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RESUMO 

FATORES PROGNÓSTICOS DE MENORES DE UM ANO COM CONDIÇÕES DE 

RISCO DE VIDA AO NASCER. Lílian dos Santos Libório. 2017. 

 

A redução da mortalidade infantil é ainda um desafio para os serviços de saúde e a sociedade 

como um todo, uma vez que reflete as condições de vida da sociedade e qualidade dos 

serviços de saúde prestados na gestação, parto e pós-parto. A identificação de fatores de risco 

que estão associados com a mortalidade na primeira infância é importante para ajudar na 

redução das altas taxas em países de média e baixa renda. Neste estudo, objetivou-se analisar 

os fatores prognósticos de menores de um ano com condições de risco de vida ao nascer, por 

meio da identificação de características maternas, complicações pós-parto e avaliação dos 

fatores de assistência pós-parto. Foi realizado um estudo de coorte com ênfase no desfecho 

para o óbito infantil. Inicialmente, os recém-nascidos foram selecionados a partir de critérios 

de risco de vida ao nascer, que foram peso ao nascer <1500g, Apgar do 5º minuto < 7 e idade 

gestacional < 32 semanas, pré-determinados após a avaliação de todos os prontuários dos 

nascidos vivos das grávidas internadas para parto e residentes em Sergipe, de março a 

setembro de 2015. Após essa identificação, foi realizada a coleta de informações por meio de 

entrevistas com as mães dos neonatos e verificação dos prontuários e cartões das gestantes, 

sendo acompanhada a evolução desses bebês durante a internação até o 6º dia completo de 

nascimento, e pelo Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) estadual até um ano de 

idade. Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva, apresentada por 

frequências absolutas e relativas, medidas de tendência central e variabilidade. As associações 

foram avaliadas por meio do teste do qui-quadrado e o teste Mann Whitney, com nível de 

significância α = 0,05. Em seguida, foi realizada análise de regressão logística, contemplando 

as variáveis, com o p <0,05. A análise multivariada foi feita com as variáveis pré-selecionadas 

na etapa anterior, de acordo com a hierarquização apresentada no modelo conceitual. Para que 

permanecessem no modelo, foi considerado valor de p < 0,05. Dos 144 bebês que nasceram 

com alguma das condições de risco definidas por esta pesquisa, 50 evoluíram para óbito em 

até 364 dias de nascimento. Foi observado que existiu maior risco de óbito infantil nos bebês 

que foram reanimados (RR=3,79) e que receberam hemotransfusão (RR=2.86), porém 99% 

dos menores de um ano sobreviveram quando submetidos à internação em UTIN. Pode-se 

concluir que características assistenciais como reanimação e uso de hemotransfusão foram 

fatores significativamente associados à mortalidade infantil, já a internação em UTIN foi um 

fator protetor para o desfecho morte. 

 

Descritores: Mortalidade infantil. Fatores prognósticos.   



 

ABSTRACT 

PROGNOSTIC FACTORS OF MINORS OF A YEAR WITH CONDITIONS OF RISK 

OF LIFE AT BIRTH. Lílian dos Santos Libório. 2017.  

The reduction of infant mortality is still a challenge for health services and society as a whole 

since it reflects the living conditions of society and the quality of health services provided 

during pregnancy, childbirth, and postpartum. The identification of risk factors associated 

with early childhood mortality is important to help to reduce high rates in low- and middle-

income countries. The objective of this study was to analyze the prognostic factors of 

newborns with life-threatening conditions at birth, through the identification of maternal 

characteristics, postpartum complications and evaluation of postpartum care factors. A cohort 

study was conducted with emphasis on the outcome for infant death. Initially, newborns were 

selected from pre-determined birth-risk criteria,  which were birth weight <1500g, Apgar of 

the 5th minute <7 and gestational age <32 weeks, after evaluating live births of pregnant 

women who admitted to delivering and residing in Sergipe, from March through September 

2015. After this identification, was performed the gathering of information through interviews 

with mothers of newborns, and also, the verification of the charts and cards of pregnant 

women, followed by the evolution of these infants during hospitalization up to the 6th full day 

of birth and by the state Mortality Information System (SIM) up to one year of age. For the 

analysis of the data, the descriptive statistics was used, represented by absolute and relative 

frequencies, measures of central tendency and variability. The associations were evaluated 

using the chi-square test (χ2) and the Mann Whitney test with significance level α = 0.05. 

Then, a logistic regression analysis was performed, considering the variables, with p <0.05. 

The analysis was performed with the variables pre-selected in the previous step, according to 

the hierarchy presented in the conceptual model, in order to remain in the model, a value of p 

<0.05 was considered. Of the 144 babies who were born with any of the risk conditions 

stablished on this survey, 50 died within 364 days of birth. It was observed that there was a 

higher risk of infant death in infants who were reanimated (RR = 3.79) and who received 

blood transfusion (RR = 2.86), but 99% of the newborns survived when submitted to NICU 

admission. Assistance features such as resuscitation and use of blood transfusion were factors 

significantly associated with infant mortality, while hospitalization in the NICU was a 

protective factor for the outcome of death. 

Key-words: Infant mortality. Prognostic factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mortalidade infantil abrange os óbitos no período que vai de zero a menos de um 

ano de idade, e é dividida em óbito neonatal e pós-neonatal. As mortes neonatais incluem as 

precoces que ocorrem com menos de sete dias de vida (0-6 dias) e as tardias que ocorrem após 

o sétimo dia, mas antes do 28º dia de vida (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). Os 

óbitos pós-neonatais acontecem do 28º dia de nascimento a 364 dias de vida (BRASIL, 2009).  

As causas da mortalidade infantil variam com a idade, e ela é maior na infância 

precoce devido as causas predominantemente perinatais e congênitas, caindo para taxas muito 

baixas durante a infância, com óbitos atribuíveis a condições médicas e causas externas 

(STEPHENS et al., 2016). 

O progresso global na redução da mortalidade na infância desde 1990 tem sido muito 

significativo. A taxa global de mortalidade de menores de cinco anos foi reduzida para 

metade, de 90 mortes por 1.000 nascidos vivos, em 1990, para 48 por 1.000, em 2012. O 

número anual estimado de mortes de menores de cinco anos caiu de 12,6 milhões para 6,6 

milhões no mesmo período, a uma taxa de cerca de 18.000 por dia. Apesar destes ganhos, a 

sobrevivência infantil continua a ser uma preocupação urgente, e o risco de morrer antes dos 

cinco anos varia enormemente, dependendo de onde a criança nasce (UNICEF, 2013). 

Reduzir a mortalidade na infância e melhorar a saúde materna foram dois dos oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela comunidade internacional, para 

promover o desenvolvimento em todo o mundo (SAY, 2010). Porém, em alguns países, 

poucos foram os progressos na realização desses objetivos para a sobrevivência infantil 

(UNITED NATIONS, 2014). 

No Brasil (2013a) a taxa de mortalidade em menores de um ano foi de 14,4 por 1000 

nascidos vivos, mostrando que, apesar da redução das mortes infantis ao longo dos anos, o 

país possui taxas de óbitos de 0 a menor de 1 ano de vida de países subdesenvolvidos. 

O nordeste tem uma das maiores taxas de óbitos infantis do país, chegando a 16,6 por 

1000 nascidos vivos, perdendo apenas para a região norte. Em 2013, a taxa de mortalidade em 

menores de um ano em Segipe, foi estimada em 17,6 óbitos por mil nascidos vivos, 

apresentando a 3ª maior taxa de mortalidade infantil da região nordeste; destes, 9,2/1000 

nascidos vivos foram óbitos neonatais precoces, 3,0/1000 nascidos vivos, óbito neonatal 

tardio; e a taxa de mortalidade pós-neonatal foi estimada em 5,4/1000 (BRASIL, 2013a). 

A identificação de fatores perinatais e de nascimento precoce, que preveem a 

mortalidade na primeira infância, ajuda a detectar os bebês mais vulneráveis em idade 
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precoce. Embora muitos estudos tenham identificado fatores de risco para mortalidade 

perinatal e infantil, poucos exploraram seu papel como fatores preditivos para a mortalidade a 

longo prazo na primeira infância (STEPHENS et al., 2016). 

Fatores do sistema de saúde têm sido associados a mortes de recém-nascidos, 

especialmente em locais de baixa renda, onde a qualidade dos cuidados é geralmente pobre e 

inadequada (VELAPHI; RHODA, 2012). Yego et al. (2014) afirmam que o acesso aos 

cuidados pré-natais e aos cuidados obstétricos poderia reduzir a mortalidade neonatal em 10-

15%. É essencial, também, fortalecer os sistemas de saúde e melhorar a qualidade do 

atendimento recebido por mulheres e crianças, especialmente durante o parto, para que haja 

progresso com relação à redução da mortalidade infantil (SAY, 2010). 

Esta pesquisa se propõe a apresentar dados que possam subsidiar maiores discussões 

sobre a mortalidade infantil, ao analisar os fatores prognósticos de menores de um ano com 

condições de risco de vida ao nascer, através da identificação de características maternas, 

complicações pós-parto e avaliação dos fatores de assistência pós-parto. A identificação 

desses fatores poderá ajudar os profissionais de saúde a desenvolver um olhar diferenciado 

para os recém-nascidos com maior risco, melhorar práticas assistenciais e procedimentos 

hospitalares, aprimorando, assim, a qualidade da assistência prestada à criança e consequente 

diminuição dos óbitos infantis. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A mortalidade da criança no período neonatal e pós-neonatal é um indicador 

importante da saúde da população, além de ser uma medida útil do desenvolvimento social e 

econômico e da qualidade dos cuidados à mãe e à criança (GENOWSKA et al., 2016). 

Mundialmente, as disparidades nas taxas de mortalidade dos menores de cinco anos 

são gritantes, principalmente entre países desenvolvidos e países africanos. Por exemplo, 

Luxemburgo apresenta uma taxa de 2 mortes por 1.000 nascidos vivos, já Serra Leoa possui 

taxa de mortalidade em menores de cinco anos de 182 óbitos por 1000 nascidos vivos. Esses 

dados demonstram que nem todos os países conseguiram reduzir significativamente as mortes 

em menores de 5 anos, sendo que a maior parte dessas mortes ocorre em menores de 1 ano 

(UNICEF, 2013).  

Cerca de 44,0% das mortes de crianças menores de cinco anos ocorreram no período 

neonatal, em 2012. Apesar das taxas declinantes globalmente, as mortes neonatais estão 

aumentando como parte das mortes de crianças menores de cinco anos, em meio a um 

progresso mais rápido na redução da mortalidade no período pós-neonatal (UNICEF, 2013). 

De acordo com Asiki et al. (2015) o relatório da UNICEF de 2014 mostrou que 16,0% de 

todas as mortes de crianças com menos de cinco anos ocorreram no primeiro dia de vida e 

32,0% ocorreram na primeira semana de vida. 

Existem vários determinantes que afetam a mortalidade infantil, dependendo da idade 

das crianças. Entre os infantes mais jovens (com menos de 28 dias de idade) prevalecem os 

determinantes do serviço de saúde (pré-natal, parto e neonatal), enquanto que entre os mais 

velhos (entre 28 e 364 dias) os fatores ambientais e socioeconômicos desempenham um papel 

mais importante no seu crescimento e desenvolvimento (FINKELSTEIN et al., 2016). 

Finkelstein et al. (2016) em estudo descritivo sobre mortalidade infantil na Argentina 

observaram, por meio da análise de relatórios anuais de estatísticas vitais em 1990 e no 

período entre 2000 e 2013, que na Argentina, assim como em todo o mundo, houve uma 

redução na taxa de mortalidade infantil entre 1990 e 2011, sendo que a principal causa de 

óbitos infantis foram as condições perinatais, principalmente no período neonatal; já o período 

pós-neonatal, a nível mundial, foi marcado, principalmente, por mortes por doenças 

infecciosas em todo o mundo, seguidas por doenças tropicais e malária, deficiências 

nutricionais, condições perinatais, anomalias congênitas e causas externas; concordando com 

o estudo de Santos et al. (2014), por meio do qual mostraram a prevalência de algumas dessas 

causas de óbitos infantis no Brasil, no mesmo período. 
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Com taxa de mortalidade infantil no Brasil, em 2011, de 15,3 por mil nascidos vivos, 

foi alcançada a meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, compromisso dos 

governos integrantes das Nações Unidas de melhorar a saúde infantil e reduzir em 2/3 a 

mortalidade infantil entre 1990 e 2015. No entanto, considera-se que estes níveis de 

mortalidade estão aquém do potencial do país, e refletem condições desfavoráveis de vida da 

população e da atenção de saúde, além das históricas desigualdades regionais e 

socioeconômicas (LANSKY et al., 2014). 

Segundo Santos et al. (2014), em um estudo comparativo, por meio de avaliacão das 

mudanças no coeficiente de mortalidade infantil evitável, comparando seus determinantes 

entre as crianças das coortes de nascimentos de Pelotas de 1993 a 2004, observou-se que no 

Brasil, desde o ano 2000, os coeficientes de mortalidade dos menores de um ano de idade vêm 

apresentando padrão de queda constante, passando de 26,1 óbitos por mil nascidos vivos em 

2000, para 15,3 por mil nascidos vivos em 2011.  

