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Resumo  

Introdução: A mortalidade neonatal é o maior componente da mortalidade infantil e sua redução 

foi mais lenta que a pós-neonatal no Brasil. A maioria das mortes neste período é evitável e 

desigualdades sociais podem determinar a magnitude das taxas.  

Objetivo: Analisar a tendência das taxas de mortalidade neonatal, por peso ao nascer e variáveis 

sociodemográficas, com destaque para cor da pele, no município de Niterói, RJ, de 2001 a 2018. 

Métodos: Estudo descritivo de série temporal. Fonte dos dados: Sistemas de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) e sobre Nascidos Vivos (SINASC). População: nascidos vivos (NV) de gestação 

única, peso ao nascer ≥ 500g e idade gestacional ≥ 22 semanas, residentes em Niterói. Desfecho: 

óbitos neonatais. Indicadores: taxas de mortalidade neonatal global e por causas evitáveis, de acordo 

com a Lista Brasileira de Causas de Morte Evitáveis. As variáveis sociodemográficas avaliadas 

foram escolaridade, idade materna, e cor/raça (recém-nascido e materna). Todas as análises foram 

feitas para o total de óbitos e de acordo com as variáveis selecionadas. A taxa de mortalidade 

neonatal (TMN) foi estimada de forma transversal, sem relacionamento dos bancos. Foram 

estimadas taxas anuais e bienais. O software Joinpoint regression foi utilizado para estimar 

tendência temporal da TMN de acordo com as variáveis sociodemográficas, o peso ao nascer e as 

causas evitáveis. 

Resultados:  A taxa de mortalidade neonatal (TMN) sofreu redução total de 52,7%, caindo de 9,2 

para 4,4 por 1.000 NV. Esta redução, na série temporal, mostrou mudança percentual anual de 2001 

a 2018, de -4,8% (IC95%: -6,3 a -3,4%). O componente da mortalidade neonatal precoce (TMNP) 

teve queda de 39,4% no período, à velocidade anual de -4,7% (IC95%:-6,7% a 2,6%) e o tardio 

(TMNT) apresentou a redução mais intensa, de -5,1% anualmente (IC95%:-7,1 a -3,0%), resultando 

em diminuição de 72,7%. A TMNP representou em média 70% da TMN. Para a principal variável 

do estudo, cor/raça, observamos redução da TMN para as três categorias, sendo mais intensa para a 

preta. No entanto, quando analisamos as causas evitáveis, verificamos uma maior proporção de 

óbitos evitáveis dentre as categorias de cor não branca, em especial na cor preta. 

Conclusões: Houve queda sustentada da mortalidade neonatal no município de Niterói, mas ainda 

com elevada proporção de óbitos evitáveis, principalmente por adequada atenção à mulher na 

gestação. Apesar de termos verificado um declínio mais intenso da TMN para NV de mães de cor 

preta, esta categoria teve maiores proporções de óbitos evitáveis, sugerindo maior vulnerabilidade 

para esses grupos. Recomenda-se mais cuidado no preenchimento da variável, e intervenções que 

ampliem o acesso e qualifiquem a atenção para mulheres pardas e pretas.  

 



 
 

Abstract 

Introduction: Neonatal mortality is the major component of infant mortality and its reduction 

was slower than that of post-neonatal mortality in Brazil. Most deaths in this period are 

avoidable and social inequalities can determine the magnitude of the rates. 

Objective: To analyze the trend of neonatal mortality rates, by birth weight and 

sociodemographic variables, with emphasis on skin color, in the city of Niterói, RJ, from 2001 

to 2018. 

Methods: Descriptive time series study. Data source: Sistemas de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) and Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Population: 

singleton live births (LB), birth weight ≥ 500g and gestational age ≥ 22 weeks, residing in 

Niterói. Outcome: neonatal deaths. Indicators: global neonatal mortality rates and neonatal 

mortality rates due to avoidable causes, according to the Brazilian List of Avoidable Causes of 

Death. The sociodemographic variables assessed were education, maternal age, and color or 

race (newborn and maternal). All analyzes were performed for the total number of deaths and 

according to the selected variables. The neonatal mortality rate (NMR) was estimated cross-

sectionally, with no linkage between databases. Annual and biennial rates were estimated. We 

used Joinpoint regression software to estimate the NMR time series, according to 

sociodemographic variables, birth weight and avoidable causes. 

Results: The neonatal mortality rate (NMR) suffered a total reduction of 52.7%, from 9.2 to 

4.4 per 1,000 LB. This reduction, in the time series analysis, showed an annual percentage 

change of -4,8% (95% CI: -6.3 to -3.4%), from 2001 to 2018. The early component of neonatal 

mortality fell by 39.4% in the period, at an annual rate of -4.7% (95% CI: - 6.7% to 2.6%) and 

the late neonatal mortality presented the most intense reduction of -5.1% annually (95% CI: -

7.1 to -3.0%), resulting in a total decrease of 72.7%. Early neonatal mortality represented on 

average 70% of NMR. For the main study variable, color/race, we observed a reduction in NMR 

for the three categories, of which the black color was the most intense reduction. However, 

when we analyze the avoidable causes, we see a higher proportion of preventable deaths among 

the non-white color categories, especially black. 

Conclusions: There was a sustained fall in neonatal mortality in the city of Niterói, but there is still 

a high proportion of avoidable deaths, mainly related to adequate care for women during pregnancy. 

Although we observed a more intense decline in NMR for LB of black mothers, this category had a 

higher proportion of preventable deaths, suggesting more vulnerability. It is highly recommended a 

more careful filling for this information, and expanded access to qualified care for black women. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade infantil é classicamente considerada um dos melhores indicadores 

sobre as condições de vida e bem-estar social de uma população (1).
 
Mortes infantis 

representam um evento indesejável em saúde pública, pois são mortes precoces e, em sua 

maioria, evitáveis (2-4). O Brasil ainda conta com frequências elevadas e eticamente 

inaceitáveis de mortalidade infantil, apesar das taxas decrescentes nos últimos dez anos 

(1-4).
 

A taxa de mortalidade infantil (TMI) é padronizada internacionalmente como o 

número de óbitos de crianças menores de um ano dividido pelo número de nascidos vivos 

(multiplicada por 1.000) e indica o risco de um nascido vivo evoluir para o óbito antes de 

completar o primeiro ano de vida (5). Tradicionalmente considerada como um indicador 

da situação de saúde das populações, é utilizada para definição das políticas públicas 

direcionadas à saúde infantil.  

Nas últimas duas décadas, o mundo fez um progresso substancial na redução da 

mortalidade na infância. No período de 2000 a 2018, a taxa de mortalidade na infância – 

correspondente aos óbitos em crianças menores que 5 anos - passou de 76 para 39 óbitos 

por mil nascidos vivos e a taxa de mortalidade neonatal foi reduzida de 31 para 18 a cada 

mil nascidos vivos. Apenas no ano de 2018, crianças menores de 5 anos foram 

responsável por 5,3 milhões dos óbitos infantis, sendo que 2,5 milhões dessas ocorrem 

no primeiro mês de vida, correspondendo a 47% desses óbitos infantis (1). 

A comunidade global reconhece a urgência de se acabar com as mortes infantis 

por causas evitáveis, que é um dos objetivos da Estratégia Global das Nações Unidas para 

a Saúde de Mulheres, Crianças e Adolescentes (2016-2030) e dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O terceiro ODS coloca como meta reduzir a 

mortalidade neonatal para menos que 12 mortes por 1.000 nascidos vivos até 2030 (1). 

No Brasil, de 1990 a 2015, a TMI apresentou tendência decrescente e 

desacelerando no final da série. A TMI caiu de 47,1 para 13,5 óbitos/1.000 nascidos vivos 

(NV) entre 1990 e 2015 (4). 

No entanto, após este período de declínio sustentado em todo o país, em 2016 

observou-se um aumento dessa taxa. De 2015 para 2016, observou-se aumento de 4,8% 

na taxa de mortalidade infantil, que ocorreu de forma semelhante em todas as regiões do 

Brasil, com exceção da Região Sul. O aumento desses coeficientes pode ser explicado em 

grande parte pela importante retração no número de nascidos vivos nesse período: 
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3.017.668 em 2015 e 2.857.800 em 2016.(6) No entanto, em 2017 já se observou 

recuperação do comportamento de queda da TMI, que caiu para 13,4 por mil NV, com 

decréscimos em todas as regiões do país (7). 

