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RESUMO 

 

Teixeira JAM. Mortalidade no primeiro dia de vida no Brasil: causas e prevenção 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

 

INTRODUÇÃO: As mortes no primeiro dia de vida correspondem a 25-45% daquelas 

em período neonatal, associadas principalmente à assistência prestada às gestantes e aos 

recém-nascidos durante os períodos pré-parto, intraparto e pós-parto. Estudos 

epidemiológicos sobre a mortalidade no primeiro dia de vida são necessários para 

identificar a evitabilidade desses óbitos e, assim, produzir evidências para a tomada de 

decisões e melhorar os indicadores da mortalidade neonatal precoce no Brasil. 

OBJETIVO: Calcular as taxas de mortalidade no primeiro dia de vida entre 2010-2015 

em oito estados brasileiros com melhor qualidade de informação, avaliar fatores 

associados e classificar os óbitos  segundo causa básica  e evitabilidade. MÉTODOS: 

Estudo descritivo com dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) e do Sistema de Informações sobre NV (SINASC) disponibilizados pelo Ministério 

da Saúde através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS). Os 

dados correspondem aos óbitos infantis ocorridos nos anos de 2010 a 2015 de sete estados 

brasileiros (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso do Sul) e do Distrito Federal. Foram calculadas as taxas de 

mortalidade no primeiro dia de vida (número de óbitos ocorridos no primeiro dia de vida, 

por mil NV, no local e ano considerado) e a proporção dos óbitos no primeiro dia de vida 

em relação às mortes de menores de um ano de idade no período entre 2010 e 2015, para 

os estados selecionados. As análises de tendência temporal foram realizadas por meio de 

regressão linear, após verificação de não correlação entre os erros-padrão ao longo do 

tempo, através do teste de Breusch Godfrey. Na análise de regressão linear simples as 

taxas de mortalidade foram consideradas como variáveis dependentes e os anos do 

período como variável independente. As taxas de mortalidade no primeiro dia de vida 

foram comparadas em termos relativos (risco relativo, RR) e absolutos (risco atribuível, 

RA, diferença absoluta entre taxas) conforme características do NV, do parto e da mãe 

no período estudado. Os testes estatísticos foram baseados no teste de qui-quadrado. As 

causas básicas de óbito no primeiro dia de vida foram descritas conforme a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 10ª edição (CID-

10). Para análise da evitabilidade dos óbitos foi utilizada a “Lista brasileira de causas de 

mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde em menores de cinco anos”. 

RESULTADOS: 21,6% dos óbitos infantis ocorreu no primeiro dia de vida. A taxa de 

mortalidade reduziu-se de 2,7 a 2,3 óbitos/1000nascidos vivos (NV). Maiores taxas foram 

observadas em NV com baixo peso, pré-termos e filhos de mães sem escolaridade. As 

principais causas dos óbitos foram síndrome da angústia respiratória (8,9%) e imaturidade 

extrema (5,2%). 66% das causas de óbito foram consideradas evitáveis por adequada 

atenção à mulher na gestação e ao recém-nascido. CONCLUSÃO: Uma atenção 

adequada à gestante, ao parto e ao recém-nascido poderiam evitar mortes no primeiro dia 

de vida. 

 

Descritores: Mortalidade Infantil; Causas de Morte; Saúde da Criança; Sistemas de 

Informação; Estatísticas Vitais. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Teixeira JAM. Mortality in the first day of life in Brazil: causes and prevention 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019.  

 

INTRODUCTION: Deaths on the first day of life correspond to 25-45% of the neonatal 

period, mainly associated with the care given to pregnant women and newborns during 

the prepartum, intrapartum and postpartum periods. Epidemiological studies on mortality 

on the first day of life are necessary to identify the avoidance of these deaths and, thus, 

produce evidence for decision-making and improve the indicators of early neonatal 

mortality in Brazil. OBJECTIVE: To estimate the rates mortality in the first day of life 

between 2010 and 2015 in eight Brazilian states with a better quality of information; 

evaluate associated factors and classify the deaths as to their basic cause and avoidability. 

METHODS: A descriptive study with secondary data from the Information System on 

Mortality (ISM) and Information System on Live Births (ISLB) provided by the Ministry 

of Health through the Department of Informatics of National Health System. The data 

correspond to the infant deaths occurred between 2010 and 2015 in seven Brazilian states 

(Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso do Sul) and the Federal District. The mortality rate on the first day of life 

(number of deaths occurring on the first day of life, per thousand live births, at the place 

and year considered) and the proportion of deaths on the first day of life relative to deaths 

of children under one year in the period between 2010 and 2015, were calculated for the 

states above. Time trend analyses were performed using linear regression, after 

verification of non-correlation between the standard errors over time, using the Breusch 

Godfrey test. In simple linear regression analysis, mortality rates were considered as 

dependent variables and the years of the period were considered as independent variables. 

The mortality rates on the first day of life were compared in relative terms (relative risk, 

RR) and absolute (attributable risk, AR, the absolute difference between rates) according 

to the characteristics of the live births, birth and the mother during the studied period. 

Statistical tests were based on the chi-square test. The basic causes of death on the first 

day of life were described according to the International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems 10th edition (ICD-10). To analyze the evitability 

of death was used the "Brazilian list of causes of deaths preventable by the interventions 

of the National Health System in children under five years" RESULTS: 21.6% of infant 

deaths occurred on the first day of life. The mortality rate decreased from 2.7 to 2.3 

deaths/1,000 living births. Higher death rates occurred on living birth with low weight, 

preterm birth and children of mothers with no schooling. The main causes of death were 

respiratory distress syndrome (8.9%), severe immaturity (5.2%); 66% of those were 

considered avoidable. CONCLUSION: Adequate attention to pregnant women, 

parturition, and newborn could avoid deaths on the first day of life. 

 

Keywords: Infant Mortality; Causes of Death; Child Health; Information systems; Vital 

Statistics. 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 



Introdução 1 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A mortalidade infantil diminuiu de forma acentuada nas três últimas décadas em 

grande parte do mundo (Ahmad et al., 2000; Hug et al., 2017), entretanto, no mesmo 

período, houve uma lenta redução da mortalidade neonatal (óbito entre zero e 27 dias de 

vida) e, principalmente, da mortalidade neonatal precoce (óbito entre zero e seis dias de 

vida).  

Essa redução, além de lenta, ocorreu de forma desigual entre os países, segundo o 

nível de desenvolvimento (Hug et al., 2017). Em países de alta renda, a redução da 

mortalidade neonatal foi de 28% entre 1996 e 2005, com média de quatro óbitos por mil 

nascidos vivos, enquanto nos países de média e baixa renda a redução foi de apenas 8%, 

com média de 33 óbitos por mil nascidos vivos (Lawn et al., 2005). As causas de morte 

também variam, conforme o nível da taxa de mortalidade infantil: nos países com as 

maiores taxas de mortalidade, metade das mortes neonatais é causada por infecções, 

enquanto nos países com menores taxas, a prematuridade e as malformações congênitas 

são as principais causas de morte (Lawn et al., 2005). 

