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SUHÁRIO 

Tanto no campo de\ Saüde F'LÍb 1 ica, como no da Demogt·at'ia, não 
tem sido dada a devida infase ao estudo da mortalidade 
intra-uterina. 

V~rios são os fatores que têm contribuído para essa aparente 
falta dE interesse por este aspecto da reprodução humana, 
relacionados com as prÓPrias características do fen8meno, 
com as disposi~5es legais em mat~ria de registro e com o 
alto custo das investigaç5es apropriadas para sua 
mE·n su ,. aç ~~c::,. 

Entretanto, minuciosos estudos m~dicos tim estimado que a 
mortalidade intra-uterina total todas as perdas, 
reconhecidas ou não - pode alcançar o nível biológico de 630 
mortes fetais por mil gestaç5es. Estudos populacionais de 
tipo prospectivo acompanhamento de gestaç5es tifu 
conseguido estimar o nível de mortalidade intra-uterina 
reconhecível perdas reconhecidas após a primeira 
amenorréia - em 260 mortes fetais por mil gestaç5es e, os de 
tipo retrospectivo -história de gestaç5es- indicam que o 
nível de mortalidade intra-uterina aparente perdas 
reconhecidas após a segunda amenorre1a - i da ordem de 160 
mortes fetais por mil gestaç5es. 

O objetivo geral deste trabalho consistiu em c~racterizar a 
mortalidade intra-uterina experimentada por um grupo de 
mulheres gr~vidas residentes no Município de São Paulo, 
compreendendo os objetivos específicos de estimar o seu 
nível e estabelecer as suas rela~5es com alguns fatores 
biológicos e sócio-demogr~ficos. 

Mediante a an~lise das informaç5es derivadas de uma pesquisa 
de acompanhamento de uma amostra de gestantes residentes em 
oito sub-distritos e dois distritos periféricos 
Brasilindia, Santo Amaro, Jabaquara, Nossa Senhora do ó, 
Tucuruvi, Butantã, Santa Cecília, Sé, Itaquera e Jaragu~
do Município de São Paulo, realizada no período compreendido 
entre novembro de 1987 e fevereiro de 1989, importantes 
conclus5es puderam ser extraídas. 

No que diz respeito ~ estimação do nível de mortalidade 
intra-uterina, com as informac6es da história retrospectiva 
das gestaç5es, o valor encontrado da taxa de 164 mortes 
fetais por mil gestac6es {perfeitamente condizente com a 
magnitude da taxe\ ele.· mot·talidade fetal apat·ente, que. a 
literatura destaca ser possível estimar em estudos desse 
tipo. 



As informaç5es prospectivas, computadas de forma direta, 
revelam um nível de mortalidade fetal de 58 mortes fetais 
por mi.l gesta~5es, c~jo baixo valor pode ser atribuido ~ 
natureza direta da medida - que n~o corrige o v1es de 
sele~io - devendo-se levar tamb~m em consideraçio a capta~io 
domiciliar das gestantei, se~'qualquer limita~~o da dura~~o 
da gravidez. 

Nio obstante, quando as informa~5es prospectivas sio 
computadas em forma de Tibuas de mortalidade intra-uterina, 
consegue-se corrigir o vi~s de sele~io, obtendo-se uma taxa 
de mortalidade fetal reconhecível de 236 por mil gesta~5es, 
cifra absolutamente compatível com as estimativas efetuadas 
pelos estudos mais precisos de mortalidade fetal. 

Quanto ao estabelecimento de rela~Bes da mortalidade intra
uterina com os fatores s6cio-demogrificos: cor, nível de 
instru~io e estado conjugal, as informac6es analisadas 
Parecem revelar indícios da existincia de: 

- Um diferencial de mortalidade intra-uterina por cor; o 
maior nível corresponde ~s mulheres pretas, o 
intermediirio ~s pardas e o menor ~s brancas. 

- Uma correlacio negativa entre a mortalidade fetal e o 
nível de instrucio; ~ medida que este aumenta, diminui o 
risco de experimentar perdas fetais. 

-Um diferencial de, mortalidade fetal por estado conjugal; 
as solteiras tim maior risco que as casadas e as unidas 
consensualmente, mais que as casadas com vínculo 
institucional. 

No que diz respeito ao estabelecimento de relac6es da 
mortalidade intra-uterina com os fatores biológicos: idade 
da mie, ordem da gestacio e hist6ria gen~sica anterior, a 
anilise permitiu constatar que: 

- Existe uma correla~io positiva entre a mortalidade fetal e 
a idade da mie, ~ medida que esta avança, aquela se eleva. 

- Existe tamb~m uma correla~io positiva entre a mortalidade 
fetal e a ordem da gestacio, quanto maior a ordem, maior o 
n~mero de perdas. 
O fator que maior peso tem na determinacio do risco de 
mortalidade fetal, é a hist6ria genésica anterior. 
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SUHHARY 

Both in the field of Public Health and in the Demograph~ 
one, the proper emphasis has not been given to the stud~ of 
intrauterine mortalit~. 

Man~ are the factors that have contributed to this apparent 
lack of interest to this aspect of human reproduction, the~ 

are re1ated to the phenomenon own characteristics, to the 
legal dispositions in terms of register and to the high 
costs of appropriate investigations for its measurement. 

Nevertheless, precise medica] studies have estimated that 
total intrauterine mortalit~ - all the lesses , recognized 
or not - ma~ reach the biological level of 630 fetal deaths 
per thousand pregnancies. Populational studies of 
prospective t~pe - follow up pregnancies - have been able to 
estimate the recognizable intrauterine mortalit~ level 
recognized lesses after the first amenorrhea - in 260 fetal 
deaths per thousand pregnancies and of retrospective t~pe -
pregnancies histor~ indicated that the apparent 
1ntrauterine mortalit~ level - recognized lesses after the 
second amenorrhea - is about 160 fetal deaths per thousand 
pregnancies. 

The main objective of this work consisted in characterize 
the intrauterine mortalit~ experimented b~ a group of 
pregnant women resident in the Hunicipalit~ of Sio Paulo, 
comprising the specific objectives of to estimate its level 
and stablish its relations with some biological and social 
demographic factors. 

It was possible to make important conclusions through the 
anal~sis of the informations derived from a follow up surve~ 
of a sample of pregnant women, living in eight subdistricts 
and two peripheric districts - Brasilindia, Santo Amaro, 
Jabaqua~a, Nossa Senhora do d, Tucuruvi, Butanti, Santa 
Cecília, Sé, Itaquera e Jaragui from Sio Paulo 
Hunicipalit~. held in the period between November 1987 and 
FebruarY 1989. 

Concerning the estimation of intrauterine mortalit~ level 
with the informations from the pregnancies retrospective 
histor~. the value found is about 164 fetal deaths per 
thousand pregnancies, that it's perfectl~ suitable with the 
magnitude of the apparent fetal mortalit~ rate, which a 
literature emphasizes to be possible to estimate in this 
kind of studies. 



Th~ prosp~ctiv~ inform~tions, computed in a direct wa~, 
reveal a level of intrauterine mortalit~ of 58 fetal deaths 
p~r th6usand pregnanci~s, which low valu~ can b~ attributed 
to its direct nature that doesn't correct the bias of 
s~l~ction -, being also important to consider th~ pr~gnants 
domiciliar~ captation, without an~ kind of restriction 1n 
relation to the duration of th~ pregnanc~. 

However, when the prospective informations are computed in 
th~ form of intrauterin~ mortalit~ life tables, it's 
possible to correct the bias of selecting, achieving a rate 
of f~tal mortalit~ of 236 per thousand pregnancies, a result 
totall~ compatiblc to thc estimations made b~ the most 
Precise studies of fetal mortalit~. 

Regarding thc stablishment of relationships of intrauterinE 
mortalit~ with the sociodemographic factor: race, 
instruction levcl and conjugal situation, the analised 
informations scem to reveal indications of the existence of: 

- A differential of intrauterine mortalit~ b~ race, being 
the levei represent~d b~ non white women higher than the 
represented b~ white ones. 

A negativc corrclation bctwecn fetal 
instruction level, when this improves the 
losses decreases. 

mortalit~ and 
risk of fetal 

- A differential of intrauterine mortalit~ b~ conjugal 
situation, singlc women and thosc consesua11~ joined more 
than women married with institutional links. 

In relation to thc cstablishment of rclationships cf the 
intrauterine mortalit~ with the biological factors: mother's 
age, pregnanc~ ordcr and previous reproductivE histor~. the 
anal~sis allowed to comprove that: 

There is a 
and mother's 
improves. 

positive correlation between fetal mortalit~ 
age, in proportion that this increases, that 

There is also a positive correlation between intrauterine 
mortalit~ and the .Pregnanc~ order, highest the arder 
highest the number of lesses. 

- The most important factor in the determination of the risk 
of intrauterine mortalit~ is thc previous reproductive 
histor~. 
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I. INTRODUC~O 

A mortalidad~ intra-ut~rina ou fetal constitui uma ir~a da 
I 

mortalidade cuja inv~stigai~o revela-se cada vez mais 

n~cessiria. A importincia do conhecimento acerca d~ sua 

incidincia, características e determinaç6es, decorre de suas 

implicaç5~s tanto no campo da sa~de p~blica, particularmente 

na 'rea materno-infantil, bem como no campo demogr,fico. 

No campo da sa~de, a caract~rizaçio da mortalidad~ intra-

uterina permite abrir pistas ~ prevenç~o da mortalidade e 

morbidade perinatal, infantil ~materna. 

No campo demogrifico, a anilise da mortalidade fetal fornece 

~lementos ~xplicativos ao estudo da fecundidad~ uma vez que, 

ao determinar que uma certa proporçio de gestaç5es nio 

r~sult~ em nascidos vivos, se constitui numa variiv~l 

intermediiria da mesma. 

Nio obstant~ a sua importincia, esta irea de inv~stigaçio 

tem ocupado um papel secundirio, sendo virios os fatores que 

tim contribuído para essa situaçio. A aparente falta d~ 

interesse.Por este aspecto da reproduçio huma~a provim das 

dificuldad~s d~ obten;io d~ informaçio sobr~ as mort~s 

fetais que, por sua vez, se relacionam com certas 

caiacterísticas intrínsecas da variivel, com os tipos de 



metodologia empregados para a sua mensuração, e com as 

disposiç5es legais em mat~ria de regi~tro do fen8meno. 

