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RESUMO  

 

OBJETIVO: Analisar óbitos neonatais dos nascidos vivos  (NV)  ocorridos em Cuiabá/2007.  

MÉTODOS: Estudo descritivo transversal, dados do SIM (Sistema de Informação de 

Mortalidade), de 01/01 a 31/12/2007. Analisados os óbitos com ocorrência e residência em 

Cuiabá de NV que foram a óbito no período neonatal.  

RESULTADOS: Dos 79 óbitos ocorridos no período, a taxa de Mortalidade Neonatal (MN) foi 

de 8,7/1000 NV. A mortalidade Neonatal Precoce, 6,8/1000 NV concentrou maior proporção dos 

óbitos (78,5%). Principais causas de MN: prematuridade (27%); septicemia bacteriana do recém-

nascido (18%); síndrome da angústia respiratória (15%) e Anencefalia (8%). Em (91%) dos 

casos constatou-se ausência de informação relacionada à intercorrência materna no parto e, 

apenas 20 (25%) apresentavam informação onde foi realizado pré-natal. A maioria dos óbitos 

(82%) foi classificada como evitável, (44%) reduzíveis por adequada atenção à mulher na 

gestação e parto; (38%) por adequada atenção ao recém-nascido (RN) e (18%) demais causas 

não claramente evitáveis. 

CONCLUSÃO: A maioria dos óbitos neonatais é evitável, fatores associados à adequada 

atenção ao RN e à mulher, evidencia-se necessidade de ações preventivas e com qualidade, em 

todos os níveis de atenção à mulher e a criança antes e durante a gestação, no parto e no pós-

parto. A proporção de informações ignoradas mostra a fragilidade da investigação dos óbitos. 

DESCRITORES: Nascidos vivos, Mortalidade neonatal, Vigilância. 
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ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: Analyze neonatal deaths of live births (LB) occurred in Cuiabá/2007 

 

METHODS: Sectional descriptive study, data from the SIM (Mortality Information System), 

from 01/01 to 31/12/2007. Analyzed deaths occurring in Cuiabá and residence NV who died in 

the neonatal period. 

 

RESULTS: Of the 79 deaths in the period, the neonatal mortality rate (MN) was 8.7 / 1,000 live 

births. Early neonatal mortality, 6.8 / NV in 1000 focused greater proportion of deaths (78.5%). 

Main causes of MN: prematurity (27%), bacterial septicemia of the newborn (18%), respiratory 

distress syndrome (15%) and anencephaly (8%). In (91%) cases showed an absence of 

information related to maternal complications in childbirth and only 20 (25%) had information 

which was received prenatal care. Most deaths (82%) were classified as preventable (44%) 

reduced through proper care for women during pregnancy and childbirth; (38%) by providing 

specialized care to the newborn (NB) and (18%) other causes not clearly preventable. 

 

CONCLUSION: Most neonatal deaths are preventable, factors associated with adequate 

attention to the newborn and the woman, it becomes clear need for preventive action and quality 

at all levels of care to women and children before and during pregnancy, childbirth and 

postpartum. The proportion of unknown information shows the fragility of the investigation of 

deaths. 

 

KEYWORDS: Live births, neonatal mortality, surveillance. 
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INTRODUÇÃO 

Estima-se que quatro milhões de recém-nascidos morrem a cada ano no mundo, sendo 

250 a cada hora, e na maioria destes, por causas preveníveis
1
. 

A mortalidade infantil é um importante indicador das condições de vida e de saúde de 

uma população. Reflete condições de desenvolvimento socioeconômico, cultural, do ambiente 

físico, desigualdades sociais, acesso e qualidade da assistência, infra-estrutura e impacto de 

intervenções dos serviços de saúde numa área e população específicas
2, 3

. Taxas de mortalidade 

neonatal elevadas, em geral, estão associadas à assistência inadequada no pré-natal, no parto, ao 

recém-nascido e no puerpério
4
. 

