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RESUMO 
 

 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).Objetivo foi  analisar entre os 
anos de 2015 a 2017, a mortalidade neonatal de um Hospital da Região do Vale do 
Ivaí - Pr. O presente trabalho trata-se de um estudo documental com abordagem 
quantitativa. O resultado do trabalho ficou com as variáveis com segundos 
resultados, número de óbito neonatal nos anos de 2015 e 2017 com 17 óbitos nos 
dois períodos, sexo masculino, peso ao nascer <1500kg, idade materna 28-35 anos, 
estado civil casada, parto cesaria, fator predisponente trabalho de parto prematuro, 
causa óbito prematuridade.     
   

Palavras-chaves: Mortalidade Neonatal. Epidemiologia, Lactente. Idade  Gestacional. 
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ABSTRACT 
 

Infant mortality refers to deaths of children under 1 year of life, subdividing into 
neonatal mortality (deaths from 0 to 27 days of life) and post-neonatal mortality 
(deaths from 27 days to 364 days of life). Neonatal mortality is also divided into two 
periods: early neonatal (0 to 6 days of life) and late neonatal (7 to 27 days of life). 
(BRASIL, 2009). The objective was to analyze the neonatal mortality of a hospital in 
the Region of Vale do Ivaí - Pr, between 2015 and 2017. This study is a documentary 
study with a quantitative approach. The result of the study was the variables with 
second results, number of neonatal deaths in 2015 and 2017 with 17 deaths in both 
periods, male gender, birth weight <1500kg, maternal age 28-35 years, married civil 
status, childbirth cesaria, predisposing factor preterm labor, causes death 
prematurity. 
 

Keywords: Neonatal Mortality. Epidemiology, Infant. Gestational Age. 
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1 INTRODUÇÃO  

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).                                                                                                                             

        De 1930 a 2009, a mortalidade infantil no Brasil caiu de 162,4 para 22,5 

óbitos por mil nascidos vivos (NV), resultando em uma diminuição de 86%. Contudo, 

a mortalidade neonatal, principalmente a neonatal precoce, passou a constituir, 

desde a década de 1990, o principal componente dos óbitos infantis, 

correspondendo a cerca de 70% da mortalidade infantil atual. (BRASIL, 2011).  

 A mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade infantil 

desde a década de 1990, no país e vem se mantendo em níveis elevados, com taxa 

de 11,2 óbitos por mil nascidos vivos em 2010. (MARANHÃO, 2012). 

 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 preveníveis por ação dos 

serviços de saúde. (FRANÇA; LIU, 2009). A justificativa usada para escolha do tema 

do trabalho, foi verificar quais causas que levam ao trabalho de parto prematuro e 

qual sua relação com as variáveis. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivos gerais  

 

  Analisar entre os anos de 2015 a 2017, a mortalidade neonatal de um 

Hospital da Região do Vale do Ivaí - Pr. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Verificar o índice de Mortalidade Neonatal. 

• Comparar a causa dos óbitos. 

• Descrever o perfil dos óbitos segundo as variáveis. 
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3 FUNDAMENTAÇÂO TEÓRICA 

 

3.1 Epidemiologia da Mortalidade 

A mortalidade neonatal refere-se aos óbitos de 0 a 27 dias de vida e, são 

divididas em dois períodos, neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) e neonatal tardia (7 

a 27 dias de vida). (BRASIL,2009). 

  A mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade infantil desde a 

década de 1990 no país e vem se mantendo em níveis elevados, com taxa de 11,2 óbitos 

por mil nascidos vivos em 2010. (MARANHÂO, 2010). 

 O principal componente da mortalidade infantil atualmente é o neonatal 

precoce (0-6 dias de vida) e grande parte das mortes infantis acontecem nas 

primeiras 24 horas (25%), indicando uma relação estreita com a atenção ao parto e 

nascimento. (FRANÇA, 2009).  

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 preveníveis por ação dos 

serviços de saúde. (LIU, 2010).  

  A mortalidade neonatal também está vinculada a causas preveníveis, 

relacionadas ao acesso e utilização dos serviços de saúde, além da qualidade da 

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. As afecções perinatais 

respondem atualmente por cerca de 60% das mortes infantis e 80% das mortes 

neonatais, além de serem a primeira causa de morte em menores de cinco anos. 

Nesse grupo de causas destacam-se a prematuridade e suas complicações (como o 

desconforto respiratório do recém-nascido ou doença da membrana hialina) e a 

enterocolite necrotizante, as infecções específicas do período perinatal e a asfixia 

como causas preveníveis de óbitos (FRANÇA; et al., 2009).  
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A asfixia é uma causa de óbito com grande potencial de prevenção, uma vez 

que 98% dos partos no Brasil ocorrem em maternidades e 88% são atendidos por 

médicos (BERQUÓ; GARCIA; LAGO, 2008). 