As mortes no primeiro dia de vida correspondem a 25-45% daquelas em período 

neonatal (Lawn et al., 2005), cujo risco é trinta vezes maior em países de baixa renda, 

comparado aos países de alta renda (Oza et al., 2014). Os óbitos ocorridos no primeiro 

dia de vida estão associados, principalmente, com a assistência prestada às gestantes e 

aos recém-nascidos durante os períodos de pré-parto, intraparto e pós-parto (Castro et al., 

2016). A prevenção desses óbitos, portanto, consiste no acesso a cuidados de alta 

qualidade durante o pré-natal, parto e imediatamente após o nascimento (Baqui et al., 

2016). 



Introdução 2 

No Brasil, a mortalidade infantil diminuiu consideradamente nas últimas décadas, 

mas foi acompanhada de uma lenta redução da mortalidade neonatal e do aumento dos 

nascimentos pré-termos (Victora et al., 2011). Destacam-se avanços na adequação das 

informações sobre óbitos e nascidos vivos no país, mas, apesar disso, existe ainda sub-

registro de óbitos em alguns municípios brasileiros (Frias et al., 2017). Os estados com 

as melhores informações e com os registros mais completos sobre a mortalidade infantil 

são os da região Sul e Sudeste. Em contrapartida, os das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste são os que apresentam mais irregularidades e menos coberturas dos sistemas de 

informação, exibindo notificação inadequada e sub-registro de óbitos e nascimentos 

(Szwarcwald et al., 2002).  

Estudos epidemiológicos sobre a mortalidade no primeiro dia de vida são 

necessários para compreender a evitabilidade desses óbitos e melhorar os indicadores da 

mortalidade neonatal precoce no Brasil.  

 



 

2 Revisão de literatura 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Mortalidade Infantil e seus componentes 

 

 

As condições de desenvolvimento social, econômico e sanitárias de uma 

população podem ser avaliadas por meio de indicadores e os de saúde são medidas-

sínteses que expressam informação sobre aspectos diversos do estado desse grupo ou de 

um sistema de saúde, os quais facilitam a análise da situação e a comparação de diferentes 

localidades (RIPSA, 2008). 

A taxa de mortalidade infantil é um indicador apropriado da saúde geral de um 

país e da assistência à criança -utilizada internacionalmente como índice de qualidade de 

vida e desenvolvimento-, pois permite avaliar a situação de uma comunidade e as 

desigualdades de saúde entre grupos sociais e regiões, além de estimar o risco de morte 

dos nascidos vivos (NV), antes de atingir a idade de um ano (WHO, 2016). Consiste, 

também, em relacionar o número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil NV, 

na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado (RIPSA, 

2008).  

Ademais, esta taxa pode ser analisada quanto ao momento do óbito e estratificada 

em componentes: o componente neonatal precoce, que representa os óbitos ocorridos 

entre 0 e 6 dias de vida completos; o tardio, os óbitos entre 7 e 27 dias de vida completos; 

e o componente pós-neonatal, aqueles entre 28 e 364 dias de vida completos (RIPSA, 

2008).  

Conforme melhora o nível de desenvolvimento de uma região, a mortalidade 

infantil diminui e os óbitos tendem a se concentrar próximos ao período neonatal. Em 

países de renda alta, a taxa de mortalidade neonatal é de 4 por 1.000 NV (com variação 
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de 1 a 11 por 1.000 NV) e representa 63% do total de mortes em crianças menores de 

cinco anos. Nos países de baixa e média renda, esta taxa é, em média, de 33 óbitos por 

1.000 NV (com variação de 2 a 70 por 1.000 NV), correspondendo a 38% do total de 

mortes em crianças menores de cinco anos, e 99% de todas as mortes neonatais ocorrem 

nessas regiões (Lawn et al., 2005). Em 2012, mais da metade das mortes neonatais 

ocorreram na Índia, Nigéria, Paquistão, China e República do Congo, com mais risco de 

natimorto e mortalidade neonatal nos países africanos (Lawn et al., 2014).  

Nas últimas décadas, os países de renda alta e média tiveram mais progresso em 

relação à sobrevivência infantil, quando comparados aos países de renda baixa, 

aumentando as desigualdades entre os mesmos. As causas da mortalidade no período 

neonatal se relacionam com as condições da gestação e do parto, sendo influenciadas pela 

qualidade da assistência ao pré-natal e ao parto. Quanto mais próximo o óbito esteja do 

momento do nascimento, maior será a influência das condições do nascimento e da 

assistência neonatal na sobrevivência infantil (Lawn et al., 2014). 

Estimativas globais de distribuição de causas de mortes neonatais mostraram que 

as infecções (sepse/pneumonia, tétano e diarreia), prematuridade e asfixia estão entre as 

principais causas dos óbitos (Lawn et al., 2005). A Figura 1 mostra que, em países com 

mortalidade neonatal acima de 45 óbitos por mil NV, a sepse/pneumonia é a principal 

causa de morte. Por outro lado, em países com mortalidade neonatal inferior a quinze 

óbitos por mil NV, predominam aqueles devido à prematuridade. Quanto maior o grau de 

mortalidade do país, mais as causas neonatais estão relacionadas às infecções como 

sepse/pneumonia e tétano (Lawn et al., 2005). 
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Fonte: Lawn et al., 2005. 

Figura 1 - Estimativa da distribuição de causas de mortes neonatais em 192 países. 

 

No Brasil, tem-se observado uma tendência de queda na mortalidade infantil em 

todas as regiões do país: entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil passou de 26,6 

para 16,2 óbitos por mil NV (Maranhão et al., 2012). O país segue o perfil de distribuição 

de causas de óbito neonatal dos países com taxa de mortalidade neonatal menor que 

quinze óbitos por mil NV e as principais causas são prematuridade, malformações 

congênitas e asfixia. Observa-se que esse perfil de causa de óbito pode variar segundo a 

região, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, a segunda maior causa de óbito 

neonatal precoce é asfixia/hipóxia; nas demais regiões, é a malformação congênita. 

Também é observada variação conforme raça/cor, por exemplo, entre os brancos, a 

principal causa de óbito neonatal é as malformações congênitas, entre os pardos e negros, 
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é a prematuridade e entre os indígenas, a principal causa de óbito é as infecções 

(Maranhão et al., 2012). 

No Brasil, entre 2000 e 2010, enquanto a taxa de mortalidade pós- neonatal 

reduziu-se 48%, o componente neonatal diminuiu 34%. O período neonatal concentrou a 

maior parte desses óbitos, representando 69% do total de óbitos em menores de um ano 

em 2010 (Maranhão et al., 2012). A pesquisa “Nascer no Brasil”, um estudo nacional de 

base hospitalar realizado entre 2011 e 2012, revelou que as maiores taxas de mortalidade 

neonatal ocorrem nas regiões Norte e Nordeste e as menores taxas, nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste (Lansky et al., 2014). 