No Brasil a redução do óbito no período neonatal vem ocorrendo de forma mais lenta, 

principalmente na região norte e nordeste
5, 6, 7

. A maioria das mortes precoces que ocorre neste 

período é considerada evitável e aponta para: dificuldade de acesso, em tempo oportuno, a 

serviços que atendam com qualidade; desigualdades intraurbanas; diferenças entre as regiões do 

país e nas camadas mais pobres da população
8, 9

. As principais causas neonatais ao longo dos 

anos no Brasil estão relacionadas à asfixia intrauterina e intraparto, baixo peso ao nascer, 

afecções respiratórias do recém-nascido, infecções e prematuridade
10, 11,12

. 

O conhecimento das causas relacionadas à mortalidade neonatal, com base nas 

informações disponíveis nos sistemas de informações e estabelecimento de parâmetros como 

subsídio para o que seria evitável, é imprescindível para o planejamento de ações de promoção e 

prevenção na assistência, em todos os níveis da atenção
2
. O monitoramento e análise contínua 

dos serviços de saúde, das circunstâncias dos óbitos, principalmente dos considerados evitáveis, 

impacta na co-responsabilização dos profissionais e gestores e, a partir daí, pode haver 

efetivamente mudança de postura e redimensionamento nas ações a serem implantadas e 

implementadas no setor saúde
5
.  

Em Cuiabá a proporção de óbitos investigados pela Vigilância de Óbito do município de 

Cuiabá passou de 15% em 2006 para 81% em 2007, ano em que o Comitê Municipal de 
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Mortalidade Materna e Infantil reiniciou suas atividades com reuniões mensais e investigação 

caso a caso. Aliado à necessidade de avaliar se a Meta do Milênio fora atingida. Desta forma, o 

presente estudo teve por objetivo analisar os óbitos infantis neonatais no município de Cuiabá, 

no ano de 2007, segundo critério de evitabilidade preconizado pelo Ministério da Saúde para o 

Sistema Único de Saúde do Brasil
13

. 

MÉTODOS 

Trata-se de um estudo descritivo transversal de abordagem quantitativa da mortalidade 

neonatal de residentes e ocorrência no município de Cuiabá, no ano de 2007, tendo por base o 

enfoque da evitabilidade.  Foram incluídos no estudo os nascidos vivos (NV) em 2007 e que 

foram a óbito dentro do período neonatal, completando 27 dias até 27 de janeiro de 2008. 

As crianças nascidas vivas com baixo peso extremo foram excluídas do estudo, que se 

configura em gestação menor ou inferior a 22 semanas completas ou 154 dias, ou feto com peso 

igual ou inferior a 500 gramas
14

. 

Foram utilizados dados secundários, previamente coletados das fichas de investigação, 

das DO e DN, arquivados no Serviço de Vigilância e que já estavam sob investigação, conforme 

procedimento habitual e de rotina da Vigilância de Nascimentos e Óbitos e do Comitê de 

Mortalidade Materna Infantil de Cuiabá. 

Elaborou-se uma ficha de levantamento própria para coleta de dados, e realizou-se piloto 

para avaliar as variáveis contidas, realizar as correções e adequar a máscara do Epiinfo à 

estrutura de codificação desenvolvida. Essas fichas foram preenchidas na sequência da seleção, 

numeradas e organizadas pelas datas de nascimento, óbito e nome da mãe. Após analisar a 

coerência dos dados entre SINASC, SIM, SIH com as vias das Declarações de Nascimentos 

(DN), de Óbitos (DO) e fichas de investigações, procedeu-se à codificação das fichas de 

levantamento de dados, com base na estrutura desenvolvida. 

Os dados foram revisados por três pediatras de forma independente, com atuação na 

atenção básica, assistência hospitalar e em UTI neonatal, objetivando analisar a uniformidade da 
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causa básica. As correções foram realizadas conforme regras de codificação e classificação da 

causa básica do óbito
15

. 