Com relação aos problema~ derivados das próprias 

características das mortes fetais e da forma de registro, 

convim distinguir os abortos dos natimortos. Para os 

abortos o empecilho na capta~ão da informa~~o decorre, por 

um lado, da dificuldade de detectar os abortos ocorridos nas 

primeiras semanas de gesta~ão - at~ pela própria mulher 

grávida - e, por outro, do alto subregistro que deriva da 

não obrigatoriedade de inscri~ão. 

Com respeito aos natimortos, embora os registros sejam bem 

mais fidedignos - pela obrigatoriedade de inscri~ão - existe 

a dificuldade de estabelecer o critério exato para 

diferenciar um nascido morto de um produto que apresenta 

sinais vitais durante alguns segundos, fato que pode levar a 

erros na classificação dos eventos. 

Quanto aos problemas que derivam do tipo de metodologia, 

cabe destacar os referentes ~ forma mais frequente de 

investiga~ão da mortalidade fetal, que é a da história 

retrospectiva das gesta~5es. Embora este tipo de 

metodologia tenha as vantagens de ser relativamente simples 

de aplicar em qualquer pesquisa demográfica e de permitir 

conhecer a história genisica completa das mulheres, por 

depender em grande medida da memória das entrevistadas pode 
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conduzir a erros relativos tanto ao número de acontecimentos 

como a sua localiza~io no tempo. Esses erros podem ser 

particularmente s~rios , no campo da mortalidade intra-
' \ 

uterina, pois, como salienta Gaslonde <1976), as informantes 

costumam esquecer mais facilmente os abortos de um passado 

longínquo, um pouco menos os natimortos e menos ainda os 

nascimentos vivos, especialmente se eles encontram-se vivos 

no momento da entrevista. 

Por outra parte, podem existir declaraç5es err8neas 

volunt~rias desses eventos. Com efeito, dadas as 

implicaç5es ~ticas, morais e legais que envolvem o aborto 

induzido, este pode em muitos casos ser declarado como 

espontineo, modificando dessa forma as estimativas do risco 

biológico de mortalidade fetal espontinea. 

Nesse sentido, Leridon (1976) salienta que nio pode se 

esperar que as mulheres dêem respostas exatas sobre o n~mero 

de perdas que têm experimentado nesses tipos de surve~s 

retrospectivos. 

A forma prospectiva de investigaçio apresenta-se, sem 

d~vida, como a mais adequada para este tema, entretanto, 

esse recurso ~ pouco utilizado, pelos altos custos 

envolvidos numa pesquisa que - por ser a morte fetal um 

evento de captaçio difícil - pressup5e um tamanho amostra] 



bastante grande e um acompanham~nto longo das gesta,ões 

selecionadas p~ra o estudo. 

No caso do Bl·asi 1, pouc~ tem' sido a contribui,io para 
I 

o 

conhecimento da incid~ncia e características da mortalidade 

intra-uterina. Diversos sio os elementos responsiveis por 

esta situac:ão. Assim, os estudos baseados em estatísticas 

de Reg isb·o Civil apenas permitem estabelece\· alguns 

diferenciais das vari~veis que descrevem e muito pouco sobre 

a incidência da mortalidade fetal, .fato decorrente da 

elevada omissão de infol·mac:ões, especialmente no que 

respeita as perdas precoces e intermediirias <Silveira, 

1966; Horell e Silva, 1984; Barros e Victora, 1986). 

Por outro lado, algumas tentativas de quantificação e 

caracteriza,io do fen6meno não t~m conseguido compreender a 

,-eal dimensão do tema, incorrendo em inconsistências 

metodológicas ou insuficiência de dados adicionais. Nesse 

sentido, cabe citar a PNAD 1981 - Bloco A do Questionirio de 

Sal\ de que al~m de não se utilizar da metodologia 

apropriada para estimar a real incidência da mortalidade 

fet a 1 , não considerou variiveis fundamentais para sua 

determina,io, como as relativas ~ história reprodutiva da 

mulher - ordem, resultado e sequ~ncia de resultados das 

gestações anteriores - e ao próprio concepto - sexo, idade 

gestacional, gemelaridade <Horell e Silva, 1984). 



Diante da situaç~o exposta, se entendeu necessirio 

investigar a mortalidade intra-uterina atrav~s de uma 

pesquisa prospectiva de mulheres grividas des2nhada 

especialmente com essa finalidade, visando estimar o seu 

nível e estabelecer relaç5es tanto com as características 

biológicas das mães, como com as condi~ões sócio-econômicas 

das mesmas 

Cumpre salientar que as informa~ões que se objetiva analisar 

na presente tese , fizeram parte de um projeto mais amplo de 

pesquisa, cujo intuito foi estudar, al~m da mortalidade 

fetal, a mortalidade neonatal, bem como avaliar as condiç5es 

de sadde das gestantes e dos serviços prestadores de 

assistência. 

Intitulada Estudo da mortalidade intra-uterina e neo-natal 

em São Paulo (1990) esta pesquisa desenvolveu-se no Centro 

Brasileiro de Anilise e Planejamento <CEBRAP), com o apoio 

financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos <FINEP> e 

do Instituto de Sadde da Secretaria de Sa~de do Estado de 

São Paulo, no período 1987-1989. 



II - QUADRO CONCEITUAL 

A. O Marco fisiológico da Mortalidade intra-uterina 

Na espicie humana, a reprodu~~o ~ o resultado da uni~o de um 

gameta feminino (o 6vulo) e um gameta masculino <o 

espermatozóide), que d~ origem a uma nova c~lula inicial: o 

ovo fecundado, iniciando-se dessa forma, o complicado 

processo de constitui~~o de um novo ser. 

Em condi~5es normais, a fecunda~io se realiza na trompa de 

Falópio, algum tempo depois - de minutos a poucas horas - da 

ovula~io <Gautra~, 1968; Cunningham et alii, 1989). Dados 

precisos acerca da longevidade do espermatozóide no trato 

reprodutivo feminino ou da vida f~rtil do óvulo nio estio 

disponíveis. ~ provavel que poucos espermatozóides tenham 

capacidade de fecunda~io depois de mais de 24 horas e que o 

tempo ótimo para fecundar o óvulo seja sustancialmente 

menor, qui~~ nio mais que uma ou duas horas, possivelmente 

menos. Mas, o fato mais importante ~ que, ~medida que os 

gametas envelhecem, a probabilidade de forma~~o de um zigoto 

anormal aumenta. Deriva-se disso que, para uma ótima 

fecundaçio, um espermatozóide viável deve estar presente na 

trompa de Falópio no momento da ovula~io (Cunningham et 

alii, 1989). 

ó 



Nesse caso, o óvulo fecundado continua s~u avanço pela 

trompa, caindo na cavidade uterina onde fixa-se. Este 

fen8meno, que acontece ao redor do sexto dia depois da 
\ 

fecundaç~o, constitui a nida~~o ou implantaç~o do ovo 

<Cunningham et alii, 1989>. Simultaneamente • migração para 

a cavidade uterina inicia-se a divis~o celular do ovo, dando 

origem ao embriio que, mediante modificaç6es sucessivas, 

passa ~ condiç~o de feto, que amadurecido at~ o final da 

gestação, ~. ent~o, expelido atrav~s do mecanismo do Parto. 

Nesse processo, lento e complexo, os riscos de incidentes 

são consider~veis. Como salientam Hervet e Barrat (1968), 

todos estes fen8menos biológicos (a maturaçio dos gametas, 

sua sobrevivincia, sua fusão e as primeiras transformaç6es 

do ovo) requerem uma sincronizaç~o perfeit~ para que seu 

desenvolvimento continue normalmente. Esta complexidade 

poderia induzir a se considerar que a produç~o de uma 

gravid~z é muito problem~tica, se a experiincia cotidiana 

não provasse o contr~rio. 

O desenvolvimento do embrião humano pode ver-se afetado por 

uma multiplicidade de fatores gen~ticos, infecciosos, 

físicos, químicos e outros que ainda se desconhecem. A 

reproduç~o, embora cotidiana, nio é um processo perfeito que 

se desenvolve sem incidentes desde a fecundaçio mas, pelo 

contr~rio, um sistema auto-regulador que corrige, por 

eliminação, seus erros graves. 

7 
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A taxa. de Elimina~~o ~elevada e atualmente se sabe que os 

erros que afetam o patrimBnio gen~tico são numerosos. A 

fecunda~~o pode acontecer, mas o óvulo ou o espermatozóide 

s~o t~o defeituosos que o ovo est~ condenado de antem~o ~ 

destrui~~o, sobrevivendo apenas alguns dias ou algumas 

semanas. Felizmente são poucos os casos em que o 

desenvolvimento continua e a crian~a nasce viva ou morta com 

anomalias graves ou benignas <Leridon, 1977). 

a - O período fértil 

O período f~rtil representa só uma parte da vida de uma 

mulher e seus limites exatos sio difíceis de definir. Se bem 

~ certo que existem dois limites objetivos ou indicadores 

fisiológicos do princípio e do fim do período reprodutivo -

a apari~~o das primeiras regras, ou menarca e a menopausa, 

ou cessa~io definitiva das regras - , de fato, trata-se de 

limites por excesso. Isto porque uma alta propor~~o dos 

primeiros ciclos menstruais sio anovulatórios e porque a 

esterilidade definitiva, em muitos casos, acontece antes da 

menopausa, sendo esta.na realidade sua última manifesta~ão. 

A Primeira menstrua~~o nem sempre significa a inicia~~o 

efetiva do ciclo de ovula~ão. Com base em evidências da 

escassez de 

sociedades 

nascimentos entre 

primitivas onde 

jovens solteiras de certas 

as re1a~5es sexuais prj-



nupciais eram não ap~nas toleradas, mas incentivadas 

alguns. autores formularam a teoria da esterilidade na 

adolescincia <Lorimer et alii, 1954~ Hontagu, 1946 e 1968). 