Diversos fatores têm influenciado a melhoria nas taxas de mortalidade infantil no 

Brasil; entre eles, estão o aumento do acesso ao saneamento básico, a queda nas taxas de 

fecundidade e natalidade, o aumento da escolaridade e a consequente inserção materna 

no mercado de trabalho, o aumento do acesso aos métodos contraceptivos e melhoras no 

acompanhamento das gestantes e atenção ao recém-nascido. 

 

2.2 Evitabilidade dos óbitos  

 

As mortes evitáveis ou reduzíveis são aquelas preveníveis total ou parcialmente 

por ações efetivas dos serviços de saúde, desde que o acesso seja oportuno. A 

coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS) elaborou 

em 2008 a “Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em menores de cinco anos”, atualizada em 2010. Malta et al. (2010) 

publicaram essa lista em que classificam as causas de morte em três grupos: as evitáveis, 

as mal definidas e as demais causas de morte (não claramente evitáveis). 
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Estudo utilizando a lista do SUS avaliou as causas e as taxas de mortes evitáveis 

em crianças com menos de um ano de idade na Bahia, entre 2000 e 2012 (Tavares et al., 

2016). Os autores relataram redução da taxa de mortalidade infantil e da taxa de causas 

de mortes evitáveis no período do estudo, embora a maior redução tenha sido observada 

nas causas de morte mal definidas e nas não claramente evitáveis. As causas reduzíveis 

por adequada assistência ao recém-nascido e atenção à mulher na gestação apresentaram 

a maior proporção dos óbitos infantis (Tavares et al., 2016).  

A abordagem da evitabilidade dos óbitos por causa específica é um excelente 

indicador da resolutividade dos serviços de saúde materno-infantis (Tavares et al., 2016), 

além de permitir estimativas mais confiáveis e aumentar o potencial dos indicadores de 

mortalidade para a tomada de decisões (França et al., 2014).  

 

2.3 Mortalidade no primeiro dia de vida 

 

O período mais crítico para a sobrevivência infantil é o primeiro dia de vida, a 

primeira semana (período neonatal precoce) e o primeiro mês de vida (período neonatal) 

(Oza et al., 2014; United Nations, 2015b). A Figura 2, disponível no Relatório dos 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), representa o risco de morte no 

primeiro mês de vida. Conforme o Relatório das Nações Unidas, em 2013, no mundo, um 

milhão de crianças morreram no primeiro dia de vida e 2,8 milhões morreram durante os 

primeiros 28 dias (United Nations, 2015a).  
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Fonte: United Nations (2015a). The Millennium Development Goals Report 2015. 

Figura 2 - Número de mortes por dia (em unidade de mil), durante os primeiros 28 dias de 

vida em 2013. 

 

No Brasil, um entre quatro óbitos em menores de um ano ocorreu no primeiro dia 

de vida. Em 2010, 70% desses óbitos foram de recém-nascidos (RN) com baixo peso 

(menor de 2500 gramas) e 69% de prematuros (RN com idade gestacional menor de 37 

semanas). A maior frequência de óbitos em RN com maior viabilidade ao nascer (peso 

adequado e a termo) ocorreu na região Norte do país (Maranhão et al., 2012).  

Um estudo realizado com nascidos vivos menores de 1.500 gramas ao nascer na 

região sul do município de São Paulo comparou o risco de morte entre RN com peso 

inferior a 1.000 gramas com RN de peso entre 1.000 e 1.499 gramas. Nos dois grupos, a 

maior frequência de morte foi no primeiro dia e o grupo com extremo baixo peso (inferior 

a 1.000 gramas) apresentou probabilidade de morte 5,5 vezes maior comparada ao grupo 

com peso entre 1.000 e 1.499 gramas (Almeida et al., 2011). 
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Quanto mais precoce o óbito do RN, mais atrelado está às condições antenatais, 

do trabalho de parto e parto (Castro et al., 2016). Estudo realizado em maternidades 

públicas nas nove capitais do Nordeste, em 2007, com 627 RN e peso entre 500 e 1.500 

gramas e idade gestacional entre 23 e 31 semanas, encontrou que 33% dos RN foram a 

óbito no primeiro dia de vida (Castro et al., 2016). Os autores relataram que as variáveis 

associadas ao óbito foram o peso ao nascer menor que 1.000 gramas, o escore de Apgar 

de cinco minutos de vida menor que sete e o sexo masculino. Além desses fatores, foi 

observado que a melhor infraestrutura hospitalar (presença de recursos diagnósticos, 

como ultrassonografia e adequada capacitação dos recursos humanos dirigidos ao 

atendimento do RN), protegeu o neonato do óbito no primeiro dia de vida (OR=0,34; 

IC95%=0,17-0,71) (Castro et al., 2016). 

O relatório do Save the Children’s State of the World’s Mothers, publicado em 

2013, mostrou que os principais fatores relacionados à mortalidade no primeiro dia de 

vida na África Subsaariana e no sul da Ásia foram o elevado número de nascimentos pré-

termos e de baixo peso, saúde e nutrição materna carentes, mães jovens e o baixo uso de 

métodos anticoncepcionais. Um estudo realizado com dados de seis países de baixa e 

média renda (Bangladesh, Gana, Índia, Paquistão, Zâmbia e Tanzânia) mostrou uma taxa 

média de mortalidade no primeiro dia de vida de 30,5 por mil NV entre 2007 e 2013 

(Baqui et al., 2016). Os autores discutiram que a alta mortalidade nas primeiras 24 horas, 

nesses países, foi consequência de baixa qualidade da atenção no parto e pós-parto, de 

características desfavoráveis do RN ao nascimento, como o baixo peso, e de fatores 

socioeconômicos, como a baixa escolaridade materna (Baqui et al., 2016). 

Em países em desenvolvimento, as causas de morte neonatal são principalmente 

devido à asfixia, prematuridade, sepse e malformações (Sankar et al., 2016). Das mortes 
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neonatais ocorridas no dia do nascimento, 72,8% foi por asfixia; 47,1%, por 

prematuridade; e 45,7% por malformações (Sankar et al., 2016). 

No Brasil, a principal causa de óbito no primeiro dia de vida foi a prematuridade 

em todas as regiões estudadas. Nas regiões Norte e Nordeste, a segunda causa de óbito 

foi a asfixia/hipóxia e, nas demais regiões, foram as malformações congênitas em 2010 

(Maranhão et al., 2012). 

 

2.4 Sistema de Informação sobre Mortalidade no Brasil 

 

Os Sistemas de Informações em Saúde (SIS) no Brasil sistematizam dados sobre 

estatísticas vitais, informações epidemiológicas e de morbidade, indicadores de saúde, 

informações sobre a assistência à saúde e sobre a rede assistencial em todo território 

(Brasil, 2018). Essas informações são disponibilizadas pelo Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde (MS). As informações 

sobre mortalidade e nascimentos no Brasil são obtidas através do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 

respectivamente. 