A causa básica readequada foi classificada de acordo com os critérios de evitabilidade por 

intervenções no âmbito do Sistema Único de Saúde
12

, que considera causas evitáveis reduzíveis 

por: ações de imunoprevenção; adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-

nascido; ações adequadas de diagnóstico e tratamento; ações adequadas de promoção à saúde, 

vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde. Na análise de cada subgrupo, fez-se a 

tabulação com base na CID-10
15

 e foi observado também o cálculo da proporção de óbitos 

ocorridos de acordo com o peso ao nascer
7
. 

Os cálculos foram realizados por meio de estatística descritiva com o programa Epiinfo 

2000 com distribuição das taxas, frequências, médias e medianas.  

As correções das inconsistências foram realizadas no SINASC e SIM, e submetido ao 

Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, conforme recomenda o MS
7
. 

O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo e do Hospital Universitário Júlio Müller-MT, sob Protocolos nº 

073/09 e 606/09, respectivamente. Os autores declararam que não existem conflitos de 

interesses. 

RESULTADOS 

Foram investigados 180 óbitos infantis relativos ao ano de 2007.  Desses foram excluídos 

101 óbitos: 71 fetais, 20 pós-neonatal, 5 crianças nascidas em 2006 e 5 com peso inferior a 500 

gramas ou 22 semanas de gestação. Foram analisados 79 óbitos. 

A Taxa de Mortalidade Neonatal (TMNN) em 2007 no município de Cuiabá foi corrigida 

de 10,0 para 8,7/1000 NV com destaque para o período Neonatal Precoce com 6,8/1000 NV. A 

Mortalidade Neonatal Tardia foi de 1,9/1000 NV, a Pós-neonatal de 6,0/1000 NV e a fetal 

7,9/1000 NV. A TMN evitável foi de 7,1 por 1000 NV. 



 7 

Dos 79 óbitos neonatais estudados, 65 (82%) foram considerados como evitáveis e suas 

causas relacionadas às afecções originadas no período perinatal. Destes 65 evitáveis, 30 (38%) 

seriam reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido; 25 (32%) por adequada atenção à 

mulher na gestação; 10 (12%) reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto e 14 (18%) 

seriam as demais causas não claramente evitáveis (Tabela 1). A maior Taxa de Mortalidade 

Neonatal foi decorrente das causas reduzíveis por atenção adequada ao RN. 

Tabela 1. Distribuição dos óbitos infantis neonatais e respectiva TMN de evitabilidade, por mil 

nascidos vivos segundo a lista de classificação de evitabilidade para o SUS do Brasil, em 

Cuiabá-MT, 2007. 

Classificação Evitabilidade* Classificação 

Evitabilidade segundo 

Lista do SUS** 

Taxa de 

Mortalidade 

neonatal/1000 NV 

N % 

EVITÁVEL -Afecções 

originadas no período perinatal 

(P00-P96) Cap. XVI 

Reduzíveis por adequada 

atenção ao recém-nascido 

 

 

3,3 

 

 

30 

 

 

37,9 

EVITÁVEL -Afecções 

originadas no período perinatal 

(P00-P96) Cap. XVI 

Reduzíveis por adequada 

atenção à mulher na 

gestação 

 

2,7 

 

25 

 

31,7 

Reduzíveis por adequada 

atenção à mulher no parto 

 

1,1 

 

10 

 

12,6 

NÃO EVITÁVEL -

Malformações congênitas, 

deformidades e anomalias 

cromossômicas (Q00-Q99) Cap. 

XVII 

Demais causas não 
claramente evitáveis 

 

 

 

1,5 

 

 

 

14 

 

 

 

17,8 

Fonte: Pesquisa direta ficha de investigação, SIM, SINASC/GEVINO/SMS Cuiabá. 