Além dos determinantes proximais como baixo peso, prematuridade, 

intercorrências na gestação e parto, a mortalidade neonatal apresenta outros fatores 

relacionados à condição psicossocial da mãe. Condições que refletem exclusão 

social como morar em áreas de favela, em apenas um cômodo, baixa escolaridade 

do chefe da família, presença de violência doméstica, mãe sem companheiro ou 

com união há menos de um ano (MARTINS, 2010).  

Sabe-se que a situação socioeconômica é um fator de risco importante para a 

mortalidade infantil, porém não é habitual essa avaliação para a mortalidade 

perinatal (MARTINS, 2010). 

3.2 Causa Óbito  

 

3.2.1 Prematuridade 

 Pesquisas atuais mostram que 11,7% dos bebês nascem prematuros no 

Brasil, o que nos coloca entre os dez países do mundo em que isso é mais 

frequente. A prematuridade é um grave problema em nosso meio, e apesar de 

atualmente existirem tratamentos neonatais muito eficientes (temos bebês 

prematuros que nasceram com 400g), o bebê prematuro pode ter problemas graves 

que impeçam seu desenvolvimento ou sequelas para sua vida. (MAHET, 2015). 

As causas mais comuns de prematuridade são causas maternas. Infecção 

urinária, pressão alta, descolamento prematuro de placenta, diabetes, alterações de 

tireóide, infecções congênitas (toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, HIV) uso de 

bebidas alcoolicas e drogas ilícitas estão entre as causas comuns de prematuridade. 

O bebê também pode apresentar causas que levam a prematuridade como 

síndrome genética e más formações. (MAHET, 2015). 
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 As consequências da prematuridade são inúmeras, entre elas, o baixo peso 

ao nascer que impede em muitas vezes a alta hospitalar, problemas respiratórios, 

problemas oculares, entre outros. Atualmente existem inúmeros tratamentos que 

visam um bom acompanhamento destes bebês prematuros, principalmente em 

grandes centros urbanos com UTIs neonatais especializadas neste tipo de bebês, o 

que aumenta a sobrevida, diminuindo a mortalidades e sequelas posteriores. 

(MAHET, 2015). 

3.2.2 Asfixia 

Em seu funcionamento normal o organismo deve estar permanentemente 

tomando oxigênio do ambiente e eliminando o gás carbônico. Essa troca do oxigênio 

pelo gás carbônico se dá nos alvéolos pulmonares. A asfixia (ou sufocação) 

acontece nas situações em que o oxigênio é impedido de chegar aos alvéolos. 

A asfixia (ou sufocação) é a síndrome causada pela insuficiência de oxigenação do 

organismo, a qual, se prolongada, conduz à morte. A privação de oxigênio pode dar-

se de forma completa ou incompleta, rápida ou lenta, externa ou interna e pode 

acontecer tanto por falta de oxigênio no ambiente como por obstrução mecânica das 

vias respiratórias ou por impossibilidade de realizar a inspiração ou a expiração. 

Uma condição a mais é aquela em que, por razões químicas ou mecânicas, embora 

o oxigênio chegue aos alvéolos, não consegue realizar as trocas gasosas 

necessárias. (BRASIL, 2014). 

 O impedimento para que o oxigênio chegue aos alvéolos ou não seja trocado 

pelo gás carbônico pode ter várias causas, dentre elas: causas 

químicas, afogamento, enforcamento, parada dos músculos respiratórios como 

acontece, por exemplo, em algumas doenças nervosas degenerativas, 

envenenamento, aspiração de substancias nocivas , bronco 

aspiração de vômitos ou objetos estranhos, falta de oxigênio como, por exemplo, se 

o indivíduo fica em um ambiente sem ventilação, impossibilidade de inspirar ou 

expirar, como acontece nos casos de paralisia dos músculos respiratórios ou 

esmagamento do tórax, etc. (BRASIL, 2014). 

3.2.3 Infecções Perinatal 
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  As infeções adquiridas no período peri-parto e até três semanas pós-natais 

são denominadas infeções perinatais entre elas temos 

-Sífilis 

-Vírus na Imunodeficiência humana (HIV) 

-Citomegalovírus (CMV) 

- Streptococus B  - hemolítico do grupo 

 

3.2.4 Sífilis 

 É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ou Doença Sexualmente 

Transmissível (DST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar 

várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, 

latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade 

de transmissão é maior. (BRASIL, 2017). 