No SIM, a fonte de dados é a Declaração de Óbito (DO), obtida nos cartórios de 

registro civil em grande parte dos municípios brasileiros, além da busca nos serviços de 

saúde. No SINASC, a fonte de dados é a Declaração de Nascido Vivo (DN), recolhida e 

digitada pelas secretarias municipais de saúde ou digitada diretamente por esses serviços 

(Almeida et al., 2006).  

Muitos estudos apontaram que houve melhora expressiva no preenchimento da 

DN e DO ao longo do tempo e que esses sistemas são considerados de boa qualidade e 
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capazes de subsidiarem o planejamento da assistência materno-infantil (Almeida et al., 

2006; Frias et al., 2017). 

Algumas iniciativas foram tomadas para melhorar a avaliação dessas informações, 

como os procedimentos no método de cálculo dos indicadores para a correção dos eventos 

informados aos SIS, além de pesquisas de busca ativa para captar eventos vitais não 

informados ao SIM e SINASC, realizadas em 2000, 2008 e 2012 (Frias et al., 2017). 

Após estas pesquisas, houve importantes acréscimos nas coberturas do SIM e 

SINASC com redução de dados incompletos em todo país, apesar de desigual entre as 

regiões (Frias et al., 2017). Esses sistemas se mostraram flexíveis às mudanças, como a 

iniciada em 2010, com substituição gradual das novas DO e DN e avanços na cobertura 

e qualidade dos dados, especialmente nas causas dos óbitos (Brasil, 2012). 

Entretanto, a qualidade dos dados de nascimento e mortalidade ainda varia no 

território brasileiro. O sub-registro e a baixa qualidade dessas informações em alguns 

municípios prejudicam estimativas em âmbito nacional da mortalidade infantil, 

principalmente em áreas com desvantagem socioeconômica e com dificuldades de acesso 

aos serviços e a assistência à saúde (Almeida et al., 2011). Os estados brasileiros com as 

melhores informações e com os registros mais completos sobre a mortalidade infantil são 

os localizados na região Sul e Sudeste. Em contrapartida, os das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste são os que apresentam mais irregularidades e menos coberturas dos 

sistemas de informação, exibindo notificação inadequada e sub-registro de óbitos e 

nascimentos (Szwarcwald et al., 2002).  

Szwarcwald e colaboradores (2002), com o objetivo de identificar municípios com 

limitações nas informações do SIM e SINASC, construíram um índice de adequação da 

informação e concluíram que as Unidades da Federação (UFs) com melhores índices de 

adequação (maiores que 70%) foram os estados de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
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Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal 

(Szwarcwald et al., 2002). Essas oito UFs apresentaram boa cobertura hospitalar, com 

99% de nascidos vivos e 97% de óbitos neonatais ocorrendo no ambiente dos serviços de 

saúde (Almeida et al., 2006). Além disso, nesses estados, o SINASC apresentou 

preenchimento excelente de variáveis como peso ao nascer, semanas de idade gestacional, 

tipo de gravidez, idade e escolaridade materna (Almeida et al., 2006). 



 

3 objetivos 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar a mortalidade no primeiro dia de vida nos estados brasileiros com a 

melhor qualidade de informação no período de 2010 a 2015. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Calcular a taxa e a tendência de mortalidade no primeiro dia de vida para sete 

estados brasileiros e o Distrito Federal de 2010 a 2015; 

 Calcular a proporção de óbitos no primeiro dia de vida em relação aos óbitos 

infantis; 

 Avaliar fatores associados à mortalidade no primeiro dia de vida, conforme 

características do recém-nascido e do parto (sexo, raça/cor, gestação múltipla, tipo 

de parto, peso ao nascimento, idade gestacional) e características maternas (idade 

e escolaridade); 

  Descrever as causas básicas de óbito no primeiro dia de vida; 

 Classificar os óbitos ocorridos no primeiro dia de vida quanto à sua evitabilidade, 

conforme a atualização da “Lista brasileira de causas de mortes evitáveis por 

intervenções do Sistema Único de Saúde em menores de cinco anos” de Malta e 

colaboradores. 



 

4 metodologia 



Metodologia 17 

4 METODOLOGIA 

4.1 Delineamento do estudo 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo com dados secundários do Sistema de 

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

(SINASC), disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS) no DATASUS, base de dados 

do SUS, acessados em 2017. 

 

4.2 População do estudo 

 

A população do estudo consistiu em todos os óbitos ocorridos no primeiro dia de 

vida em sete estados brasileiros (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul) e no Distrito Federal entre 2010 e 

2015. As informações vitais são consideradas adequadas pelos critérios da Rede Integrada 

de Informações para a Saúde (RIPSA), e a taxa de mortalidade infantil pode ser calculada 

sem a necessidade de correção dos dados - via método de busca ativa de óbitos e 

nascimentos – informados pelo SIM e pelo SINASC. 

O período selecionado para análise justifica-se pelo fato dos formulários da DO e 

da DN terem passado por processo de mudança entre 2007 e 2009, discutidos e aprovados 

no Comitê Técnico Assessor do SIM e SINASC. A partir de 2010, foi iniciado o processo 

de substituição gradual dos novos formulários pelo MS, com avanços na cobertura e 

qualidade dos dados, especialmente nas causas dos óbitos (Brasil, 2012). Logo, os dados 

foram selecionados com a perspectiva de apresentarem a melhor qualidade de 

informações disponíveis sobre óbitos e nascimentos ocorridos no Brasil. 
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4.3 Causa básica e evitabilidade dos óbitos 

 

As causas básicas de óbito no primeiro dia de vida foram descritas, conforme a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – 

10ª edição (CID-10). Para a análise da evitabilidade dos óbitos, foi utilizada a “Lista 

brasileira de causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS em menores de cinco 

anos”, revisada em 2010 (Malta et al., 2010). Os óbitos foram classificados como: 

evitáveis (quando reduzíveis por ações de imunoprevenção; por adequada atenção à 

mulher na gestação, parto, feto e ao recém-nascido; por ações adequadas de diagnóstico 

e tratamento, de promoção à saúde e de atenção à saúde); com causa de morte mal definida 

e por demais causas não claramente evitáveis. As causas básicas de óbito e a classificação 

de evitabilidade foram calculadas para cada um dos anos entre 2010 e 2015, porém, já 

que não existiram diferenças entre eles, foram apresentadas unicamente as causas de óbito 

e a evitabilidade para o conjunto dos óbitos no período considerado. 

 

4.4 Variáveis relacionadas ao nascido vivo e ao parto 

 

As variáveis relacionadas ao recém-nascido e ao parto foram: sexo (masculino e 

feminino); raça/cor (branca, preta, amarela, parda e indígena); gestação múltipla (sim e 

não); tipo de parto (vaginal e cesariana); peso ao nascer em gramas (<1.500g, entre 1.500 

e 2.499g e ≥2.500g) e idade gestacional (pré-termo – menos de 37 semanas; termo – entre 

37 a 41 semanas e pós-termo – 42 semanas ou mais). 
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4.5 Variáveis relacionadas às mães 

 

As variáveis relacionadas às mães foram: idade (<20 anos, entre 20 e 29 anos e 30 

anos ou mais) e escolaridade (sem escolaridade, entre um e onze anos de estudo e com 

doze ou mais anos de estudo completos). 