Os resultados de outros estudos <Vincent, 1956 e 1961; 

Vollman, 1966~ Cartwright, 1976) permitem concluir que 

existe uma clara evidincia epidemiológica e demogr~fica 

acerca da alta proporçio de ciclos menstruais anovulatórios 

seguidamente~ menarca <Gra~ e Do~le, 1983). 

Bourliere e colaboradores (1966) comparando a idade ~ 

menarca em mulheres parisienses de alto nível sócio-

econ8mico e em mulheres de um pequeno povoado da Bretanha, 

segundo diferentes grupos de idade, comprovaram a existincia 

de diferenças regionais e temporais no aparecimento das 

primeiras regras. Com efeito, verificaram que as primeiras 

manifestavam uma idade ~ menarca mais precoce que as 

segundas e que ambos os grupos tinham sofrido declínios com 

o passar do tempo. 

Nesse sentido, tem sido estimado que no período 1840-1960 as 

primeiras regras experimentaram um adiantamento de tris a 

quatro meses por decinio. Entretanto, Tanner (1975) concluiu 

que o decr~scimo na idade ~ menarca pode nio ter sido 

gradual no tempo, mas um abrupto declínio no começo do 

Século XX, provavelmente relacionado com as melhorias do 

estado nutricional e de sa~de geral das jovens. De qualquer 
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maneira, o fato que n~o pode ~er negado é que no decorrer do 

~ltimo.siculo houve uma diminui~~o da idade ~'dia ~ menarca, 

tendincia secular que em anos mais recentes parece ter 

cessado CCunningham et alii, 1~89). 

No Brasil, v~rias pesquisas tim indicado um valor da idade~ 

menarca que se situa em torno dos 12 a 13 anos de idade. 

Schor <1984) encontrou uma média de 13,4 anos; Valente e 

col. (1977> de 13; Silva e col. (1980) e Siqueira e col. 

(1981) de 12,5; e Hegg e Lev~ (1977) de 12,2. 

Quanto ao outro limite objetivo do período fértil, a idade~ 

menopausa, cabe salientar que embora sua estima,io se 

apresente epidemiologicamente mais difícil que a estimaçio 

da idade ~ menarca, conhece-se a sua evoluçio no tempo, a 

existência de diferenciais, e que se trata de um limite por 

excesso da fecundidade efetiva. 

Apesar de alguns autores terem sugerido que, em populaç6es 

européias, a idade média ~ menopausa pode ter aumentado no 

século passado aproximadamente quatro anos, a maior parte 

dos estudos indica que a idade modal ~ menopausa tem 

permanecido constante ao redor dos 50 anos de idade, desde 

meados do século XIX <Gra~, 1976). 

Dados demogr~ficos revelam que a distribuiçio da idade de 

chegada ~ esterilidade definitiva ci mais jovem que a da 
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menopausa. O parto do dltimo filho, em condi~5es de 

fecundidade natural, 'geralm~nte se produz em idade muito 

inferior • menopausa, em fun~io da diminui~io gradual da 

fertilidade ~ medida que a idade avança CEaton e Ha~er, 

1954; Gra~ e Do~le, 1983). 

Resumindo, a duraçio total da vida f~rtil feminina poderia 

ultrapassar os 35 anos, considerando-se integralmente o 

período menarca-menopausa. Entretanto, a dura~io é menor, 

dada a existincia de períodos de infertilidade no come~o das 

regras e antes da sua cessa~io definitiva CSommerville et 

alii, 1976; Cunningham et alii, 1989). 

Os limites do período de reproduçio do homem sio bem menos 

claros que para o sexo feminino. Nio existe no homem um 

acontecimento ou mudan~a fisiológica definitiva com a qual 

se possa identificar o inicio da puberdade ou o término de 

sua capacidade procriadora. Nio obstante, deve-se admitir a 

possibilidade de que a aparente diminuiçio da fertilidade da 

mulher, ~ medida que a idade avan~a. pode ser em parte 

fun~~o da fertilidade decrescente do homem (Lorimer et alii, 

1954; Gra~ e Do~le, 1983). 

b - O ciclo ovulatório 

Como foi salientado anteriormente, o período m~dio em que a 

fecundação i possível - decorrente da curta sobrevivincia do 
Serviço de Blbllotec:a e Documentaçle 
fACULDr.DE DE SJ\ÚDE PUBLICA 

•••••• ,,...~,.., ..... a....,,... nr-o ""I l"''o. MAl li ft 
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óvulo e do 2spermatozóide - apr~senta-se bastante reduzido. 

Nessas circunstincias, o conhecimento do ciclo ovulatório i 

de fundamental importlncia na determina~~o das 

probabilidades de ocorrer a concep~~o no decorrer do mesmo. 

Ogino e Knauss (1925-30) conceberam uma forma de utilizar 

este conhecimento com finalidade anticonceptiva, mas seu 

método n~o alcan~ou plenas condiç5es de eficiincia em fun~~o 

da grande variabilidade do ciclo ovulatório. De fato, a 

duraç~o média de um ciclo varia de uma mulher a outra e Para 

uma mesma mulher, a duraçio dos ciclos sucessivos e o dia da 

ovula~ão no interior do ciclo também é variável, e todos 

estes parimetros evoluem com a idade da mulher <Vincent, 

1956; Cunningham et alii, 1989). 

Atualmente, com base principalmente nos trabalhos de Hertig 

e Rock <1949), Hertig e col. (1959) e Hertig (1967), admite

se que o ciclo normal tem uma dura~io média de 26 a 30 dias, 

sendo a dura~io da fase pós-ovulatória (da ovula~ão ao 

primeiro dia das regras seguintes) relativamente constante, 

de 14 dias <Presser, 1974; Cunningham et alii. 1989). 

Entretanto, a ovulaçio pode se situar entre o i0o. e o i8o. 

dia do ciclo. 

do ciclo. 

A zona de incerteza é de nada menos que 25X 
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c - A duração da g~stação 

Costuma-$€ definir a duraç~o da gestaç~o como o intervalo 

compreendido entre o pr1me1ro dia do ~ltimo período 

menstrual e a expuls~o ou extraç~o do feto (Cunningham et 

ali L 1989). 

Embora'se saiba que esta nio i a duraç~o verdadeira da 

gestaçio - uma vez que a fecundaç~o do óvulo ocorre em midia 

umas duas semanas após ter-se iniciado a menstruaç~o - essa 

definição da duraç~o convencional da gestaçio tem sido 

adotada pela sua facilidade de aplicat~o <OHS, 1970). 

A dura;io da gesta;io pode ser expressa em meses ou em 

semanas. Esta ~ltima forma i a mais conveniente, porque sua 

precisio ~ maior. Hammes e Treolar (1970), baseados em 

198.000 observaç5es, concluíram que para um nascimento vivo 

a dura;io média da gesta~io era de 265 dias <38 semanas), 

contados a partir do dia teórico da ovulatio, ou de 279 dias 

<40 semanas>, contados a partir do primeiro dia das ~ltimas 

reg1·as. Out1·os estudos <Ko1·tenoeve1·, 1950; Nakano, 1972), 

citados por Cunningham e col. (1989), tamb~m apontam para um 

valor midio da dura;io convencional da gestaçio em torno dos 

280 dias. 
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B - Incidincia da mortalidad~ intra-ut~rina 

Representando a dura~io, da gravidez pela Figura 1, i 

possível fazer com respeito ao 

processo fisiológico da reprodu~io e classificar as mortes 

intra~uterinas, tendo como critirio o momento em que a 

gravidez i percebida e reconhecida <Leridon, 1977). 

FIGURA 1 - Classsifica~~o da Mortalidade Intra-uterina 

úl t . ovul . ia. 
menst. fec. amenorriia 
I I I 

2a. 
amenorriia 
I 

1 2 3 7 9 
I ...... ------1------------1------------1---- ... ----1-- ... --

1 I I I 
I I I I 
1<----A----->1<----B----->1<----C---->1<--D--> 
I I I I 
I I I I 
1<---MORTALIDADE FETAL TOTAL <FISIOLóGICA>---> 
I I I I 
I I I I 

I MORTALIDADE I 
1<------FETAL RECONHECíVEL------> 
I I I 
I I I 

I MORTALIDADE I 
1<-FETAL APARENTE->1 
I I I 

I I 

FONTE: LERIDON, H. La mortaliti foetale spontanie. Journal 
of G~necolog~ and Obstretrics Biol. Reprod., Paris, 
Hasson, 16, 1987, p, 427. 
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Tomando como ponto de partida do esquema o correspondente ~ 

~ltima .menstrua~~o, ~proximada~Rnte num ponto intermedi~rio 

entre este e o que corresponderia • menstrua,~o seguinte 

ocorre a ovula,io e, ma1s ou menos na mesma data, a 

fecunda,ão. 

Seguidamente acontece a ausincia de menstruação (primeira 

amenorr~ia), sendo este o primeiro indício do começo da 

gravidez. Se nesse período, entre a fecundação e a primeira 

amenorr~ia (intervalo A> ocorre uma perda, ela em geral n~o 

seri reconhecida, sendo, portanto, essas mortes fetais não 

reconhecíveis. 

Considerando, então, que o intervalo B seja o primeiro mis 

de observação - dado que geralmente sd se tem o conhecimento 

seguro da gravidez ao cumprir-se o segundo período de 

amenorr~ia - as gravidezes percebidas a partir do início do 

intervalo chamam-se de gravidezes reconhecíveis. Por 

analogia, as mortes fetais que se produzem nesse período 
~ 

denominam-se mortes fetais reconhecíveis. 

Ji as gravidezes percebidas a partir do início do intervalo 

C (depois da segunda amenorr~ia) chamam-se de gravidezes 

aparentes e as mortes fetais ocorridas nesse período, de 

mortes fetais aparentes. 



Este esquema é básico para o ~nt~ndimento de como o mo~~nto 

em que se inicia a obsrrva~ão da gravidez e a metodologia 

utilizada para obter a informa~lo determinam diferen~as nos 

nívei~ estimados. de mortalidade fetal nos estudos sobre o 

tema. 

A observa~~o da gravidez nas duas primeiras semanas de 

gesta~ão, obviamente 

especializados, que 

requer controles médicos 

na prática são difíceis de 

muito 

Set·em 

implementados. 

aspectos éticos, 

A observa~ão direta, por sua vez, envolve 

dado que ela traz como consequincia a 

interrup~ão da mesma. 