 Os sintomas da sífilis se manifestam entre 3 e 12 semanas após a infecção, 

começando com o aparecimento de uma ferida na região genital que não sangra e é 

indolor, mas que, quando friccionada, libera um líquido transparente. (BRASIL, 2017). 

  A sífilis também pode ser congênita, ou seja, quando o bebê nasce de uma 

mãe contaminada com a doença e que não fez o tratamento durante a gestação. 

(BRASIL, 2017). 

3.2.5 Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

 

  O HIV é uma doença crônica que atinge o sistema imunológico, podendo levar 

à morte quando não tratada. O indivíduo que sofre de AIDS tem a sua imunidade 

enfraquecida contra as infecções ou tumores (câncer, por exemplo). (BRASIL, 2017) 

   A transmissão do HIV ocorre por meio do sangue, sêmen (também o líquido 

seminal que escorre no início da ereção), secreções vaginais e leite, da mãe para o 

recém-nascido ao amamentar, por isso recomenda-se a não amamentação quando a 

mãe tem o HIV. (BRASIL, 2017). 
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 3.2.6 Citomegalovírus (CMV) 

 

  O citomegalovírus, também conhecido como CMV, é um vírus da mesma 

família da herpes, que pode causar sintomas como febre, dor de garganta e edema 

abdominal. Assim como a herpes, esse vírus também está presente na maioria das 

pessoas, mas só provoca sintomas quando o sistema imune está enfraquecido, 

como acontece em mulheres grávidas, pessoas com HIV ou em pacientes a fazer 

tratamento contra o câncer. (BRASIL, 2017). 

Durante a gravidez, esse vírus é detectado através dos exames do pré-natal 

mas geralmente é inofensivo e não provoca nenhuma alteração no bebê, 

principalmente quando a mulher foi infectada ainda antes de engravidar. No entanto, 

quando a mulher é infectada durante a gestação, o vírus pode causar problemas 

como microcefalia e surdez no bebê. (BRASIL, 2017). 

  

3.2.7 Streptococcus B  - hemolítico do grupo B 

 

  Estreptococo do grupo B, também conhecida como “strepto”, é uma bactéria 

comumente encontrada no intestino e vagina de adultos e que pode causar 

infecções graves em mulheres grávidas e recém-nascidos. Não há risco para adultos 

homens e mulheres não grávidas. 

Mulheres grávidas que estão infectadas com o strepto correm mais risco de 

entrar em parto prematuro, infecção do líquido amniótico e, após o parto, infecção do 

útero. (BRASIL, 2017). 

  Durante o parto o bebê pode ser infectado com a bactéria e desenvolver 

pneumonia, meningite e infeções sanguíneas. O maior índice de mortalidade por 

essas infecções ocorre em bebês prematuros. Existe também o risco de sequelas. 

(BRASIL, 2017). 

3.3 Sistemas de Vigilância de Nascidos Vivos e Óbito   
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A vigilância da mortalidade infantil e fetal é uma das prioridades do Ministério da 

Saúde. A investigação dos óbitos faz parte da estratégia de redução das taxas de 

mortalidade no país, contribui para a melhora dos registros e viabiliza a adoção de 

medidas preventivas. Tais ações são necessárias para o cumprimento dos 

compromissos assumidos pelo governo Brasileiro em defesa da criança. A 

investigação deve ocorrer em todos os setores responsáveis pela assistência à 

saúde (BRASIL, 2009).  

Os Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal são organismos 

interinstitucionais do governo e da sociedade civil, com atuação sigilosa, 

multiprofissional. São importantes instrumentos de gestão que permitem avaliar a 

qualidade da assistência à saúde prestada à gestante, ao parto e ao nascimento e à 

criança no primeiro ano de vida. Suas ações compreendem a avaliação das 

circunstâncias dos óbitos infantis e fetais e indicação de medidas para a melhoria da 

qualidade da assistência à saúde para sua redução. Tem caráter educativo e 

envolve a conscientização e a participação dos gestores, profissionais de saúde e da 

sociedade civil sobre a importância e a magnitude da mortalidade infantil e fetal, sua 

repercussão sobre as famílias e a sociedade (BRASIL, 2009).  

A Secretaria de Vigilância em Saúde gerencia os sistemas de informação 

reunindo, organizando, analisando e divulgando informações epidemiológicas. 

Assim, constrói e revisa os indicadores epidemiológicos para monitoramento do 

quadro sanitário nacional, desenvolve e difunde técnicas e instrumentos de análise 

no Sistema Único de Saúde (SUS), os indicadores de saúde. Os dados coletados 

em diversos serviços são agrupados em bancos de dados, de grande importância 

para a vigilância sanitária, análises epidemiológicas e estatísticas de saúde e 

demografia (BRASIL, 2001).  