Nas últimas décadas, as desigualdades das TMI regionais também diminuíram, 

assim como, em menor grau, as disparidades sociais (2-4, 6-7).  

Para compreender melhor sua ocorrência, a TMI tem sido tradicionalmente 

analisada segundo dois componentes, que têm determinantes diferenciados na população: 

a mortalidade neonatal (óbitos ocorridos entre 0 a 27 dias de vida) e a pós-neonatal (óbitos 

ocorridos entre 28 e 364 dias). A mortalidade neonatal, por sua vez, é subdividida no seu 

componente neonatal precoce (0 a 6 dias completos de vida) e componente neonatal tardio 

(7 a 27 dias de vida) (5). 

A redução da mortalidade infantil no Brasil vem ocorrendo principalmente no 

componente pós-neonatal (2-4). Dentre os fatores envolvidos, destacam-se melhorias nas 

condições socioeconômicas e na oferta de serviços de saúde, assim como mudanças 

demográficas, como a redução da fecundidade. Por sua vez, as taxas de mortalidade no 

período neonatal apresentaram tendência de declínio mais lento (2-4). 

Estudos apontam como principais preditores para a ocorrência do óbito neonatal, 

fatores biológicos – peso ao nascer e idade gestacional, por exemplo – e outras condições 

de nascimento do recém-nascido, como o baixo escore de Apgar. Também são relatadas 

as condições socioeconômicas e demográficas da mãe, como raça e cor (8,9). 

Apesar do incremento de publicações científicas em saúde com recorte étnico-

racial a partir da incorporação da variável “cor da pele/raça” nos Sistemas de Informação 

em Saúde (10,11), poucas pesquisas analisaram especificamente a situação da 

mortalidade infantil para esta vertente (11–15). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Desigualdades raciais em saúde infantil 

Entende-se o processo saúde-doença não somente condicionado por fatores 

biológicos, mas também dependente dos processos sociais concretos que vão formando 

grupos populacionais diferenciados no referente às condições de vida, que, por sua vez, 

interferem nos padrões patológicos particulares de adoecer e morrer (16). 

Partindo desta visão, acredita-se ser necessário incorporar nos estudos que se 

propõem explicar os diferenciais da mortalidade infantil segundo a raça/cor da população, 

tanto os aspectos biológicos como os sociais que a determinam (16). 

No referente à dimensão socioeconômica, entende-se que o processo histórico de 

formação da sociedade capitalista brasileira implicou no desenvolvimento de uma 

complexa rede de contradições sociais, criando e recriando critérios de seleção social e 

gerando desigualdades sociais que, ao compreender e mesclar-se com diversidades raciais 

provocaram um efeito duplo de contradições de classe e raça (17,18). 

Esses efeitos acumulados decorrentes das desigualdades ficam evidentes quando 

se analisa a apropriação econômica, de bens e serviços, e direitos sociais, políticos e 

culturais que a população negra detém no Brasil, quando comparada com a população 

branca, expressando-se na participação desigual no mercado de trabalho; nos níveis de 

renda; no acesso ao sistema formal educacional e de saúde, enfim, nas oportunidades de 

mobilidade social (18). Como resultado da exposição a um ciclo de desvantagens 

cumulativas, aumenta a vulnerabilidade a uma série de agravos à saúde. Salienta-se que 

a maior suscetibilidade se deve a fatores tanto de ordem biológica, como socioeconômica 

e cultural (16,18) 

A melhoria dos indicadores de saúde infantil no Brasil nas últimas décadas não 

aconteceu somente pelo aumento de cobertura dos serviços de saúde, mas também pela 

melhoria nas condições de renda e educação. Programas de distribuição de renda e 

melhora da assistência médica local foram fatores que contribuíram para esse resultado 

positivo, como exemplo, os programas bolsa família e estratégia de saúde da família. Não 

obstante, o impacto das políticas públicas não alcançou algumas populações brasileiras, 

como os povos indígenas, cuja mortalidade infantil permanece em níveis bastante 

elevados se comparada a outros segmentos da população (19). 

 Estudos mostraram que houve uma prevalência maior de baixo peso ao nascer e 

prematuridade entre mães pretas e indígenas(20-25). A associação mais forte encontrada 



13 
 

foi entre raça / cor negra e prematuridade, seguida por pequeno para a idade gestacional 

e baixo peso ao nascer. No entanto, as associações entre determinantes socioeconômicos 

ou educacionais e os desfechos acima são complexas, podendo em parte ser mediadas 

pela cobertura de atenção ao pré-natal e parto (26). 

 Filhos de mulheres pretas apresentaram uma maior prevalência de baixo peso 

ao nascer (9,4%) e de mortalidade neonatal em países desenvolvidos. A associação de cor 

da pele negra com baixo peso foi claramente observada, juntamente com uma maior 

probabilidade de prematuridade e nascimentos pequenos para a idade gestacional, 

independentemente dessas mulheres viverem em países de baixa ou alta renda (21,23-25). 

 Apesar do crescente interesse na mortalidade neonatal, sabe-se muito pouco 

sobre como essas taxas variam de acordo com a posição socioeconômica em países de 

baixa e média renda. Existem importantes questões metodológicas que afetam o estudo 

das desigualdades na mortalidade infantil (27). Por exemplo, a qualidade dos dados, 

quando se usam fontes de dados secundários; ou os vieses de informação em estudos com 

dados primários; a dificuldade em aferir indicadores socioeconômicos, como classe social 

(27). 

 Em um estudo feito em sete estados brasileiros, Nyarko et al.(28) encontraram 

maior prevalência de baixo peso ao nascer e prematuridade entre as famílias de cor da 

pele negra em uma população de 8.949 nascidos vivos, sendo feita uma análise 

multivariada para considerar fatores demográficos, socioeconômicos, cuidados de saúde 

e efeitos geográficos. Contudo, após o ajuste para outros fatores socioeconômicos, houve 

uma redução da associação deste determinante com baixo peso ao nascer. 

 Isso demonstra a necessidade de avaliação conjunta dos efeitos da educação 

materna, saúde materna e localização geográfica, em função das grandes disparidades 

socioeconômicas no Brasil.  
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2.2. Mortalidade neonatal 

 

 O primeiro mês é o período mais crucial para sobrevivência infantil. 

Globalmente, estima-se que 2,5 milhões de recém-nascidos morreram no primeiro mês 

de vida em 2018 - aproximadamente 7.000 por dia -, a maioria dos quais morreu na 

primeira semana após o nascimento. Um terço deles morre no mesmo dia em que nasceu, 

e cerca de três quartos de todas as mortes neonatais ocorrem na primeira semana de vida 

(1) 

 A taxa de mortalidade neonatal global caiu de 37 mortes por 1.000 nascidos 

vivos (NV) em 1990 para 18 por 1000 NV em 2018. Apesar da diminuição dos níveis de 

mortalidade neonatal, existem disparidades acentuadas na mortalidade neonatal entre 

regiões e países. Em 2018, a África Subsaariana teve a maior taxa de mortalidade 

neonatal, com 28 óbitos por 1.000 NV. Um recém-nascido na África Subsaariana, por 

exemplo, tem 10 vezes mais chances de morrer no primeiro mês do que uma criança 

nascida em um país de alta renda (1,29). 

No Brasil, apesar da importante redução na mortalidade infantil, a mortalidade 

neonatal teve uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de 

mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso país. Tais mortes ainda 

ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de 

saúde, destacando-se aquelas associadas à atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido 

(2-4). 

Outro aspecto que chama a atenção nos resultados é a contribuição majoritária da 

mortalidade neonatal na taxa de mortalidade infantil como um todo, que somadas 

contribuem com cerca de 70% dos óbitos no primeiro ano de vida.  Esse predomínio é 

esperado já que há a tendência na diminuição de causas relacionadas a doenças infecto-

parasitárias, sobretudo na faixa pós-neonatal, permitindo maior percentual de mortalidade 

nessa faixa (2-4). 

O principal componente da mortalidade infantil, ou seja, o que contribui com a 

maior frequência dos óbitos, atualmente é o neonatal precoce (0-6 dias de vida) e grande 

parte das mortes infantis acontece nas primeiras 24 horas (25%), indicando uma relação 

estreita com a atenção pré-natal, parto e nascimento (2). Os óbitos ocorridos até o 

primeiro mês de vida apontam para a necessidade de atenção a fatores ligados à gestação, 

parto e pós-parto. O progresso de medidas como assistência pré-natal de qualidade, 

aparelhamento de hospitais e treinamento/qualificação de equipe a fim de lidar com 
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complicações do parto podem ter contribuído para a diminuição na taxa de mortalidade 

nessa faixa etária e também apontam medidas que devem ser consideradas com o objetivo 

de reduzir ainda mais esses valores (1). 