Em 2011, a prematuridade, complicações intraparto e infecções perinatais foram as 

principais causas de mortes neonatais, ao passo que as infecções (influenza e pneumonia), 

juntamente com as malformações congênitas, responderam pelos óbitos pós-neonatais. No 

entanto, desigualdades ainda persistem no país, com taxas mais elevadas de óbitos infantis nas 

regiões Norte e Nordeste (BRASIL, 2013b). 

Nos países em desenvolvimento, mais de nove milhões de crianças morrem todos os 

anos antes do nascimento e na primeira semana de vida, como resultado de complicações 

ocorridas durante a gravidez. Muitas dessas mortes são evitáveis. Globalmente, sete milhões 

de mulheres são afetadas por problemas de saúde relacionados com a gravidez (YEGO et al., 

2013). 

Yego et al. (2013), em estudo de auditoria retrospectivo com mulheres admitidas para 

parto e seus recém-nascidos em hospital de ensino e referência no Quênia utilizando registros 

de prontuários, observaram que a principal complicação materna das mortes neonatais foi a 

ruptura prematura da membrana, seguida de distocia; e as principais complicações neonatais 

foram asfixia e nascimento prematuro.  

Já Yego et al. (2014) afirmaram que as principais causas diretas de mortes neonatais 

globalmente são nascimentos pré-termo, infecções graves, asfixia e tétano neonatal. 

Relataram, ainda, nesse estudo de caso controle retrospectivo que os fatores de risco para 

mortalidade neonatal precoce foram: número de consultas pré-natais, idade gestacional, 

qualificação do parto, complicação materna no nascimento (ruptura prematura de membranas, 

hemorragia, distorcia), escores baixos de Apgar aos cinco minutos e malformações 



15 

congênitas; deixando claro que as intervenções educativas para as mães, sobre a importância 

da assistência pré-natal, o atendimento médico no nascimento e durante as emergências, o 

aumento da disponibilidade de equipamentos e pessoal qualificado para a prestação da 

assistência ao neonato, implantação de protocolos assistenciais e registros maternos e 

neonatais completos e precisos são fatores importantes para a melhoria do atendimento à mãe 

e à criança. 

Concordando com as informações anteriormente, Gizaw et al., (2014) afirmaram que, 

globalmente, as principais causas diretas de morte neonatal incluem, respectivamente, 

nascimento prematuro, sepse e asfixia. O baixo peso ao nascer é uma importante causa 

indireta de morte, mas as complicações maternas no trabalho têm alto risco de morte neonatal, 

e a pobreza também está fortemente associada a um risco aumentado. 

Asiki et al. (2015) em estudo de coorte prospectiva, mostraram que as crianças com 

menos de 1 ano tiveram um risco muito maior de morrer, principalmente na primeira semana 

de vida, e que o parto prematuro, a sepse e a asfixia no nascimento também foram 

responsáveis pela maior parte das mortes no período neonatal; assim como os partos 

domiciliares e o intervalo de parto menor que 1 ano, identificando que os fatores maternos são 

os principais fatores determinantes da mortalidade de menores de cinco anos.  

No Brasil, apesar dos partos ocorrerem predominantemente em hospitais (98,4%) e 

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

outras localidades no mundo, que alcançaram coeficientes menores de mortalidade neonatal e 

infantil. Esta situação tem sido denominada de “paradoxo perinatal brasileiro”, em que há 

intensa medicalização do parto e nascimento com manutenção de taxas elevadas de morbi-

mortalidade materna e perinatal, possivelmente relacionadas à baixa qualidade da assistência 

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

perinatais (LANSKY et al., 2014). 

Gaíva et al. (2013) realizaram um estudo transversal com todas as crianças que 

nasceram em Cuiabá – MT, Brasil, no ano de 2010, analisando o perfil das mães e dos recém-

nascidos que foram a óbito no período neonatal precoce e tardio, utilizando dados da 

declaração de nascidos vivos, declaração de óbito e prontuários dos recém-nascidos e das suas 

mães. Observaram que a realização de menos de 7 consultas pré-natais sobressaiu entre as 

características das mães dos neonatos que foram a óbito no período estudado; e a 

prematuridade, baixo peso e Apgar menor que 7 no 1º minuto se destacaram entre as 

características dos recém-nascidos que foram a óbito. 
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Estima-se que até 50% da mortalidade de recém-nascidos pré-termo ocorra devido a 

patologias maternas, as quais também causam partos prematuros (STEPHENS et al., 2016). 

Em revisão sistemática realizada pelo Grupo de Referência de Epidemiologia da Saúde 

Infantil nos Estados Unidos, avaliando estudos da Ásia, África e América, Katz et al. (2013) 

registraram dados para idade gestacional e peso ao nascer no período de 1982 a fevereiro de 

2010, observaram que o maior risco de mortalidade associado ao parto prematuro ocorreu na 

primeira semana de vida, sendo reduzido nos períodos neonatal tardio e pós-neonatal. 

Afirmam, também, que os países asiáticos e africanos possuem as maiores taxas de 

mortalidade infantil; já na América Latina, os bebês prematuros podem ser mais severamente 

prematuros e sobreviverem ao parto, mas têm mortalidade tardia. O nascimento prematuro foi 

associado a um risco aumentado da mortalidade, comparado com o nascimento a termo. 

Intervenções baseadas em evidências e de baixo custo são viáveis para países de baixa 

renda e de renda média, e poderiam reduzir a mortalidade relacionada com complicações de 

parto prematuro, como o uso de cortico-esteróides no pré-natal para parto prematuro, 

cuidados maternos no projeto “mãe canguru” e tratamento de infecções neonatais, 

intervenções simples para direcionar o cuidado melhorado a recém-nascidos prematuros 

tardios e moderados poderiam ter um grande efeito na redução da quantidade de óbitos em 

recém-nascidos prematuros (KATZ et al., 2013). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 Analisar os fatores prognósticos de menores de um ano que apresentaram condições de 

risco de vida ao nascer. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar características maternas dos casos de crianças menores de um ano com 

condições de risco de vida ao nascer. 

Avaliar os fatores de assistência pós-parto dos casos de crianças menores de um ano 

com condições de risco de vida ao nascer. 

Identificar as complicações pós-parto que levaram ao óbito de crianças menores de um 

ano com condições de risco de vida ao nascer. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

Foi realizado um estudo de coorte com análise de fatores prognósticos de menores de 

um ano, em maternidade de alto risco de Sergipe, com ênfase no desfecho para o óbito 

infantil, por meio do acompanhamento da internação e do Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) estadual.  

O desenho do estudo foi elaborado seguindo as orientações do STROBE 

(Aprimorando a Apresentação de Resultados de Estudos Observacionais em Epidemiologia), 

que são recomendações que devem ser abordadas na descrição de estudos observacionais, 

com o objetivo de melhorar a qualidade da descrição de tais estudos (MALTA et al., 2010). 

 

4.2 Local do estudo 

A coleta dos dados foi realizada na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), 

localizada em Aracaju, Estado de Sergipe, no período de 6 meses (março a setembro de 

2015). A MNSL oferece um serviço de saúde público, referência terciária em todo o estado, 

onde o atendimento é realizado exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É 

considerada de alta complexidade, e recebe mulheres grávidas que possuem comorbidades 

como hipertensão, diabetes, cardiopatia, trabalho de parto prematuro, dentre outras afecções. 

A MNSL dispõe de 181 leitos, sendo 72 obstétricos, 88 neonatais, 20 pediátricos e 1 

de cirurgia geral. O atendimento oferecido inclui serviço de urgência obstétrica e ambulatório. 

Possui uma equipe formada por 1.095 profissionais, sendo 173 médicos e 922 de outras áreas 

profissionais de saúde. Segundo dados do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde), em 2015 foram realizados 5831 procedimentos na maternidade (SAÚDE, 2016). 

Após a coleta de dados na MNSL, as crianças selecionadas nesta pesquisa foram 

acompanhadas até um ano completo de nascimento, para identificação do desfecho, através da 

avaliação das informações do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) estadual. 

 

4.3 População alvo 

A população alvo da pesquisa foi constituída pelos recém-nascidos das gestantes 

internadas para parto, que preencheram os critérios de inclusão e exclusão previamente 

definidos. 

 

4.4 Definição das condições de risco de vida ao nascer 
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Foram consideradas como recém-nascido em risco as crianças que apresentaram no 

nascimento pelo menos 1 dos seguintes critérios abaixo definidos por essa pesquisa: 

 Idade Gestacional ao nascer < 32 semanas. 

 Muito baixo peso ao nascer (Peso < 1500g). 

 Escore de Apgar aos 5 minutos de vida < 7. 

Utilizou-se como parâmetro para definição dos critérios acima, os estabelecidos por 

Pileggi et al. (2010), modificando a idade gestacional para menor do que 32 semanas, de 

acordo com Silva A. et al. (2014), por ser mais conservador. 

 

4.5 Caracterização do desfecho 

Os recém-nascidos que apresentaram alguma das características de risco definidas por 

essa pesquisa, foram considerados sob condição de risco ao nascer. Em caso de morte, no 

período de 1 ano, foram definidos como óbito infantil. (BRASIL, 2009). 

 

4.6 Critérios de inclusão 

Os critérios de inclusão foram os recém-nascidos de mulheres residentes em Sergipe 

que tiveram seus partos na MNSL caracterizados sob condição de risco ao nascer. 

 

4.7 Critérios de exclusão 

Foram excluídas as mães que se recusaram a participar da pesquisa, aquelas com parto 

de gemelares, devido à dificuldade para pareamento do estudo inicial, que foi de caso-controle 

(SILVA, T., 2015), nascidos mortos, malformados, sindrômicos e os recém-nascidos sem 

informação sobre o status vital ao nascer ou na alta hospitalar até o 6º dia completo de vida. 

 

4.8 Volume amostral 

Esta pesquisa é a continuação de outro estudo já finalizado, cujo título é "Fatores para 

near miss neonatal em Maternidade de Alto Risco, Sergipe, Brasil, um estudo Caso-controle", 

que identificou 144 crianças com condições de risco de vida ao nascer na maternidade de alto 

risco (SILVA, T., 2015). Essas crianças foram acompanhadas pelo grupo de pesquisa e foi 

considerado o volume da amostra deste estudo. 

 

4.9 Instrumentos de coleta 

Utilizou-se: 

1. Formulário composto de 130 itens divididos em (Apêndice A): 
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 Folha de identificação – dados relativos à identificação da mãe e que eram obtidos 

após análise de prontuário e entrevista da mãe. 

 Dados de prontuários – registros obtidos em prontuário. 

a. Dados da internação da mãe. 

b. Dados relativos ao recém-nascido. 

c. Dados relativos ao parto. 

 Dados obtidos por entrevista da mãe.  

a. Dados da mãe. 

b. Dados relativos à renda. 

c. Dados relativos à gestação. 

d. Dados relativos ao parto. 

2. Livros de registros da Pesquisa Materno-Infantil 

 

4.10 Projeto piloto 

Após aprovação da pesquisa pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da Maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes, iniciou-se um estudo piloto na maternidade no dia 15 de setembro de 

2014, que durou 30 dias. Neste período, as equipes de coleta (3 mestrandas e 20 alunos da 

Universidade Federal de Sergipe - UFS) foram treinadas em campo. Os setores utilizados na 

pesquisa foram o Centro Cirúrgico, Enfermarias, UTIN e setor de prontuários.   

 

4.11 Técnica de coleta de dados 

A pesquisa contou com a colaboração de 3 orientadores de pós-graduação da UFS, 3 

alunas do mestrado da mesma universidade e 20 alunos de graduação em Medicina e em 

Enfermagem, que, diariamente, revezaram-se na maternidade para que fossem conferidos e 

analisados todos os prontuários, com o objetivo de identificar imediatamente um recém-

nascido com condição de risco de vida e realizar seu acompanhamento na maternidade até o 

7º dia de nascimento. 

Foi elaborado um formulário (Apêndice A) para a pesquisa, após revisão bibliográfica 

sobre o tema proposto e aprovação em diversas reuniões, contendo questões que foram 

consideradas relevantes ao tema.  

A coleta de dados foi iniciada e todos os nascidos vivos da Maternidade Nossa 

Senhora de Lourdes foram registrados no livro da Pesquisa Materno-infantil, com a finalidade 

de ter o registro fidedigno de todos os nascimentos que ocorreram na MNSL. O livro ficava 
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localizado dentro do centro cirúrgico, na maternidade, em uma pasta, em local previamente 

combinado com a Chefia de Enfermagem e com os integrantes da pesquisa.  

A equipe de pesquisadores construiu uma escala diária e ininterrupta, na qual a coleta 

dos dados seria feita duas vezes por dia, nos turnos da manhã e da tarde, todos os dias da 

semana. Em cada turno, havia pelo menos dois alunos na maternidade e uma mestranda na 

supervisão da coleta. Uma rotina de coleta de dados foi estabelecida para todos os integrantes 

da pesquisa. 