O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) é o sistema oficial do 

Ministério da Saúde desde 1975 para a obtenção de dados sobre mortalidade no 

Brasil. Utiliza a Declaração de Óbito (DO) como documento padrão para registro dos 

dados que é de uso obrigatório e responsabilidade ética e jurídica do médico 

(BRASIL, 2011). 
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O Ministério da Saúde implantou em 1990 o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) com o objetivo de reunir informações epidemiológicas 

referentes aos nascimentos em todo território nacional. Por intermédio desses 

registros é possível subsidiar as intervenções relacionadas à saúde da mulher e da 

criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde, como ações de atenção à 

gestante e ao recém-nascido, o que contribui para efetiva melhoria do sistema 

(BRASIL, 2009).  

O documento de entrada no SINASC é a Declaração de Nascido Vivo (DN), 

padronizada em todo o país para nascidos vivo, e, para cada produto da gestação 

deve ser preenchida um DN. (BRASIL, 2011). 

3.4 Evolução da Mortalidade Infantil no Brasil 

As taxas de mortalidade infantil relativas ao componente neonatal precoce no 

Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, não alcançaram a mesma redução que a 

taxa de mortalidade infantil global na última década. O problema deve ser 

caracterizado a partir da dificuldade em reduzir óbito neonatal precoce no Brasil, 

especialmente no Norte e Nordeste. As afecções perinatais são a principal causa do 

óbito infantil no Brasil e estão relacionadas principalmente a inadequação ou 

inexistência de acompanhamento pré-natal e capacidade de resolução no âmbito 

hospitalar. (BRASIL, 2009). 

Dentre os principais determinantes do óbito infantil no Brasil, estão as 

condições sócio-econômicas, sendo a mortalidade infantil concentrada em 

populações marcadas pela desigualdade social de forma ampla. Entretanto, o 

acesso aos serviços de atenção básica tem potencial de alterar o perfil do óbito 

infantil, reduzindo o seu risco e assim influenciando positivamente na qualidade de 

vida. (BRASIL, 2009). 

 A taxa de mortalidade infantil no Brasil reduziu 61,7% entre os anos 1990 e 

2010. O aumento do acesso ao saneamento básico, a queda da taxa de 

fecundidade, a melhoria geral das condições de vida, da segurança alimentar e 

nutricional e do grau de instrução das mulheres, maior acesso aos serviços de 
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saúde e ampliação da cobertura da ESF, o avanço das tecnologias médicas, em 

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

aleitamento materno, são apontados, dentre outros, como fatores responsáveis pela 

mudança no perfil da mortalidade infantil no país (LANSKY et al., 2009). Entretanto, 

são observadas grandes diferenças regionais, como é o caso da região Nordeste do 

Brasil, que apesar de ter experimentado a maior queda geral das últimas décadas, 

suas taxas, juntamente com a região Norte ainda são as mais elevadas do país. A 

taxa de mortalidade infantil da região Nordeste em 2007 foi 40% maior do que a taxa 

nacional e 2,1 vezes maior do que a taxa da região Sul (BRASIL, 2009). 

Dentre os estratos etários da mortalidade infantil, o componente pós-neonatal 

(28 dias a um ano de vida incompleto) sofreu a maior queda e o componente 

neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) a menor redução. Nos dias de hoje, a 

mortalidade neonatal (0 a 27 dias de vida) tem a maior representação em termos 

proporcionais na mortalidade infantil no Brasil, representando até 70% do óbito 

infantil em todas as regiões do Brasil. Nesse contexto, o componente neonatal 

precoce responde por cerca de 50% das mortes infantis no Brasil, passando a ter 

uma grande importância, suscitando ações para o seu controle, demandando 

também mobilização e priorização na agenda dos gestores da saúde. ( BRASIL, 

2009). 

3.5 Ações para a redução da mortalidade infantil perinatal 

Os cuidados pré-conceptivos, pré e pós-natal na Atenção Primária à Saúde 

(APS) são desenvolvidas pela ESF em todo o Brasil, com presença em 5.235 

municípios brasileiros (94,1%), 29.300 equipes de SF cobrindo 49,5 da população 

brasileira (93.178.011 de pessoas). No Norte e Nordeste do país estão as maiores 

coberturas da ESF, o que deveria potencializar os melhores resultados na APS, 

especialmente quanto à saúde infantil. (BRASIL, 2009).   