 

4.6 Análise dos dados 

 

Foram calculadas as taxas de mortalidade no primeiro dia de vida (número de 

óbitos ocorridos no primeiro dia de vida, por 1.000 NV, no local e ano considerado) e a 

proporção dos óbitos no primeiro dia de vida em relação às mortes de menores de um ano 

entre 2010 e 2015 para as oito UFs selecionadas. A variação percentual das taxas de 

mortalidade no primeiro dia de vida para cada estado, ao longo do período, foi calculada 

da seguinte forma: 

 

[taxa de mortalidade final - taxa de mortalidade inicial] / taxa de mortalidade inicial x 100 

 

As análises de tendência temporal foram realizadas por regressão linear, após 

verificação de não correlação entre os erros-padrão ao longo do tempo, utilizando-se o 

teste de Breusch Godfrey. Na análise de regressão linear simples, as taxas de mortalidade 

foram consideradas como variável dependente, e os anos do período como variável 

independente. 

As taxas de mortalidade no primeiro dia de vida foram comparadas em termos 

relativos (risco relativo, RR) e absolutos (risco atribuível, RA, diferença absoluta entre 
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taxas), conforme características do NV, do parto e da mãe no período estudado. A 

associação entre essas características e o óbito no primeiro dia de vida foi verificada por 

meio de testes estatísticos, baseados no teste do qui-quadrado de Pearson. 

 

4.7 Aspectos Éticos 

 

O projeto foi realizado em conformidade com os princípios éticos definidos na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob parecer número 1.482.663 (aprovado em sessão do dia 6 

de abril de 2016). 



 

5 resultados 
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5 RESULTADOS 

 

 

Entre 2010 e 2015, ocorreram 96.170 óbitos infantis nos sete estados selecionados e 

no Distrito Federal, dos quais 20.791 óbitos (21,6%) ocorreram no primeiro dia de vida. A 

taxa de mortalidade neste período para o intervalo deste estudo foi de 2,5/ 1.000 N V, 

passando de 2,7 /1.000 NV em 2010 para 2,3 óbitos/1000 NV em 2015 (p=0,009) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Número, proporção e taxa de óbitos infantis no primeiro dia de vida em oito 

Unidades da Federação Brasileira selecionadasa, 2010 a 2015. 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015 

Número de óbitos no 

primeiro dia de vida 3.600 3.579 3.385 3.386 3.558 3.283 20.791 

Proporção (%) de óbitos 

no primeiro dia de vida 22,2 22,0 21,0 21,4 22,0 20,9 21,6 

Taxa de mortalidade no 

primeiro dia de vida/1000 NV 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 

Total de óbitos infantis 

(menores de 1 ano) 16.188 16.233 16.110 15.855 16.119 15.665 96.170 

Total de nascidos vivos 1.322.755 1.347.588 1.359.709 1.362.801 1.401.060 1.424.720 8.218.633 

Taxa de mortalidade 

infantil/1000 NV 12,7 12,0 11,8 11,6 11,5 11,0 11,7 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2010-2015; Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), 2010-2015. 
a Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 

NV = nascidos vivos. 

 

No período de 2010 a 2015, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal apresentaram 

as maiores taxas de mortalidade no primeiro dia de vida (ambos 3,4/ 1.000 NV). O estado 

com a menor taxa de mortalidade foi o Rio Grande do Sul com 2,3/1.000 NV. Com 

exceção de Santa Catarina, as demais UFs analisadas apresentaram redução da taxa de 

óbitos entre 2010 e 2015. Destacam-se os estados do Paraná, seguida do Mato Grosso do 

Sul, cujas taxas reduziram em 29% e 28%, respectivamente, no período (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Taxa de óbitos no primeiro dia de vida em oito Unidades da Federação Brasileira 

selecionadasa, 2010 a 2015. 

 Taxa de mortalidade no primeiro dia de vida/1000 NV 

Estado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2010-

2015 

Mudança no 

períodob 

Valor 

de pc 

Espírito Santo 3,0 2,7 2,6 2,4 2,7 2,7 2,7 -9% 0,349 

Rio de Janeiro 2,9 2,9 2,5 2,5 2,7 2,3 2,6 -23% 0,059 

São Paulo 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,2 2,4 -12% 0,048 

Paraná 3,1 2,8 2,7 2,6 2,7 2,2 2,7 -29% 0,016 

Santa Catarina 2,4 3,0 2,5 2,6 2,7 2,5 2,6 5% 0,888 

Rio Grande do Sul 2,4 2,5 2,1 2,2 2,3 2,1 2,3 -10% 0,158 

Mato Grosso do Sul 4,1 3,7 3,4 3,2 3,1 3,0 3,4 -28% 0,002 

Distrito Federal 3,7 3,1 3,2 3,2 3,7 3,4 3,4 -6% 0,909 

Todos os estados 

analisados 
2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 -15% 0,008 

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2010-2015; Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), 2010-2015. 
a Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 
b Mudança percentual da taxa de mortalidade no primeiro dia de vida, no período entre 2010 e 2015. 
c Valor de p de tendência linear – teste de Wald. 

NV = nascidos vivos. 

 

Os recém-nascidos que tiveram mais risco de morrer no primeiro dia de vida, 

comparados às respectivas categorias de referência, foram os do sexo masculino 

(RR=1,18; IC95%=1,15-1,22 e RA=0,4), de raça/cor Indígena (RR1,40; IC95%=1,15-

1,68 e RA 1,1), nascidos de gravidezes múltiplas (RR=6,26; IC95%=6,00-6,53 e 

RA=11,4), com peso ao nascer <1.500g (RR=227,50; IC95%=219,32-235,99 e 

RA=108,8), nascidos pré-termo (RR=35,45; IC95%=28,38-44,28 e RA=17,7), filhos de 

mães adolescentes (RR=1,47; IC95%=1,41-1,52 e RA=1,1) e filhos de mães sem 

escolaridade (RR=26,64; IC95%=24,75-28,67 e RA=41,0). Os recém-nascidos de parto 

cesariana (RR=0,46; IC95%=0,45-0,48 e RA=-1,9) apresentaram menor taxa de óbito no 

primeiro dia de vida, se comparada com aqueles nascidos de parto vaginal (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Número e taxa de óbitos no primeiro dia de vida, segundo características do nascido 

vivo (NV)b, da ocasião do parto e da mãe em oito Unidades da Federação Brasileira 

selecionadas, 2010-2015. 