Diariamente eram identificados os responsáveis pelo setor, solicitados o livro de 

registro de nascidos-vivos e o livro de ordens e ocorrências da maternidade para, assim, 

anotar no livro de registros da pesquisa os dados de todos os nascidos-vivos que nasceram a 

partir do último nascimento que foi registrado no turno anterior.  No livro, foram anotados os 

seguintes dados: nome da mãe, sexo, data do parto, peso, Apgar do primeiro e quinto minuto, 

idade gestacional pelo Capurro e se foi caracterizado ou não com condição de risco de vida. 

Após anotar no livro da pesquisa o nome das mães e o dia e horário do parto, contidos 

nos livros de registros da maternidade, os prontuários dos recém-nascidos (RN) eram 

conferidos em todas as alas da enfermaria e no centro cirúrgico, com o objetivo de identificar 

os dados relativos às condições de risco de vida. 

Quando o RN era caracterizado com condição de risco de vida, preenchia-se o 

formulário da pesquisa, mediante análise de prontuário e entrevista com a mãe dele, após a 

assinatura dela no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Além disso, 

em outra seção do livro de registros da Pesquisa Materno Infantil, também se anotou os 

seguintes dados do RN: data do nascimento, número do Box na UTIN (Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal), nome da mãe, sexo, data da alta hospitalar, data do óbito e número da 

declaração de óbito, para um maior controle até o sétimo dia de internação hospitalar ou até a 

sua alta.  

Foi acompanhada a evolução do recém-nascido por 7 dias na UTIN ou na Unidade 

Intermediária (UI). Os seguintes dados sobre o RN eram registrados em uma seção do Livro 

de registros da Pesquisa Materno-Infantil: reanimação, oxigênio, máscara, Pressão Positiva 

Contínua na Via Aérea (CPAP), capacete de oxigênio ou tubo endotraqueal, adrenalina, 

surfactante, cateterismo umbilical, acesso venoso central, dissecção venosa, Cateter Central 

de Inserção Periférica (PICC), antibiótico, hemotransfusão e nutrição parenteral. 

 Ao fim de todo esse processo, anotava-se em outra seção, no fim do livro de registros 

da Pesquisa Materno Infantil, tudo que havia ocorrido no turno da coleta, incluindo os nomes 

dos recém-nascidos e as pendências existentes, para o outro turno. Isso servia para ter um 
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maior controle sobre o que foi realizado em cada turno, além de servir como forma de 

comunicação entre a equipe. A comunicação também foi feita por meio de e-mails, de 

telefones e presencial. Para reduzir os vieses de preenchimento do formulário, todos os 

prontuários dos recém-nascidos que nasceram com condição de risco e que evoluíram para a 

morte foram reavaliados. 

Após toda a coleta e reavaliação dos prontuários, utilizou-se, também, dados do 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) estadual para acompanhamento dos 144 recém-

nascidos até um ano completo de nascimento, residentes em Sergipe. Como chave para 

identificação dos RN no sistema foram usados o número da declaração de nascido vivo e o 

nome da genitora. Uma vez identificado que a criança evoluiu para o óbito, foram colhidas 

informações sobre causa básica de morte, causas associadas, data e horário do óbito.  

Foi usada técnica de linkage entre o banco de dados da maternidade e os dados do 

SIM. 

 

4.12 Variáveis analisadas 

Como referido, os dados foram obtidos por análise de prontuário, verificação do cartão 

da gestante, entrevista com a mãe e através do Sistema de Informação de Mortalidade. As 

variáveis analisadas estão apresentadas a seguir: 

 

Quadro 1: Matriz de variáveis das mães de menores de um ano com condição de risco de 

vida. 

Variável Categoria 

Idade Anos 

Escolaridade Anos de estudo 

Pessoas residentes no domicílio Quantidade 

Gestações anteriores Quantidade 

Nascidos vivos anteriores Quantidade 

Abortos anteriores 
Quantidade 

Sim / Não 

Natimortos anteriores 
Quantidade 

Sim / Não 

Gemelar anterior Quantidade 

Cesariana anterior Quantidade 
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 Sim / Não 

Assistência pré-natal Sim / Não 

Idade gestacional de início do pré-natal* Semanas gestacionais 

Consultas de pré-natal Quantidade 

Local onde realizou o pré-natal Capital / Não capital 

Categoria do pré-natal Sistema público / Sistema privado 

Tabagista Sim / Não 

Etilista Sim / Não 

Uso de drogas Sim / Não 

Doença antes da gestação Sim / Não 

Intercorrência em gestação anterior Sim / Não 

Intercorrência em gestação atual Sim / Não 

Local de internação da genitora Admissão / Enfermaria ou Pré-parto 

Tipo de Parto Cesariana / Vaginal 

* Domingues et al., 2012. 

 

Quadro 2: Matriz de variáveis da assistência aos recém-nascidos com condição de risco de 

vida. 

Variável Categoria 

Internação na UTIN Sim / Não 

Reanimação Sim / Não 

Uso de oxigênio suplementar (máscara, 

CPAP, capacete de oxigênio) 
Sim / Não 

Uso de tubo endotraqueal Sim / Não 

Adrenalina Sim / Não 

Surfactante Sim / Não 

Cateter Umbilical Sim / Não 

Acesso Venoso Central Sim / Não 

Dissecção Venosa Sim / Não 

PICC Sim / Não 

Antibioticoterapia Sim / Não 

Hemotransfusão Sim / Não 

Nutrição parenteral Sim / Não 
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4.13 Aspectos éticos 

Esta pesquisa foi planejada de acordo com a declaração de Helsinque e a resolução 

466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFS, com Nº Parecer: 745.330. Antes do início da coleta de dados, todas as pacientes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). 

 

4.14 Análise dos dados 

A análise estatística descritiva foi realizada por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central e variabilidade. Como medida de associação, foi 

calculado o risco relativo (RR) e seus respectivos intervalos de confiança.  As associações 

entre os grupos foram avaliadas por meio do teste do Qui-Quadrado, no caso das variáveis 

categóricas e pelo o teste de Mann Whitney, no caso das variáveis numéricas. O nível de 

significância (α) adotado foi de 0,05. 

Em seguida, foi realizada análise de regressão logística, contemplando as variáveis, 

levando em consideração um p < 0,05. A análise multivariada foi feita com as variáveis pré-

selecionadas na etapa anterior, de acordo com a hierarquização apresentada no modelo 

conceitual. O critério estabelecido nessa etapa, para que as variáveis permanecessem no 

modelo, foi de p < 0,05. A análise foi realizada por meio do programa R versão 3.4.0 (Core 

Team 2017) e o pacote epiR (MARK STEVENSON, 2017). 
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5 RESULTADOS 

 

Foram avaliados os prontuários dos recém-nascidos no período de março/2015 a 

setembro/2015, que totalizaram 3.270 nascimentos, sendo que 144 bebês nasceram com 

alguma das condições de risco definidas por esta pesquisa, destes, 50 (35%) evoluíram para 

óbito infantil e 65% sobreviveram. 

Na Tabela 1, estão demonstrados os dados relacionados às características maternas e à 

gestação, através dos quais se verifica que a mediana de tais características é similar, não 

ocorrendo diferença na mortalidade. Foi observado que só houve diferença estatisticamente 

significante no número de cesárias anteriores.   

 

Tabela 1. Características sociais e gestacionais das mães de menores de um ano com 

condição de risco de vida. Aracaju/SE, março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito  

Variável Sim Não p-valor 

 Mediana AIQ Mediana AIQ  

Idade 26.00 12.00 26.00 12.00 0.930 

Anos de escolaridade 8.00 5.75 8.00 5.00 0.932 

Gestações anteriores 1.00 1.00 1.00 1.00 0.777 

Nascidos vivos anteriores 1.00 1.00 1.00 1.00 0.537 

Abortos anteriores - 1.00 - - 0.207 

Natimortos anteriores - - - - 0.125 

Gemelar anterior - - - - 0.475 

Cesariana anterior 1.00 1.00 - 1.00 0.023* 

N
o
 de pessoas residentes no 

domicílio 

4.00 2.75 3.00 2.00 0.810 

Idade gestacional de início pré-

natal 

8.00 4.00 11.00 8.00 0.141 

N
o
 de consultas pré-natal 4.00 2.00 5.00 4.00 0.348 

*p-valor significativo (p-valor < 5%). Teste de Mann Whitney. AIQ – Amplitude Interquartil. 

 

Para melhor avaliação da associação de cesarianas anteriores em relação ao óbito, foi 

calculado o risco relativo (Tabela 2). Verificou-se que apenas no caso da variável relacionada 

à presença de partos cirúrgicos anteriores houve associação significativa com o desfecho 
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morte, constatando-se que a chance de óbito infantil é maior entre as mulheres que tiveram 

cesariana anterior (RR=1,78).  

 

Tabela 2. Associação entre as características gestacionais anteriores e o óbito infantil. 

Aracaju/SE, março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-valor 

 n % N % n %  Min Max  

Abortos 

Anteriores 

          

Sim 14 28% 17 18% 31 22% 1.42 0.88 2.27 0.168 

Não 36 72% 77 82% 113 78%     

           

Natimortos 

Anteriores 

          

Sim 1 2% 8 9% 9 6% 0.31 0.05 1.97 0.124 

Não 49 98% 86 91% 135 94%     

           

Cesariana 

Anterior 

          

Sim 28 56% 32 34% 60 42% 1.78 1.14 2.79 0.011* 

Não 22 44% 62 66% 84 58%     

Total 50 100% 94 100% 144 100%     

IC95%: intervalo de 95% de confiança. RR: risco relativo. *p-valor significativo (p-valor < 

5%). Teste do X². 

 

Entre as variáveis relacionadas ao pré-natal, observa-se que apenas o município em 

que a paciente fez o pré-natal apresentou associação estatisticamente significativa com 

desfecho morte, representando um maior risco para o óbito infantil, com RR=1,68 (Tabela 3). 
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Tabela 3. Características do pré-natal e óbito infantil. Aracaju/SE, março/2015 a 

setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-

valor 

 n % n % N %  Min Max  

Assistência pré-

natal 

          

Sim 45 90% 85 90% 130 90% 0.97 0.46 2.03 0.935 

Não 5 10% 9 10% 14 10%     

           

1ª Consulta pré-

natal 

          

 ≥ 16 semanas 6 14% 24 28% 30 23 0.51 0.24 1.09 0.08 

 < 16 semanas 39 86% 61 72% 100 77%     

           

Local onde realizou 

o pré-natal 

          

Capital 20 40% 22 26% 42 32% 1.68 1.06 2.65 0.031* 

Não Capital 25 50% 63 74% 88 68%     

           

Categoria do pré-

natal 

          

Sistema público 34 68% 74 87% 108 83% 0.63 0.38 1.04 0.096 

Sistema privado 11 22% 11 13% 22 17%     

Total 45 90% 85 100

% 

130 100

% 

    

IC95%: intervalo de 95% de confiança. RR: risco relativo. *p-valor significativo (p-

valor<5%). Teste do X². 

 

Observa-se na tabela 4 que o fato da mulher fumar, beber e usar drogas durante a 

gravidez não apresentaram associação estatisticamente significativa com a morte em menores 

de um ano. Evidencia-se que do total de óbitos (n=50) mais de 90% das mães afirmaram não 

fumar, não ingerir bebida alcoólica e não fazer uso de drogas.  
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Tabela 4. Características dos hábitos de vida das mães na gestação e óbito infantil. 

Aracaju/SE, março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-valor 

 n % n % N %  Min Max  

Tabagista           

Sim 3 6% 7 7% 10 7% 0.86 0.32 2.27 0.745 

Não 47 94% 87 93% 134 93%     

           

Etilista           

Sim 5 10% 14 15% 19 13% 0.73 0.33 1.61 0.409 

Não 45 90% 80 85% 125 87%     

           

Uso de drogas           

Sim 1 2% 1 1% 2 1% 1.45 0.36 5.9 0.648 

Não 49 98% 93 99% 142 99%     

Total 50 100% 94 100% 144 100%     

IC95%: intervalo de 95% de confiança; RR: risco relativo; *p-valor significativo (p-

valor<5%). Teste do X². 

 

Na tabela 5, verifica-se que não houve associação significativa entre o fato de a 

gestante apresentar alguma doença antes da gestação, ter tido intercorrência clínico-obstétrica 

em gestação anterior ou na gestação atual com o óbito infantil, bem como em relação ao local 

de internação e o tipo de parto ao qual foi submetida. 
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Tabela 5. Fatores clínicos e obstétricos das genitoras e óbito infantil. Aracaju/SE, 

março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-valor 

 n % n % n %  Min Max  

Doença antes da 

gestação 

          

Sim 6 12% 24 26% 30 21% 0.52 0.24 1.1 0.057 

Não 44 88% 70 74% 114 79%     

           

Intercorrência em 

gestação anterior 

          

Sim 16 32% 23 24% 39 27% 1.27 0.79 2.02 0.333 

Não 34 68% 71 76% 105 73%     

           

Intercorrência em 

gestação atual 

          

Sim 50 100% 86 91% 136 94%     

Não - - 8 9% 8 6%     

           

Local de internação 

da genitora 

          

Admissão 43 86% 68 72% 111 77% 1.83 0.91 3.67 0.063 

Enfermaria / Pré-

parto 

7 14% 26 28% 33 23%     

           

Tipo de Parto           

Cesariana 23 46% 46 49% 69 48% 0.93 0.59 1.45 0.737 

Normal 27 54% 48 51% 75 52%     

Total 50 100% 94 100% 144 100%     

IC95%: intervalo de 95% de confiança. RR: risco relativo. *p-valor significativo (p-

valor<5%). Teste do X². 