Dentre as ações com impacto para a redução da mortalidade materno-infantil 

no âmbito da APS estão aquelas relacionadas com a qualidade da assistência pré-

conceptiva: planejamento familiar com acesso a pelo menos três métodos 

contraceptivos, aconselhamento visando diminuir a incidência de gravidez na 
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adolescência e gravidez de alto-risco, tratamento anti-helmíntico, suplementação de 

ferro e ácido fólico e o aumento do período inter-gestacional entre 2 a 6 anos; e com 

o acompanhamento pré- natal, número de consultas de pré-natal realizadas, exames 

do protocolo de acompanhamento pré-natal previsto na Política de Humanização do 

Pré-Natal e Nascimento (PHPN), instituída pela Portaria/GM nº569/2000. Essas 

ações representam, em face da abrangência da cobertura da ESF, o principal 

determinante da redução da mortalidade infantil no Brasil quanto ao acesso aos 

serviços de saúde, notadamente na APS. (BRASIL, 2009) 

 O Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) prevê três 

componentes de incentivo para o acompanhamento pré-natal, referentes aos níveis 

de atenção à gestante, ao parto e ao neonato, e se baseia nos seguintes princípios: 

 • toda gestante tem o direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade 

no decorrer da gestação, parto e puerpério;  

• toda gestante tem direito de conhecer e ter assegurado o acesso à 

maternidade em que será atendida no momento do parto; 

 • toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que seja 

realizada de forma humanizada e segura, de acordo com os princípios gerais e 

condições estabelecidas pelo conhecimento médico; e todo recém-nascido tem 

direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. (BRASIL, 2009).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamentos da Pesquisa 

 

Estudo documental com abordagem quantitativa.   A pesquisa documental 

pode complementar a pesquisa bibliográfica, para dados encontrados em outras 

fontes, para colaboração e confiabilidade dos dados (MARTINS; THEOPHILO; 

2009). 

 Ressalta-se que esse tipo de estudo descreve os aspectos semiológico, 

etiológico, fisiopatológico e epidemiológico de uma doença, com o intuito de 

conhecer um agravo á saúde, por meio da sua distribuição no tempo (associação da 

doença com horários, periodicidade, dentre outras variáveis) e no espaço 

(associação com distribuição geográfica), considerando suas peculiaridades 

(associação com fatores como sexo, idade, condições socioeconômicas, dentre 

outros) (HADDAD, 2004; HOCHMAN; et al., 2005). 

 Metodologia quantitativa , se “apresentará como um conjunto de quadros, 

tabelas e medidas”. (MARCONI;LAKATOS,2011, P.39). 

      A pesquisa quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, 

moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão 

etc.). (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

4.2 Local 

 

O presente estudo foi realizado no Hospital da Providencia Materno Infantil no 

município de Apucarana, localizado no centro-norte do estado do Paraná, no Brasil. 

Distancia 369 quilômetros da capital do estado, Curitiba. Com uma população 

estimada, em 2016, em 120.919 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. É décima-primeira cidade mais populosa do Paraná. A 



25 

 

cidade é também conhecida como “Cidade Alta” e reconhecida como capital 

nacional do boné. 

 Hospital da Providência Materno Infantil (HPMI) é dividido em térreo e mais 5 

andares onde o térreo se localizam-se a recepção, primeiro andar clinica medica 

composta por 25 leitos, segundo andar maternidade composta por 20 leitos, terceiro 

andar pediatria composta por 28 leitos e unidade de terapia intensiva neonatal (UTI) 

composta por 10 leitos, quarto andar particular composta por 20 leitos, quinto andar 

centro cirúrgico (CC) composto por cinco salas cirúrgica, repai (RPA), farmácia, 

central de material (CME).( CAMPOS, 2018). 

 

4.3 Coletas de Dados 

 

Os dados foram coletados nos prontuários eletrônico e livro de óbitos de 

janeiro de 2015 á janeiro de 2017, em um Hospital da Região do Vale do Ivaí, com 

óbitos neonatais menores de vinte e oito dias ocorridos em residentes do Vale do 

Ivaí, mediante Termo de Autorização da Instituição. (Apêndice A). Os dados serão 

coletados por meio de um roteiro, (Apêndice B). 

 

4.4 Analise de Dados  

 

 Os dados foram analisados por meio do programa Excel e apresentados por 

meio de gráficos e tabelas. 

 

4.5 Considerações Éticas 

 

  Após autorização do referido hospital, o projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CETI) da Faculdade de Apucarana 

(FAP), sendo aprovado sob o Parecer  de Nº 2.661.463 assim obedecendo 

Resolução  466/2012-CNS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No presente estudo foram analisados 203 prontuários de óbitos no período de 

janeiro de 2015 a dezembro de 2017, e o levantamento dos dados foi realizado atrás 

do livro de óbitos,  onde constam todos os óbitos ocorridos dentro do hospital. Após 

o levantamento dos dados, os mesmos foram selecionados para pesquisa, e 

também utilizamos o prontuário eletrônico para realizar coletar algumas informações. 