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 (9). Na análise mundial de mortes 

neonatais, o perfil se modifica para a ocorrência precoce ou tardia. A prematuridade 

predomina no componente neonatal precoce, enquanto no tardio a principal causa de 

morte é a sepse (2,4). As principais causas de óbitos identificadas no estudo “Nascer no 

Brasil” foram: prematuridade, malformação congênita, asfixia intraparto, infecções 

perinatais e fatores maternos, sendo a maioria de mortes evitáveis por ação dos serviços 

de saúde (30).  

Esta distribuição é variável entre os diferentes países, e se correlaciona com a 

mortalidade infantil. Nos países de alta mortalidade, as infecções e óbitos intraparto ainda 

respondem por uma grande proporção de mortes neonatais; nos países de baixa 

mortalidade infantil, as malformações congênitas se destacam, já que outras causas foram 

reduzidas (31). Em todas as faixas de mortalidade, precoce e tardia, as complicações 

relacionadas ao parto pré-termo são predominantes como causa de óbito; diferindo entre 

os países em relação às causas específicas, mais ligadas ao cuidado deficiente nos países 

pobres (31). 

 
 

Figura 1: Principais causas de óbito neonatal no mundo, de acordo com faixa etária. 

Fonte: Lawn et al. (2014) 
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Apesar de os partos no Brasil ocorrerem predominantemente em hospitais (98,4%) 

e serem assistidos por médicos (88,7%), os resultados são insatisfatórios se comparados 

a outras localidades no mundo que alcançaram coeficientes menores de mortalidade 

neonatal e infantil (1,30) Esta situação tem sido denominada de “paradoxo perinatal 

brasileiro”, em que há intensa medicalização do parto e nascimento com manutenção de 

taxas elevadas de morbimortalidade materna e perinatal, possivelmente relacionadas à 

baixa qualidade da assistência, ao número excessivo de cesarianas sem indicação precisa 

e a utilização de práticas obsoletas e iatrogênicas, que podem repercutir sobre os 

resultados perinatais (30). 

As complicações relacionadas ao parto pré-termo são predominantes como causa 

de óbito neonatal; diferindo entre os países em relação às causas específicas, mais ligadas 

ao cuidado deficiente nos países pobres (31). 

Lima et al. (2008)(8) propuseram um modelo hierarquizado para análise do óbito 

neonatal. Modelos hierarquizados pressupõem uma cadeia de causalidade, na qual 

eventos mais distantes do desfecho (fatores distais) são em geral variáveis 

socioeconômicas (32) Estas variáveis determinariam a ocorrência de outras em um nível 

intermediário, como por exemplo, acesso aos serviços de saúde, e, somado a seu efeito 

direto, impactariam no desfecho por meio do fator intermediário. Ainda haveria um nível 

proximal, por sua vez determinado pelo intermediário e pelo distal, que teria a relação 

mais direta com o desfecho (32). Para Lima, a variável cor/raça comporia o nível distal 

do modelo de causalidade do óbito neonatal, junto a outras características 

socioeconômicas e demográficas maternas. Nos níveis intermediários, foram 

consideradas características maternas e aspectos referentes à assistência pré-natal e ao 

parto. Como variáveis distais, incluíram-se fatores relacionados às condições de saúde e 

nascimento do recém-nascido e à assistência neonatal. A Figura 2 descreve 

esquematicamente as inter-relações entre estes níveis (8). 
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Figura 2 - Modelo hierarquizado para a mortalidade infantil neonatal 

Fonte: Lima et. al. (2008) 
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2.2.1- Estudos recentes sobre mortalidade neonatal no Brasil 

 

Embora haja muitos estudos sobre mortalidade infantil, ainda são poucos os que 

exploram apenas a mortalidade neonatal, e/ou que estimam a tendência temporal (33, 34 

e 41). Considerando os últimos cinco anos, destacamos alguns estudos nacionais na tabela 

1 (31, 33-41). 

Os estudos de tendência temporal são concordantes em identificar redução da 

TMN, principalmente no componente precoce, mas poucos avaliaram desigualdades   

sociais, sendo que nenhum avaliou cor da pele. 

Baixa escolaridade e extremos de idade são considerados fatores associados à 

mortalidade neonatal, mas a cor de pele tem sido pouco estudada: nos artigos mais 

recentes, apenas um avaliou esta variável. Migoto et al. (39) utilizaram os dados do 

SINASC de 2014 e a cor de pele materna (auto-referida) não se associou ao desfecho 

óbito neonatal precoce. As taxas de mortalidade foram muito semelhantes entre brancos, 

pardos e negros. 
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Tabela 1 – Fatores associados ao óbito neonatal (ON) em estudos brasileiros 
 

Autor e ano de 
publicação 

Local e Ano do 
Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 
população, análise 

Resultados  

Lansky et al., 
2014 (31) 

Brasil. Fevereiro de 
2011 a outubro de 
2012 

Coorte. Base hospitalar. 
Os potenciais fatores de risco foram 
analisados por modelagem hierárquica. 
 

Baixo peso ao nascer, riscos durante a gravidez e condições do recém-
nascido foram os principais fatores associados ao óbito neonatal. A TMN 
foi maior entre as mulheres pardas, mas não houve associação 
significante. 
 

Gonçalves et al., 
2015 (33) 

Salvador, Bahia 
2006 a 2012 

Estudo ecológico de série temporal Redução de 21,2% na TMN, principalmente precoce (p=0,006; R2= 0,423). 
Predominaram mortes neonatais por Infecções específicas do período 
perinatal (13,2%), Hipóxia intrauterina/Asfixia ao nascer (8,4%) e 
Transtornos relacionados à prematuridade/baixo peso ao nascer (15,9%), 
estas últimas com tendência de crescimento (p=0,006; R2= 0,428). 
 

Rodrigues et al., 
2016 (34) 

Brasil, 1997 a 2012 Estudo ecológico de série temporal Redução das taxas de mortalidade neonatal precoce e tardia, de 33% (para 
7,36/1.000) e 21% (para 2.29/1.000), respectivamente. 
 

Batista et al., 
2017 (35) 
 

Municípios 
pequenos e médios 
das regiões Norte, 
Nordeste e Vale do 
Jequitinhonha. 
2008 

Caso-controle. Base populacional. 
Fonte: SIM e SINASC 
Regressão logística múltipla hierárquica 
foi usada para análise dos dados. 

Fatores de risco para óbito neonatal: 
Classe socioeconômica D e E (OR = 1,28), história de óbito infantil (OR = 
1,74), gestação de alto risco (OR = 4,03), peregrinação em anteparto (OR 
= 1,46), falta de pré-natal (OR = 2,81), ausência de profissional para o 
trabalho de parto (OR = 3,34), tempo excessivo parto (OR = 1,97), parto 
pré-termo limítrofe (OR = 4,09) e malformação (OR = 13,66). 
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Autor e ano de 
publicação 

Local e Ano do 
Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 
população, análise 

Resultados  

Fonseca et al., 
2017 (36) 

Estado do Rio de 
Janeiro 
2004 – 2010 

Coorte não concorrente. Série temporal 
Base populacional. 
Fonte: SIM e SINASC 
Regressão logística, com estimativa de 
odds ratio para variável combinada 
escolaridade e idade materna. 
 

Taxa de mortalidade neonatal 2004-2010: 8,09‰. Nenhuma faixa etária 
com baixa escolaridade apresentou redução da taxa de mortalidade neonatal 
no período, em contraponto às mulheres com escolaridade intermediária ou 
elevada, cuja redução foi de 4% anualmente. 
 
TMN  mais elevada em recém-nascidos de mães com baixa escolaridade: 
12,7‰ (mães adolescentes) e 12,4‰ (mães com 35 anos e mais).  
A baixa escolaridade, sem efeito da idade, aumentou a chance de óbito 
neonatal em 25% (OR = 1,25; IC95% 1,14–1,36). Já o efeito isolado da 
idade no óbito neonatal foi maior para mães adolescentes (OR = 1,39; 
IC95% 1,33–1,46) do que para mães com idade ≥ 35 anos (OR = 1,16; 
IC95%1,09–1,23). 
 