 

A tabela 6 apresenta as variáveis relacionadas à assistência ao recém-nascido, 

apresentando significância apenas no que diz respeito à internação em UTIN, reanimação do 

RN e ao uso do tubo endotraqueal. É importante citar que foram avaliados no hospital o 

cuidado e a evolução desses RN até o 6º dia de nascimento. 

Do total de 144 recém-nascidos que nasceram com algum dos critérios de risco 

definidos nessa pesquisa, 137 foram internados em UTIN, destes, 93 (99%) não evoluíram 

para óbito durante a internação na unidade, sendo considerado fator protetor.  Entre os RN 

(22%) que tiveram a necessidade de ser reanimados, 52% (n=26) foram a óbito, com maior 

chance de morte (RR=3,79). Já aqueles que fizeram uso de tubo endotraqueal apresentaram 

um risco de óbito de 2,02 vezes maior do que aqueles que não o usaram. 
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Tabela 6. Avaliação da assistência ao recém-nascido em risco e óbito infantil. Aracaju/SE, 

março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-valor 

 n % n % n %  Min Max  

           

Internação na 

UTIN 

          

Sim 44 88% 93 99% 137 95% 0.37 0.25 0.55 0.004* 

Não 6 12% 1 1% 7 5%     

           

Reanimação           

Sim 26 52% 6 6% 32 22% 3.79 2.56 5.61 < 0.001* 

Não 24 48% 88 94% 112 78%     

           

Uso de oxigênio 

suplementar 

          

Sim 47 94% 88 94% 135 94% 1.04 0.4 2.71 0.928 

Não 3 6% 6 6% 9 6%     

           

Uso de tubo 

endotraqueal 

          

Sim 42 84% 62 66% 104 72% 2.02 1.04 3.92 0.021* 

Não 8 16% 32 34% 40 28%     

Total 50 100% 94 100% 144 100%     

IC95%: intervalo de 95% de confiança. RR: risco relativo. *p-valor significativo (p-

valor<5%). Teste do X². UTIN – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

 

Ainda em relação à assistência ao recém-nascido em risco, a tabela 7 evidencia-se 

cinco variáveis importantes no cuidado desse RN, dessas, o uso de adrenalina e surfactante 

apresentaram associação estatisticamente significativa para o desfecho morte.  

Com relação ao uso de adrenalina, verifica-se que ela aumenta as chances do RN ir a 

óbito (RR=3,39), já o uso de surfactante apresenta um risco 1,71 vezes maior de óbito para o 

RN que não faz uso dessa substância. 
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Tabela 7. Avaliação da assistência ao recém-nascido em risco e óbito infantil. Aracaju/SE, 

março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-valor 

 n % n % N %  Min Max  

Adrenalina           

Sim 27 54% 10 11% 37 26% 3.39 2.25 5.12 < 0.001* 

Não 23 46% 84 89% 107 74%     

           

Surfactante           

Sim 35 70% 48 51% 83 58% 1.71 1.03 2.85 0.029* 

Não 15 30% 46 49% 61 42%     

           

Cateter 

Umbilical 

          

Sim 38 76% 63 67% 101 70% 1.35 0.78 2.32 0.262 

Não 12 24% 31 33% 43 30%     

           

Acesso Venoso 

Central 

          

Sim 4 8% 8 9% 12 8% 0.96 0.42 2.2 0.916 

Não 46 92% 86 91% 132 92%     

           

Dissecção 

Venosa 

          

Sim 2 4% 6 6% 8 6% 0.71 0.21 2.4 0.552 

Não 48 96% 88 94% 136 94%     

Total 50 100% 94 100% 144 100%     

IC95%: intervalo de 95% de confiança. RR: risco relativo. *p-valor significativo (p-valor < 

5%). Teste do X². 

 

Na tabela 8, pode-se observar, ainda, que apenas o uso de hemotransfusão apresentou 

associação estatisticamente significativa para a morte infantil. Do total, que fez uso de 

hemotransfusão, 44,0% dos RN morreram. A chance de óbito de uma criança que fez uso de 

hemotransfusão ao nascer foi aproximadamente três vezes maior, do que a observada para 

uma criança que não fez uso desse procedimento. 
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Tabela 8. Relação da assistência ao recém-nascido em risco e óbito infantil. Aracaju/SE, 

março/2015 a setembro/2016. 

 Óbito 

Variável Sim Não Total RR IC 95% p-valor 

 n % n % n %  Min Max  

PICC           

Sim 20 40% 47 50% 67 47% 0.77 0.48 1.22 0.252 

Não 30 60% 47 50% 77 53%     

           

Antibioticoterapia           

Sim 44 88% 77 82% 121 84% 1.39 0.67 2.88 0.343 

Não 6 12% 17 18% 23 16%     

           

Hemotransfusão           

Sim 22 44% 9 10% 31 22% 2.86 1.93 4.24 < 0.001* 

Não 28 56% 85 90% 113 78%     

           

Nutrição parenteral           

Sim 35 70% 56 60% 91 63% 1.36 0.82 2.24 0.217 

Não 15 30% 38 40% 53 37%     

Total 50 100% 94 100% 144 100%     

IC95%: intervalo de 95% de confiança. RR: risco relativo. *p-valor significativo (p-valor < 

5%). Teste do X². PICC – Cateter Central de Inserção Periférica. 

 

Foi ajustado um modelo de regressão logística em relação à variável dependente 

construída para o estudo: óbito infantil, e como variáveis independentes: internação na UTIN, 

reanimação, uso do tubo endotraqueal, adrenalina, surfactante, hemotransfusão e cesárea 

anterior (tabela 9); tais variáveis foram significativas na análise bivariada, porém na regressão 

apenas as variáveis internação na UTIN, reanimação e hemotransfusão foram significativas no 

modelo.  
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Tabela 9. Características da mortalidade infantil avaliadas no modelo de regressão logística. 

Aracaju/SE, março/2015 a setembro/2016. 

Variável Estimativa  Erro Padrão z Valor p 

Constante 1.219 1.141 1.069 0.2852 

Internação em UTIN -4.003 1.226 -3.265 0.0011* 

Reanimação 2.490 0.771 3.229 0.0012* 

Tubo endotraqueal -0.376 0.727 -0.516 0.6056 

Adrenalina 0.533 0.717 0.743 0.4572 

Surfactante 0.776 0.657 1.182 0.2372 

Hemotransfusão 2.178 0.578 3.766 0.0002* 

Local onde realizou o pré-natal 0.552 0.534 1.033 0.3015 

Cesariana anterior 0.438 0.287 1.527 0.1269 

 *p-valor significativo (p-valor < 5%). UTIN – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Na avaliação da assistência ao recém-nascido até o 6º dia de nascimento em ambiente 

hospitalar, associando com o risco de morte, a internação na UTIN se mostrou fator protetor 

para o óbito, provavelmente devido à prestação de uma assistência mais especializada ao 

recém-nascido em risco. Porém, dentre as demais variáveis que se mostraram significativas 

neste estudo, a reanimação, uso de tubo endotraqueal, uso de adrenalina, uso de surfactante e 

uso de hemotransfusão foram fatores que levaram a um risco maior de óbito, devido, 

principalmente, à gravidade do RN que necessita dessas intervenções.  

De acordo com Bittencourt e Gaíva (2014), esses fatores geralmente estão associados 

ao óbito neonatal, especialmente o precoce, pois resulta dos cuidados neonatais imediatos na 

sala de parto e em unidades de terapia intensiva neonatal, concordando com Kassar et al. 

(2013) quando afirmaram que a mortalidade durante o período neonatal é mais influenciada 

pelo cuidado prestado à mãe e à criança durante a gravidez e parto, enquanto a mortalidade no 

período pós-neonatal está mais relacionada ao status socioeconômico e, mais especificamente, 

à qualidade de vida. 

Ndelema et al. (2016) em estudo descritivo retrospectivo com recém-nascidos 

prematuros admitidos na UTIN de um hospital africano terciário, mostrou que, mesmo sem 

muitas condições tecnológicas e com recursos limitados, a assistência em UTIN foi fator 

protetor para a mortalidade neonatal, conseguindo bons resultados através da integração dos 

cuidados neonatais e obstétricos, com um forte sistema de referência para as mulheres em 

perigo de parto prematuro, a fim de atender todos os recém-nascidos prematuros em uma 

instalação especializada, em tempo hábil.  

Porém Kassar et al. (2013) encontraram que bebês admitidos na UTIN eram aqueles 

que tinham maior chance de morte, não estando de acordo com os resultados desta pesquisa. 

Destacaram que recém-nascidos brasileiros, quando admitidos na UTIN, são mais propensos a 

morrer, em comparação aos países desenvolvidos que possuem os mesmos problemas, 

sugerindo deficiências nos cuidados. Menos recursos, hospitais superlotados, deficiências em 

cuidados básicos e falta de profissionais treinados são as principais causas dessa 

dissimilaridade, sendo realidade, principalmente, das UTIN da rede pública de saúde. Assim, 

vários fatores podem estar relacionados à proteção ou não do recém-nascido na UTIN, como, 

por exemplo, entrada precoce na unidade, gravidade clínica, tempo de permanência e 

profissionais capacitados para prestar assistência de qualidade.  
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Kaboré et al. (2016) encontraram resultados semelhantes aos desta pesquisa relativo a  

reanimação, relacionada ao óbito, e constataram que os recém-nascidos reanimados estavam 

em maior risco de morte, principalmente os que nasceram com valores de escore de Apgar 

baixos. Estes resultados podem ser explicados por um estado muito grave dos recém-nascidos 

reanimados, falta de equipamentos adequados para reanimação e qualidade da assistência 

prestada pelos profissionais envolvidos.  

Lim et al. (2015) descobriram que a reanimação aumentou a mortalidade devido a 

problemas cardiorrespiratórios, e que estes ocorreram principalmente dentro de duas semanas 

após o nascimento, indicando que a reanimação pode desempenhar um papel maior na morte 

precoce por asfixia. O uso da epinefrina mostrou associação com a morte infantil na análise 

bivariada desse estudo, porém o uso dessa droga está diretamente relacionado à técnica de 

reanimação cardiopulmonar, podendo ser considerado um viés. 

 Bittencourt e Gaíva (2014), em estudo transversal e descritivo com óbitos neonatais, 

também encontraram associação para reanimação cardiopulmonar e intubação como fatores 

que podem favorecer ao óbito precoce, estando de acordo com os achados deste estudo, 

principalmente porque está fortemente relacionada à gravidade clínica do bebê; já a 

hemotransfusão e o uso de surfactante apresentaram associação estatística significativa como 

fator de proteção para a mortalidade na primeira semana de vida, contrapondo-se a esta 

pesquisa. Entretanto, o uso de surfactante é realizado rotineiramente em crianças com muito 

baixo peso, consequentemente com maior risco de hipoxemia, estando também associado à 

intubação endotraqueal, a qual é necessária para a utilização dessa droga (BRASIL, 2012). E, 

segundo Silva C. et al. (2014), o manejo inadequado do surfactante pode não repercutir na 

redução da mortalidade.  

Pôde-se constatar na avaliação das características da assistência ao recém-nascido em 

risco, pelo modelo de regressão logística, em relação à variável morte, que a intubação 

endotraqueal e o uso da epinefrina não mostraram significância com o óbito, podendo estar 

relacionados à técnica de reanimação cardiopulmonar, a qual se mostrou significante nas duas 

análises estatísticas; o uso de surfactante também não mostrou associação na regressão, 

provavelmente devido à associação do seu uso de rotina com recém-nascidos com muito 

baixo peso e prematuridade, além da associação direta com a intubação endotraqueal. 

Não foi observada influência dos fatores sociais (idade, escolaridade, quantidade de 

pessoas que reside na casa) na morte infantil, assim como o uso de drogas (tabaco, álcool e 

drogas ilícitas) e o tipo de parto. Welaga et al. (2013), em estudo prospectivo com gestantes e 

óbitos neonatais em uma região africana, também não identificaram significância entre status 
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sócio-econômico e mortalidade. A gravidez na adolescência, a situação conjugal insegura e a 

baixa escolaridade foram fatores preditores para óbitos neonatais na coorte da Pesquisa 

Nascer no Brasil, realizada por Lansky et al. (2014).  