O resultado do trabalho ficou com as variáveis com  seguintes resultados, 

número de óbito neonatal nos anos de 2015 e 2017 com 17 óbitos nos dois 

períodos, sexo masculino, peso ao nascer <1500kg, idade materna 28-35 anos, 

estado civil casada, parto cesaria, fator predisponente trabalho de parto prematuro, 

causa óbito prematuridade.       

Gráfico 1: Número de Óbitos Neonatal 2015-2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 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 
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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 Óbitos por Sexo Masculino e Feminino 2015-2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 2018. 

 

Foram analisados pelos prontuários que no ano de 2017 houve mais óbitos 

do sexo masculino do que nos outro ano, e no ano de 2016 houve mais óbitos do 

sexo feminino do que nos outro ano.  

De acordo com o Datasus no ano de 2015 e 2016 houve mais óbitos do sexo 

masculino do que do sexo feminino. Diz Schoeps D, (2007) o sexo masculino foi 

mencionado como importante fator de risco para mortalidade neonatal. 

 

Gráfico 3 : Numero de Óbitos por Peso ao Nascimento 2015-2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 2018. 
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Através dos dados coletados de peso dos óbitos neonatal, foram analisados 

que a maioria dos Recém Nascidos (RN), são baixo peso isto quer dizer menor que 

1500kg, devido a prematuridade extrema.(Campos, 2018). 

Um bebê de termo nasce entre as 37 e as 42 semanas. Antes disso, todos 

os partos são prematuros. Mas é diferente nascer às 25 semanas, entre as 28 e as 

32 ou depois desse tempo – o grau de maturação dos órgãos internos do recém-

nascido faz com que as hipóteses de sobrevivência aumentem. E há também o 

variável peso, que é importante. «Todos os bebés que nascem com menos de 2,5 

quilos são “de baixo peso””. “Depois, com menos de 1,5 quilos são considerados “de 

muito baixo peso” e abaixo de um quilo são “de extremo baixo peso” – sendo esses 

casos os que mais nos preocupam em termos de sequelas”, explica Micaela 

Serelha, chefe da equipa da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN)do 

Hospital de D. Estefânia, em Lisboa. 

 

Gráfico 4: Número de Óbitos por Idade Materna 2015-2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 2018. 

 

   No presente estudo, a faixa etária das gestantes que predominou foi 20 – 

35 anos e é considerada satisfatória pra a gestação, já que nessa idade os órgãos 

genitais estão em pleno vigor fisiológico e anatômico. Contudo, ressalta-se que 

gestantes com idade inferior a 15 anos ainda foram encontradas, o que é motivo de 

alerta para a intensificação de estratégias direcionadas a essa população, uma vez 
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que adolescentes grávidas são mais susceptíveis as complicações do parto. Em seu 

estudo Amorin et al. (2009) ressalta ainda que a gravidez na adolescência interfere 

de maneira negativa no estilo de vida das adolescentes e de seus familiares, 

resultando muitas vezes em abandono escolar e diversas outras consequências 

vinculadas ao ciclo da pobreza.  

 

Gráfico 5 : Número de Óbitos por Estado Civil da Mae 2015-2017. 

 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 2018. 

 

Através dos dados coletados, analisamos que em todos os anos da pesquisa 

a maioria das gestantes era casada, o estado civil da gestante e muito importante 

nessa fase da mulher pois ela tem o parceiro para poder acompanha-la, dar apoio, e 

o estado civil, poderia ser ate um fator predisponente para esses óbitos neonatal. 

Algumas pesquisas mostram que a falta do cônjuge no domicílio se relaciona 

com a baixa adesão ao pré-natal para gestantes, tanto adolescente como adultas, e 

com o baixo peso ao nascer do recém-nascido (CARNIEL et al, 2006). 
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Gráfico 6 : Número de Óbitos por Tipo de Parto 2015-2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 2018. 

 

O número de cesariana em todos os anos da pesquisa foi o mais elevado, 

ate porque se trata na maioria dos casos em sofrimento fetal, onde se coloca a vida 

do RN em perigo.   

As preferências da gestante sobre as vias de parto se constroem a partir de 

seu autoconhecimento, de suas experiências anteriores e do conhecimento que 

transita entre ela e a comunidade onde vive, de suas expectativas e do acesso às 

informações que ela terá durante a gestação. A Enfermagem Obstétrica pode ser um 

potencial facilitador nas ações de educação e saúde durante o ciclo gravídico 

puerperal, para o empoderamento da mulher, fortalecendo a sua participação nas 

decisões sobre o seu parto. (Pimentel TA, 2016). 
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Gráfico 7 : Número de Fatores Predisponente para o Parto Prematuro (%) 2015-

2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 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. 