 

Garcia et al.. 
2018 (37) 

 

Florianópolis 
2012 – 2015 

Coorte. Base populacional. 
Fonte: SIM e SINASC 
Análise multivariada por Regressão 
logística hierárquica 

Fatores socioeconômicos não mostraram associação com o óbito neonatal. 
Fatores associados: consultas pré-natal insuficientes ( OR de 3,25 (IC95%: 
1,70-6,48) . Baixo peso ao nascer (OR 8,42; IC95%: 3,45-21,93); 
prematuridade (OR 5,40; IC95%: 2,22-13,88); malformações (OR 4,42; IC 
95%: 1,37-12,43); e baixo índice de Apgar no primeiro (OR 6,65; IC95%: 
3,36-12,94) e no quinto (OR 19,78; IC95%: 9,12-44,50) minutos. 
 

Sleutjes et al,  
2018 (38) 

Bauru/SP, 2009 
 

Caso-controle. Base populacional. 
Fonte: SIM E SINASC 
Regressão logística univariada e 
múltipla hierarquizada, estimando-se 
OR e IC de 95%, brutas e ajustadas  

Apresentaram maior chance de óbito os neonatos cujas mães tinham história 
de óbito infantil, realizaram até três consultas pré-natais e idade gestacional 
inferior a 28 semanas. A influência do peso ao nascer foi observada apenas 
entre crianças com peso inferior a 1500g. 
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Autor e ano de 
publicação 

Local e Ano do 
Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 
população, análise 

Resultados  

Migoto et al, 
2018 (39) 

Paraná, 2014 Caso-controle. Base populacional 
Fonte: SIM e SINASC 
Apenas análise bruta. Odds Ratio 

Foram considerados como fatores de risco maternos: ausência de abortos 
espontâneos; fatores neonatais: sexo masculino, baixo peso ao nascer, 
prematuridade, Apgar menor que sete no quinto minuto, presença de 
anomalia congênita; e fator assistencial: até seis consultas pré-natal. 
 

Varela et al., 
2019 (40) 

Pelotas, Brasil, 
2015 

Estudo de coorte. A análise mostrou uma associação entre morte neonatal e pós-neonatal (OR 
= 7,63 e 5,51, respectivamente) e menos de seis consultas de pré-natal. 
Quando comparados aos nascidos vivos, os natimortos apresentaram maior 
probabilidade de ter mãe não-branca, e o óbito neonatal mostrou 
probabilidade 14,09 vezes maior de ocorrer com prematuridade (idade 
gestacional < 37 semanas). Os óbitos neonatais mostraram probabilidade 
102,37 maior de Apgar baixo no quinto minuto. 
 

Lima et al. 
2020 (41) 

Pernambuco, 
 

Estudo ecológico de série temporal A TMN evitável reduziu 50%, de 13,3 para 6,6 óbitos/mil nascidos vivos. 
velocidade anual de queda do TMNP (-4,8%) foi maior que a da tardia 
 (-2%). 
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2.2.2 Evitabilidade dos óbitos neonatais 

 

Outro conceito importante, ao se estudar mortalidade, é a investigação do óbito e 

da possibilidade de sua prevenção. Várias classificações de evitabilidade têm sido usadas 

(42) e a recomendada no Brasil é a elaborada por Malta et al., atualizada em 2010 (43). 

De acordo com o tipo de atenção à saúde com potencial para evitar o óbito, as 

causas são classificadas (Quadro 1). Há ainda o grupo de óbitos não evitáveis e os de 

causa mal definidas. Atualmente, há um módulo no Sistema de Informação sobre 

Mortalidade, que aplica automaticamente a classificação atualizada da LBE aos óbitos. 

 

Quadro1 – Lista Brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS 

(LBE) 
1.Causas evitáveis 
 

1.1 Reduzíveis por ações de imunoprevenção 

1.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-nascido. 

 1.2.1 Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 

 1.2.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 

 1.2.3 Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 

1.3 Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 

1.4 Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde 

2. Causas mal definidas 
 
3. Demais causas (não claramente evitáveis) 

 

 

Embora haja muitos estudos sobre causas evitáveis de mortalidade infantil, (3, 13, 

16, 44-50) ainda são poucos os que exploram especificamente os óbitos neonatais (41, 

51-54).  

Dois estudos sobre causas evitáveis de óbito infantil identificaram diferentes 

padrões de acordo com a cor da pele (13, 16).  

Drumond et al. observou que em Belo Horizonte, no período de 2001 a 2009, 

independentemente do peso ao nascer, o percentual de óbitos infantis por causas evitáveis 
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foi maior entre as crianças pretas: em torno de 68% em relação a 58% para crianças 

brancas. (13) 

Já Pícoli et al. verificou que o percentual de óbitos infantis por causas evitáveis 

no Mato Grosso do Sul foi diferente entre as categorias de cor ou raça, em todos os triênios 

estudados. Registrou-se uma diminuição para as crianças pardas e indígenas, enquanto 

para as pretas evidenciou-se piora no segundo triênio (de 2008 a 2010), 90%, comparado 

a 75% no primeiro triênio (de 2005 a 2007). Em todos os triênios, a porcentagem de óbitos 

infantis por causas evitáveis foi maior entre crianças pretas do que entre as brancas. (16) 

 

2.3. Estatísticas vitais e Sistemas de Informações em Saúde 

 

Segundo as orientações do Ministério da Saúde, para o preenchimento da DO, a 

cor ou raça do falecido deve ser primordialmente oriunda de informações prestadas por 

pessoa da relação com o morto, somente devendo ser atribuída pelo médico com base na 

observação na ausência desta outra fonte. (55)  

Já no SINASC, até 2011, a classificação da cor ou raça do recém-nascido era feita 

pelo profissional de saúde responsável pelo preenchimento da Declaração de Nascido 

Vivo, com base na observação da cor do bebê. (56) Neste ano, a variável passou a ser 

registrada com base na autodeclaração de cor da pele da mãe do nascido vivo. 

Segundo Cardoso et al.(12), há que se considerar as deficiências na cobertura e 

qualidade dos sistemas nacionais de informação em saúde ao utilizarmos seus dados para 

estudos epidemiológicos. Além disso, tem sido sugerido que a forma mais adequada de 

classificação, seja autoclassificação, classificação por terceiros (heteroclassificação) ou 

outras modalidades (como a utilização de métodos combinados), depende dos objetivos 

específicos das investigações (14,57). Conforme amplamente reconhecido, a categoria 

raça/cor é uma variável de definição e mensuração particularmente complexa, sujeitas às 

próprias condições socioeconômicas (57,58). 

Apesar da grande preocupação de gestores e pesquisadores quanto ao correto 

preenchimento das informações nos SIS, durante muito tempo os esforços se restringiram 

à causa do óbito. As demais informações adquiriram certo destaque nos últimos anos 

devido à ampliação da discussão sobre os determinantes sociais das doenças e agravos à 

saúde, bem como o debate sobre os direitos essenciais, dentre os quais o direito à saúde e 

à vida plena (57). 

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de 
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Informações sobre Mortalidade (SIM) são bases de dados, com registros de nascidos 

vivos e óbitos no país. Esses bancos de dados são abastecidos com as declarações de 

nascidos vivos e declarações de óbitos emitidas por hospitais, cujos dados são 

encaminhados até serem disponibilizados no Banco de Dados do SUS – o DATASUS. 

Esses dados permitem estimativas diretas, de forma transversal ou longitudinal das taxas 

de mortalidade infantil e seus componentes (6).  

Estimativas confiáveis da mortalidade infantil, provenientes de cálculo pelo 

método direto, dependem essencialmente da qualidade dos registros de nascimentos e 

óbitos ocorridos em uma determinada população. Para se utilizar os dados vitais contidos 

nos Sistemas de Informação em Saúde é necessário considerar, dentre outros atributos, a 

completude das variáveis (59). No Estado do Rio de Janeiro (60), e em Niterói (61), a 

evolução temporal dos dados das estatísticas vitais mostrou melhoria na completude, 

principalmente do SINASC.  

Em Niterói, o número de nascidos vivos é de cerca de 6000 ao ano, totalizando 

cerca de 100 mil registros no período proposto para o estudo. Para avaliar a qualidade 

desses dados, foi utilizada a classificação da incompletude das variáveis pelo escore de 

Romero e Cunha (62,63). Observou-se que a completude das variáveis do SINASC no 

ano de 2015 para os nascidos vivos em Niterói era em sua maioria excelente. A variável 

cor da pele apresentou percentual de incompletude de 3,24% em 2015 (61). 