Apesar da análise estatística desta pesquisa não ter identificado relação da idade das 

mães dos bebês em risco com o desfecho morte, alguns autores como Auger et al. (2014) 

realizaram um estudo prospectivo utilizando dados de óbitos até um ano de nascimento da 

Agência de Saúde Pública do Sistema Canadense de Vigilância Perinatal. Fizeram a análise 

usando a abordagem fetos em risco para avaliar as associações entre fatores de risco e 

natimortos pré-termo, e constataram que as idades maternas muito baixas e elevadas foram 

associadas a maior risco de óbito infantil em relação à idade intermediária; sendo que a idade 

avançada foi mais fortemente associada à morte fetal, enquanto a idade mais jovem foi mais 

fortemente associada à mortalidade tardia e pós-neonatal. 

No estudo de Stephens et al. (2016), fatores de risco como tabagismo materno, idade 

materna maior que 20 anos e desvantagem sócio-econômica se mostraram importantes para o 

óbito em menores de um ano. Apesar dessas variáveis não serem significativas para essa 

pesquisa, fatores ambientais, sociais e de serviços de saúde são passíveis de intervenções que 

poderiam reduzir futuras mortes de crianças. 

O tipo de parto não se mostrou significante para a mortalidade nesta pesquisa, porém, 

em estudo retrospectivo, Yego et al. (2013) identificaram  que, em comparação com o parto 

assistido ou por cesariana, a maioria das mortes maternas e neonatais precoces seguiram 

partos vaginais, porém Lansky et al. (2014) afirmaram que apesar dos partos no Brasil 

ocorrerem predominantemente em hospitais (98,4%), serem assistidos por médicos (88,7%) e 

terem elevada taxa de cesariana, chegando a 53,7% dos nascimentos em 2011 (MARANHÃO 

et al., 2012), os resultados são insatisfatórios se comparados a outras localidades no mundo 

que alcançaram coeficientes menores de mortalidade neonatal e infantil, possivelmente devido 

à baixa qualidade da assistência e utilização de práticas obsoletas e iatrogênicas (LANSKY et 

al., 2014). 

A presença de cesarianas anteriores nas genitoras de menores de um ano classificados 

em risco mostrou associação na análise bivariada com a morte em menores de um ano. Em 

revisão da Crochrane (DODD et al., 2013) de estudos clínicos randomizados realizados nos 

Estados Unidos, Austrália, Europa e América do Sul, demonstrou-se que existem benefícios e 

danos associados com o nascimento por cesariana repetitiva e parto vaginal após a cesariana, 

tanto para as mães quanto para os bebês. À medida que o número de partos por cesariana na 

mulher aumenta, ocorre a dificuldade de cirurgia devido a adesões e o risco de danos à bexiga 
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ou intestino no momento operatório, além do risco de ruptura uterina no trabalho de parto. 

Wen Shiwu et al. (2012), em estudo de análise dados de mortalidade infantil dos Estados 

Unidos, não encontraram associação estatística nos desfechos neonatais adversos com partos 

por cesárea de repetição, assim como D’Ercole et al. (2012), em estudo realizado na França, 

afirmaram que complicações neonatais são raras, independentemente do tipo de parto em caso 

de cesariana anterior. 

Em contrapartida, Chu et al. (2012), em estudo prospectivo com mulheres submetidas 

a cesariana realizado na África, avaliando os principais parâmetros associados à mortalidade 

materna e neonatal precoce, identificaram que a cesária anterior favorece futuras cesáreas 

potencialmente desnecessárias, trazendo risco para complicações, podendo levar à 

mortalidade materna e infantil; concordando com a revisão sistemática de  Lopez et al. (2012) 

que mostra que o risco de mortalidade perinatal, ventilação com máscara, asfixia perinatal, 

septicemia neonatal é aumentada quando comparado com a tentativa de parto vaginal, após 

cesariana  e cesariana programada após cesariana anterior. 

Foram também avaliadas as variáveis relacionadas às características do pré-natal e 

intercorrências clínico-obstétricas das genitoras. Observou-se que apenas o local onde foi 

realizado o pré-natal teve associação com a morte na análise bivariada. Ressalta-se que esse 

estudo identificou que a realização do pré-natal na capital, mesmo com mais recursos 

assistenciais, favoreceu à mortalidade dos bebês, sendo necessárias novas pesquisas para 

melhor avaliação dessa variável. Porém, na regressão logística, não houve significância. 

Entretanto, é válido concordar com Yego et al. (2014) quando afirmam que assistência ao pré-

natal de qualidade é necessária para prevenir, detectar e gerenciar as condições maternas 

durante a gravidez, evitando morbimortalidade materna e neonatal. 

Foi escolhido o desenho de estudo de coorte que está sujeito ao viés de informação em 

relação à coleta dos dados, os quais foram levantados por vários pesquisadores do mesmo 

grupo de pesquisa. Porém, esse problema foi minimizado pro meio da realização da 

conferência de todos os registros dos prontuários de cada recém-nascido e sua respectiva 

genitora participante desta pesquisa. 

Na seleção dos critérios para classificação do RN em risco, este estudo utilizou como 

base as características utilizadas por Pileggi et al. (2010) e Silva A. et al. (2014), em 

pesquisas que abordaram a definição de critérios de condição de risco de vida ao nascer, 

avaliando a mortalidade neonatal e a qualidade dos serviços de saúde prestados às genitoras e 

seus RN. Os autores utilizaram como indicador de morbidade neonatal, o Apgar no 5º min < 

7, o peso ao nascer < 1500g, porém Silva A. et al. (2014) considerou a idade gestacional < 32 
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semanas e não menor do que 30 semanas, como definido por Pileggi et al. (2010). Nesta 

pesquisa, concordou-se com ambos os estudos citados em relação à definição dos critérios dos 

indicadores Apgar e peso, mas a idade gestacional foi definida de acordo com o de Silva A. et 

al. (2014), por ser mais conservador, contribuindo para aumento do volume amostral desta 

pesquisa. 

A avaliação da mortalidade em menores de um ano contribuiu para fomentar a 

realização de novos estudos que contemplem novas análises desses fatores prognósticos 

encontrados, separando entre neonatal e pós-neonatal. Sendo também importante a 

identificação das causas de óbito em cada um desses dois grupos. 

Esta pesquisa proporcionou a identificação de fatores que podem levar à evolução de 

desfechos desfavoráveis em menores de um ano, portanto prevenir tais fatores por meio da 

melhoria na assistência à paciente na gravidez e parto, melhoria na assistência ao recém-

nascido no parto e pós-parto, com a realização de treinamento e educação continuada aos 

profissionais envolvidos em todas as fases dessa assistência, e organização das unidades que 

prestam essa assistência, melhorando a utilização dos recursos destinados ao cuidado da mãe 

e da criança, são ações que poderão ajudar na redução das mortes infantis. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Os fatores assistenciais pós-parto que revelaram associação com a morte foram 

hemotransfusão e reanimação, já a internação em unidade de terapia intensiva neonatal se 

mostrou fator protetor para o óbito infantil. 

 A morbidade materna, os fatores sociais e os hábitos de vida não influenciaram na 

mortalidade em menores de um ano.  
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APÊNDICE A- FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

              Near miss Neonatal           CASO                           CONTROLE 

            Near miss Materno                         Controle de?_________________________ 

Questionário Nº_____________ 

Maternidade:__________________________________________________________ 

 

ESTUDO SOBRE FATORES DE RISCO PARA NEAR MISS NEONATAL E 

MATERNO E AVALIAÇÃO DE ÓBITOS NEONATAIS EM MATERNIDADES DE 

ARACAJU 

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome do entrevistador: ______________________________________________________ 

2. RN de ___________________________________________________________________ 

3. Procedência da paciente: (Se veio de casa=1 / UBS=2 / UPA=3 / Clínica particular=4 / 

Centro de referência=5 / Hospital=6) 

                 Dia              Mês              Ano     

4. Data da Entrevista: 

                Dia           Mês          Ano     

5. Data da Internação: 



45 

                                          Dia            Mês          Ano  

6. Data do Parto: 

7. Número do Cartão SUS:                          Não se aplica:  

 

8. Número do Prontuário Hospitalar:           Não se aplica:  

 

9. Nome da paciente: __________________________________________________________                                                                             

(Nome completo, sem abreviaturas) 

10. Apelido:_______________________________________________ Não se aplica:  

11. R.G:_____________________________________   UF:_____________    

12. Endereço completo, sem abreviações:  

___________________________________________________________________________  

(Rua, Avenida, Travessa, Sitio, etc., e número) 

13. Bairro: ________________________________________ 

14. Município:______________________________   UF: _____________                    

15. Telefone(s) de Contato Fixo:___________________ e Celular______________________ 

16. Ponto de Referência:_______________________________________________________ 

17. Área (Urbana = 1 / Rural=2)  

18. Qual a Unidade de Saúde que a senhora frequenta?_______________________________ 

19. Qual o nome do agente de saúde que visita a sua casa?____________________________ 

20. Nome da mãe da paciente:___________________________________________________ 

21. Endereço da mãe da paciente:________________________________________________ 

22. Município da mãe da paciente:_______________________________________________ 
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23. Telefone da mãe da paciente:________________________________________________ 

                                                                                     Dia           Mês            Ano  

24. Data de nascimento da paciente (dd/mm/aa):      

25. Idade da paciente no parto:  

 

DADOS DE PRONTUÁRIO 

 

DADOS DA INTERNAÇÃO DA MÃE: 

         Dia            Mês           Ano     

26. Data da Internação: 

27. Local da internação no momento da admissão: (Enfermaria=1 / Pré-parto=2 / UTI=3 / 

Admissão =4 / Não especificado =5) 

28. Nº da Declaração de Óbito: (se óbito materno) 

 

 

DADOS RELATIVOS AO RECÉM-NASCIDO: 

29. O RN se internou na UTIN? (sim= 1, não= 2)                

 Dia            Mês           Ano 

30. Se sim, qual a data da internação do RN na UTIN:  

31. Nº do Prontuário Hospitalar do RN (caso o prontuário do RN não esteja anexado ao da 

genitora): 

32. Nº da Declaração de Nascido Vivo (DNV): (Copiar do prontuário) 
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33. Nº da Declaração de Óbito: (se óbito fetal ou neonatal)         

 

34. Sexo (Masculino= 1 / Feminino=2 / Indeterminado=3):                        

35. Peso ao Nascer (gramas): 

36. Comprimento ao Nascer (cm):                                               

37. Perímetro cefálico (cm): 

38. Apgar 1º min:                        

39. Apgar 5º min:            

           DIAGNÓSTICOS                                         (não preencher) 

40. _______________________________________________________ 

41. _______________________________________________________ 

42. _______________________________________________________ 

                           Semanas    /   Dias 

43.  Capurro (semana e dias): 

44. O RN foi reanimado (manobras PCR)? (sim= 1 / não= 2)  

45. Fez uso de oxigênio suplementar? (sim= 1, não= 2)                

46. Se sim, foi com o quê? (Máscara=1/ CPAP=2/ Capacete de oxigênio=3/ Não se aplica=0) 

47. Fez uso de tubo endotraqueal? (sim= 1, não= 2)                 

48. Fez uso de adrenalina? (sim= 1, não= 2)  

49. Fez uso de surfactante? (sim= 1, não= 2)  

50. Fez uso de cateterismo umbilical? (sim= 1, não= 2)  
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51. Fez uso de acesso venoso central? (sim= 1, não= 2) 

52. Fez uso de dissecção venosa? (sim= 1, não= 2) 

53. Fez uso de PICC? (sim= 1, não= 2) 

54. Fez uso de antibióticoterapia? (sim= 1, não= 2) 

55. Fez uso de hemotransfusão? (sim= 1, não= 2) 

56. Fez uso de nutrição parenteral? (sim= 1, não= 2) 

 

CRITÉRIOS DO RECÉM-NASCIDO PARA NEAR MISS NEONATAL (CASO): 

A. Idade gestacional ao nascer < 32s?                        Sim                       Não 

B. Muito baixo peso ao nascer (Peso <1500g)?         Sim                       Não  

C. Escore de Apgar aos 5 minutos de vida < 7 ?        Sim                       Não 

CASO - Se o RN apresentar 1 dos critérios acima: 

OBS: Marcar também na Folha de Identificação. 