A etiologia do parto prematuro espontâneo e desconhecida em cerca de 

50% dos casos. No restante, pode estar associada a diversos fatores, como os 

epidemiológicos (baixo nível socioeconômico, falta de higiene, gravidez nos 

extremos etários – abaixo de 17 anos e acima de 35 anos – desnutrição ou dieta 

desequilibrada, baixo peso pré – gestacional, tabagismo, consumo de drogas ilícitas 

e estresse psicossocial). Os fatores obstétricos podem ser partos prematuros 

anteriores, rotura prematura de membrana, infecção amniótica, alterações 

hormonais, incompetência cervical, sangramento genitais de segundo e de terceiro 

trimestre, malformações fetais e placentárias, gemelaridade e polidrâmnio, Quanto 

aos fatores ginecológicos podem-se citar as amputações do colo uterino, 

malformações uterinas e miomas, além dos fatores clinico-cirúrgicos, como as 

doenças maternas, infecções geniturinárias e procedimentos cirúrgicos na gravides 

(SOUZA; CAMANO, 2003). 
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Gráfico 8 : Causa Óbito Neonatal (%) 2015-2017. 

 
Fonte: Campos, Ravelli, 2018. 

 

  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. 

O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de prematuridade com 

cerca de 300 mil bebês prematuros por ano – 11,7% do total de nascimentos no 

país. A maioria dos casos decorre de gestações na adolescência ou tardias, pré-

natal deficitário e doenças maternas. Os dados foram divulgados pela organização 

não governamental (ONG) Prematuridade.com. De acordo com a entidade, o 

nascimento prematuro figura como a principal causa de mortalidade infantil até 5 

anos de idade em todo o mundo.(BERALTO,2018). 

No Brasil, os números revelam que, a cada 30 segundos, um bebê morre em 

consequência do parto antecipado. “O nascimento de um prematuro deixa sequelas 

psicológicas permanentes para os pais e pode acarretar sequelas de saúde para os 

bebês”, destacou a ONG. A ONG lembra que é considerado parto prematuro aquele 

que acontece antes de 37 semanas de gestação. “Acontece que nem sempre a 

prematuridade dá sinais de que vai acontecer e ainda não se conhece todas as 

causas que levam ao parto prematuro; em muitos casos, não se consegue associá-

la a uma causa específica”, alertou.(BERALTO, 2018). 

Estão em maior risco para trabalho de parto prematuro as mulheres que já 

passaram por um parto prematuro, que estão grávidas de gêmeos ou múltiplos ou 
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com história de problemas de colo do útero ou uterinos. Além disso, outros fatores 

podem levar ao parto prematuro: ausência de pré-natal, fumo, álcool, drogas, 

estresse, infecções do trato urinário, sangramento vaginal, diabetes, obesidade, 

baixo peso, pressão alta ou pré-eclâmpsia, distúrbios de coagulação, algumas 

anomalias congênitas do bebê, gestações muito próximas (período menor do que 

nove meses entre o nascimento do bebê e uma nova gravidez), gravidez fruto de 

fertilização in vitro e idade menor de 17 anos e acima de 35. (BERALTO, 2018) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 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. 

Também deve ressaltar a importância de um pré-natal adequado, realizar 

todos exames de sangue e ultrassonografia solicitado pelo obstetra, que através 

desses acompanhamento adequado e possível detectar problemas gestacional com 

a mãe e com o bebe, assim podendo agir antes de um parto prematuro.   

Neste contexto, o objetivo do presente pesquisa foi alcançado, pois a 

principal causa de óbito neonatal através dos dados coletados e a prematuridade, e 

o fator predisponente para que tenha a prematuridade e o trabalho de parto 

prematuro, com base na minha coleta de dados a informação foi repassada aos 

profissionais que presta serviço no local da minha pesquisa. 

O resultado do trabalho ficou com as variáveis com seguintes resultados, 

número de óbito neonatal nos anos de 2015 e 2017 com 17 óbitos nos dois 

períodos, sexo masculino, peso ao nascer <1500kg, idade materna 28-35 anos, 

estado civil casada, parto cessaria, fator predisponente trabalho de parto prematuro, 

causa óbito prematuridade.       

 

 

 

 

 

 



35 

 

REFERÊNCIAS 

 

Abc Med. Asfixia conceito sinais e sintomas. Disponível em: 
http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e 
doencas/566162/asfixia+conceito+sinais+e+sintomas+diagnostico+tratamento+e+pr
evencao.htm  Acesso em: 15 mar.2018.  
 

ALMANAQUE DOS PAIS. Estreptococos do grupo B: o que é e riscos para mãe e 
bebê Acesso em: https://www.almanaquedospais.com.br/estreptococos-grupo-b-o-
que-e-e-riscos-para-mae-e-bebe  Disponível em: 16 mar. 2018. 
 