Em contrapartida, observa-se inferioridade de preenchimento dos dados do SIM 

no mesmo período em comparação ao SINASC no município de Niterói. No ano de 2015, 

essa variável apresentava um percentual de incompletude de 7,9% (bom) (61). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Associações entre condições de vida e saúde, e acesso e qualidade da atenção à 

saúde, são de grande importância na determinação dos níveis de mortalidade infantil e 

neonatal em todo o mundo.  

Constata‑se grande disparidade na taxa de mortalidade infantil entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Atualmente, as menores taxas de mortalidade 

infantil são de locais com elevados Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) — com 

três mortes a cada mil nascidos vivos —, enquanto as taxas de mortalidade infantil 

naqueles com baixo IDH ainda são elevadas. 

Desse modo, variadas magnitudes das taxas de mortalidade neonatal em diferentes 

regiões do mundo refletem as desigualdades sociais e econômicas existentes. Isto porque 

a maioria das causas dos óbitos neonatais é evitável através de ações na gestação durante 

o parto e no período neonatal, ações essas que dizem respeito à acessibilidade e qualidade 

dos serviços de saúde.  

Apesar de importante redução da mortalidade infantil nas últimas três décadas no 

Brasil, os valores de TMI ainda são altos, e desiguais, sendo mais elevados em crianças 

classificadas como pretas, pardas e indígenas, mesmo após ajustes por covariáveis como 

baixo peso ao nascer e as relativas à situação socioeconômica. Diante desse cenário, a 

análise de disparidades em saúde com foco nas diferenças de cor da pele se impõe com 

relevância na área materno-infantil. 

No plano dos debates sobre determinantes sociais, a questão étnica e racial tem 

merecido crescente destaque, porém, há relativamente poucos estudos acerca da 

mortalidade neonatal no Brasil segundo esse recorte e menos ainda os que exploraram 

causas evitáveis de acordo com cor da pele. Acreditamos que esse tipo de análise possa 

aprofundar o conhecimento sobre a situação de saúde de crianças no Brasil e ampliar a 

discussão sobre iniquidades em saúde. Adicionalmente, podemos avaliar a taxa de 

mortalidade neonatal em um município brasileiro com elevado IDH, em comparativo com 

outros locais desenvolvidos. 

A escolha da análise por séries temporais de mortalidade pode contribuir para a 

compreensão deste desfecho e mudanças relacionadas ao contexto socioeconômico e dos 

serviços de saúde. 

Espera-se que os resultados do estudo em Niterói sirvam de base para o 

enfrentamento da mortalidade neonatal, subsidiando o planejamento das ações dos 
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serviços de saúde e favorecendo medidas intersetoriais na busca da redução deste evento 

e das iniquidades, fruto das disparidades sociais. 

 

4. OBJETIVOS 

Geral: 

Analisar a mortalidade neonatal, com ênfase na tendência temporal e cor da pele, 

no município de Niterói/RJ no período de 2000 a 2018.  

Específicos: 

- Descrever o perfil de nascidos vivos para peso ao nascer, idade e escolaridade 

maternas e cor da pele. 

- Descrever o perfil da mortalidade neonatal de acordo com a cor da pele, demais 

variáveis sociodemográficas maternas, e peso do recém-nascido; 

- Analisar a tendência temporal da taxa de mortalidade neonatal de forma global 

e de acordo com a cor da pele, demais variáveis sociodemográficas maternas, e peso do 

recém-nascido; 

- Descrever as causas básicas de óbito neonatal, de acordo com categorias de 

evitabilidade, segundo cor da pele, demais variáveis sociodemográficas maternas, e peso 

do recém-nascido; 
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5. MÉTODOS 

Desenho do estudo: Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, cuja 

unidade de tempo foi o ano, para dados dos nascidos vivos e bienal para as taxas de 

mortalidade.  

 

Fonte dos dados: Trabalhamos com dados secundários obtidos do SINASC 

(Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos) e do SIM (Sistema de Informações sobre 

Mortalidade) dos anos 2001 a 2018. A escolha do período se deveu à qualidade dos dados. 

 

Local e população: A pesquisa foi desenvolvida no município de Niterói, que fica 

localizado na região Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro. Como critérios de 

inclusão do estudo, o registro deve pertencer a nascido vivo de gravidez única, filho de 

mãe residente na cidade de Niterói no momento do parto, com peso ao nascer igual ou 

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

excluídos os recém-nascidos abaixo destes pontos de corte, pela baixa viabilidade e pelos 

problemas de classificação e registro comuns a estas faixas de peso e idade gestacional 

(64,65). Também foram excluídos os partos múltiplos, pelo risco diferenciado destes 

neonatos em relação ao crescimento fetal e mortalidade (66, 67) 

 

Variáveis:  

Para este estudo utilizamos as variáveis sociodemográficas escolaridade e idade 

maternas, e cor da pele (recém-nascido ou mãe). Para os nascidos vivos, foram coletados 

dados do SINASC:  

Peso ao nascer: dividido nas seguintes faixas: menor que 1000g, menor que 1500g, 

1500 a 2499g, maior ou igual a 2500g, normalmente utilizadas para avaliar evitabilidade. 

Idade materna, categorizada em: adolescentes (menor ou igual a 19 anos), 20 a 34 

anos e 35 anos e mais. 

Escolaridade materna, de acordo com anos de estudo (0-3 anos, 4 a 7, 8 a 11 e 12 

anos ou mais)  

Cor da pele. A partir de 2011, a variável cor ou raça sofreu alteração no SINASC. 

Em acordo com o documento técnico do SINASC de 2011, passou-se a coletar na 

Declaração de Nascido Vivo a cor ou raça da mãe e não mais a da criança. (56). Esta 

variável resultou da combinação das duas formas de coleta. 
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Quanto aos óbitos neonatais, as mesmas variáveis foram coletadas do SIM. 

Acrescentamos também a classificação de evitabilidade – LBE –, que já está inserida no 

SIM. A evitabilidade foi estudada de forma global. 

A Taxa de Mortalidade Neonatal foi estimada pelo método direto (68), 

considerando no numerador e no denominador da razão, respectivamente, o número de 

óbitos neonatais e de nascidos vivos informados, na população residente em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado, multiplicado por 1.000.  

O procedimento indireto consiste na utilização de técnicas demográficas especiais, 

baseadas em modelos demográficos que utilizam informações obtidas de mulheres em 

idade fértil em relação aos filhos tidos nascidos vivos e sobreviventes ao momento da 

pesquisa (68). O método direto assume que os dados de nascidos vivos e óbitos neonatais 

têm boa qualidade e cobertura, ou seja, o número de nascidos vivos informados no 

SINASC é igual ou superior a 90% do número de nascidos vivos estimado por métodos 

demográficos (68), que é o caso do estado do Rio de Janeiro. Os nascidos vivos cujo 

nascimento e óbito não ocorreram no mesmo ano base podem enviesar a estimativa, mas 

em geral seu número é pequeno, considerando que a maioria ocorre no período neonatal 

precoce.  

Há duas possibilidades para a estimativa direta: transversal, dividindo os óbitos 

pelos nascimentos ocorridos no mesmo ano; ou longitudinal, que considera os óbitos 

ocorridos na coorte de nascidos vivos de um determinado ano. A transversal, pela 

simplicidade, tem sido mais usada. A longitudinal é mais precisa, mas depende da coleta 

de dados primários por seguimento, ou, no caso do uso dos sistemas de informação, de 

seu relacionamento por métodos probabilísticos ou determinísticos (6). No Brasil, entre 

2010 e 2016, o cálculo de maneira transversal, comparado ao longitudinal, expressou 

diferenças pequenas nas taxas resultantes (6).  

Como as taxas de mortalidade podem sofrer flutuações, dependendo do número 

de eventos, a própria Organização Panamericana de Saúde recomenda a estimativa em 

períodos agrupados, como, por exemplo, taxas trienais (68). Neste trabalho, para análise 

das tendências estimamos as taxas de mortalidade bienais, ou seja, somamos o número de 

óbitos e nascidos vivos a cada dois anos. Assim obtivemos 9 pontos no tempo e 

minoramos a flutuação dos dados. 

 

Análise  
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Nascidos vivos e óbitos foram descritos segundo as variáveis selecionadas e os 

resultados apresentados em frequências anuais para as variáveis categóricas.  

A análise da série temporal abrangeu a taxa de mortalidade neonatal global e de 

acordo com as variáveis sociodemográficas maternas, peso ao nascer, causas e 

evitabilidade. 