*Classificação CID 10 
**Malta et al., (2007) 

 

Das principais causas evitáveis, constatou-se que: 25 (32%) referem-se aos transtornos 

respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal (P20 a P29) e estes poderiam ser 

reduzidos se houvesse adequada atenção à mulher no parto e ao recém-nascido; 14 (18%) estão 

relacionados às infecções específicas do período perinatal (P35 a P39, dentre elas a septicemia 

bacteriana não especificada) e um caso (1,3%) de perfuração intestinal no período perinatal 

(P01.1), também evitável por adequada atenção ao recém-nascido; 21 (27%) referem-se aos 
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transtornos relacionados com a duração da gestação e com o crescimento fetal (P05 a P08); 3 

casos (4%) Feto e RN afetados por fatores maternos e por complicações da gravidez, do trabalho 

de parto e no parto (P00 a P04); 1 caso (1,3%)  reduzível por adequada atenção à mulher na 

gestação (P00.2) e 14 (18%) referem-se às malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas (Q00 a Q99), consideradas causas não claramente evitáveis.  

Sobre as características relacionadas à mãe, à gravidez, ao parto observou-se (Tabela 2) 

que a idade da mãe variou entre 14 e 37 anos, sendo 24 anos a média de idade. Mais da metade 

delas apresentaram 8 anos ou mais de estudo e, 58 constavam como solteira. Das mulheres 

estudadas, 72% não apresentaram antecedentes de filhos mortos anteriores. 

Tabela 2. Distribuição dos óbitos neonatais, segundo as características relacionadas a mãe, 

gravidez e características do parto, Cuiabá-MT, 2007. 

Características Classificação N % 

Tipo de gestação Única 73 92,3 

Dupla  05 6,4 

Tripla  01 1,3 

Nº Consultas pré-natal  

 

1 a 2 consultas 05 6,4 

3  a 5 consultas 45 56,9 

6  e mais consultas 19 24,0 

Escolaridade da mãe 

 

0 a 7 anos estudo 23 29,1 

8 e mais anos de estudo 56 70,9 

Estado Civil Solteira 58 73,4 

Casada 18 22,8 

Nº Filhos mortos Nenhum 57 72,2 

 1 ou mais 21 26,5 

Tipo de parto Vaginal 43 54,4 

Cesárea 35 44,3 

Fórceps 01 1,3 

Idade gestacional   

 

Pré-termo (< 37 semanas) 56 70,9 

A termo (37 a 41 semanas) 20 25,3 

Pós-termo (> 42 semanas) 03 3,8 

Local do parto Hospital 76 96,2 

Domicílio 03 3,8 

Tipo de internação Privado convênio SUS 64 81,0 

Público/filantrópico SUS 09 11,4 

Privado não SUS 03 3,8 
Fonte: Pesquisa direta nas Fichas de investigação, SIM, SINASC/GEVINO/SMS, Cuiabá-MT. 

 

Da maioria dos nascidos vivos que morreram no período neonatal, 73 (92%) foram de 

gestação única, que em geral não representa, isoladamente, fator de risco para a mãe ou para a 
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criança. A distribuição de número de consultas pré-natal realizadas concentrou-se entre três a 

cinco consultas antes do parto, representando 45 (57%) e com seis e mais consultas realizadas 

obteve-se 19 (24%) dos casos.  

A maioria dos partos 76 (96%) ocorreu em hospital e destes, 73 (92%) próprios ou 

convênio com o SUS, em que a maioria, 64 (84%) foram em hospitais privados, que mantêm 

convênio com o SUS.  

O tipo de parto predominante foi o vaginal, com 43 (55%) em que, 56 (71%) nasceram 

com menos de 37 semanas de gestação sendo considerados recém-nascidos prematuros. 

A Tabela 3 apresenta as informações relativas ao neonato, e a investigação do óbito 

realizada. Dos neonatos estudados, 45 (57%) eram do sexo masculino e 66 (84%) com cor da 

pele parda.  

Tabela 3. Distribuição dos óbitos neonatais, segundo as características relacionadas ao neonato, 

Cuiabá-MT, 2007. 