No entanto, foi nessas condiç5es que se realizou um estudo 

que permitiu estimar a verdadeira incidincia de mortes 

da inf'ormaç:ão sobt·e gt·avidezes não 

reconhecidas. Esse estudo minucioso foi iniciado na década 

de 1940, por Hertig e seus colaboradores, em mulheres que 

não tinham inconvenientes em se manter voluntariamente em 

condiç:5es ótimas de fecundaç:ão e interromper as eventuais 

gravidezes, uma vez que de 

esterilização definitiva. Ilessa conseguiu-se 

constituir uma pequena amostra de mulheres que: 

- já tinham comprovado sua fertilidade; 

- tinham ovulado normalmente no curso do ~ltimo ciclo 

menstl·ual; 
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- tinham tido pelo menos uma rtlaç~o sexual menos de 24 

horas antes ou depois do dia da ovula~~o, e 

- as esterilizações não eram devidas a um estado patológico 

que pudesse impedir a fecundiçio. 

Ao operar estas mulheres nos dias seguintes ~ ovulaç~o, 

Hertig tratou de estabelecer os casos de fecunda~~o efetiva, 

o grau de desenvolvimento 

anormal de sua evolu~io. 

do ovo e o car~ter normal ou 

Em 1967, publicou um resumo de 

seus trabalhos concluindo que, em condiç6es ótimas de 

fecunda~io, em um ciclo menstrual, ao redor de 16X das 

mulheres n~o conceber~o, 42X sofreria uma perda fetal nio 

reconhecida (15X antes da implanta~io e 27X no transcurso da 

segunda semana de gestação) e 42X terão gravidezes 

reconhecidas. Valores similares foram encontrados em um 

estudo mais recente <Hiller et alii, 1980) que investigou as 

mortes fetais pós-implantação CRoman e Stevenson, 1983). 

Combinando os resultados de Hertig (1967) com a distribui~io 

das mortes fetais do estudo de French e Bierman (1962>, 

Leridon (1977> construiu a que denominou Tibua Completa de 

Mortalidade Intra-uterina <Tabela i). 
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TA~~LA i -Tábua Complrta dr Hortalidadr Intra-utrrina r 
Hortr~ Intr.a-utrrina~ por 1ee0 Gr~taçõrs 

Semanas 
Após a 
Ovulaç:ão 

0 
i 
2 
6 
10 
i4 
18 
22 
26 
30 
34 
38+ 

Resultados 

16 (i) 

i5 (2) 
27 (3) 

5 ( 4 ) 
3 (5) 
i 16 
0,5 I 
0,3 I 
0,1 I 
0' 1 1--(6) 
0,1 I 
0,1 I 
0,2 

31 (7) 

Mortes Intra-uterinas 
por 1000 Gestaç5es 

i80--l 
320--1-500 <não reconhecidas) 
59-------
36--- I 

I 1--130:500=260°/oa 
I I < l"econhec i vei s > 

36 ==----
-------72:442=160°/oo 

<aparentes) 

370 

FONTE: LERIDON, H. Human Fertilit~. The basic components. 
The Universit~ of Chicago Press, 1977, P. 81. 

(i) Casos de não fecundação 
(2) Mortes fetais antes da implantaçi~ <ia. semana) 
(3) Mortes fetais no transcurso da 2a. semana 
<4> Mortes fetais entre a. 3a. e 6a. semanas 
(5) Mortes fetais entre a 7a. e 10a. semanas 
(6) Mortes fetais nos meses seguintes <tris) 
<7> Nascidos vivos 

Trabalhando esses dados no sentido de contar apenas os casos 

em que houve fecunda.ç~o e expressando-os em mil, pode-se 

concluir que de cada 1.000 gestações em 

aproximadamente 630 acabam em óbito fetal. Dessas 630, cerca 

de 500 (80X) nio seria reconhecidas como gravidezes, dado 

que ocorrem nas duas primeiras semanas de gestação, ou seja, 

antes do primeiro período menstrual ausente. 
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Restario, entio, ao início do período de fecundabilidade 

reconhecivel <imediat~mente depois da ia. amenorr~ia>, 500 

gestaç5es 2m curso, das quais 130 <26X> ser~o Mortes fetais, 

valor que ser~ de 260 morte~ fetais expressado em mil 

gestaç5es. Em outras palavras, pode-se estimar a taxa de 

mortalidade intra-uterina reconhecível <ao início da 3a. 

semana de gestaçio> em 260 por mil gestaç5es em curso. 

Seguindo o mesmo raciocínio, ao sairem de observa~io 58 

gravidezes por perda entre a ia. e a 2a. amenorriia 

<intervalo B>, restaria ao início do período de 

fecundabilidade aparente 442 gestaç5es em curso, das quais 

as 72 mortes fetais que aconteceria nesse período 

representaria uma taxa de mortalidade intra-uterina aparente 

de 160 por mil gesta~5es em curso (ao início da 6a. semana 

de gestação). 

Esta estimativa é a que aparece mais frequentemente nos 

estudos sobre mortalidade fetal, devido a que nas pesquisas 

as declaraç5es tendem a ser apenas das gravidezes e perdas 

certas, certeza que, em geral, s6 se obtjm a partir da 

segunda ausincia de menstruaçio. 

Nas entrevistas retrospectivas, pode-se encontrar taxas mais 

baixas, oscilando entre 100 e 150 mortes fetais por mil 

gestaç5es (Leridon, 1977), fato que encontra sua 
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justificativa nos probl~mas d~ omi~~ão voluntári~ 

involunt~ria de informa,~o nos estudos desse tiPo. 

Cifras similares pod~m ser obtidas com mjtodos prospectivos 

se o investigador se limita a relacionar o ndmero de perdas 

registr~do com o ndmero de gesta~5es conhecido <soma de 

mortes fetais e nascimentos vivos). Para evitar a 

subestima~io da mortalidade intra-uterina nio basta recorrer 

a metodologias prospectivas - mediante follow-up de mulheres 

grávidas -; deve-se aplicar a tjcnica adequada para 

trabalhar os dados - sem ddvida o fator mais importante -

que ~ a constru~io de tábuas de mortalidade intra-uterina. 

Nesse sentido, cabe lembrar a pesquisa prospectiva realizada 

por Fr~nch e Bierman (1962> na ilha de Kauai, que pode se 

qualificar como sendo um marco no estudo da mortalidade 

fetal. Estes autores, al~m de recolherem as informaçaes 

sobre todas as gesta~5es que tiveram as mulheres da ilha 

durante certo p~riodo, as classificaram segundo sua data de 

entrada ~m observa~io, construindo dessa forma, uma Tábua de 

mortalidade intra-uterina com a qual eles conseguiram 

estimar uma taxa de mortalidade fetal de 237 por mil 

gestaç5es. Como se percebe, esta cifra está bastante próxima 

~ estimativa ideal da taxa de mortalidade fetal 

reconhecível. 

20 



21 

Se, apesar de usarem um levantamento prospectivo os autores 

tives~em relacionado as perdas registradas <273> com as 

gestações conhecidas <3~050),\ te1·iam estimado uma taxa de 
\ 

mortalidade fetal 
\ ... 

de 90 Por mil gesta~oes - que corresponde 

~ taxa de mortalidade intra-uterina aparente fato que 

parece bastante ilustrativo da importincia do uso da t~cnica 

de tábuas. 

C - Defini~ões estatísticas e disposi~ões legais 

Em 1950, a Te1· cei r a Assembléia Mundial de Sa~de da 

Organiza~io Mundial da Sa~de <OHS, 1950), com a finalidade 

de padronizar conceitos que possibilitassem a compara~io 

internacional de dados, aprovou as definições de nascimento 

vivo, óbito fetal e nascido morto, recomendadas pelo Comiti 

de Peritos em Estatísticas Sanitárias, designados a esses 

fins. 

As definiç6es aprovadas de nascimento vivo e óbito fetal 

foram as seguintes: 

Nascimento vivo é a· expulsio ou extraçio completa do corpo 

da mãe, independentemente da dura,io da gravidez, de um 

produto da concepçio que, depois de dita separaçio, 

respire ou manifeste qualquer outro sinal de vida, tais 

como batimentos cardíacos, pulsaç6es do cordio umbilical, 

ou movimentos ef·etivos dos m~sculos cont ,-adio 



voluntiria, haja ou n~o sido cortado o cordio umbilical e 

esteja ou n~o desprendida a placenta; 

- óbito fetal ~ a morte de um ~reduto da concep~~o, antes da 

expulsão ou extra~~o completa do corpo da mie, 

independentemente da dura~io da gravidez; indica o óbito o 

fato do feto, depois da separação, nio respirar nem dar 

nenhum outro sinal de vida, como batimentos cardíacos, 

pulsações do cord~o umbilical ou movimentos efetivos dos 

múscu 1 o:. de con tt·ação vol unt ál· ia. 

Por consegui~te, dois elementos fundamentais caracterizam, 

respectivamente, as definições estatísticas de nascimento 

vivo e óbito fetal: 

- a presença ou ausincia de um sinal de vida; 

- a independincia do tempo de duração da gestaçio. 

O mesmo Comiti de Peritos que elaborou as definições vistas 

anteriormente, recomendou que os óbitos fetais se dividissem 

em tris grandes categorias: 

- óbitos fetais precoces, com menos de 20 semanas completas 

de gestação; 

- óbitos fetais intermediários, de 20 a 27 semanas completas 

de gestação; 
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- óbitos fetais tardios, com 28 ou mais semanas completas de 

gesta~ão. 

Recomendou-se, tamb~m, que este ~ltimo conceito. fosse 

assimilado ao conceito anterior e amplamente difundido de 

natimorto ou nascido morto <OHS, 1970). Portanto, apenas as 

perdas fetais tardias devem ser denominadas cientificamente 

de nascidos mortos ou natimortos. As perdas precoces e 

intermedi~rias constituem o grupo dos abortos <Naciones 

Unidas, 1955 e 1974). 

O aborto, tendo em vista os conceitos anteriores, fica 

caracterizado, portanto, explicitamente, pela ausência de 

sinal de vida, e implicitamente, pelo tempo de gesta~ão 

inferior a 28 semanas completas. Esse ponto ~ entendido 

como o momento a partir do qual se espera que o feto tenha 

alcan~ado condi,5es vi~veis <Naciones Unidas, 1955). 