DADOS RELATIVOS AO PARTO 

                                        Dia             Mês           Ano                                                        

57. Data do Parto:                                           

                                                 Hora              min 

58. Hora do nascimento: 

59. Nº de fetos (número): 

60. Tipo de parto (Normal=1 / Cesariana=2 / Fórceps=3): 

61. Se foi cesárea qual o motivo? (Escrever por extenso)______________________________ 



49 

62. Categoria de Internação (SUS=1 / Convênio=2 / Previdência pública=3 / Particular=4 / 

Complemento= 5 / Pacote=6): 

63. Bolsa Rota? (sim=1 / não=2) 

64. Amniotomia? (sim=1 / não=2)  

65. Uso de ocitocina durante o trabalho de parto? (sim=1 / não=2) 

66. Uso de misoprostol durante o trabalho de parto? (sim=1; não=2) 

67. Cardiotocografia? (sim=1 / não=2) 

 

 DADOS DO ÓBITO 

             Dia               Hora 

 68. Tempo de vida:          

69. Causa básica ________________________________________ 

Causas Associadas:  

70. ___________________________________________________ 

71. ___________________________________________________ 

72. ___________________________________________________ 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS DO NEAR MISS MATERNO (OMS):  

A. Perda de consciência > 12 horas?                           Sim                           Não 

B. Perda de consciência e ausência de pulso?             Sim                            Não  

C. Icterícia na presença de pré-eclâmpsia?                 Sim                            Não 
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D. Convulsões não controladas?                                 Sim                            Não 

E. Oligúria não responsiva a fluídos e diuréticos?     Sim                            Não  

F. Frequência respiratória > 40 ou < 6/min?              Sim                            Não 

G. Cianose aguda?                                                      Sim                            Não 

H. Gasping?                                                                Sim                            Não  

I. Choque?                                                                  Sim                            Não 

J. Distúrbio da coagulação?                                       Sim                            Não 

L. Acidente Vascular Cerebral?                                 Sim                            Não  

 

CRITÉRIOS LABORATORIAIS DO NEAR MISS MATERNO (OMS): 

A. Saturação de O2 < 90% por mais de 60 min?         Sim                         Não 

B. PaO2/FiO2 < 200mmHg?                                        Sim                        Não  

C. Bilirrubina > 6,0 mg/dl?                                          Sim                         Não 

D. Trombocitopenia aguda (< 50.000)?                       Sim                         Não 

E. Perda de consciência e presença de glicose e cetoácidos na urina?   Sim                   Não 

F. Lactato > 5?                                                           Sim                            Não 

G. PH < 7,1?                                                              Sim                           Não 

H. Creatinina >= 3,5 mg/dl?                                       Sim                           Não  

CRITÉRIOS DE MANEJO DO NEAR MISS MATERNO (OMS): 

A. Uso contínuo de drogas vasoativas?                  Sim                       Não 
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B. Histerectomia após infecção ou hemorragia?    Sim                       Não  

C. Transfusão >= 5 unidades de hemácias?           Sim                        Não 

D. Diálise por insuficiência renal aguda?              Sim                        Não 

E. Intubação e ventilação por >= 60 min, não relacionada à anestesia?    Sim                 Não 

F. Ressuscitação Cardiopulmonar?          Sim                         Não 

 

FORMULÁRIO 

     

DADOS DA MÃE 

73. Situação Conjugal (Solteira= 1 / Consensual= 2 / Viúva = 3 / Separada=4):  

74. Como você considera sua cor? (Branco=1 / Preto=2 / Pardo, mulato, moreno=3 / 

Amarelo, ocidental=4 / Indígena=6 / Outros=7)  

75. Segundo sua observação, qual a cor da entrevistada? (Branco=1 / Preto=2 / Pardo, 

mulato, moreno=3 / Amarelo, ocidental=4 / Indígena=6 / Outros=7) 

76. Você frequentou a escola? (sim= 1 / não=2) 

77. Você ainda vai à escola? (sim= 1 / não=2) 

78. Até que série você completou? _________________                     (NÃO PREENCHER) 

                                                       (Especificar série e nível por extenso) 

79. Com que idade você teve sua primeira menstruação? (anos) 

80.  Com que idade você iniciou atividade sexual? (anos) 

81. Antes de engravidar, estava usando algum método anticoncepcional? (sim=1 / não=2 )        

82. Se sim, qual método? (escrever por extenso) ____________________________________ 
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83. Se estava usando, por que você acha que engravidou? (Parou de usar=1 / Método 

falhou=2 / Uso incorreto=3 / Não sabe=4 / Outro =5 / Não se aplica = 0) 

84. Quantas gestações você já teve? (número) 

85. Quantos nascidos vivos? (número) 

86. Quantos abortos? (número) 

87. Quantos natimortos? (número) 

88. Quantas gestações gemelares? (número) 

89. Quantas cesáreas anteriores? (número) 

 

DADOS RELATIVOS À RENDA  

90. Ocupação atual:___________________________________________________________ 

91. Situação do trabalho (Do lar = 0 / Empregado com carteira=1 / Empregado sem 

carteira=2 / autônoma= 3 / Proprietária= 4 / Desempregado=5 / Aposentado=6 / Estudante 

= 7 / Funcionário público=8 / Informação prejudicada=9):                         

92. Qual o número de pessoas na casa? (número) 

93. Qual a renda familiar? (R$, em salários mínimos - menos que 1 SM =1; 1 a menos de 3 

SM =2; 3 a  menos de 5 SM=3; 5 a menos de 10 SM =4; 10 ou mais SM ou =5) 

94. Quantas pessoas contribuem para a renda familiar? (número)                       

95. Quem é a pessoa que mais contribui? (Pai=1 / Mãe=2 / Avô(a)=3 / Irmão(a)= 4 / 

Outro=5) 

96. A família recebe algum tipo de auxílio governamental ou não? (Bolsa família=1/ BPC=2 / 

Auxílio temporário=3/ Aposentadoria=4/ Pensão=5/ Mais de um auxílio=6/ Não recebe=0) 

Dados relativos à renda segundo a ABEP: 
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97. Posse de itens: 

A. Televisão em cores (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4)  

B. Rádio (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4)  

C. Banheiro (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4) 

D. Automóvel (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4) 

E. Empregada Mensalista (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4) 

F. Máquina de Lavar (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4) 

G. Vídeo Cassete e/ou  DVD (Nenhum =0 / Um = 1 / Dois =2 / Três =3 / Quatro =4) 

98. Qual o grau de instrução do chefe da família?____________________________________ 

                                                                                        (Especificar série e nível por extenso) 

 

DADOS RELATIVOS À GESTAÇÃO 

                                                               Dia           Mês             Ano                 

99. Data da última menstruação? 

100. Fez pré-natal? (sim= 1 / não= 2) 

101. Em qual município fez o pré-natal?_______________                    (NÃO PREENCHER) 

102. Com quantas semanas de gestação iniciou o pré-natal? (número/ não se aplica=00) 

103. Número de consultas realizadas no Pré-natal (número / não se aplica=00): 

104. Por quem foi assistida no Pré-Natal? (Enfermeira=1 / Médico PSF=2 / Obstetra =3 / 

Enfermeiro e Médico PSF =4 / Enfermeiro, Médico PSF e Obstétra =5 / Enfermeiro e 

Obstétra= 6 / Não se aplica=0)  

105. Intervalo interpartal: anos (Primigesta / 1ano / < 2anos / 2anos / > 2 anos / 

3anos):________________________________ 
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106. Como fez o pré-natal? (SUS=1 / Convênio=2 / Previdência pública estadual=3 / 

Particular=4 / Não se aplica=0) 

107. Você recebeu alguma orientação sobre aleitamento materno no pré-natal? (sim=1 / 

não=2) 

108. Se recebeu quem fez está orientação? (Enfermeira=1 / Médico PSF=2 / Obstetra=3 / 

Enfermeira e médico PSF=4 / Enfermeiro, Médico PSF e Obstétra =5 / Enfermeiro e 

Obstétra= 6 / Agente comunitário de saúde =6 / Não se aplica=0) 

109. Você tem o cartão da gestante? (sim=1 / não=2) 

110. O médico desta maternidade viu o cartão da gestante? (sim=1 / não=2 / não sabe=8 / 

não se aplica=0) 

111. Você fumou durante a gravidez? (sim=1 / não=2) 

112. Quantos cigarros você fumou, por dia, até o 5º mês? (número) 

113. Quantos cigarros você fumou, por dia, após o 5º mês? (número) 

114. Você tomou bebida alcoólica durante a gravidez? (sim=1 / não=2) 

115. Se sim, qual a frequência? (Todo dia=1 / 2x p/semana ou mais=3 / Menos de 2x p/ 

semana=2 / Não se aplica =0)  

116. Você faz uso de alguma droga? (sim= 1, não= 2) 

117. Se sim, qual?___________________________________________________________  

118. Qual a freqüência? (Todo dia=1 / 2x p/semana ou mais=3 / Menos de 2x p/ semana=2 

/ Não se aplica =0) 

119. Apresentava alguma doença antes da gestação? (sim=1 / não=2) 

120.Qual (is)?________________________________________________________________ 

121. Intercorrência clínico obstétrica em gestação anterior. (sim=1 / não=2) 
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122. Qual (is)?_______________________________________________________________        

123. Intercorrência clínico obstétrica em gestação atual. (sim=1 / não=2) 

124. Qual (is) ? ______________________________________________________________ 

125. Medicamentos usados durante a gravidez (exceto vitaminas, ácido fólico e sulfato 

ferroso): (Anotar o nome por extenso) 

A. _______________________________________________________________________ 

B.________________________________________________________________________ 

C.________________________________________________________________________ 

126. Usou medicamento controlado? (sim =1 / não=2) 

127. Se sim, qual a frequência? (Todo dia=1 / 2x p/semana ou mais=3 / Menos de 2x p/ 

semana=2 / Não se aplica =0)  

128. Usou corticóide (celestone soluspan) durante a gravidez? (sim= 1 / não= 2) 

 

DADOS RELATIVOS AO PARTO.  

129. Seu filho foi colocado no seio (PARA AMAMENTAR) na sala de parto? (sim =1 / 

não=2) 

130. Precisou apertar a barriga durante o parto? (Manobra de Kristeller) (sim=1 / não=2) 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária de uma grande pesquisa que 

será realizada no período de um ano em quatro maternidades de Aracaju – “Fatores de risco 

para near miss neonatal em maternidades de Aracaju-SE você quiser participar, assine ao final 

do documento. Você não é obrigada a participar e a qualquer hora pode desistir. Se não quiser 

participar não terá nenhum prejuízo na relação com as pesquisadoras e com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam os telefones das pesquisadoras 

responsáveis, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação. 

O objetivo desta pesquisa é identificar a prevalência dos óbitos fetais e neonatais entre 

pacientes com near miss materno e os fatores associados a esse desfecho, assim como avaliar 

os casos de near miss neonatal e os óbitos neonatais no período de um ano. Para participar da 

pesquisa, você deverá responder ao questionário de acordo com o orientado. 

Sua participação será importante para avaliarmos a assistência prestada e os fatores 

que levaram a esse desfecho, a fim de que se evite futuras complicações. Não será realizada 

nenhuma cobrança e também não será realizado nenhum pagamento pela sua participação.  

 As informações a respeito dessa pesquisa serão publicadas em periódicos científicos 

(revistas na área de enfermagem e medicina). Apenas os resultados serão divulgados, 

preservando a identidade da paciente. 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ____________________________________ 

              CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,__________________________________________________________________

______, declaro que li as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado 

pela pesquisadora dos procedimentos que serão utilizados, benefícios, custo/reembolso dos 

participantes, confidencialidade da pesquisa, concordando ainda em participar da pesquisa. 

Foi-me garantido que posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 

qualquer penalidade. Declaro que autorizo a utilização dos dados do meu prontuário e do 

prontuário de meu filho.  Declaro ainda que recebi uma cópia desse Termo de Consentimento. 

LOCAL E DATA:  Aracaju, _______ de ________________, do  ano_________ . 

         ______________________________________________________ 

(Assinatura do participante ou responsável por extenso) 

Telefones das Responsáveis: Daniele (91270332); Lilian (99640004); Thais (98117647) 
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APÊNDICE C – MANUAL DE COLETA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Fatores de risco para near miss neonatal em Maternidade de Alto Risco em Aracaju 

 

 

I. OBSERVAÇÕES GERAIS 

Serão entrevistadas as mães que derem à luz a crianças que tiveram um critério de near 

miss neonatal ou near miss materno, no período do estudo, residentes no estado de Sergipe e 

que pariram na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. 

1. Ao chegar na enfermaria / apartamento, identificar-se, solicitar o consentimento da 

mãe para a entrevista, salientando a importância da mesma e garantindo que o anonimato será 

preservado. Leia o termo de consentimento e caso ela concorde, deverá assinar o termo. 

2. Quando por não consentimento da entrevistada ou qualquer outro motivo, a entrevista 

não for realizada, anotar no formulário a recusa ou motivo do não preenchimento e colher os 

dados disponíveis da criança e da mãe diretamente do prontuário, entrando em contato 

imediatamente com as responsáveis pela pesquisa: Daniele, Lílian ou Thais. 

3. É fundamental não deixar nenhum item sem preenchimento. 

4. A conferência do formulário deverá ser feita logo após o preenchimento. 

5. Chamar sempre a atenção a qual período se referem as questões (antes ou durante a 

gestação, referente ao pai/mãe, etc.)  

6. Para todas as questões: 

 O entrevistador deverá se empenhar para evitar que o entrevistado deixe de responder 

alguma questão sem, contudo, induzi-lo à resposta; 

 Se a pergunta não for pertinente (ex: número de consultas no pré-natal, quando a 

pergunta anterior ela respondeu que não fez pré-natal), escrever: NÃO SE APLICA ou 

preencher os quadrados com o número “0”; 

 Se a entrevistada se recusar a responder a algum item ou a informação não for obtida, 

escrever no item: PREJUDICADO ou preencher as quadrados com o número “9”. 
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II. NORMAS PARA O PREENCHIMENTO 

Near miss neonatal: verificar se o RN se enquadra em um dos critérios de inclusão do near 

miss neonatal e marcar com X se for caso. 