Características N % 

Neonatos 
Sexo 

 

Masculino 45 56,9 

Feminino 
34 43,1 

Apgar 1º minuto
 0-7 52 65,9 

>7 24 30,4 

Apgar 5º minuto 
0-7 37 46,9 

>7 39 49,4 

Faixa de Peso < 2500 gramas 53 67,1 

> 2500 gramas 25 31,6 

Investigação do Óbito 
Investigado 76 96,2 

Reinvestigado 03 3,8 
Fonte: Pesquisa direta nas Fichas de investigação, SIM, SINASC/GEVINO/SMS, Cuiabá-MT. 

 

Em relação às condições do nascimento 52 apresentaram apgar menor que sete no 1º 

minuto, indicando anoxia ao nascer com sofrimento fetal e, em 24 (30%) demonstraram boa 

vitalidade.  No 5º minuto, o Apgar menor que sete representou 37 casos (47%), indicando que se 

manteve o sofrimento fetal por asfixia, entre o 1º e 5º minuto. Em três casos, o campo relativo ao 

Apgar estava sem preenchimento e tratava-se de nascimentos domiciliares e sem assistência 

neonatal apropriada. 
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A mediana do peso dos neonatos foi de 1.520 gramas em um intervalo que variou de 530 

a 4.350 gramas. A mediana de peso dos óbitos neonatais evitáveis foi 1.387 gramas e dos não 

evitáveis 2.407 gramas. Os neonatos que nasceram com peso inferior a 2.500 gramas 

representaram 53 (67%), considerados de baixo peso
14, 16

. 

A investigação do óbito neonatal foi realizada em 76 (96%) casos em que a principal 

fonte de informação foi o prontuário hospitalar. Em dois óbitos não foram encontradas as Fichas 

de Investigações, indicando, provavelmente, que as investigações não foram realizadas 

(hospitalar ou domiciliar) e em um caso, os dados constantes na ficha foram obtidos a partir da 

DN, não sendo considerado, neste estudo, como caso investigado (Tabela 3). 

Procedeu-se à re-investigação do óbito em três casos, dois em hospitais e um no Serviço 

de Verificação de Óbito (SVO), com a finalidade de buscar informações que subsidiassem a 

classificação do óbito, melhorar as informações e definir as causas básicas e sua classificação 

com maior segurança.  

Dos neonatos que foram a óbito, 57 (78,5%), ocorreram no período neonatal precoce, 

representando 6,3/1.000 NV, dos quais 29 (37%) nas primeiras vinte e quatro horas imediatas 

após o parto, ou seja, 3,2/1.000 NV. 

Das variáveis analisadas, muitas apresentaram menos de 5% de informações preenchidas, 

sendo consideradas ignoradas. As informações faltantes mais frequentes e que podem ter relação 

com os fatores de risco foram as relacionadas às intercorrências na gestação, parto e ao neonato.  

Destaca-se que 100% das fichas não foram preenchidas com informações relativas ao 

tratamento adequado à mãe e RN relacionado à sífilis na ocasião do parto, bem como à vivência 

de queda ou violência pela mãe, que pudesse justificar o trabalho de parto prematuro ou o 

sofrimento fetal e mesmo o óbito precoce da criança. Pode indicar também que esta situação não 

esteve presente ou não foi relatada pela paciente (mãe) e por isso não anotado no prontuário pelo 

profissional que a atendeu quando do trabalho de parto.  
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Os principais fatores de risco maternos: idade gestacional na primeira consulta esquema 

de vacinação contra tétano, ocorrência de rubéola, anemia, cardiopatias, isoimunização por fator 

Rh, DST, hemorragia, eclâmpsia, hepatite e toxoplasmose e se “mãe vivenciou outras situações”, 

estavam ausentes na quase totalidade (n=78, 99%) dos casos. Em 72 (91%) constatou-se 

ausência de informação relacionada à intercorrência materna na hora do parto e em 45 (57%) 

sobre abortos anteriores. Apenas 20 (25%) apresentavam informação relativa ao local onde foi 

realizado o pré-natal. 