BRASIL 6. Jornal de Pediatria. Infecções Congênita e Perinatal. 2017. Disponível 
em: http://www.jped.com.br/conteudo/99-75-s15/port.pdf  Acesso em: 16 mar. 2018.  
 

BRASIL 7. Minuto Saudável. O que e Sífilis. 2017. Disponível em: 
http://www.jped.com.br/conteudo/99-75-s15/port.pdf Acesso em: 16 mar. 2018. 
 

BRASIL 8. Minuto Saudável. Tudo sobre AIDS. 2017. Disponível em: 
https://minutosaudavel.com.br/tudo-sobre-aids-hiv-sintomas-o-que-e-tratamento-e-
mais/  Acesso em: 16 mar. 2018. 
 

BRASIL 9. Minuto Saudável. O que e Citomegalovírus. 2017. Disponível em: 
https://www.tuasaude.com/citomegalovirus/ Acesso em: 16 mar. 2018. 
 
CUIABA. Lourenço EC, Brunken GS, Luppi CG. Mortalidade Infantil Neonatal: 
estudo das causas evitáveis em Cuiabá, Mato Grosso, 2007. Epidemiol Serv 
Saúde. 2013;22(4):697-706. Acesso em: 02 mar. 2018. 
 
CURITIBA. Secretaria da Saúde. Conceito e definições.  Disponível em:  
http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=668 Acesso  
em: 02 mar. 2018.  
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA Cidade Apucarana-
PR, Disponível em:https://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?codmun=410140 
Acesso em: 19 fev. 2018. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Síntese de 
Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira 
2010. Rio de Janeiro: IBGE; 2010. Acesso em: 02 mar. 2018. 
 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégicas. Atenção a saúde do recém-nascido: guia prático 
para os profissionais de saúde. Brasília: Brasília: Ministério da Saúde; 2011.192p 
Disponível em: 02 mar. 2018. 



36 

 

MURTA, F. Genilda. Saberes e Práticas:  Guia para Ensino e Aprendizagem de 
Enfermagem.6. ed. São Caetano do Sul-SP:[s.n], 2010. Acesso em: 12 mar. 2018 
PEDIATRA DIGITAL. Prematuridade causas principais. 2018. Disponível: 
http://www.pediatradigital.com.br/gravidez-e-parto/dicas/prematuridade-causas-
principais/   Acesso em: 15 mar. 2018. 
 

SCIELO. Pesquisa Nascer no Brasil. Perfil da mortalidade neonatal e avaliação 
da assistência à gestante e ao recém-nascido. 2014. Disponível em:  
http://www.scielo.br/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-30-s1-0192.pdf Acesso em: 04 
mar. 2018. 
 

SCIELO. Óbito neonatal precoce e tardio. Perfil das mães e dos recém-nascidos. 
2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-
14472013000400012 Acesso em: 14 mar. 2018. 
  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Apêndice A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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Apêndice B – SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE USO DO TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE (TCLE) 

. 
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Apêndice C - ROTEIRO DE LEVANTAMENTO DE DADOS.  

  

Roteiro Tabela de Levantamento de Dados ano 2015. 

Dias de 
Nascimento 

Idade 
da 
Mae  

 

Peso ao 
nascer 

< 1500g 
ou 
>1500g 

Sexo 

Feminino 
ou 

Masculino 

Tipo de 
parto 

Normal ou 
cesariana  

Escolaridade 

Fundamental 
ou  Médio 

Causa 

0 a 7 dias       

8 a 14 dias       

15 a 22 dias       

15 a 28 dias       

 

 

 

Roteiro Tabela de Levantamento de Dados ano 2016. 

Dias de 
Nascimento 

Idade 
da 
Mae  

 

Peso ao 
nascer 

< 1500g 
ou >1500g 

Sexo 

Feminino 
ou 

Masculino 

Tipo de 
parto 

Normal ou 
cesariana  

Escolaridade 

Fundamental 
ou  Médio 

Causa 

0 a 7 dias       

8 a 14 dias       

15 a 22 dias       

15 a 28 dias       
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Roteiro Tabela de Levantamento de Dados ano 2017. 

Dias de 
Nascimento 

Idade 
da 
Mae  

 

Peso ao 
nascer 

< 1500g 
ou 
>1500g 

Sexo 

Feminino 
ou 

Masculino 

Tipo de 
parto 

Normal ou 
cesariana  

Escolaridade 

Fundamental 
ou  Médio 

Causa 

0 a 7 dias       

8 a 14 dias       

15 a 22 dias       

15 a 28 dias       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