Características do RN e do parto 
2010 a 2015  

nb NV (N) Taxac Risco Relativo pd Risco atribuível 

Sexo 20.637    <0,001  

Masculino 11.454 4.209.135 2,7 1,18 (1,15-1,22)  0,4 

Feminino 9.183 4.008.464 2,3 1,00 (referência)  (referência) 

       

Raça/cor 19.310    <0,001  

Preta 531 392.374 1,4 0,50 (0,46;0,55)  -1,3 

Amarela 34 29.189 1,2 0,43 (0,31;0,60)  -1,5 

Parda 4984 2.508.899 2,0 0,74 (0,71;0,76)  -0,7 

Indígena 108 28.919 3,7 1,40 (1,15;1,68)  1,1 

Branca 13653 5.095.435 2,7 1,0 (referência)   

       

Gravidez múltipla 19.957    <0,001  

Sim 2.516 184.850 13,6 6,26 (6,00-6,53)  11,4 

Não 17.441 8.027.587 2,2 1,00 (referência)  (referência) 

       

Tipo de parto 19.886    <0,001  

Cesariana 8.361 4.985.021 1,7 0,46(0,45-0,48)  -1,9 

Vaginal 11.525 3.226.968 3,6 1,00(referência)  (referência) 

       

Peso ao nascer (gramas) 19.775    <0,001  

<1500g 12.579 115.110 109,3 227,50(219,32-235,99)  108,8 

1500g-2499g 3.603 620.557 5,8 12,08(11,54-12,65)  5,3 

≥2500g 3.593 7.480.349 0,5 1,00 (referência)  (referência) 

       

Idade gestacional (semanas) 19.237    <0,001  

<37 15.743 865.195 18,2 35,45(28,38-44,28)  17,7 

≥42 78 151.969 0,5 1,06(0,85-1,33)  0 

37-41 3.416 711.0518 0,5 1,00 (referência)  (referência) 

       

Idade da mãe (anos) 19.298    <0,001  

<19  4.310 1.318.618 3,3 1,47(1,41-1,52)  1,1 

≥30  6.006 2.858.240 2,1 0,94(0,91-0,97)  -0,1 

20-29 8.982 4.041.617 2,2 1,00 (referência)  (referência) 

       

Escolaridade materna (em anos)e 18.344    <0,001  

Sem escolaridade 921 21.616 42,6 26,64(24,75-28,67)  41,0 

De 1 até 11 anos 14.671 6.405.629 2,3 1,43(1,37-1,49)  0,7 

12 ou mais anos 2.752 1.720.840 1,6 1,00 (referência)  (referência) 

       

Total 20.791 8.218.633 2,5    

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 2010-2015; Sistema de Informações sobre 

mortalidade (SIM), 2010-2015. 
a Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito 

Federal. 
b Número de óbitos no primeiro dia de vida. 
c Taxa de mortalidade no primeiro dia de vida, calculada em cada categoria das variáveis analisadas: número de 

óbitos no numerador dividido pelo número de NV x 1000. 
d Valor de p – teste do qui-quadrado de Pearson. 
e Variável com maior percentual de observações não informadas (13,4%). 
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As principais causas de óbitos no primeiro dia de vida e a evitabilidade desses 

óbitos não apresentaram diferenças entre 2010 e 2015. Os resultados referentes as vinte 

principais causas dessa mortalidade foram apresentadas para o conjunto dos óbitos no 

período de 2010 a 2015 (Tabela 4), destacando a síndrome da angústia respiratória do 

recém-nascido (8,9%), seguida da imaturidade extrema (<28 semanas de idade 

gestacional) (5,2%) e do muito baixo peso ao nascer (<1.000g) (5,2%).  

 
Tabela 4 - Vinte principais causas de óbitos ocorridos no primeiro dia de vida, conforme a 

classificação da CID-10a, em oito Unidades da Federação Brasileira selecionadasb, 

2010-2015. 

Posição 
Código na 

CID – 10 
Nome da causa de óbito 

n (% do total de óbitos no 

primeiro dia de vida) 

Causas 

evitáveisc 

1 P22.0 Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 1856 (8,9%) 1 

2 P07.2 Imaturidade extrema 1087 (5,2%) 1 

3 P07.0 Recém-nascido com peso muito baixo 1074 (5,2%) 1 

4 Q00.0 Anencefalia 819 (3,9%) 4 

5 P01.1 
Feto e recém-nascido afetados por ruptura prematura 

das membranas 
757 (3,6%) 1 

6 P21.9 Asfixia ao nascer, não especificada 754 (3,6%) 2 

7 P02.1 
Feto e recém-nascido afetados por outras formas de 

descolamento da placenta e hemorragia 
742 (3,6%) 4 

8 P28.0 Atelectasia primária do recém-nascido 615 (3,0%) 3 

9 Q89.7 
Malformações congênitas múltiplas, não 

classificadas em outra parte 
606 (2,9%) 4 

10 Q33.6 Hipoplasia e displasia do pulmão 541 (2,6%) 4 

11 P00.1 
Feto e recém-nascido afetados por doenças maternas 

renais e das vias urinárias 
471 (2,3%) 1 

12 P02.7 Feto e recém-nascido afetados por corioamnionite 458 (2,2%) 4 

13 P07.3 Outros recém-nascidos de pré-termo 452 (2,2%) 1 

14 P00.0 
Feto e recém-nascido afetados por transtornos 

maternos hipertensivos 
446 (2,1%) 1 

15 P01.5 Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla 437 (2,1%) 1 

16 P20.9 Hipóxia intrauterina, não especificada 435 (2,1%) 2 

17 P36.9 
Septicemia bacteriana não especificada do recém-

nascido 
430 (2,1%) 3 

18 P01.0 
Feto e recém-nascido afetados por incompetência do 

colo uterino 
406 (1,9%) 1 

19 Q89.9 Malformações congênitas não especificadas 396 (1,9%) 4 

20 P96.9 
Afecções originadas no período perinatal, não 

especificadas 
368 (1,8%) 3 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 2010-2015. 
a CID-10: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 10ª edição. 
b Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Distrito 

Federal. 
c Lista de causas de mortes evitáveis em menores de cinco anos de idade. 

1 = Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação; 2 = Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto; 

3 = Reduzíveis por adequada atenção ao feto e ao recém-nascido; 4 = Demais causas (não claramente evitáveis). 
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Chama a atenção que do total das causas apresentadas na Tabela 4, a 

prematuridade é responsável por 21.5% dos óbitos (Síndrome da angústia respiratória do 

recém-nascido 8,9%, Imaturidade extrema 5,2%, Recém-nascido com peso muito baixo 

5,2% e Outros recém-nascidos de pré-termo 2,2%).. 

A maioria das causas de morte no primeiro dia de vida (66,3%) foi considerada 

evitável; dessas, 40,8% seriam evitáveis se houvesse adequada atenção à mulher na 

gestação, 13,3% ao feto e ao recém-nascido, 12,1% à mulher no parto e 0,1% por ações 

adequadas de diagnóstico, tratamento e promoção à saúde.  