O crit~rio de viabilidade, ~. tamb~m, o elemento 

determinante na defini,io de aborto que aparece no Informe 

no. 461 da OHS <1970). Considera-se que na linguagem m~dica, 

aborto~ a interrup~io da gravidez antes do feto ser vi~vel, 

isto i, capaz de levar uma vida extrauterina independente. 

A viabilidade costuma definir-se em fun~io da dura~io da 

gravidez ou do peso do feto e, em certas ocasi5es, do seu 

comprimento 
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O referido informe salienta que, tradicionalmente, se admite 

que o feto i vi~vel quando alcança as 28 semanas de 

gestaçio, que correspondem aproximadamente a um peso fetal 

de 1000 g, 
I 

Esta definiç~o, puramente empirica, baseia-se na 

observaç~o de que os nascidos vivos que nio alcançam esse 

peso tem poucas probabilidades de sobreviver, enquanto a 

mortalidade declina rapidamente entre as crian,as de 1000 g 

ou mais. 

Alguns autores, entretanto, tim fixado o limite superior do 

aborto em 20 semanas de gestaçio ou peso entre 500 e 1000 g, 

uma vez que algumas crianças deste peso, gratas aos avanços 

da medicina e da tecnologia médica de apoio, logram 

sobreviver. 

A maioria dos membros do Grupo Científico que elaborou o 

informe citado eram favoráveis a fixar, na defini,io do 

aborto, o limite superior da duraçio da gravidez em 20 

semanas. No entanto, mantiveram o limite tradicional de 28 

semanas porque facilitava a comparabilidade internacional -

era o utilizado na maioria dos países que haviam adotado uma 

definitio de aborto -, porque completava a definitio de 

natimortalidade recomendada pelo Comiti de Peritos da OHS em 

Estatísticas Sanit~rias e porque correspondia • definiçio da 

Classificação Internacional de Doenças <OHS, 1968). 



A ess~ resptito, cabe salitntar que as definiçõ~s adotadas 

em 1950 pela OHS ·repetem-se ati hoje ~m publica,ões 

especiais desta organiza,~o e principalmente nas sucessivas 

revisões da CID, inclusive na.~ltima de 1975 <Centro da OHS 

para a Classifica,ão de Doen,as em PortuguÊs, 1978). 

Alim da discussão quanto ao momento em que o feto alcança a 

viabilidade, o critirio de tempo de gestaçio como exclusivo 

na determinação do nascimento morto tem sido tambim 

severamente criticado, em fun,io da sua dificuldade de 

obtenção, uma vez que se baseia na data da concepção que 

depende da informa,ão da mãe sobre a da data de sua ~ltima 

menstruação. Observou-se que esse crit~rio deveria ser 

substituído, ou ao menos complementado, por características 

prciprias do feto, que podem ser mais facilmente 

estabelecidas que o tempo de gesta,ão. 

Assim, baseada em trabalhos que revelam que o feto, na 28a. 

semana de gesta,ão, pesa aproximadamente 1000 g, <Gruenwald, 

1966; Lubchenco et alii, 1963) a Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia <FIGO) adotou, em 1977, o peso de 

1000 9 e o comprimento de 35 em como indicativo das 28 

semanas de gesta,ão <WHO, 1977). Todavia, os crit~rios 

temporal e pondera) não devem ser encarados como 

obrigatoriamente simultineos, mas como alternativos, para 

definir um mortinato (Laurenti, 1985). 
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Definido, entio, o aborto como qualquer interrupç~o da 

gravidez antes de se completar as 28 semanas de gestaç~o, 

com a morte do feto, resta destacar que. existem duas classes 

principais de aborto: espontineos e provocados. Os abortos 

provocados s~o os resultantes de manobras praticadas 

deliberadamente com o inimo de interromper a gravidez; 

todos os demais abortos se consideram como espontineos, 

embora neles intervenham causas externas, tais como 

traumatismos ou doenças transmissíveis <OHS, 1970>. 

Em relaçio ~s disposiç6es legais que versam sobre o tema em 

foco, a ~ei brasileira nio define o que se deve entender por 

nascimento vivo, nascimento morto ou óbito fetal. Entendem-

se, portanto, aplic~veis, no vazio da lei, os conceitos 

internacionais adotados pela OHS em 1950 (Laurenti, 1985). 

O Código Civil Brasileiro de 1916, ainda vigente, em seu 

artigo 12 limita-se a determinar que ''deveria ser inscritos 

em registros p~blicos os nascimentos, casamentos e óbitos'' 

competindo ~ Uniio legislar sobre eles. Nio obstante, vinte 

e três anos se passaram par~ que o Registro Civil viesse a 

ser disciplinado, de forma mais orginica, por meio do 

decreto no. 4857 de 9 de novembro de 1939. 

Posteriormente, em 1969, o governo viu-se compelido - 20 

anos tinham transcorrido e, com eles, ocorrido muitas 

modificaç6es nas normas jurídicas a elaborar um novo 



projeto de Reorganiza~io dos Registros P~blicos, Decreto-Lei 

no. 1000, de 21 de 6utubro de 1969. Em que pese o fato da 

necessidade de sua elaboraçio , e urgente implantaçio, essa 

lei nunca chegou a vigorar. 

Atualmente, a materia est~ regulamentada pela Lei dos 

Registros P~blicos no. 6015, de 31 de dezembro de 1973. Esta 

lei, que no artigo 50 regulamenta a obrigatoriedade de 

inscriçio dos nascimentos vivos, tamb~m determina no artigo 

53 a obrigatoriedade de registro para o caso dos nascidos 

mortos. 

Artigo 50: Todo nascimento que ocorrer no território 

nacional dever~ ser dado a registro ... 

Artigo 53: No caso de ter a criança nascido morta, ou no de 

ter morrido na ocasiio do parto, será, nio 

obstante, feito o assento, com os elementos que 

couberem com remissio ao do óbito. 

Parigrafo Segundo: 

No caso de a criança morrer na ocasiio do parto, 

tendo, entretanto, respirado, serio feitos dois 

assentos, o de nascimento e o de óbito, com os 

elementos cabíveis e remiss6es recíprocas. 
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Deste modo, embora a lei não forne'a as defini,ões de 

nascido vivo e nascido morto, frente aos conceitos 

internacionais e a lei em vigor, tem-se que: 

- a crian'a que nasce apresentando sinal de vida, qualquer 

que seja o tempo de gesta~io, deve ser considerada nascida 

viva, e como tal, objeto de um registro de nascimento; 

- a crian~a que nasce sem apresentar sinal de vida, - tendo 

completado 28 semanas ou mais de gesta~io, ou alcan~ado o 

peso mínimo de 1000 g, ou o comprimento mínimo de 35 em, 

<WHO, 1977) - deve ser considerada nascida morta, e como 

tal, objeto de um registro de óbito e de preenchimento 

obrigatório da Declara~io de óbito em vigor no Brasil. 

Com rela~io ~s perdas fetais intermedi,rias e precoces 

com, respectivamente, idade gestacional entre 20 e 27 

semanas, ou peso entre 500 e 1000 g, ou comprimento mínimo 

de 25 em e com gesta~io, peso e comprimento menores que 20 

semanas, 500 g ou 25 em <WHO, 1977> - nio existe imposi~~o 

legal de obrigatoriedade de inscri~io e de declara~io, mas 

apenas uma recomendaçio 

fornecimento de atestado. 

sanit,ria aos médicos, de 

No primeiro caso, esta recomenda~io apeia-se no fato do 

produto apresentar total semelhan~a humana <Rezende, 1969) e 

da importincia das características desse tipo de perdas na 

irea de sa~de materna. No segundo, apesar do produto ser 
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considerado juridicamRnte como parte da m~e <Carvalho 

Santos, 1966; Hun~ri~, 1958), sua importincia decorre de se 

constituir em relevante· subsidio para o estudo do 
I 

abortamento espontineo e provocado. (Laurenti e Hello Jorge, 

1983). 

N~o obstante a existincia da recomenda,io, alguns estudos 

tim revelado que a omissio de registro dos abortos ~ muito 

elevada, sendo esse fen6meno mais acentuado ainda para o 

período precoce <Silveira, 1974; Horell e Silva, 1984; 

Horell, 1988). 

D - Mortalidade intra-uterina e saúde 

A mortalidade intra-uterina exerce seus efeitos no campo da 

saúde atrav~s de virias vias. 

Em primeiro lugar, destaca-se o importante efeito que a 

mortalidade intra~uterina imprime sobre si mesma, o chamado 

efeito multiplicador. De fato, tem sido comprovado que 

quando de uma gestacio resulta um nascido morto ou um aborto 

espontineo, multiplicam-se as chances de que as gestaç5es . 
seguintes tenham o mesmo resultado <Guzmin e Segovia, 1979). 

Portanto, um conhecimento mais aprofundado dos fatores 

endógenos ou biológicos que causam mortes fetais, pode não 

só impedir que uma perda fetal ocorra, mas eventualmente 

prevenir que outras a sucedam. 
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Em segundo lugar, a importincia desse fato relaciona-se 

diretamente com a sa~de materna. Com efeito, um evento 
\ 

passado pode levar a mulher~ ser mais suceptivel a perder 

uma subsequente gravidez. Por exemplo, seu sistema 

reprodutivo pode ter sido danificado, ou seu sistema 

imunológico sensibilizado contra a gestat~o posterior <Roman 

e Stevenson, 1983). Dessa forma, pode suceder que, ~medida 

que aumentem os episódios gravídicos malogrados, maiores 

sejam os riscos de que agravos ~ sa~de materna acontetam. 

Em terceiro lugar, a caracteriz~t~o da mortalidade fetal 

pode contribuir para a redutio da mortalidade infantil e 

perinatal. 

Há muito tempo se reconhece que a taxa de mortalidade 

infantil relaçio entre os óbitos de menores de um ano, 

numa irea E ano determinados e o n~mero de nascidos vivos na 

mesma ~rea e ano, por mil - constitui um indicador seguro 

das condiç5es de vida e sa~de de uma populaç~o: ~ elevada 

quando as condiç5es de vida sio precirias e baixa quando 

melhoram as condiç5es sócio-econ8micas <Monteiro, 1980; Baum 

e Arriaga, 1981; Kohli e Al-Omain, 1983). 