CASO - Você irá preencher o quadrado com um “X” se a entrevista for com uma mulher que 

se enquadre no fato em si estudado (near miss neonatal). Conforme os seguintes critérios: 

a.  Idade gestacional ao nascer < 32s                       

b.  Muito baixo peso ao nascer (Peso <1500g)         

c.  Escore de Apgar aos 5 minutos de vida < 7 

CONTROLE – Você irá preencher o quadro com um “X” se a entrevista for com uma mulher 

que se enquadre no controle. Obedecendo as seguintes particularidades: 

a. RN do mesmo sexo do caso 

b. Não ser gemelar 

c. Todo RN com IG > ou igual a 37s e menor que 42s 

d. Todo RN com peso > ou igual a 2500g e Adequado para a Idade Gestacional (ver 

gráfico abaixo). 

e. Todo RN com Apgar > ou igual 7 no 1º e 5º min. 

f. Todo RN sem intercorrências (malformações, venóclise, fototerapia, hipoglicemia). 

 

Near miss materno: verificar se a mãe se enquadra em um dos critérios de inclusão do near 

miss materno e marcar um X em caso posivito. Se a mãe não puder responder a entrevista no 

momento, realizar a entrevista com um familiar próximo da mulher e AVISAR as mestrandas. 



59 

 

CRITÉRIOS DO NEAR MISS MATERNO (OMS):  

Esses critérios serão a base de  inclusão da Mãe com NEAR MISS MATERNO nesta 

pesquisa. Você deverá responder a cada uma dessas questões COM BASE NO 

PRONTUÁRIO (essas informações você encontrará somente no prontuário),  se  UMA 

resposta for POSITIVA. A mãe será near miss materno. 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS DO NEAR MISS MATERNO (OMS):  

A. Perda de consciência > 12 horas?                         Sim                           Não 

B. Perda de consciência e ausência de pulso?           Sim                           Não  

C. Icterícia na presença de pré-eclâmpsia?               Sim                            Não 

D. Convulsões não controladas?                               Sim                            Não 

E. Oligúria (<25ml/hr) não responsiva a fluídos e diuréticos?   Sim          Não  

F. Frequência respiratória > 40 ou < 6/min?            Sim                            Não 

G. Cianose aguda?                                                   Sim                             Não 

H. Gasping?                                                             Sim                             Não  

I. Choque?                                                               Sim                             Não 

J. Distúrbio da coagulação?                                     Sim                             Não 

L. Acidente Vascular Cerebral?                               Sim                            Não  

 

CRITÉRIOS LABORATORIAIS DO NEAR MISS MATERNO (OMS): 

A. Saturação de O2 < 90% por mais de 60 min?        Sim                         Não 

B. PaO2/FiO2 < 200mmHg?                                       Sim                         Não  

C. Bilirrubina > 6,0 mg/dl?                                         Sim                         Não 

D. Trombocitopenia (Plaquetas) aguda (< 50.000)?   Sim                         Não 

E. Perda de consciência e presença de glicose e cetoácidos na urina? SIM NAO 

F. Lactato > 5?                                                             Sim                          Não 

G. PH < 7,1?                                                                Sim                          Não 

H. Creatinina >= 3,5 mg/dl?                                        Sim                          Não  

 

CRITÉRIOS DE MANEJO DO NEAR MISS MATERNO (OMS): 

A. Uso contínuo de drogas vasoativas (Noradrenalina, Dopamina, Dobutamina)? Sim     Não 

B. Histerectomia após infecção ou hemorragia?          Sim                         Não  

C. Transfusão >= 5 unidades de hemácias?                 Sim                          Não 
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D. Diálise por insuficiência renal aguda?                    Sim                          Não 

E. Intubação e ventilação por >= 60 min não relacionada à anestesia? SIM NAO 

F. Ressuscitação Cardiopulmonar?                              Sim                          Não 

 

Questionário nº Este número já será entregue preenchido para você, isso porque o controle 

dos formulários da entrevista serão centralizados nas mestrandas (Daniele, Lilian e Thais) 

 Nome da instituição: anotar o nome da maternidade. 

 

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome do entrevistador: Anotar o seu nome, no espaço correspondente, antes de iniciar o 

preenchimento. 

2. RN de :  Anotar o nome completo da mãe do RN, sem abreviaturas. 

3. Procedência da paciente: (Se veio de casa=1 / UBS( Unidade Básica de Saúde)=2 / UPA( 

Unidade de Pronto Atendimento)=3 / Clínica particular=4 / Centro de referência=5 / 

Hospital=6) anotar o número correspondente no quadrado ao lado           

4. Data da Entrevista: colocar a data da entrevista preenchendo dia, mês e ano no quadrado 

correspondente. 

5. Data da Internação: colocar a data da internação preenchendo dia, mês e ano no quadrado 

correspondente. 

6. Data do Parto: colocar a data do parto preenchendo dia, mês e ano no quadrado 

correspondente. 

7. Número do Cartão SUS: colocar o número do cartão do SUS no quadrado correspondente, 

caso não haja preencher com um X no quadrado “não se aplica”. 

8. Número do Prontuário Hospitalar: preencher no quadrado correspondente o número do 

prontuário hospitalar, ele pode estar expresso em cada folha de evolução, ou na folha de 

internação. Caso não haja preencher com um X no quadrado “não se aplica”. 

9. Nome da paciente: preencher o nome completo da entrevistada, não abreviando nenhum 

sobrenome. 

10. Apelido: preencher o apelido da paciente sem abreviação, quando não for referido. Caso 

não haja preencher com um X no quadrado “não se aplica”. 

11. R.G, UF:  Anotar o número do registro de identidade e o estado da federação.   

12. Endereço completo, sem abreviações: preencher sem abreviação. Perguntar para paciente 

o endereço que realmente ela reside. 

13. Bairro: Anotar o bairro onde a entrevistada reside. 
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14. Município, UF: Anotar por extenso o nome do município de residência da entrevistada. 

15. Telefone(s) de Contato Fixo e Celular: anotar os números de telefones, se a mesma 

possuir mais de um, anotar todos. 

16. Ponto de Referência: Anotar o ponto de referência para encontrar com maior facilidade a 

residência. 

17. Área (Urbana = 1 / Rural=2) anotar o número correspondente no quadrado. 

18. Qual a Unidade de Saúde que a senhora freqüenta?  Anotar o nome da Unidade de saúde 

que a entrevistada freqüenta, se não souber o nome, anotar bairro, ponto de referencia, 

município. 

19. Qual o nome do agente de saúde que visita a sua casa? Anotar o nome do agente de saúde 

que visita a casa da entrevistada, se não souber, transcrever a fala da entrevistada. Por 

exemplo: “nunca passou ninguém na minha casa”. 

20. Nome da mãe da paciente: Anotar o nome da mãe da paciente, sem abreviatura de nenhum 

nome ou sobrenome. 

21. Endereço da mãe da paciente: preencher o endereço completo, sem abreviação.  

22. Município da mãe da paciente: Anotar por extenso o nome do município de residência da 

mãe da entrevistada. 

23. Telefone da mãe da paciente: Anotar o telefone da mãe da entrevistada fixo e celular. 

24. Data de nascimento da paciente (dd/mm/aa): colocar a data de nascimento da entrevistada, 

preenchendo dia, mês e ano no quadrado correspondente. 

25. Idade da paciente no parto: anotar a idade da paciente no parto, conferir se o que ela relata 

condiz com a data de nascimento. 

 

 

DADOS DE PRONTUÁRIO 

 

DADOS DA INTERNAÇÃO: 

26. Data da Internação da mãe: colocar a data de internação, preenchendo dia, mês e ano no 

quadrado correspondente. 

27. Local da internação no momento da admissão: (Enfermaria=1 / Pré-parto=2 / UTI=3 / 

Admissão =4 / Não especificado =5) anotar o número correspondente no quadrado. 

28. Nº da Declaração de Óbito (se óbito materno): Anotar o número da declaração de óbito 

nos quadrados correspondentes. 
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DADOS RELATIVOS AO RECÉM-NASCIDO. 

29. O RN se internou na UTIN (UTI neonatal)?  Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado. 

30. Se sim, qual a data da internação do RN na UTIN: colocar a data da internação na UTIN 

preenchendo dia, mês e ano no quadrado correspondente.          

31. Nº  do Prontuário Hospitalar: preencher no quadrado correspondente o número do 

prontuário hospitalar, ele pode estar expresso em cada folha de evolução, ou na folha de 

internação (caso o prontuário do RN não esteja anexado ao da genitora). 

32. Nº da Declaração de Nascido Vivo (DNV) (Copiar do prontuário): Anotar o número da 

declaração de nascidos vivos conforme está no prontuário. 

33. Nº da Declaração de Óbito: (se óbito fetal ou neonatal): Anotar o número da declaração 

de óbito nos quadrados correspondentes  

34. Sexo (Masculino= 1 / Feminino=2 / Indeterminado=3): anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado           

35. Peso ao Nascer (gramas): Anotar o peso do RN, conforme o registrado no prontuário, 

nos quadrados correspondentes. 

36. Comprimento ao Nascer (cm): Anotar o comprimento em cm do RN, conforme o 

prontuário.                                           

37. Perímetro cefálico (cm): Anotar o perímetro cefálico (PC) do RN, conforme o prontuário. 

38. Apgar 1º min: Anotar o valor do Apgar do1 min      

39. Apgar 5º min: Anotar o valor do Apgar do 5 min        

 

                                            DIAGNÓSTICOS                                               (não preencher) 

 

40. __________________________________________________________ 

41. __________________________________________________________ 

42. __________________________________________________________ 

Anotar nestes espaços os diagnósticos médicos relacionados a(s) doença (s) do RN,  que se 

encontram no prontuário, não preencher os quadrados ao lado, pois os mesmos serão 

preenchidos posteriormente.                                                    

43.  Capurro (semana e dias): anotar o capurro, no quadrado correspondente, conforme 

registrado no prontuário. (Capurro é a idade gestacional depois do nascimento). 

44. O RN foi reanimado (manobras PCR)? (sim= 1 / não= 2) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.         
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45. Fez uso de oxigênio suplementar? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado. 

46. Se sim, foi com o quê? (Máscara=1 / CPAP=2 / Capacete de oxigênio=3) Anotar o 

número correspondente no quadrado ao lado. 

47. Fez uso de tubo endotraqueal? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado. 

48. Fez uso de adrenalina? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no quadrado 

ao lado.         

49. Fez uso de surfactante? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no quadrado 

ao lado.        

50. Fez uso de cateterismo umbilical? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.      

51. Fez uso de acesso venoso central? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

52. Fez uso de dissecção venosa? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

53. Fez uso de PICC? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no quadrado ao 

lado.  

54. Fez uso de antibióticoterapia? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

55. Fez uso de hemotransfusão? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado se o RN foi submetido a transfusão sanguínea.          

56. Fez uso de nutrição parenteral? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

 

CRITÉRIOS DO RECÉM-NASCIDO PARA NEAR MISS NEONATAL (CASO): 

Esses critérios serão a base de  inclusão do RN nesta pesquisa, você deverá responder a 

cada uma dessas questões e se apenas UMA resposta POSITIVA. O RN será o CASO. 

A. Idade gestacional ao nascer < 32s?                       Sim                        Não 

B. Muito baixo peso ao nascer (Peso <1500g)?         Sim                       Não  

C. Escore de Apgar aos 5 minutos de vida < 7 ?        Sim                       Não 

CASO - Se o RN apresentar 1 dos critérios acima – 

OBS: Marcar também na Folha de Identificação. 
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DADOS RELATIVOS AO PARTO 

57. Data do Parto: preencher a data do parto preenchendo dia, mês e ano no quadrado 

correspondente.  

58. Hora do nascimento: preencher a hora do nascimento, conforme o quadrado 

correspondente. 

59. Nº de fetos (número): Preencher o número de fetos correspondentes ao parto. Por 

exemplo: gemelar, trigêmeos, quadrigêmios. Colocar o número no quadrado indicado. 

60. Tipo de parto (Normal=1 / Cesariana=2 / Fórceps=3): anotar o número correspondente 

no quadrado ao lado.  

61. Se foi cesárea qual o motivo? (Escrever por extenso)___________________________ 

62. Categoria de Internação (SUS=1 / Convênio=2 / Previdência pública(IPES)=3 / 

Particular=4 / Complemento= 5 / Pacote=6): anotar o número correspondente no quadrado 

ao lado.  

63. Bolsa Rota (Ruptura espontânea da bolsa amniótica) (sim=1 / não=2): anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

64. Amniotomia (Ruptura artificial da bolsa amniótica) (sim=1 / não=2): anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

65. Uso de ocitocina? (sim=1 / não=2) anotar o número correspondente no quadrado ao 

lado. 

66. Uso de misoprostol? (sim=1; não=2) anotar o número correspondente no quadrado ao 

lado.  

67. Cardiotocografia? (sim=1 / não=2) anotar o número correspondente no quadrado ao 

lado se este exame foi realizado.          