As causas não claramente evitáveis (por exemplo, anencefalia, feto e recém-

nascidos afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia, 

malformações congênitas múltiplas, hipoplasia e displasia do pulmão) corresponderam a 

33,5%; as causas de morte mal definidas (por exemplo, síndrome da morte súbita na 

infância) corresponderam a 0,2% do total de óbito no primeiro dia de vida (Gráfico 1). 

 

 
Gráfico 1 - Classificação das causas básicas de óbitos no primeiro dia de vida, segundo a lista 

de causas de mortes evitáveis de Malta et al. (2010), entre 2010 a 2015, em oito 

Unidades da Federação Brasileira selecionadas. 
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adequadas de atenção à saúde (0,1%)
Reduzíveis por ações adequadas de
diagnóstico e tratamento (0,0%)

Causas de morte mal-definidas (0,2%)
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O Distrito Federal apresentou o maior percentual de causas de óbitos reduzíveis 

por adequada atenção à mulher na gestação (51,8%) e a menor frequência de óbitos 

reduzíveis por adequada atenção à mulher no momento do parto (8,5%). Por sua vez, os 

estados de Santa Catarina e São Paulo apresentaram as maiores frequências devido à 

adequada atenção ao feto e ao recém-nascido (16,4% e 16,1%, respectivamente). 

Das vinte primeiras causas de morte, catorze foram por causas evitáveis, sendo 

nove por causas reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação (síndrome da 

angústia respiratória, imaturidade extrema, muito baixo peso ao nascer, feto e recém-

nascido afetados por ruptura prematura das membranas, feto e recém-nascido afetados 

por doenças maternas renais e das vias urinárias, recém-nascido de pré-termo, feto e 

recém-nascido afetados por transtornos maternos hipertensivos, gravidez múltipla e 

incompetência do colo uterino), três por adequada atenção ao feto e ao recém-nascido 

(atelectasia primária, septicemia bacteriana não especificada, afecções originadas no 

período perinatal) e duas por adequada atenção à mulher no parto (asfixia ao nascer e 

hipóxia intrauterina). As outras seis foram causas não claramente evitáveis (anencefalia, 

feto e recém-nascido afetados por outras formas de descolamento da placenta e 

hemorragia, malformações congênitas múltiplas não classificadas em outra parte, 

hipoplasia e displasia do pulmão, feto e recém-nascido afetados por corioamnionite e 

malformações congênitas não especificadas) (Tabela 4). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, um quinto de todos os óbitos infantis ocorreu no primeiro dia 

de vida e a maioria das UFs selecionadas para o estudo apresentou redução na taxa de 

mortalidade no primeiro dia de vida entre 2010 e 2015. Foram observadas maiores taxas 

de óbito em recém-nascido do sexo masculino, de raça/cor Indígena, nascidos de 

gravidezes múltiplas, com peso ao nascer <1.500g, em pré-termos, em filhos de mães 

adolescentes e de mulheres sem escolaridade. A maioria das causas de óbito foi 

considerada evitável, quando oferecida adequada atenção à mulher na gestação, e as três 

principais causas de óbito no primeiro dia de vida foram síndrome da angústia 

respiratória, imaturidade extrema e muito baixo peso ao nascer. 

A tendência de queda da mortalidade infantil evidencia o compromisso do Brasil 

com a redução da mortalidade infantil proposta pelos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM), alcançando a metade da meta estabelecida (15,7 óbitos/ 1.000 NV) antes 

do prazo previsto para 2015 (Brasil, 2015). No período de 2000 a 2010, a mortalidade 

infantil no país passou de 26,6 para 16,2 óbitos/1.000 NV. No entanto, essa redução 

apresentou magnitudes diferentes, segundo os componentes da mortalidade com menor 

redução do componente neonatal e aumento da proporção do componente neonatal 

precoce (Maranhão et al., 2012), assim como diferenças regionais.  

A pesquisa “Nascer no Brasil”, um estudo nacional de base hospitalar realizado 

entre 2011 e 2012, revelou que as maiores taxas de mortalidade neonatal ocorreram nas 

regiões Norte e Nordeste, enquanto as menores foram observadas nas regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste (Lansky et al., 2014). 
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Diferentes circunstâncias e intervenções realizadas no âmbito do setor público 

contribuíram para o progresso na sobrevivência infantil observado no Brasil nas últimas 

décadas, entre elas: a universalização da assistência médica assegurada pelo SUS, com 

diminuição das desigualdades no acesso e na cobertura do SUS; as mudanças 

socioeconômicas e demográficas; os programas de transferência condicionada de renda; 

as melhorias nas condições de saneamento; os programas de promoção do aleitamento 

materno e de imunização, assim como a implementação de muitos programas nacionais 

e estaduais para melhorar a saúde e a nutrição infantil.  

A mortalidade no primeiro dia de vida apresenta discreta variação regional dentro 

do Brasil. Uma análise realizada com informações de 2000 a 2010 mostrou tendência de 

aumento desses óbitos na região Nordeste e de redução na Sudeste (Maranhão et al., 

2012). No presente estudo, a taxa de mortalidade no primeiro dia de vida foi de 2,5/1.000 

NV, sendo menor que a média da América Latina e do Caribe (3,2/1.000 NV, em 2010) 

e maior que em países de alta renda (1,6/1.000 NV, em 2013) (Oza et al., 2014). 

Foi observada maior taxa de morte no primeiro dia de vida em recém-nascidos, 

pré-termos e com peso ao nascer <1.500g. Esse achado também foi evidenciado em um 

estudo realizado na região sul do município de São Paulo, em 2001, que relatou risco de 

morte no primeiro dia de vida cinco vezes maior em nascidos com peso <1.000g do que 

os nascidos com 1.000g e 1.499g. Além disso, aproximadamente 40% dos RN pré-termos 

extremos morreram antes de completar um dia de vida (Almeida et al., 2011).  

Mas é importante destacar que, no nosso estudo, 18,2% dos óbitos no primeiro dia 

de vida ocorreram em recém-nascidos com peso igual ou superior a 2.500g e 17,8% dos 

mesmos ocorreram em crianças nascidas a termo. Enquanto nos países pobres, as causas 

de mortalidade mais frequentes em recém-nascidos a termo são as infeções, trauma 

obstétrico e asfixia, nos países de média e alta renda, a síndrome de morte súbita do 
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lactente e as malformações congénitas - entre elas, as cardiopatias congênitas - são as 

principais responsáveis (Engmann et al., 2012; Bairoliya et al., 2018).  

A mortalidade em recém-nascidos com maior viabilidade - conceito relacionado 

a maior probabilidade de existência fora do útero, não limitada a algumas horas, mas, 

potencialmente, possível por meses e anos - está ligada ao acesso deficiente a cuidados 

de saúde, o que dificulta a realização de intervenções oportunas no período pré e pós-

natal (Lansky et al., 2014). 