Por essa raz~o, a mortalidade infantil tem sido estudada 

exaustivamente e muito se sabe a seu respeito: sua evoluçio, 

as causas básicas e associadas mais frequentes, assim como 



os fatores ambientais, biológicos, sociais e outros que a 

influenciam. Com base nesses conhecimentos, houve, 

especialmente nos paises\aesenvolvidos, a possibilidade de, 

por meio de aç5es, reduzi-la 1a níveis bem baixos (Laurenti 

et alii, 1984). 

A mortalidade infantil divide-se tradicionalmente em dois 

períodos: neonatal ou mortalidade infantil precoce <óbitos 

de menores de 28 dias> e pós-neonatal ou mortalidade 

infantil tardia (Óbitos de menores de um ano com 28 ou mais 

dias de vida). Esta distinçio fundamenta-se principalmente 

na diferente causalidade das doenças que incidem no primeiro 

ano de vida. Nesse sentido, costuma-se classificar as 

patologias desta faixa etiria em dois gru~os: 

- Doenças ocasionadas por fatores endógenos: . e o grupo 

constituído por patologias genéticas, malformaç5es 

congênitas, doenças que acometem a mulher durante a 

gestaçio e que repercutem no produto gestacional, fatores 

que respondem pela mortalidade dos recim-nascidos nos 

primeiros dias de vida; 

- Doenças de origem ambiental ou exógenas: sio eventos 

mórbidos relacionados às condiç5es sócio-econômicas 

refletidas na subalimentaçio, nas precirias condiç5es de 

habitação e higiene, na falta de atençio à sa~de da 

repercutem na incidência das doenças 



infecciosas, principal grupo de causas de morte no período 

infant i 1 ta1·dio <Hasu~-Stroobant, 1983). 

Esta divisão, bastante aceitável do ponto de vista 

epidemiológico, apresenta-se, na realidade dos países menos 

desenvolvidos, de difícil reconhecimento, uma vez que em 

gel·a 1 os dois 9 l" LlP OS atuam concomitantemente <Buchalla, 

1988). o limite ent \"e o social e o biológico nas populaç:Ões 

de meno1· l" enda É: difícil de SE'\" definido, embora seja 

impo1·tante t e1· cla1·o que todo p1·ocesso reprodutivo, 

independente da classe social, é influenciado POl" fat Ol"eS 

biológicos, psicológicos e sociais <Tanaka, 1986). 

Entretanto, é possível verificar que nas quatro Primeiras 

semanas de vida, as causas mais frequentes de morte são 

aquelas não dependentes do meio ambiente mas, antes, a 

problemas maternos ligados ~ gestaç:io e ao parto e a 

problemas de desenvolvimento fetal. Tem sido fato de 

observaç:ão constante 

mo1·talidade, deixam 

primeiro mis de vida. 

que essas causas, como fator de 

de existi!·, praticamente, após o 

Dessa forma, a mortalidade produzida no período pós-neonatal 

resulta mais suceptível de ser modificada mediante adequados 

controles médicos e ambientais. Com efeito, os fatores 

exógenos que incidem na mortalidade infantil tardia são mais 

facilmente controláveis, mais sensíveis ao melhoramento do 
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nível de vida e da higiene ambiental e, principalmente, às 

a~ões de prevenção e atenção sob\·e as doenças infecciosas e 

pa\·as it á r ias. 

Neste sentido, a experiência internacional indica que as 

reduç6es verificadas nos níveis de mortalidade infantil 

geral têm sido sempre conseguidas com base em reduções 

experimentadas na mortalidad~ infantil tardia CShapiro, 

1981; Shapiro et alii, 1983; Suarez Ojeda e Cusminsk~. 1984; 

National Center for Health Statistics, 1985), enquanto a 

neonatal, de tipo endógeno, tem apresentado uma maior 

resistência ao declínio. 

Huito embora uma diminui,ão dessa mortalidade possa ser 

conseguida, principalmente atrav~s de boa assistência pri-

natal e ao parto, existe uma parcela cujas causas sio 

difíceis de serem prevenidas - por exemplo, as malformaç6es 

congênitas e certas doenças maternas que afetam o produto da 

concepção - marcando o limite inferior no qual se situam as 

taxas de mortalidade infantil dos países que tim alcançado 

os níveis mais baixos. 

Hais do que isso, ~ medida que a mortalidade infantil se 

reduz, as mortes neonatais concentram-se nas semanas mais 

próximas do nascimento, sendo que, quando ela atinge valores 

inferiores a 15 por mil nascidos vivos, a quase totalidade 



das mortes s~o neonatais precoces, isto i, ocorrem na 

primeira semana de vida <Lundberg, 1982; Koontz, 1984). 

A observa~~o. por diversos autores, da notória diminui~lo 

nas cifras de morbimortalidade do ser humano em todas as 

etapas da vida e nio na etapa inicial, fez necessirio se 

concentrar em certos períodos que mostravam cifras muito 

grandes de doen~a e morte, para estud,-la com cuidado e 

buscar soluc5es Diaz del Castillo, 1985>. Considerou-se 

que a mortalidade nos primeiros anos vida 

especialmente, ao redor do nascimento, era objeto de estudo 

obrigatório para epidemiologistas e investigadores em sa~de 

pdblica. 

Nessa linha de pensamento surgiu um conceito novo, a 

expresslo período perinatal, para delimitar o tempo de vida 

compreendido entre o segmento final da vida fetal at~ o 

parto, e a primeira semana de vida extra-uterina <Peller, 

1965). 

As mortes de um produto da concep~io neste período slo 

chamadas de m6rtes perinatais, compreendendo, dessa sorte, a 

soma dos óbitos fetais com idade gestacional na qual o feto 

atinge o peso de 1000 g - equivalente a 28 semanas de 

gestacio - com os óbitos de criancas ocorridos ati o final 

completo do sétimo dia - 168 horas - de vida <Romensk~ e 

Ignat 'eva, 1975>. 
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A an,lise conjunta, em uma ~nica unidade estatística, das 

mortes fetais tardias e .n~onatais precoces fundamenta-se em 

que a maioria das causas de morbidade e mortalidade que 

afetam o rec~m-nascido, principalmente na primeira semana de 

vida, incidem tamb~m sobre o feto in utero, ou seja, as 

causas da mortalidade neonatal sio, em geral, as mesmas 

causas de natimortalidade <Laurenti et alii, 1975) . Em 

outras palavras, os dois componentes da mo1·tal idade 

perinatal estio sujeitos aos mesmos fatores causais, os 

quais sio de natureza pré-natal e intra-natal 

1980) . 

<Lau1·ent i, 

Os eventos que ocorrem no período perinatal influenciam 

marcadamente o diagnóstico da situa,io de sa~de de uma 

populaçio, haja vista que, ainda que esse período represente 

menos que 0,5X da duraçio midia da vida humana, em muitos 

países atualmente o n~mero de mortes perinatais excede 

aquele observado nos 30 anos subsequentes <Romensk~ e 

Ignat 'eva, 1975). 

Resumindo, ~ medida que a mortalidade infantil vai se 

reduzindo mediante controle dos fatores exógenos que atuam 

principalmente no período pós-neonatal, 

adquire maior importincia relativa. Por sua vez, dentro do 

período neonatal, passa a primeiro plano a mortalidade 

neonatal precoce - ia. semana de vida cujas causas 
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endógenas são praticamente as me~mas do período fetal 

tardio. 

Por todas as raz5es expostas, compreende-se o papel de 

grande import~ncia que o estudo da mortalidade intra-uterina 

adquire para a sadde pdblica. Aprofundar no conhecimento 

acerca do que ocorre no período fetal, caracterizando a 

mortalidade intra-uterina mediante a estimaç~o de sua 

incidincia e o estabelecimento de suas relaç5es com diversos 

fatores sociais e biológicos, pode contribuir a identificar 

fatores de risco, possibilitando dessa maneira atuar sobre 

os mesmos visando a melhoria da qualidade da atençio ~ sadde 

materno-infantil. 

Por outro lado, dada a estreita relaçio da mortalidade fetal 

com as mortalidades infantil e perinatal, entende-se que sua 

investigaçio fornecer~ tambim subsídios que auxiliem na 

preven,io e reduçio desses outros segmentos da mortalidade 

geral. 

E. Mortalidade intra-uterina e fecundidade 

Os estudiosos da demografia, ao longo de sua existincia como 

ciincia, tem distribuído muito desigualmente suas 

investigaç5es entre os distintos temas de populaçio. 
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Por muito tempo, as aten~5es se voltaram para a mortalidade, 

ao ponto que os primeiros demdgrafos desde Graunt, no siculo 

XVII (1939) a seus seguidores, devem sua celebridade aos 

progressos que 

fecundidade não 

insuficiincia de 

interesse. 

obtiveram na medi~ão dessa variável; a 

era objeto de estudo, não simplesmente pela 

dados mas, provavelmente, por falta de 

Embora as polimicas teses de Halthus de 1798 (1976) devessem 

ter despertado o interesse no estudo da fecundidade, o tema 

sd passou a primeiro plano no decorrer do siculo XX, 

timidamente, depois da ia. Guerra Mundial e, intensa e 

continuadarnente, depois da 2a. Grande Guerra. 

O fato que motivou o interesse pelos estudos de fecundidade 

foi o acelerado crescimento populacional, decorrente do 

vertiginoso declínio da mortalidade, que caracterizou este 

siculo, particularmente o período de pós-guerra. De 1950 a 

1970 a popula~ão mundial duplicou a taxa de crescimento 

experimentada durante a primeira metade do siculo <Naciones 

Unidas, 1978). 

Herci a uma maior comunica,ão e coopera,ão científicas entre 

as na~Ses, os países em desenvolvimento puderam importar 

ticnicas desenvolvidas por e para os países industrializados 

- inseticidas, antibióticos e vacinas - e aplicá-las em 

programas massivos de saúde pÚblica, a um custo 
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relativamente pequeno, obtendo consequentemente sucesso nas 

campanhas contra as doen~as infecciosas e parasitirias. 