 

 DADOS DO ÓBITO  

68. Tempo de vida: Preencher o tempo de vida do RN em dias e horas no quadrado 

correspondente. 

69. Causa básica: Preencher a causa básica do óbito (certidão de óbito, prontuário). 

Causas Associadas: 

 70. Preencher a causa associada do óbito (certidão de óbito, prontuário).  

 71. Caso haja mais de uma causa associada (ou preencher NÃO SE APLICA). 

 72. Caso haja mais de duas causas associadas (ou preencher NÃO SE APLICA). 

 

CRITÉRIOS DO NEAR MISS MATERNO (OMS):  
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Esses critérios serão a base de  inclusão da Mãe com NEAR MISS MATERNO nesta 

pesquisa. Você deverá responder a cada uma dessas questões COM BASE NO 

PRONTUÁRIO (essas informações você encontrará somente no prontuário),  se  UMA 

resposta for POSITIVA. A mãe será near miss materno. 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS DO NEAR MISS MATERNO (OMS):  

A. Perda de consciência > 12 horas?                         Sim                           Não 

B. Perda de consciência e ausência de pulso?           Sim                            Não  

C. Icterícia na presença de pré-eclâmpsia?                Sim                            Não 

D. Convulsões não controladas?                                Sim                            Não 

E. Oligúria (< 25 ml/h) não responsiva a fluídos e diuréticos?   Sim          Não  

F. Frequência respiratória > 40 ou < 6/min?              Sim                            Não 

G. Cianose aguda?                                                      Sim                            Não 

H. Gasping?                                                                Sim                            Não  

I. Choque?                                                                  Sim                            Não 

J. Distúrbio da coagulação?                                        Sim                           Não 

L. Acidente Vascular Cerebral?                                 Sim                            Não  

 

CRITÉRIOS LABORATORIAIS DO NEAR MISS MATERNO (OMS): 

A. Saturação de O2 < 90% por mais de 60 min?         Sim                           Não 

B. PaO2/FiO2 < 200mmHg?                                        Sim                           Não  

C. Bilirrubina > 6,0 mg/dl?                                           Sim                          Não 

D. Trombocitopenia (Plaquetas) aguda (< 50.000)?     Sim                          Não 

E. Perda de consciência e presença de glicose e  cetoácidos na urina? SIM NAO 

F. Lactato > 5?                                                              Sim                           Não 

G. PH < 7,1?                                                                 Sim                           Não 

H. Creatinina >= 3,5 mg/dl?                                         Sim                           Não  

 

CRITÉRIOS DE MANEJO DO NEAR MISS MATERNO (OMS): 

A. Uso contínuo de drogas vasoativas (Noradrenalina, Dopamina, Dobutamina)?  Sim    Não 

B. Histerectomia após infecção ou hemorragia?         Sim                           Não  

C. Transfusão >= 5 unidades de hemácias?                 Sim                           Não 

D. Diálise por insuficiência renal aguda?                    Sim                           Não 

E. Intubação e ventilação por >= 60 min não relacionada à anestesia?   Sim       Não 
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F. Ressuscitação Cardiopulmonar?         Sim                 Não 

 

 

FORMULÁRIO 

     

DADOS DA MÃE 

73. Situação Conjugal (Solteira= 1 / Consensual= 2 / Viúva = 3 / Separada=4). Anotar o 

número correspondente no quadrado ao lado. 

74. Como você considera sua cor (Branco=1 / Preto=2 / Pardo, mulato, moreno=3 / 

Amarelo, ocidental=4 / Indígena=6 / Outros=7). Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado. 

75. Segundo sua observação, qual a cor da entrevistada? (Branco=1 / Preto=2 / Pardo, 

mulato, moreno=3 / Amarelo, ocidental=4 / Indígena=6 / Outros=7) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado. 

76. Você frequentou a escola? (sim= 1 / não=2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado. 

77. Você ainda vai à escola? (sim= 1 / não=2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

78. Até que série você completou? Especificar série e nível por extenso e                         NÃO 

PREENCHER quadrado ao lado, ele será preenchido posteriormente.                                                        

79. Com que idade você teve sua primeira menstruação? (anos) anotar a idade relatada no 

quadrado correspondente. 

80.  Com que idade você iniciou atividade sexual? (anos) Anotar a idade relatada no quadrado 

correspondente. 

81. Antes de engravidar, estava usando algum método anticoncepcional? (sim=1 / não=2 )     

Anotar o número correspondente no quadrado ao lado. 

82. Se sim, qual método? (escrever por extenso) escrever o método por extenso. 

83. Se estava usando, por que você acha que engravidou? (Parou de usar=1 / Método 

falhou=2 / Uso incorreto=3 / Não sabe=4 / Outro =5 / Não se aplica = 0) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado. 

84. Quantas gestações você já teve? (número) Anotar o número relatado no quadrado 

correspondente. 

85. Quantos nascidos vivos? (número) Anotar o número relatado no quadrado correspondente. 
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86. Quantos abortos (IG menor que 20 sem ou peso < 500g.)? (número) Anotar o número 

relatado no quadrado correspondente. 

87. Quantos natimortos (Feto que nasceu morto)? (número) Anotar o número relatado no 

quadrado correspondente. 

88. Quantas gestações gemelares? (número) Anotar o número relatado no quadrado 

correspondente. 

89. Quantas cesáreas anteriores? (número) Anotar o número relatado no quadrado 

correspondente. 

 

DADOS RELATIVOS À RENDA  

90. Ocupação atual: escrever por extenso a ocupação relatada. 

91. Situação do trabalho (Do lar = 0 / Empregado com carteira=1 / Empregado sem 

carteira=2 / autônoma= 3 / Proprietária= 4 / Desempregado=5 / Aposentado=6 / 

Estudante = 7 / Funcionário público=8 / Informação prejudicada=9). Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado           

92. Qual o número de pessoas na casa? (número) Anotar o número no quadrado 

correspondente. 

93. Qual a renda familiar? (R$, em salários mínimos - menos que 1 SM =1; 1 a menos de 3 

SM =2; 3 a  menos de 5 SM=3; 5 a menos de 10 SM =4; 10 ou mais SM ou =5) anotar o 

número correspondente no quadrado ao lado.           

94. Quantas pessoas contribuem para a renda familiar? (número) Anotar o número relatado 

no quadrado correspondente.                

95. Quem é a pessoa que mais contribui? (Pai=1 / Mãe=2 / Avô(a)=3 / Irmão(a)= 4 / 

Outro=5)  Anotar o número correspondente no quadrado ao lado. 

96. A família recebe algum tipo de auxílio governamental? (Bolsa família=1 / BPC (Benefício 

Prestação Continuada – benefício assistencial por idade e deficiência)=2 / Auxílio 

temporário (por doença, salário maternidade, acidente de trabalho e reclusão – auxilio para 

família de presidiário)=3 / Aposentadoria=4 / Pensão=5 /Mais de um auxílio=6 / Não 

recebe= 0)  Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.        

 

DADOS RELATIVOS À RENDA SEGUNDO A ABEP 

97. Posse de itens: 

a. Televisão em cores (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 

b. Rádio (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 
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c. Banheiro (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 

d. Automóvel (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 

e. Empregada mensalista (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 

f. Máquina de lavar (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 

g. Vídeo cassete ou DVD (nenhum = 0/ um = 1/ dois = 2/ três = 3/ quarto = 4) 

98. Grau de instrução do chefe da família: deverá ser o informado pela paciente. (Especificar 

série e nível por extenso).  

 

DADOS RELATIVOS À GESTAÇÃO 

99. Data da última menstruação? Anotar dia, mês e ano. Se ela não souber o dia exato anotar a 

data conforme esquema: dia 5 para início do mês, dia 15 para meio do mês e dia 25 para final 

do mês. Escrevendo ao lado a palavra PREJUDICADO. Se ela não souber nem o mês anotar 

PREJUDICADO sem escrever data. Se tiver o cartão da gestante verificar a data da mesma. 

100. Fez pré-natal ? (sim= 1 / não= 2) Anotar o número correspondente no quadrado ao 

lado. 

101. Em qual município fez o pré-natal? Anotar por extenso o nome do município que a 

entrevistada fez o pré-natal.    E NÃO PREENCHER os quadrados indicados pois eles serão 

preenchidos posteriormente. 

102. Com quantas semanas de gestação iniciou o pré-natal? (número / não se aplica = 00) 

Anotar o número correspondente as semanas de gestação, se a mãe referir em meses, 

multiplicar este número por 4 e anotar o número correspondente. Se ela não fez pré-natal 

anotar 00 no quadrado correspondente. 

103. Número de consultas realizadas no Pré-natal (número / não se aplica=00). Anotar o 

número correspondente. Se não fez pré-natal, anotar NÃO SE APLICA=00. Se a gestante não 

soube informar, verificar no cartão da gestante (se tiver disponível). (Tentar obter o número 

sem induzir á resposta da mulher). 

104. Por quem foi assistida no Pré-Natal (Enfermeira=1 / Médico PSF=2 / Obstetra =3 / 

Enfermeira e Médico PSF =4 / Enfermeira,  Médico PSF e Obstetra =5 / Enfermeira e 

Obstetra = 6 / Não se aplica=0. Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.      

105. Intervalo interpartal: anos (Primigesta / < 1ano / 1 ano  / < 2anos / 2anos / > 2 anos / 

3anos). Anotar por extenso conforme esquema. 

106. Como fez o pré-natal? (SUS=1 / Convênio=2 / Previdência pública estadual (IPES)=3 / 

Particular=4 / Não se aplica=0). Anotar o número correspondente. (SUS-Sistema Único de 

Saúde; Convênio: Planos de saúde; ex: UNIMED, GEAP, SAÚDE BRADESCO etc; 
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Previdência Pública: IPES e equivalentes em outros estados; Particular: pago diretamente pelo 

atendimento, mesmo com tabelas promocionais. Se fez mais de um tipo de sistema, anotar 

aquele que prevaleceu com o maior número de consultas. 

107. Você recebeu alguma orientação sobre aleitamento materno no pré-natal? (sim = 1 / 

não = 2) Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.  

108. Se recebeu quem fez está orientação? (Enfermeira=1 / Médico PSF=2 / Obstetra=3 / 

Enfermeira e médico PSF=4 / Enfermeira,  Médico PSF e Obstetra =5 / Enfermeira e 

Obstetra = 6 / Agente comunitário de saúde =7 / Não se aplica=0) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado. 

109. Você tem o cartão da gestante? (sim=1 / não=2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.        

110. O médico desta maternidade viu o cartão da gestante? (sim=1 / não=2 / não sabe=8 / 

não se aplica=0) Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.  

111. Você fumou durante a gravidez? (sim=1 / não=2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

112. Quantos cigarros você fumou, por dia, até o 5º mês? (número) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

113. Quantos cigarros você fumou, por dia, após o 5º mês? (número) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

114. Você tomou bebida alcoólica durante a gravidez? (sim=1 / não=2) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

115. Se sim, qual a frequência? (Todo dia=1 / 2x p/semana ou mais=3 / Menos de 2x p/ 

semana=2 / Não se aplica =0) Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.     

116. Você faz uso de alguma droga? (sim= 1, não= 2) Anotar o número correspondente no 

quadrado ao lado.  

117. Se sim, qual? Anotar a resposta por extenso. 

118. Qual a freqüência? (Todo dia=1 / 2x p/semana ou mais=3 / Menos de 2x p/ semana=2 

/ Não se aplica =0) Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.     

119. Apresentava alguma doença antes da gestação? (sim=1 / não=2) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

120. Qual (is) ? Anotar as doenças relatadas pela entrevistada caso houver. 

121. Intercorrência clínico obstétrica em gestação anterior. (sim=1 / não=2) Anotar o 

número correspondente no quadrado ao lado.  

122. Qual (is) ? Anotar qual intercorrência obstétrica ocorreu na gravidez anterior.      
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123. Intercorrência clínico obstétrica em gestação atual. (sim=1 / não=2) Anotar o número 

correspondente no quadrado ao lado.  

124. Qual (is)? Anotar qual intercorrência obstétrica ocorreu na gravidez atual. 

125. Medicamentos usados durante a gravidez (exceto vitaminas e sulfato ferroso): (Anotar 

o nome por extenso). 

A. B. C. Anotar o nome das medicações utilizadas durante a gravidez, por extenso. 

126. Usou medicamento controlado (depressivos, para insônia etc)? (sim =1 / não=2) 

Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.    

 127. Se sim, qual a frequência? (Todo dia=1 / 2x p/semana ou mais=3 / Menos de 2x p/ 

semana=2 / Não se aplica =0) Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.   

128. Usou corticóide (celestone soluspan) durante a gravidez? (sim= 1 / não= 2) Anotar o 

número correspondente no quadrado ao lado, se a paciente não souber, procurar também no 

prontuário.           

 

DADOS RELATIVOS AO PARTO.  

129. Seu filho foi colocado no seio (PARA AMAMENTAR) na sala de parto? (sim =1 / 

não=2) Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.  

130. Precisou apertar a barriga durante o parto? (Manobra de Kristeller) (sim=1 / não=2) 

Anotar o número correspondente no quadrado ao lado.  
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ANEXO – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 