A causa básica (Tabela 4), após revisão empreendida, foi reclassificada em 35 casos 

(44%). Na classificação final, manteve-se com maior índice, a evitabilidade dos óbitos por 

adequada atenção ao recém-nascido, com variação de 39 (50%) para o SIM e 30 (38%) após 

reavaliação. A evitabilidade por adequada atenção à mulher na gestação assume a segunda 

posição na classificação final, ficando com 25 casos (32%), divergindo do SIM que apontava as 

demais causas não claramente evitáveis 16 (20%) como a segunda causa mais relevante neste 

contexto. No entanto, não ocorreu diferença estatisticamente significante entre a distribuição da 

causa básica do SIM e após revisão. 

Tabela 4. Distribuição da frequência, segundo classificação de evitabilidade e causa básica 

encontrada no SIM e após revisão dos óbitos neonatais, Cuiabá, 2007. 

 

Classificação de Evitabilidade 

Causa Básica 

SIM 

Causa Básica 

após revisão 

N % N % 

Reduzíveis por adequada atenção ao RN 
39 50 30 38 

Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 
12 15 25 32 

Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 
12 15 10 12 

Demais causas não claramente evitáveis 
16 20 14 18 

Fonte: Pesquisa direta fichas de investigação, SIM e Lista de evitabilidade para o SUS do Brasil. 

 

DISCUSSÃO 

Em Cuiabá a Taxa de Mortalidade Infantil foi de 14,8/1000 NV em 2007. Essa TMI 

encontrada foi abaixo da pactuada enquanto meta: 15/1000 NV. No entanto, apesar de ser 
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considerada baixa para o país: inferior a 19,3/1000 NV
7
, está ainda distante de representar uma 

posição confortável, uma vez que se espera uma taxa abaixo de 10/1000 NV
7
. 

O que chamou atenção no estudo foram as TMI no período neonatal precoce e fetal 

encontradas, respectivamente: 6,8/1000 NV e 7,9/1000 NV, em que este último, apesar de não 

fazer parte deste estudo, apresentou uma taxa muito próxima da taxa de mortalidade neonatal que 

foi de 8,7/1000 NV.  

A Taxa de Mortalidade Neonatal evitável encontrada em Cuiabá foi de 7,1 / 1000 NV. 

Essas mortes seriam reduzidas se houvesse adequada atenção à mulher na gestação, no parto e ao 

recém-nascido
 10, 11

.  

Taxas elevadas de mortalidade fetal e neonatal, em geral, estão relacionadas às 

insatisfatórias condições socioeconômicas e de saúde da mãe, em especial, à assistência 

inadequada ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido e no pós-parto
7, 10, 11, 17

. 

As causas de óbitos neonatais evidenciadas em Cuiabá são similares aos índices 

nacionais
7
, destacando-se: septicemia bacteriana não especificada do RN (infecções), síndrome 

da angústia respiratória (DMH), aspiração neonatal de mecônio, asfixia grave ao nascer (asfixia 

intrauterina e intraparto), os transtornos relacionados à gestação de curta duração e o peso baixo 

ao nascer (prematuridade), e Anencefalia (malformação congênita). 

Nos achados em Cuiabá, o maior percentual de óbitos ocorreu em crianças do sexo 

masculino e cor da pele parda. Os RN do sexo masculino apresentam o amadurecimento mais 

tardio do pulmão, com elevação do risco de problemas respiratórios, que estão entre as principais 

causas de óbito neonatal
18, 19

. 

Estudo realizado sobre mortalidade infantil no Brasil
20

 mostrou que ocorre uma variação 

de 40% a 80% a mais de óbitos em crianças com cor da pele preta do que nas crianças com cor 

da pele parda.  