Curvas de tendência foram construídas para os indicadores, pelo programa 

Joinpoint Regression, que avalia tendência temporal (69) A análise da tendência abrange 

as estimativas da variação percentual anual (Anual Percentage Change [APC]) e a 

variação percentual anual média (Average Anual Percentage Change [AAPC]) das taxas 

de mortalidade neonatal total, precoce e tardia por meio de regressão de Poisson. São 

utilizadas as taxas log-transformadas para identificar os pontos de inflexão (joinpoints), 

ao longo do período, capazes de descrever uma mudança significativa na tendência por 

meio da APC. O teste de significância estatística é o Monte Carlo Permutation test.  

Este programa estatístico é de acesso livre e tem sido usado na área de saúde 

materno-infantil para análise de taxas de mortalidade (49, 70, 71).  

 

Aspectos éticos 

Este estudo é um recorte do projeto “Indicadores de saúde da mulher e da criança 

nas regiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro”. O projeto foi apresentado à Secretaria 

Estadual de Saúde e a carta de anuência foi liberada em 26 de dezembro de 2019 (Anexo 

3) para o projeto como um todo. Apesar de trabalhar com dados secundários e de domínio 

público, o estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, vinculado à Universidade Federal Fluminense (HUAP-

UFF). 

Como se trata de dados secundários armazenados em sistemas de informação não 

há contato direto com a população envolvida e qualquer tipo de risco físico ou moral, 

sendo assim a pesquisa dispensa a necessidade de aplicação do termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal Fluminense, parecer nº 4.091.556, em 16 de junho de 2020. A pesquisa obedeceu 

às exigências éticas e científicas da Resolução 466/12 que dispõe sobre as pesquisas que 

envolvem seres humanos. 

6. RESULTADOS  
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De 2001 a 2018, do total de 107927 nascidos vivos (NV) fetos únicos, com peso 

≥ 500g e/ou idade ≥ 22 semanas, do município de Niterói, ocorreram 750 óbitos neonatais 

(tabela 2) Ao longo do período observa-se que houve uma diminuição total do número de 

nascidos vivos e do número absoluto de óbitos (Tabela 2) 

 
Tabela 2 – Nascidos vivos (NV), óbitos neonatais (ON), taxa de mortalidade neonatal (TMN), 
taxa de mortalidade neonatal precoce (TMNP), taxa de mortalidade neonatal tardia (TMNT), 
Niterói, RJ, 2001 a 2018 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NV 6503 6190 6024 6246 5874 5658 5871 5853 5830 5790 5922 5751 5960 6290 6287 5745 6173 5960 

ON 59 55 64 56 53 47 44 38 53 43 29 23 27 38 32 28 35 26 

TMN 9,2 9,2 10,6 9,0 9,0 8,3 7,5 6,5 9,1 7,4 5,1 4,2 4,7 6,0 5,1 4,9 5,7 4,4 

TMNP 5.5 6.1 7.5 6.2 6.6 5.1 6.1 4.6 7.0 6.0 3.0 2.8 3.0 4.5 3.5 3.0 3.9 3.4 

TMNT 3.7 3.1 3.2 2.7 2.4 3.2 1.4 1.9 2.1 1.4 2.0 1.4 1.7 1.6 1.6 1.9 1.8 1.0 
 

 

Características relacionadas às mães dos NV e ao peso ao nascer 

 

Observa-se na tabela 3 que o município de Niterói teve redução de gestação em 

adolescentes e aumento na faixa etária igual ou superior a 35 anos.  

Diminuiu na primeira metade do período o percentual de mulheres com muito 

baixa escolaridade (< 4 anos de estudo) e escolaridade média (8 a 11 anos), enquanto a 

redução da faixa de 4 a 7 anos foi constante em todo o período. Em contrapartida, a faixa 

de maior escolaridade teve aumento, exceto de 2003 a 2006.  

Quanto à cor da pele, destaca-se o incremento de mulheres que se declararam 

pretas (todo o período) e pardas, de 2010 a 2018. Proporcionalmente, houve redução das 

brancas na segunda metade do período. 
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Tabela 3 – Tendência temporal da distribuição percentual das características sociodemográficas 
de mulheres com nascidos vivos, Niterói, RJ, 2001 a 2018. 

 

Quanto às faixas de peso ao nascer, a tabela 4 mostra a tendência temporal, 

destacando que houve redução de ambas as faixas que constituem o baixo peso ao nascer: 

muito baixo peso (em todo o período) e moderado baixo peso (exceto 2009 a 2012) e 

consequente aumento do percentual de nascimentos com peso normal. 

 

 

 

 

 

 

 2001 2018 Variação percentual anual Tendência 

Idade     

<19 anos 18,1 11,7 2001 a 2018: -2,2 (-2,6 a -1,8) Redução  

20-34 anos 69,6 64,3 2001 a 2003: 0,7 (-2,8 a 4,4) 
2003 a 2009: -0,2 (-0,8 a 0,4) 
2009 a 2018: -1,0 (-1,4 a -0,6) 

Estabilidade  
Estabilidade 

Redução 
 

35 anos 12,2 24,0 2001 a 2009: 3,0 (2,1 a 3,8) 
2009 a 2018: 5,4 (4,6 a 6,1) 

Aumento 
Aumento 

 
Escolaridade      
<4 anos 6,7 0,9 2001 a 2009: -17,6 (-20,7 a -14,5) 

2009 a 2016: -1,2(-6,8 a 4,7) 
2016 a 2018: -28,9 (-49,6 a 0,3) 

Redução 
Estabilidade 
Estabilidade 

 
4 a 7 anos 28,3 12,0 2001 a 2018: -5,3 (-6,2 a -4,4) Redução 

 
8 a 11 anos 37,3 46,7 2001 a 2011: 3,4 (2,0 a 4,7) 

2011 a 2018: -0,7(-3,0 a 1,6) 
 

Redução 
Estabilidade  

12 anos e mais   2001 a 2003: 13,5 (0,0 a 28,9) 
2003 a 2006: -6,3(-17,4 a 6,4) 
2006 a 2018: 3,1 (2,3 a 3,9) 

Aumento 
Estabilidade 

Aumento 
Cor raça     
Branca   2001 a 2010: 0,5 (-0,6 a 1,6) 

2010-2018: -3,5 (-4,8 a -2,2) 
Estabilidade 

Redução 
 

Preta   2001-2018: 9,2 (6,3 a 12,1) Aumento  
 

Parda   2001 a 2010: -1,6 (-0,6 a 1,6) 
2010-2018: 3,7 (2,1 a 5,4) 

Redução 
Aumento 
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Tabela 4 - Tendência temporal da distribuição percentual de faixas de peso ao nascer, nascidos 

vivos, Niterói, 2001 a 2018. 

 

Taxas de mortalidade neonatal 

 

A taxa de mortalidade neonatal (TMN) sofreu redução total de 52,7%, caindo de 

9,2 para 4,4 por mil nascidos vivos (Gráfico 1). Esta redução, após análise pelo joinpoint 

mostrou mudança percentual anual de 2001 a 2018, de -4,8% (IC95%:-6,3 a -3,4%). O 

componente da mortalidade neonatal precoce (TMNP) teve queda de 39,4% no período, 

à velocidade anual de -4,7% (IC95%:-6,7% a 2,6%) e o tardio (TMNT) apresentou a 

redução mais intensa, de -5,1% anualmente (IC95%:-7,1 a -3,0%), resultando em 

diminuição de 72,7% de 2001 a 2018. A TMNP representou em média 70% da TMN. 

 

 
Gráfico 1 – Taxas de mortalidade neonatal, total, precoce e tardia, Niterói, RJ, 2001 a 2018 

Ao estratificar o número de óbitos por categorias das variáveis propostas, algumas 

00
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TMN TMNP TMNT

 2001 2018 Variação percentual anual Tendência 

Idade     

<1500 g (MBPN) 1,3 1,1 2001 a 2018: -1,7 (-2,8 a -0,5) Redução  

1500 a 2499 g 
(Mod-BPN) 

7,1 5.4 2001 a 2009: -2,2 (-3,1 a -1,2) 
2009 a 2012: 4,9 (-4,0 a 14,6) 
2012 a 2018: -3,8 (-5,2 a -2,3) 

Redução   
Estabilidade 

Redução 
 

<2500g (BPN) 8,4 6,5 2001 a 2009: -1,8 (-2,8 a -0,9) 
2009 a 2012: 3,5 (-5,2 a 13,1) 
2012 a 2018: -3,6 (-5,1 a -2,2) 

Redução   
Estabilidade 

Redução 
 

≥ 2500g 91,6 93,5 2001 a 2009: 0,2 (0,1 a 0,2) 
2009 a 2012: -0,3 (-1,0 a 0,4) 
2012 a 2018: 0,3 (0,2 a 0,4) 

Aumento    
Estabilidade 

Aumento 
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caselas resultaram em zero. Desta forma, estimamos a tendência temporal bienal da TMN, 

segundo as variáveis sociodemográficas e o peso ao nascer (tabela 5).  