A taxa de mortalidade no primeiro dia de vida foi maior em meninos, nascidos de 

gravidezes múltiplas e de raça/cor Indígena. Outros estudos em diferentes regiões 

brasileiras também encontraram mais risco de óbito no primeiro dia de vida (Castro et al., 

2016) e no período neonatal (Lansky et al., 2014) em meninos. Esse achado pode ser 

explicado pela maior frequência de anomalias congênitas, baixo índice de Apgar aos 

cinco minutos de vida, maior necessidade de ventilação auxiliar e síndrome do 

desconforto respiratório em meninos do que em meninas (Alkema et al., 2014). O maior 

risco de morte em nascidos de gravidezes múltiplas - quando comparados aos de 

gravidezes únicas, assim como maiores taxas de nascimentos pré-termo e de baixo peso, 

maior número de complicações na gestação e no parto (por exemplo, ruptura da 

membrana, hipertensão induzida pela gravidez) - também foi relatado em vários estudos 

prévios (Vogel et al., 2013; Miyahara et al., 2016; Bellizzi et al., 2018).  

Nosso estudo mostrou mais taxas de mortalidade no primeiro dia de vida em 

crianças de raça/cor Indígena. Esse achado concorda com relatos de estudos prévios, 

segundo os quais as maiores taxas de mortalidade neonatal precoce e tardia, para o Brasil 

como um todo, foram observadas em NV dessa raça/cor da pele. Provavelmente, as taxas 

mais altas encontradas entre os indígenas estão relacionadas às piores condições de vida 
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e problemas de acesso à assistência ao pré-natal e ao parto, na comparação com os não 

indígenas no país (Caldas et al., 2017).  

No presente estudo, a taxa de óbito no primeiro dia de vida foi maior entre 

neonatos por parto vaginal, em filhos de mães adolescentes e de mulheres sem 

escolaridade. Outros estudos já evidenciaram o efeito protetor da cesariana para o óbito 

neonatal em nascidos com extremo baixo peso (Almeida et al., 2011), o aumento da 

sobrevida do prematuro de 22 a 24 semanas (Anderson et al., 2016) e a redução da 

probabilidade de baixo índice de Apgar aos cinco minutos de vida em gemelares com 

cesariana planejada versus parto vaginal (Hogle et al., 2003). O maior risco de óbito 

neonatal em filhos de mães adolescentes e de baixo nível educacional já tem sido relatado 

em estudos prévios (Almeida et al., 2011; Fonseca et al., 2017). 

As principais causas básicas de óbito no primeiro dia de vida observadas no nosso 

estudo foram síndrome da angústia respiratória, imaturidade extrema, muito baixo peso 

ao nascer e anencefalia. A frequência das causas específicas de morte neonatal varia em 

contextos com diferentes taxas de mortalidade infantil, logo, o achado do nosso estudo 

coincide com o perfil de causas de morte neonatal relatado em países de alta renda com 

taxas de mortalidade neonatais menores que 15/1.000 NV, em que as principais causas de 

óbitos neonatais são prematuridade, asfixia e causas congênitas (Lawn et al., 2005). 

O presente estudo evidenciou que mais da metade dos óbitos ocorridos no 

primeiro dia de vida seriam evitáveis por meio de adequado atendimento à gestante no 

pré-natal e no parto e apropriada assistência ao feto e ao recém-nascido. Um estudo que 

analisou dados de inquéritos de saúde de nove países da América Latina/Caribe, África e 

Ásia (com taxa média de mortalidade no primeiro dia de vida de aproximadamente 

8/1.000 NV) relatou que quatro ou mais visitas de cuidado pré-natal reduziriam em 

aproximadamente 30% as chances de óbito no primeiro dia de vida (OR ajustado=0,71, 
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IC95%: 0,52-0,98) (Singh et al., 2014). Um estudo no Zimbabwe avaliou a qualidade da 

assistência pré-natal por meio da realização de serviços durante a gestação, como exames 

de pressão arterial, testes de urina e de sangue, vacinação para tétano, suplementação de 

ferro e ácido fólico e disponibilidade de tratamento para malária. Os autores construíram 

um score de qualidade da atenção pré-natal e relataram que o aumento de uma unidade 

nesse escore esteve associado à diminuição de 42% no risco de mortalidade neonatal 

(Makate; Makate, 2016).  

A adequada atenção à mulher no parto, ao feto e ao recém-nascido é necessária 

para atenuar as dificuldades relacionadas à transição para a vida extrauterina, facilitar a 

adaptação cardiorrespiratória, a estabilidade clínica e reduzir a mortalidade no primeiro 

dia de vida (Lawn et al., 2005). Melhor infraestrutura hospitalar com suporte de recursos 

tecnológicos e treinamento de recursos humanos mostraram-se fatores importantes de 

proteção ao óbito no primeiro dia de vida (OR ajustado=0,34, IC95%: 0,17-0,71) em 

estudo realizado no Nordeste do Brasil com recém-nascidos, pré-termos, de muito baixo 

peso em 2007 (Castro et al., 2016).  

O presente estudo é importante por analisar o período de maior risco de óbito da 

vida de um indivíduo. A análise da evitabilidade dos óbitos por causa específica é um 

ótimo recurso para avaliar a resolutividade dos serviços de saúde materno-infantis 

(Tavares et al., 2016), além de fornecer estimativas que auxiliem na tomada de decisões 

e políticas públicas (França et al., 2014). Resultados oriundos de dados secundários dos 

Sistemas de Informação de Saúde estão sujeitos às limitações da qualidade da informação 

dos registros disponíveis (Szwarcwald et al., 2002; Lansky et al., 2014), entretanto, ao 

optar em utilizar os registros dos estados com os melhores e mais completos dados sobre 

os óbitos infantis no país, acreditamos que essa fragilidade tenha sido amenizada.  
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No entanto, a decisão de utilizar os dados desses estados não permitiu uma análise 

das diferenças regionais das taxas de mortalidade no primeiro dia de vida e da 

evitabilidade dos óbitos representativas do Brasil. O nosso estudo foi descritivo e não foi 

realizada análise de risco com controle de confundimento. Apesar disso, os resultados 

mostraram que mesmo regiões reconhecidamente com os melhores indicadores de saúde 

e mais infraestrutura de serviços de saúde, como os estados do Sul e Sudeste, apresentam 

mortalidade no primeiro dia de vida maior do que países de alta renda (Oza et al., 2014). 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Em conclusão, as taxas de mortalidade no primeiro dia de vida foram maiores em 

recém-nascidos com características desfavoráveis da mãe e da criança ao nascimento, 

com destaque para o baixo peso, prematuridade e filhos de mães sem escolaridade. As 

principais causas básicas de óbito foram a síndrome da angústia respiratória do recém-

nascido, a imaturidade extrema e muito baixo peso ao nascer, causas consideradas 

evitáveis se houvesse adequada atenção à mulher na gestação e ao recém-nascido, o que 

sugere problemas de acesso aos serviços de saúde, cobertura e/ou qualidade da assistência 

prestada. Acredita-se que o pré-natal de qualidade e a atenção adequada ao parto e ao 

recém-nascido poderão evitar a maior parte das mortes no primeiro dia de vida. 
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