1 1 17 4 3 0 0 3 1 2 990 9 Hipertensão materna 

 11 d 2009 2 2 31 5 IGN  1 0 3 2 2 1075 8 Afecções maternas 

 20 d 2009 1 4 26 4 3 0 0 3 1 1 1220 9 PREMATURIDADE 

 15 d 2009 1 1 26 4 3 1 1 3 1 2 1240 6 DPP 

 10 d 2009 2 1 32 3 4 0 0 4 2 1 1085 4 Amniorex Prematura 

 2 d 2009 1 4 42 3 4 0 0 4 1 2 1555 7 Doença Hemolitica do RN 

 15 h 2009 1 1 45 4 IGN  1 0 4 1 2 1650 1 Cardiopatia Congênita 

 26 h 2009 1 1 27 4 4 0 0 4 1 2 2555 8 PREMATURIDADE 

 15 d 2009 2 1 26 4 IGN  0 0 4 1 1 2780 IGN  Septicemia bacteriana NE 

 1h  2009 2 1 21 3 4 0 0 5 1 2 2815 1 Asfixia ao nascer 

 12 h 2009 2 4 42 4 4 1 0 5 1 2 3565 7 Encefalocele Extensa 
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 10 m 2009 2 1 30 4 2 0 0 5 1 2 6000 1 Diabetes Gestacional 

 1 d 2010 2 1 24 4 3 0 0 1 1 1 375 0 PREMATURIDADE 

 6 h 2010 1 1 30 4 4 1 0 2 1 1 635 2 PREMATURIDADE 

 5 d 2010 2 4 26 4 2 0 0 2 1 1 675 3 PREMATURIDADE 

 4 d 2010 2 4 23 5 3 0 0 2 1 1 740 4 PREMATURIDADE 

 11 d 2010 2 1 34 4 3 0 0 2 2 2 890 5 PREMATURIDADE 

 4 d 2010 1 1 34 4 3 0 0 2 2 2 1030 7 PREMATURIDADE 

 23 h 2010 1 4 27 5 3 0 0 3 1 2 865 7 DPP 

 1 d 2010 2 4 24 5 3 0 0 4 1 2 1885 9 Hipertensão Materna 

 5 d 2010 9 4 22 3 4 2 0 4 1 2 2430 8 Atresia do esôfago 

 22 h  2010 1 4 31 2 4 2 0 4 1 2 3140 6 Diabetes materno 

 9 d 2010 1 4 22 3 4 0 0 5 1 2 2540 9 Hipertensão neonatal 

 10 d 2010 1 1 27 4 4 0 0 5 1 2 2995 10 Septicemia bacteriana NE 

 13 d 2010 2 1 38 5 4 1 0 5 1 2 3030 7 Múltiplas malformações  

 2 d 2010 2 2 18 3 4 1 1 5 1 1 3090 9 Malformação cardíaca 

 10 d 2010 2 4 36 4 3 3 0 5 1 2 3290 9 Atresia esôfago 

 2 d 2010 1 4 21 4 3 1 0 5 1 2 3890 9 Anencefalia 

 30 m 2011 1 1 22 4 1 0 0 2 2 1 490 3 Corioamnionite 

 5 m 2011 1 4 13 3 1 0 0 2 1 1 570 2 PREMATURIDADE 

 14 d 2011 2 4 24 5 1 2 9 2 1 1 655 9 ITU materna 

 1 h  2011 2 1 24 3 1 3 0 2 1 1 765 6 PREMATURIDADE 

 2 d 2011 1 4 38 4 2 0 0 3 1 2 735 7 DHEG 

 10 d 2011 1 2 27 4 1 0 0 5 1 2 3465 7 Comunic. Ventr. atrial  

 8 h  2011 1 1 25 4 2 0 0 1 1 1 400 3 PREMATURIDADE 

 1 h  2011 1 1 23 4 2 1 1 1 1 2 425 1 PREMATURIDADE 

 16 h 2011 1 1 21 4 2 1 0 2 1 1 620 7 RPM 

 2 d 2011 1 4 18 3 4 1 0 2 1 1 510 7 ITU materna 

 9 h 2011 1 4 22 IGN  3 0 0 2 1 1 640 7 DPP 
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 3 d 2011 2 1 34 3 3 3 0 2 1 2 490 9 DHEG 

 1 h 2011 1 4 20 4 3 1 9 3 1 1 1260 2 Síndrome de Patau  

 1 h 2011 1 1 27 4 3 1 0 3 1 1 1420 1 Atresia de esôfago 

 14 h 2011 2 1 31 5 4 0 0 4 1 2 2680 7 Peritonite meconial 

 1 h  2011 2 2 33 3 4 7 0 4 1 2 2500 4 DHEG 

 5 h 2011 1 4 29 3 4 1 0 5 1 2 1695 5 Hipoplasia Pulmonar 

 12 d 2011 2 4 24 3 4 1 1 5 1 2 2090 8 Tetralogia de Fallot 

 54 m 2011 2 4 28 3 4 3 1 5 1 2 2175 3 Malformação do coração 

 24 d 2011 2 1 27 4 4 1 0 5 1 2 2510 8 Coração hipoplásico 

 1 d 2011 1 4 21 4 4 0 0 5 1 1 3220 3 Hérnia diafragmática  

 22 m 2011 2 4 20 3 4 0 1 5 1 1 2940 1 Anencefalia 

 3 d 2011 1 4 39 2 4 2 0 5 1 2 3045 9 Cardiopatia congenita 

 17 h  2011 2 4 17 5 4 0 0 5 1 2 3715 9 Afecção respiratória NE 

 50 m 2011 1 1 28 4 4 2 0 4 1 2 1740 2 Anencefalia 

 

 

 