A idade gestacional no parto abaixo de 37 semanas de gestação e o peso do neonato 

menor que 2.500 gramas, tiveram uma frequência alta (71%) e (67%), respectivamente. Almeida 
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et al. (2008)
18

 reforçam que quanto mais baixa a idade gestacional, maior é o risco de morte dos 

RN.  

O nascimento prematuro está associado a 71% da mortalidade neonatal e, é a causa mais 

frequente de morbidade nesse período, podendo estar relacionada a alguns fatores de risco 

demográficos e obstétricos, tendo como etiologia fatores maternos, fetais, ambientais e 

assistência recebida
16, 20

. Desta forma, a diminuição da magnitude na mortalidade infantil e 

consequentemente, na morte materna
21 

tem relação, em grande parte, com a melhora na 

qualidade da assistência ao planejamento familiar, pré-natal, ao parto, ao recém-nascido e 

puerpério
10, 18, 22

 

A mediana de peso dos óbitos neonatais evitáveis representou fator de risco importante 

para a sobrevivência infantil, quando relacionado à prematuridade e à desnutrição materna
10

.   

Estudo realizado por Silva et al.
19

 verificou grande relação entre crianças com baixo peso 

ao nascer e a morte precoce. O baixo peso é descrito como um dos fatores de risco isolado que 

mais afetam as crianças antes de completar um ano de vida. Destaca também que o risco de 

morrer ao longo do primeiro ano de vida varia muito, principalmente quando se leva em 

consideração as causas de óbito e os fatores determinantes
23, 24

. 

Das causas não claramente evitáveis encontradas no estudo, ressalta-se a anencefalia, 

uma malformação que poderia ser diagnosticada previamente como de risco, se houvesse maior 

número de consultas com acompanhamento adequado de pré-natal e acesso aos exames 

preconizados
3
. 

A baixa média de número de consultas pode indicar que existiu deficiência na qualidade 

da assistência durante a gestação, uma vez que o número de consultas no pré-natal e o 

coeficiente de mortalidade neonatal estão diretamente relacionados à qualidade do serviço de 

saúde.  Outro importante fator relativo à assistência ao RN pode ser o número de leitos 

disponíveis no município por habitantes (0,003), percebe-se que há uma grande defasagem de 
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leitos hospitalares, especialmente, no que diz respeito aos leitos obstétricos e de UTI neonatal, o 

que pode também estar contribuindo para esse elevado índice de mortes precoces.  

O baixo valor de apgar encontrado no primeiro minuto indica que mesmo a 

disponibilidade de procedimentos: ventilação, oxigênio com pressão positiva, manobras de 

massagem cardíaca e uso de drogas vasoativas, não foi suficiente para evitar o óbito nos casos 

estudados. Esses achados apontam para o papel da organização da rede de atenção obstétrica e 

neonatal, no sentido de melhorar a qualidade dessa assistência e minimizar os fatores de risco 

que podem levar à hipóxia perinatal e aos óbitos neonatais
25

. 

Em Cuiabá encontrou-se que a maioria dos neonatos que evoluíram para o óbito 

apresentou parto vaginal. O tipo de parto cesareano foi associado à menor mortalidade neonatal 

em crianças com peso inferior a 2.500g, de acordo com estudo conduzido em Goiás
26

. Em estudo 

caso-controle realizado em São Paulo
27

 em 1995 encontrou-se associação do tipo de parto 

cesárea como fator protetor para RN com peso ao nascer inferior a 1500g. No entanto, essa 

associação pode indicar a má qualidade da assistência ao parto vaginal e as distorções nas 

indicações da via de parto. 

Em relação a gestão da rede de serviços voltada para a redução da mortalidade neonatal 

recomenda-se que uma gestante com idade gestacional inferior a 33 semanas em trabalho de 

parto prematuro deve ser encaminhada para centro especializado com equipe treinada e 

disponibilidade de terapia intensiva, corticoterapia e surfactante. O encaminhamento da gestante, 

e não do neonato mostrou-se efetiva na redução da morbi-mortalidade neonatal
19

. 