Em relação à idade materna, observamos redução da taxa de mortalidade neonatal 

para as três categorias estudadas. A redução foi menos intensa para as mães adolescentes 

em todo o período e mais intensa na categoria de mães com 35 anos e mais, do período 

de 2001-2002 a 2013-2014. Após esse período, a variação para essa categoria deixa de 

ter significância estatística, mantendo-se estabilidade.  

Quanto à escolaridade, observamos que houve um aumento da TMN para a 

categoria de mulheres com menos de 4 anos de estudo, mas essa tendência não se mostrou 

estatisticamente significativa, sendo interpretada como estabilidade ao longo do período. 

Houve uma redução da TMN para as categorias de mães com 4 a 7 anos de estudo e com 

8 a 11 anos de estudo, sendo a redução mais intensa para a primeira. Para mães com mais 

de 12 anos de estudo, essa taxa permaneceu estável no período. Em 2018, o gradiente da 

TMN de acordo com escolaridade se acentuou. 

Para a principal variável do estudo, a cor ou raça, observamos redução da TMN 

para as três categorias, sendo mais intensa para a preta.  

Quanto ao peso ao nascer, observamos uma pequena redução percentual anual da 

TMN em RN com menos de 1500g, porém sem significância estatística. Para as outras 

categorias, moderado baixo peso e muito baixo peso, esse resultado obteve significância 

estatística com tendência à redução percentual no período, mais intensa para os RN de 

peso normal (tabela 5).  
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Tabela 5 - Tendência temporal das taxas de mortalidade segundo variáveis sociodemográficas 
maternas e peso ao nascer. 
 

 

 

Variável 2001-
2002 

 

2017-
2018 

 

Mudança Percentual Anual (MPA) e IC95% Tendência 

Idade materna 

≤ 19 anos 14,1 7,5 2001-2002 a 2017-2018: -3,2 (-5,1 a -1,2) Redução 

20-34 anos 7,1 4,1 2001-2002 a 2017-2018: -5,4 (-7,0 a -3,7) Redução 

35 e mais 9,2 5,7 2001-2002 a 2013-2014: -8,9 (-12,6 a -5,1) 

2013-2014 a 2017-2018: 8,2 (-27,1 a 60,6) 

Redução 

Estabilidade 

Escolaridade (anos de estudo) 

<4 anos 9,0 45,4 2001-2002 a 2017-2018: 5,7 (-1,9 a 13,9) Estabilidade 

4 a 7 anos 10,2 6,1 2001-2002 a 2017-2018: -7,7 (-10,4 a -5,0) Redução 

8-11 anos 7,4 4,6 2001-2002 a 2017-2018: -4,1 (-5,7 a -2,5) Redução 

≥12 anos 3,9 2,9 2001-2002 a 2017-2018: -4,0 (-9,0 a 1,1) Estabilidade 

 

Cor da pele 

Branca 5,8 4,7 2001-2002 a 2017-2018: -4,5 (-7,8 a -1,0) Redução 

Preta 43,0 2,7 2001-2002 a 2017-2018: -14,4 (-18,8 a -9,9) Redução 

Parda 10,8 4,5 2001-2002 a 2017-2018: -4,6 (-7,1 a -2,0) Redução 

 

Peso ao nascer 

< 1500 g 337,5 322,6 2001-2002 a 2017-2018: -1,9 (-4,0 a 0,2) Estabilidade 

1500 a 2499 g 33,1 9,1 2001-2002 a 2017-2018: -5,2 (-8,3 a -2,1) Redução 

≥ 2500 g 2,7 1,3 2001-2002 a 2017-2018: -7,1 (-11,8 a -2,1) Redução 
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No que se refere à evitabilidade do óbito neonatal, houve uma redução em termos 

absolutos dos óbitos neonatais por causas evitáveis, embora se mantenha em torno de 70-

80% do total de óbitos. As causas mal definidas, que já eram em pequeno número, não 

foram registradas em Niterói do período de 2010 a 2017 (tabela 6). 

Ao longo do período estudado, observamos que dentre os óbitos evitáveis, há uma 

maior proporção daqueles reduzíveis por adequada atenção à gestante, seguido de óbitos 

evitáveis reduzíveis por adequada atenção ao RN.  

Analisando os resultados da tendência temporal das TMN segundo as categorias 

de evitabilidade, verificamos que houve redução para todos os níveis de atenção, sendo 

essa redução mais intensa para os óbitos reduzíveis por adequada atenção ao parto, 

seguido por aqueles reduzíveis por adequada atenção ao RN (tabela 6). 
 

Tabela 6 – Tendência temporal das taxas de mortalidade neonatal (bienais) segundo categorias 

de evitabilidade, Niterói, RJ, 2001 a 2018 

  

 

 

Variável 2001-
2002 

2017-
2018 

Mudança Percentual Anual (MPA) e 
IC95% 

Tendência 

Total  9,0 5,0 2001-2002 a 2017-2018: -4,7 (-7,0 a -2,4) Redução 

Grupos causas 

Evitáveis  6,6 3,6 2001-2002 a 2017-2018: -5,2 (-7,8 a -2,6) Redução 

-Atenção à gestante 2,5 1,6 2001-2002 a 2017-2018: -3,2 (-5,3 a -1,0) Redução 

 -Atenção ao parto 1,4 0,5 2001-2002 a 2017-2018: -8,7 (-14,5 a -2,6) Redução 

 -Atenção ao RN 2,7 1,3 2001-2002 a 2017-2018: -6,5 (-9,9 a -3,0) Redução 

Mal definidas 0,3 0 Não se aplica  

Outras (não claramente 
evitáveis) 
 

2,1 1,4 2001-2002 a 2017-2018: -2,6 (-7,4 a 2,6) Estabilidade 
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Como a análise temporal por causas evitáveis ficaria muito fragmentada segundo 

a variável cor/raça, exposição de maior interesse, optamos por analisar todos os óbitos do 

período (tabela 7). 

Observamos que há maior proporção de óbitos evitáveis nas categorias de cor não 

branca. Dentre elas, verificamos que a maior proporção de óbitos evitáveis ainda é 

encontrada para RN cujas mães se declararam como pretas (82,4%). Para este resultado, 

observamos significância estatística tanto comparando brancas e pardas (p=0,004) como 

brancas e pretas (p=0,008) 

Comparando pretas com brancas, observamos ainda que essa proporção de óbitos 

evitáveis é maior em todos os níveis de atenção (tabela 7). 

Em relação às causas mal definidas, há certo equilíbrio quando observamos cada 

categoria de cor, sendo que a maior proporção foi encontrada para a cor parda. 

. 

Tabela 7 – Distribuição percentual das categorias de evitabilidade do óbito neonatal, 

Niterói, 2001 a 2018, segundo cor/raça, e 2001 a 2018. 

*  p <0,05 (teste do χ2) 

Variável 2001-2018 Brancas Pretas Pardas 
Grupos     
Evitáveis  72,6 66,5 82,4* 76,6* 
  Atenção à gestante 32,2 28,9 35,3 33,7 
  Atenção ao parto 12,0 11,6 16,2 9,9 
  Atenção ao RN 27,6 24,9 30,9 32,3 

  Outras  0,8 1,1 --- 0,7 

Mal definidas 1,9 1,7 1,4 1,8 
Outras (não claramente 
evitáveis) 

14,5 31,8 16,2 21,6 
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7. DISCUSSÃO 

 

No município de Niterói, a população estudada (mulheres puérperas) evoluiu, no 

período de 2001 a 2018, com aumento da escolaridade e adiamento da fecundidade. Estas 

características sociodemográficas são típicas de locais desenvolvidos (72) e se coadunam 

com o perfil da cidade, que tem o maior IDH do estado. O percentual de nascimentos com 

baixo peso ao nascer reduziu, atingindo 6,5% em 2018. A queda de gestação em 

adolescentes e da ocorrência de baixo peso ao nascer é benéfica para a saúde materno-

infantil, em vista dos riscos para estes subgrupos (73,74).  