Dessa forma, a mortalidade vem-se reduzindo inclus1ve 

naquelas regi5es do mundb on~e, até bem pouco tempo, o 

crescimento demográfico via-se contido pelas elevadas taxas 

de mortalidade.·. 

Ent1·etanto, a primeira preocupaçio com a fecundidade 

consistiu no nível de reposiçio das geraç5es, e pouca ou 

nenhuma atenç~o foi dada aos aspectos biológicos e 

psico-sociológicos. Algumas tentativas nessa linha de 

investigaçio foram feitas por Gini (1924, 1926) e F'ea1·1 

(1939), que conceberam, respectivamente, ~onceitos novos de 

fecundabilidade e fecundidade natural. Nio obstante, eles 

nio foram bem sucedidos Pela ausincia de dados básicos e, 

principalmente, de um marco teóiico adequado. Como salienta 

Carleton <1970), a maior dificuldade no desenvolvimento de 

um marco teórico para o estudo da fecundidade reside na 

gr~nde complexidade 

determinaçio esti 

do fenômeno, 

relacionada com 

uma vez 

fatores 

que sua 

biológicos, 

psicológicos, sociológicos e econômicos e, portanto, requer 

um enfoque interdisciplinar no qual devem integrar-se 

distintos níveis de análise. 

Na literatura sobre a fecundidade, várias teorias que tentam 

explicar o declínio da fecundidade em relaçio a fatores 

fisiológicos ou psicofisiológicos, tem sido propostas. Como 
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exemplo, podem ~er citadas as teoriaç de Spencer (1852, 

1867) e de outros autores do siculo XIX, que sustentavam que 

a fecundidade declina por· lei. biológica natural, ~medida 

' que aumenta o nível de vida. Gini <1930) tambim desenvolveu 

virias teorias biológicas segundo as quais as naç5es passam 

por um período de vigor, seguido de outro de decadincia, em 

que se manifesta uma diminuiç~o da fecundidade. 

Castro <1952), por sua vez, apresentou uma explica,io 

biológica do declínio da fecundidade, segundo a qual o 

consumo de proteínas diminui a fecundidade, baseado em que 

as popu1a~5es que comem carne são as menos fecundas do 

mundo. Castro nio considerou a possibilidade de que o fato 

de comer carne e a redu~ão do tamanho da família coexistam 

com uma melhor condi,io sócio-econ8mica e maior prevalincia 

da pritica da anticoncep~ão <Notestein et alii, 1963). 

Henr~ <1956) assinalou a elevadíssima fecundidade das 

Hutterites como argumento de que, na ausincia de restri~ão 

voluntiria dos nascimentos, a fecundidade nio declina 

necessariamente quando melhora a dieta. 

Outros autores tim sugerido que diversos fatores podem ter 

reduzido a capacidade de procria~io <Brentano, 1909; 

Gonzalez Galé, 1939; Hogben, 1931; Henkins, 1932). Todas 

essas teorias, baseadas na distin~ão entre fecundidade e 

fertilidade respectivamente, procria~io efetiva 

capacidade de procria~ão <Naciones Unidas, 1958) ao 
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postula1· uma r•lação simples entre desenvolvimento econômico 

e fecundidade, eliminam da análise as variáveis econômicas, 

sociais e culturais. Por esse motivo, n~o tim sido aceitas 

pelos estudiosos, sendo em g~ral severamente criticadas e, 
\ 

pelo fato de serem consideradas altamente especulativas, 

abandonadas sem maiores debates. 

Na dicada de 1950, alguns autores, preocupados com a 

necessidade de analisar os fatores fisioldgicos, juntamente 

com os fatores sociais, econômicos e culturais que afetam a 

fecundidade, propuseram abordagens conceituais, entre as 

quais, cabe destacar as de Hill et alii <1959), Hishler e 

Westoff (1955) e Davis e Blake <1956, 1967). Estes ~ltimos 

criaram o sistema chamado de variiveis intermediárias, 

dividindo-as em tris grandes grupos correspondentes a tris . 
fases facilmente identificáve~s do processo de procriaç~o: 

as relat5es sexuais, a concepçio e o parto. O sistema pode 

se considerar completo e exaustivo, no sentido de que o 

nível de fecundidade de uma determinada populaçio resultar~ 

do efeito combinado dos 
I 
valores que adotem as ii variiveis 

intermediárias. A classificatio proposta é a seguinte: 

I. Fatores que afetam a exposiçio as relaç5es sexuais 

A - Fatores que regem a formaçio e a dissoluç~o das uni5es 

i - Idade de iniciaçio das rela,5es sexuais 

2 - Celibato permanente 



3 - Intervalo de perda do p~riodo reprodutivo entre uni5es 

ou. depois delas 

B - Fatores que regem a exposi,~o as rela,5es sexuais dentro 

das uniões 

4 - Abstinincia voluntiria 

5 - Abstinincia involunt~ria 

6 - Frequincia do coito 

li. Fatores que afetam a exposi,ão à concep,ão 

7 - Fertilidade ou esterilidade por causas involuntárias 

8 - Uso ou não de anticoncep,ão 

9 - Fertilidade ou esterilidade por causas voluntirias 

III. Fatores que afetam a gesta,io e o sucesso do parto 

10- Mortalidade intra-uterina por causas involuntárias 

11 -Mortalidade intra-uterina por causas voluntárias 

Mais recentemente, Bongaarts <1983) criou um modelo onde 

considera serem sete os determinantes próximos ou variive1s 

intermediirias da fecundidade, cada um dos quais influencia 

diretamente a fecundidade e conjuntamente determinam seu 

nível. Para esse. autor, o esquema das 

intermediirias ~ o seguinte: 

A - Exposi,ão a rela,ões sexuais regulares 

i - Proporção de mulheres casadas 

variiveis 
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B Prevalência do controlt dtlibtrado da ftcundidade 

marital 

2 - Uso e eficiência de ccintraceptivos 

3 - Preval~ncia do aborto ind~zido 

C - Determinantes da fecundidade marital natural 

4 - Dura,io da infertilidade pós-parto 

5 - Fet·t i 1 idade 

6- Mortalidade intra-uterina espontinea 

7 - Prevalincia de esterilidade permanente 

Conforme o autor indica, o primeiro fator diz em que medida 

as mulheres estio expostas a rela~5es sexuais regulares, o 

segundo e tet·ceiro medem a pt·evalência do contt·ole 

deliberado da fecundidade e os quatro ~ltimos sio os 

determinantes da fecundidade natural. No conceito de Henr~ 

(i953, 1961, 1979), fecundidade natural é aquela que existe 

em ausência de controle deliberado da fecundidade. 

Como se percebe, nos esquemas descritos distingue-se, dentre 

os fatores que incidem sobre a fecundidade, os fisiológicos 

daqueles do comportamento. Entretanto, na pritica, apenas se 

considet·am as variáveis de nat ut·eza comportamental 

nupcia1idade, aborto provocado e anticoncep~~o 

( e aleitamento como medida da infertilidade pós-parto) -

enquanto às biológicas fertilidade, esterilidade e 

mortalidade intra-uterina espontinea atribui-se uma 
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contribui~~o constante a um nível teórico de fertilidade 

biológica <Potter, 1983). 

Legitima-se 

fecundidade 

esse proceder, \alegando que no regime de 

controlada, o maior poder explicativo 

corresponde ~ anticoncep,io, restando aos fatores biológicos 

uma participa~io pouco expressiva. Implicitamente, julga-se 

que esta modesta contribui,io nio justifica enfrentar as 

grandes dificuldades metodológicas de mensura~io destes 

fatores. 

Esta forma de atua,io tem dado por resultado grandes avanços 

teóricos em rela,io aos mecanismos de regula,io da 

fecundidade e, em menor medida, aos fatores sociais, 

econ6micos e culturais que a permeiam, sendo brevíssimo o 

caminho andado no campo do conhecimento dos aspectos 

fisiológicos da fecundidade. 

Ati o presente, nem o grau em que cada um dos fatores 

biológicos pode 

afetados por 

variar, nem a medida em que podem ver-se 

outros fatores, sio bem compreendidos, e 

constituem aspectos que requerem mais investiga~io. 

Exigem ser mais estudados, primeiro, porque eles representam 

variáveis autinticas no sentido de que determinam varia,5es 

entre popula,5es distintas, ou na mesma popula~io, ao longo 

do tempo, e de estarem sujeitas ~ influincia das condi,5es 
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sócio-econômicas e, principalmente, das condi,ões de saúde 

imperantes em um determinado contexto. Segundo, porque a 

abordagem dos fatores biológicos revela-se prioritiria e um 

subsídio da maior relevãncia 'na obten~~o de um conhecimento 

mais aprofundado das condi,ões em que a reprodu,ão humana se 

processa. 

E terceiro, e fundamentalmente, porque a postura de n~o 

investir no seu estudo, reputando a priori sua magnitude 

desprezível e sua contribui,io mínima, parece ser a forma 

menos adequada de se encarar o problema. Nesse marco, 

insere-se o estudo da mortalidade intra-uterina, vari~vel 

que por sua natureza, transita e pertence aos dois mais 

importantes temas da demografia, a mortalidade e a 

fecundidade, irradiando ao mesmo tempo seus efeitos para o 

campo da saúde pública e da incipiente ~rea da saúde 

reprodutiva. Buscar alternativas metodológicas que permitam 

medir sua incidincia, desvendando sua real contribuiçio aos 

níveis de fecundidade, constitui o desafio que a presente 

tese se prop5e. 
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III. OBJETIVOS 

A - Objetivo g~ral 

O objetivo geral da presente tese reside em caracterizar a 

mortalidade intra-uterina experimentada por um grupo de 

mulheres gr~vidas residentes no Município de Sio Paulo. A 

referida caracteriza~io compreende: 

a) a estima~io do nível (incidência e prevalência> de 

mortalidade intra-uterina na popula~io em estudo; e 

b) o estabelecimento de relaç5es da mortalidade intra-

utel·ina com alguns fatol·es scicio-demogr~ficos 

biolcigicos que podem vir explicativos de 

comportamentos diferenciais do fen6meno. 