A proporção de óbitos investigados pela Vigilância de Óbito do município de Cuiabá 

passou de 15% em 2006 para 81% em 2007, quando também o óbito neonatal obteve 97% de 

casos investigados. A elevação desse índice é um fator positivo que precisa ser considerado, pois 

qualifica o município, ao mesmo tempo que sinaliza para necessidade de novas pesquisas e 

envolvimento de todos os setores da saúde na implementação de ações que visem melhorar a 

qualidade da atenção e da informação. 
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Dos 79 casos de óbitos neonatais, um caso não foi encontrada a DN e nem seu cadastro 

no SINASC, o que pode indicar que este seja um caso de sub-notificação de nascimento, em que 

a criança, provavelmente, nasceu no domicílio, não houve notificação para emissão da DN e não 

foi procedida investigação domiciliar.  Um caso não teve registro no SIM e, apesar de ter a DO e 

constar que o documento fora digitado, seu cadastro não fez parte do sistema, o que pode indicar 

a ocorrência de erro no envio do lote digitado, ocasionando a sub-notificação no Sistema de 

Informação de Mortalidade. Desta forma, constata-se que houve 99% de registros de 

nascimentos e de óbitos no período neonatal estudado, representando uma boa cobertura dos 

bancos de dados. 

Na reclassificação da causa básica dos óbitos encontrada no SIM com as propostas pelos 

colaboradores, após revisão, não houve diferença estatisticamente significante na sua 

distribuição em relação à codificação final da evitabilidade. Porém, na prática, a revisão dos 

óbitos possibilitou rever as regras, melhorar a informação e retratar a realidade local. É 

importante que os membros dos Comitês de Mortalidade Materno-Infantil continuem se 

qualificando e atentos, pois representam o controle social que, gradativamente, a partir das 

discussões e análise conjunta, infere efeitos positivos na qualidade das informações. Nesse 

sentido, o Comitê, torna-se parceiro, crítico e aliado, na busca de propostas mais adequadas para 

problemas negligenciados pela rotina do trabalho, o que também impõe um novo ritmo na gestão 

dos serviços de vigilância do nascimento e óbito. 

Por fim, conclui-se que a lista de classificação dos óbitos proposta pelo Ministério da 

Saúde para o Sistema Único de Saúde, para menores de cinco anos, mostrou-se pertinente e 

adequada na população estudada.  

Espera-se com este estudo fomentar discussões e autocrítica dos gestores, prestadores e 

profissionais do setor saúde, nos aspectos organizacionais e assistenciais da rede que compõe os 

serviços e que estes primem pela qualidade, bem como pela co-responsabilização pelos óbitos 
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neonatais e sua evitabilidade, sem negar os demais fatores sociais, econômicos e culturais 

associados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Neste estudo a TMI neonatal evitável foi de 7,1 por 1000 NV o que representou 82% dos 

óbitos ocorridos em 2007 em Cuiabá. Isso mostra que novos estudos precisam ser empreendidos, 

ações discutidas e desenvolvidas e implementadas, uma vez que esses óbitos estão diretamente 

relacionados a falhas no acesso e à qualidade da assistência no planejamento familiar, no pré-

natal, assistência ao RN. 

Apenas o acompanhamento e avaliação dos fatores de risco maternos e fetais, por meio 

do uso de protocolos, não são suficientes para redução da mortalidade neonatal. Deve-se atentar 

para a necessidade da estruturação de uma linha de cuidado para a gestante e o RN no município 

de Cuiabá, garantindo não só a atenção primária e maternidade como também todos os demais 

pontos de atenção que compõem a rede de atenção à saúde. É imprescindível que se garantam 

serviços com estrutura e recursos humanos adequados. Essa linha de cuidado deve ser pactuada e 

organizada por todos os atores envolvidos. 

É necessário o engajamento coletivo, para se atingir os índices de mortalidade infantil 

menores, bem como clareza de atuação para a implementação de políticas públicas mais 

equânimes e participativas. 
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