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RESUMO   

Objetivo: Levantar no período de 2015 a 2017, as causas de morte neonatal no 

Hospital da Providencia Materno Infantil. Método: Trata-se de uma pesquisa 

documental com abordagem quantitativa. Resultados: Analisados 203 prontuários 

de óbitos, 80 óbitos em 2015, 51 óbitos em 2016, 72 obitos em de 2017. 

Conclusão: O estudo em questão pode detectar um índice muito baixo de 

mortalidade neonatal pela quantidade de nascidos vivos nesta Instituição 

Palavras Chaves: Mortalidade Perinatal, Epidemiologia, Lactente, Idade 

Gestacional. 

 

ABSTRACT 

Objective: To raise in the period from 2015 to 2017, the causes of neonatal death in 

the Providencia Materno Infantil Hospital. Method: This is a documentary research 

with a quantitative approach. Results: Analyzed 203 death records, 80 deaths in 

2015, 51 deaths in 2016, 72 deaths in 2017. Conclusion: The study in question can 

detect a very low rate of neonatal mortality by the number of live births in this 

institution 

Keywords: Perinatal Mortality, Epidemiology, Infant, Gestational Age. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As principais causas de óbitos segundo a literatura são a prematuridade, a 

malformação congênita, a asfixia intra-parto, as infecções perinatais e os fatores 

maternos, com uma proporção considerável de mortes previniveis por ação dos 

serviços de saúde. (FRANÇA; LIU, 2009). 
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        A mortalidade infantil refere-se aos óbitos de menores de 1 ano de 

vida, subdividindo-se em mortalidade neonatal (óbitos de 0 a 27 dias de vida) e 

mortalidade pós-neonatal (óbitos de 27 dias até 364 dias de vida). Já a mortalidade 

neonatal também é dividida em dois períodos, neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) 

e neonatal tardio (7 a 27 dias de vida). (BRASIL, 2009). 

A justificativa usada para a escolha do tema Levantamento das causas de 

morte neonatal no Hospital da Providência Materno Infantil, para verificar quais são 

as causas que levam a morte neonatal, se a relação entre pré-natal inadequado, 

idade gestacional, idade da mãe, escolaridade, peso ao nascer, tipo de parto. 

 

OBJETIVO 

 

 Levantar no período de 2015 a 2017, as causas de morte neonatal no 

Hospital da Providencia Materno Infantil. 

 

MÉTODO 

O presente trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa quantitativa, 

que se trata de um estudo documental com abordagem quantitativa. 

       Para que tal pesquisa fosse realizada foram adotados os seguintes 

critérios de inclusão: todos os óbitos menores de vinte e oito dias ocorridos em 

residentes do Vale do Ivaí, registrados no Banco de Dados do Hospital da 

Providência Materno Infantil dos anos de 2015 a 2017. 

Os dados, coletados através do livro de óbitos do Hospital Materno Infantil, 

estão sendo organizados em planilhas do programa Excel® , e serão analisados por 

meio de estatística descritiva, e apresentados em forma de gráficos. Ressalta-se que 

a pesquisa somente teve início após a autorização do Hospital Materno Infantil de 

Apucarana - PR, e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETi) da Faculdade 

de Apucarana (FAP), Parecer nº. 2.661.463, de acordo com a Resolução CNE 

466/12. 

 

RESULTADOS  

O presente estudo foi analisado em 203 prontuários de óbitos do Hospital 

Materno Infantil no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017 no município de 



Apucarana, incluindo todo Vale do Ivaí, após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da FAP – CETI – FAP, Parecer nº. 2.661.463 

O levantamento dos dados foi realizado atrás do livro de óbitos do Hospital 

Materno Infantil, onde constam todos os óbitos ocorridos dentro do hospital.  

Gráfico 1: Número de Óbitos Neonatal 2015-2017.   

 

Fonte: CAMPOS, 2018 

No período de Janeiro de 2015 á Dezembro de 2017, foram analisados 203 atestado 

de óbito ( DO), sendo 63 óbitos infantil e 17 óbitos neonatal totalizando 80 óbitos no 

ano de 2015, no ano de 2016, foram 39 óbitos infantil e 12 óbitos neonatal, 

totalizando 51 óbitos no período e no ano de 2017, foram 53 óbitos infantil e 17 

óbitos neonatal, totalizando 72 óbitos no período.  

Segundo o Datasus o número de óbitos neonatal no ano de 2015 foram 20 óbitos, 

no ano 2016 foram 13 óbitos e no ano de 2017 não conta dados.  

Gráfico 2 : Número de Fatores Predisponente para o Parto Prematuro (%) 2015-

2017. 



 

Fonte: CAMPOS, 2018 

Sobre os fatores predisponente com 52% esta o trabalho prematuro, 17% 

hipertensão gestacional,  9% Má formação, 8% descolamento de placenta, 4% sífilis, 

2% bradicardia fetal, 8% para outros fatores. 

Gráfico 3 : Causa Óbito Neonatal (%) 2015-2017. 

 

  A maior causa de óbitos neonatal que temos e a prematuridade com 83% dos 

casos no anos da pesquisa, 9% ma formação, 4% para asfixia e 4% para sífilis. 

CONCLUSÃO  

 O estudo em questão pode detectar um índice muito baixo de mortalidade 

neonatal pela quantidade de nascidos vivos, no ano da pesquisa. E que a maior 

causa de óbito e devido à prematuridade, mais que não podemos esquecer-nos do 



fator predisponente que levou essa causa óbitos, e o maior fator predisponente foi o 

trabalho de parto prematuro.  

 Por deixarem a barriga da mãe muito cedo, eles estão sujeitos a uma série de 

complicações de ordem respiratória, cardíaca, neurológica e ate retinopatia da 

prematuridade, que muitas das vezes leva ao óbito neonatal. 
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