Em relação à cor da pele, houve mudanças intensas, com o aumento constante de 

mulheres que se autodeclararam pretas na DN, aumento das pardas de 2010 a 2018 e 

proporcional redução de brancas. Como este documento sofreu alterações em 2011, 

provavelmente, este resultado se explica pela diferente forma de coleta, e não por 

mudança demográfica. Esta inversão já havia sido notada na primeira avaliação do 

SINASC (75). 

Para o desfecho principal do estudo, a mortalidade neonatal, observou-se queda 

sustentada da TMN e de seus componentes, precoce e tardio. A velocidade de queda da 

TMNP foi semelhante à relatada para Pernambuco, de 2000 a 2016 (41), e a tardia teve 

redução mais intensa.  

Os valores alcançados em 2018 se aproximaram de países desenvolvidos do 

continente americano, como Chile e Uruguai, mas ainda há margem para redução, 

comparados aos valores de vários países da Europa e mesmo de Cuba (1). 

Ao analisar a TMN por escolaridade, nosso estudo identificou desigualdade social, 

já que a categoria de escolaridade mais baixa não apresentou redução, e fechou o período 

estudado com a maior taxa para esta variável. Este achado já havia sido descrito para o 

estado do Rio de Janeiro (36). Embora a faixa de maior escolaridade tenha apresentado 

estabilidade em suas taxas, os valores são muito baixos, mais próximos dos relatados para 

Europa e América do Norte (1). 

Quanto à idade, a categoria de mães adolescentes foi a que sofreu redução da taxa 

de mortalidade menos intensa e chegou ao ano de 2018 com a maior TMN segundo faixa 

etária. Embora o município tenha apresentado redução do contingente de grávidas 

adolescentes, trata-se de 12% da população com nascidos vivos. É preciso avaliar se o 

pré-natal tem conseguido abranger estas jovens, pois outros estudos mostram 

desigualdades no acesso (76). Um estudo do período de 2000 a 2009 mostrou em Niterói, 
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desigualdades com menor acesso para mulheres adolescentes, com baixa escolaridade e 

pretas (77). 

Um estudo no estado identificou a formação de grupos vulneráveis, combinando 

extremos de idade e baixa escolaridade (36). A presença simultânea desses fatores 

caracteriza grupos populacionais que, ao longo do curso de vida, são expostos a riscos 

maiores para desenvolvimento de problemas de saúde. Tais grupos em geral não são 

alcançados por intervenções populacionais, o que pode aumentar as disparidades sociais 

quando falamos em saúde.  

Em relação à cor da pele, houve redução da tendência da TMN para as três 

categorias de cor estudadas, com queda mais intensa para preta. No entanto, sabemos que 

a partir de 2011, a variável cor/raça sofreu alteração no SINASC, passando-se a coletar 

na Declaração de Nascido Vivo (DN) a cor ou raça da mãe e não mais a da criança. Dessa 

forma, ocorreu um aumento da classificação de RN como de cor preta na DN. Na DO, 

esta variável é relativa à cor do bebê e sua incompletude ficou em 7%, sendo que em 

alguns anos, próxima de 10%. O aumento no denominador poderia explicar a redução tão 

acelerada para essa categoria. De toda forma, não identificamos que a TMN foi maior 

para recém-nascidos de cor preta, concordante com o estudo de Migoto et al., um dos 

poucos que abordou esta variável (39). 

Sobre o peso ao nascer, que é a variável mais proximal do evento óbito que 

estamos analisando, observamos que a única categoria que não sofreu tendência de 

redução na TMN foi a categoria de muito baixo peso (MBPN), menores de 1500g. A 

mortalidade dos RN MBPN reflete a qualidade da assistência neonatal em níveis mais 

complexos, especialmente o acesso aos cuidados intensivos e a qualidade destes (78,79). 

O uso de corticosteroide antenatal e o uso de surfactante pulmonar, fatores de proteção 

para este grupo de recém-nascidos, estão associados a um melhor desempenho desse 

indicador (80,81). 

O presente estudo verificou uma taxa de mortalidade neonatal inferior quando 

comparado à realidade brasileira. A condição de vida nesse município, que ocupa a sétima 

posição nacional quanto ao IDH, evidencia possível influência protetora do contexto 

socioeconômico sobre a mortalidade infantil (82), considerando o elevado nível de 

escolaridade das puérperas estudadas. No entanto, há um nicho para o qual a TMN não 

apresentou redução, que, embora pequeno, precisa receber cuidados mais atentos dos 

serviços de saúde.   
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Quando falamos sobre evitabilidade do óbito neonatal, observamos que houve 

uma redução em termos absolutos dos óbitos neonatais por causas evitáveis, mas em 

termos percentuais se manteve com uma proporção de 80% do total de óbitos. É consenso 

que o setor da saúde pode influenciar decisivamente a queda da mortalidade por causas 

evitáveis. Chama a atenção a maior proporção de óbitos reduzíveis por adequada atenção 

à mulher na gestação, assim como sua redução menos intensa, semelhante ao perfil 

identificado em toda região sudeste do Brasil para óbitos infantis (83). Estudo conduzido 

em nível nacional identificou o aumento de 28,3% das causas de morte relacionadas à 

adequada atenção à mulher na gestação e revelou a necessidade de aprimoramento da 

atenção pré-natal (3). Embora tenha havido redução desta categoria em Niterói, foi a mais 

frágil, merecendo maior investimento. 

As causas relativas ao parto e ao cuidado com o recém-nascido apresentaram 

maior redução no período estudado, com destaque para os avanços na atenção ao recém-

nascido, que deixou de ser a principal causa de morte evitável, em 2001, para ser a 

segunda causa em 2018, novamente repetindo o padrão da região Sudeste (83). 

No entanto, no município de Niterói a TMN evitável por atenção ao recém-

nascido ainda compete com a atenção à gestante, com taxas semelhantes ao longo do 

tempo, apesar da velocidade de queda maior quando falamos na atenção ao recém-

nascido. Identificar deficiências na atenção perinatal no Brasil é uma etapa essencial para 

subsidiar a alocação de recursos de acordo com onde eles são mais necessários e onde seu 

efeito será maximizado. O estudo Nascer no Brasil, com dados nacionais, mostrou que o 

uso de corticosteroide como prevenção em trabalho de parto prematuro e a prática de 

cuidado mãe canguru, ainda são limitados, com diferenças regionais (81). 

Em relação à cor especificamente, verificamos que ao longo de todo período 

estudado, ainda há uma maior proporção de óbitos evitáveis dentre as categorias de cor 

não branca, em especial na cor preta. Essa observação pode denotar maior vulnerabilidade 

para esses grupos, merecendo, portanto, uma melhor avaliação para uma possível 

intervenção populacional para ampliar o acesso e a atenção para mulheres e bebês pardos 

e pretos. 

Apesar de a TMN no município de Niterói ser inferior à média nacional, há ainda 

grande potencial de redução, se levarmos em conta o número de óbitos evitáveis. Com 

essa redução, o índice poderia se aproximar ainda mais daquele de países mais 

desenvolvidos para todas as categorias sociodemográficas. Ressalta-se aqui a diferença 
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encontrada para o percentual de óbitos evitáveis segundo a cor da pele, não relatada em 

estudos anteriores. 

Uma das limitações desse estudo é o fato de seus achados estarem pautados em 

dados secundários. Como algumas variáveis já foram bem estudadas quanto à 

confiabilidade e validade em outras localidades brasileiras, acreditamos que não tenha 

havido comprometimento do estudo. No entanto, temos a questão da falta de clareza na 

classificação da categoria de cor ou raça, tanto pela mudança na DN como pela 

incompletude na DO. 

Outra limitação está relacionada ao desenho utilizado, por não permitir afirmar se 

a tendência do indicador esteve diretamente relacionada à exposição, pois a análise 

adotada não permite o controle de outros fatores de confusão (distais, proximais) 

potencialmente relacionados à TMN.  

Por outro lado, a análise da série temporal ajudou a identificar a magnitude, 

direção e inflexões no comportamento das curvas de mortalidade, mostrando as 

características da tendência de cada uma dessas exposições ao longo do tempo. Ressalta-

se também que a cobertura, regularidade e qualidade dos dados melhoraram ao longo da 

série, o que fortalece os resultados da análise.  

Para manter o avanço na redução da mortalidade neonatal é necessário que as 

intervenções considerem os determinantes das mortes e o uso das melhores evidências 

científicas aplicáveis aos contextos locais (84). Deve haver investimento continuado para 

manter a completitude dos dados e realização de avaliações de sua confiabilidade, para 

dar mais respaldo às pesquisas. 
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