Nesse sentido, pretende-se fornecer subsídios que contribuam 

ao conhecimento do tema na ~rea de Sa~de P~blica e, ao mesmo 

tempo, lançar 

fecundidade. 

alguma luz na direçio dos estudos de 

Para cumprir com esse objetivo geral, se procederá ao 

desenvolvimento dos objetivos específicos que se enumeram a 

segui\-. 
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B - Obj~tivos ~sptcificos 

a - Estima~io do nível de mort.alidade intra-uterina 

1 - Mediante a 

histciria retrospectiva das gesta~6es. 

2 - Mediante a anilise das informa~6es derivadas do 

acompanhamento prospectivo das gesta~6es. 

3 - Mediante a constru~io de tibuas de mortalidade intra

uteri~a segundo dura~io da gestacio. 

b - Estabelecimento de rela~ões da mortalidade intra-uterina 

com diversos fatores: 

i - Fatores scicio-demogrificos: 

- Cor; 

- Nível de instru~io; 

-Estado conjugal. 

2 - Fatores biolcigicos 

- Idade da mãe; 

- Ordem da gestacio; 

- Histciria genisica anterior. 
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CumprE dEstacar que.a parte dEnominada b dos objetivos 

ESPECÍficos ser~ efetuada tanto para as informa~5es obtidas 

em forma retrospectiva como prospectiva. 
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IV - PROCEDIHENTOS HETODOLóGICOS 

A - A amostra 

Para realizar a investiga,~o da mortalidade intra-uterina no 

Município de São Paulo, requeria-se que a amostra 

selecionada fosse de tamanho elevado. Essa exigência 

- a mortalidade intra-uterina caracterizar-se por ser um 

evento difícil de detectar, e 

- em se tratando de um estudo que pressup6e um longo 

acompanhamento, a possibilidade de se perder gestantes -

por recusa ou por mudan'a de domicílio aumentar 

significativamente. 

Tratando-se de uma pesquisa pioneira na ~rea, no Brasil, 

existia um desconhecimento bastante grande a respeito do 

comportamento da propor,~o de óbitos fetais, em estudos 

prospectivos, fato que dificultava a tarefa de se estimar 

realisticamente a quantidade de elementos que deviam 

integrar a amostra. Sendo assim, o tamanho amostra] foi 

baseado na experiência e bom senso, delimitado em 1000 

mulheres grividas. 

Tendo em vista, ent~o, que a amostra deveria cobrir uma 

quantidade de domicílios que garantisse encontrar cerca de 
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1000 gestantes, proc~deu-se ao ex~me de uma ~mostra 

representativa do Município de S~o P~ulo, que ji havi~ sido 

utilizada em duas pesquisas do Instituto da Sa~de, por~m, em 

ireas diferentes ao objeto d~ estudo da mortalidade intra

uterina. 

Depois de uma cuidadosa an~lise estatística que incluiu a 

assessoria do estatístico Prof. Wilton Bussab, chegou-se ~ 

conclusio de que a amostra do Instituto podia ser utilizada 

no estudo da mortalidade fetal, uma vez que se adequava a 

seus objetivos e seu aproveitamento resultava em grande 

economia, tanto de recursos, como de trabalho investido. 

a - Critério de sele~ão 

Parece necess~rio esclarecer quais foram os princípios que 

orientaram a decisio da utiliza~io da amostra do Instituto. 

A seguir: 

-A popula~io total do Município de Sio Paulo, estimada 

pela Funda~io SEADE, era em 1986 de 10.292.256 pessoas; 

- Aplicando-se a taxa de 35 gestantes em cada 1000 

habitantes, calculada como a m~dia das taxas de 40 por mil 

e de 30 por mil, recomendadas, respectivamente, pelo 

Hinist~rio da Sa~de e pelo Centro de Informa~6es de Sa~de 

<CIS> da Secretaria de Sa~de do Estado de Sio Paulo 
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<Cal·valho, 1984), estima-se em 360.228 o número de 

gr~vidas existente~·no município de Sio Paulo, em 1986; 

- Sendo que a composiçio m~dia dos domicílios no Município 
I 

de S~o Paulo era em 1980 Censo Demogr~fico, Dados 

Distritais - de 4.5 pessoas, estima-se, com base na 

populaçio municipal de 1986, em 2.287.168 os domicílios 

existentes no município em 1986; 

Destes dois dltimos itens, deriva-se que seria necess~rio 

visitar uma m~dia de 6.4 domicílios para se encontrar uma 

gestante. Para atingir o tamanho amostrai fixado, seria 

necess~rio visitar aproximadamente 6.400 domicílios por 

mis, o que no período de um ano significaria 76800 

domicílios. 

Como a amostra do Instituto continha cerca de 38.000 

domicílios pel·tencentes a i 00 set o\· es 

correspondentes a 8 subdistritos do distrito de Sio Paulo 

<Capital) e a 2 distritos perif~ricos do Município de Sio 

Paulo - julgou-se que, percorrendo o campo duas vezes, com 

um intervalo de aproximadamente 6 meses. se chegaria ao 

n~mero de domicílios requeridos para obter o n~mero de 

gestantes desejado. 



b - D~scriçlo da •~ostra utilizada 

O Município de São Paulo divide-se, administrativamente, em 

9 distritos: Sio Paulo <Capital), Ermelino Hatarazzo, 

Guaianazes, ltaim Paulista, ltaquera, Jaragui, Parelheiros, 

Perus e Sio Higuel Paulista. O distrito de S~o Paulo, por 

sua vez, divide-se em 48 subdistritos, que posteriormente 

serio citados. 

Como ji foi mencionado, a amostra utilizada compreende 8 

subdistritos do distrito de São Paulo, os quais foram 

selecionados tendo como orientacio o trabalho realizado por 

Bussab e Dini (1985) para definir o plano amostra] da 

Pesquisa de Emprego e Desemprego na Grande Sio Paulo 

CSEADE/DIEESE). 

Estes autores, mediante o uso de dados secundirios 

especificamente, a composicio da Populacio Economicamente 

Ativa CPEA> - dividiram os 48 subdistritos da Capital em 5 

Estratos homogineos (Quadro i). A anilise restringiu-se aos 

subdistritos da Capital porque, segundo os autores, na 

época nio estavam disponíveis os dados para os restantes 8 

distritos do MunicÍpio de Sio Paulo. 
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QUADRO 1 -Grupos Ho•o;in~os dos Subdistritos da Capital, 
R~sultant~s da Análise d~ Con;lom~rados 

------------------------------------------------------------
Grupos Subdistritos 
------------------------~-----------------------------------

1 

2 

3 

4 

5 

Brasilindia, I~iranga, Jaguari, Pirituba 
Santo Amaro, Capela do Socorro, Vila Prudente 

Alto da Hoóca, Belenzinho, Cangaíba, Casa 
Verde, Jabaquara, Limio, Moóca, Nossa Senhora 
do d, Pari, Penha, Sa~de, Tatuapi, Vila 
Formosa, Vila Guilherme, Vila Maria, Vila 
Hatilde, Vila Nova Cachoeirinha 

Ban·a · Funda, Bom Ret i l"O, B1·ás, But anti, 
Cambuci, Lapa, Santana, Tucuruvi 

Aclima~io, Bela Vista, Cerqueira César, 
Consola~io, Ibirapuera, Indiandpolis, Jardim 
América, Jardim Paulista, Liberdade, Perdizes, 
Pinheiros, Santa Cecília, Vila Hadalena, Vila 
Ha1· iana 

Santa Efigênia, Si 

FONTE: BUSSAB e DINI- Pesquisa de emprego e desemprego 
SEADE/DIEESE: Regi5es homogêneas da Grande Sio Paulo. 
Sio Paulo em Perspectiva. 1 (3):5-11, Sio Paulo, 
SEADE I 1985 . 

A modifica~io introduzida na amostra utilizada consistiu em 

agrupar o 4o. e 5o. estratos do referido trabalho numa 

~nica categoria <estrato 4). e criar o estrato cinco com os 

distritos periféricos. De tal sorte, do estrato i foram 

selecionados os subdistritos de Brasilindia e Santo Amaro; 

do 2 os de Jabaquara e Nossa Senhora do ó, do 3 os de 

Butanti e Tucuruvi; do 4 os de Santa Cecília e Sé 

originalmente pertencentes ao estrato 5 - e do 5 - criado 

com os distritos periféricos - os distritos de Itaquera e 

Jaraguá (Relatório da Secretaria de Sa~de do Estado de S~o 
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Paulo, 1987). O mapa do Hunicipio de S~o Paulo indicando as 

regi5es selecionadas encontra-se no Anexo i. 

Em cada um dos estratos, assim configurados, sorteou-se uma 

amostra por conglomerados que contou com as seguintes 

etapas: 

- Os setores censitirios - unidade b~sica de coleta de 

informaçio do censo pertencentes às 

selecionadas, foram ordenados de acordo com a renda média; 

- Determinou-se o n~mero de setores censitirios a serem 

sorteados em 100, sendo 20 em cada estrato considerado; 

- Os setores censitirios dentro de cada estrato foram 

sorteados com probabilidade proporcional ao n~mero de 

domicílios fornecidos pelo Censo de 1980. O sorteio foi 

realizado de forma sistem~tica. 

Ao se ordenar os setores de acordo com a renda e realizar um 

sorteio sistem~tico, 

renda na amostra, 

tentou-se garantir a distribui~io de 

semelhante a existente na populaç~o 

<estratifica~io implícita>. 

Dessa forma, a amostra ficou configurada como aparece na 

Tabela 2, a seguir. 
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TABELA 2 - Configura~ão da ANostra 

Estratos 

1 

Brasilândia 
Santo Ama1·o 

2 

Jab a qual" a 
Nossa Senho1· a 
do ó 

3 

Tu c LI I"Ll v i 
Butantã 

4 

Santa Cecília 
Sé 

5 

Itaquera 
Jal·aguá 

NLimer o de 
Setores 
So1·t eados 

4 
16 

12 

8 

12 
8 

19 
1 

17 
3 

B - O procedimento 

Renda Hédia 
<em S.H> 

4,3 
6,8 

6,6 

8,3 
13,3 

15,5 
7,3 

5,2 
4,8 

Núme1·o de 
Domicílios 
Existentes 

1.471 
7.398 

4.884 

2.069 

4.9~7 

2.844 

5.842 
274 

6. 56t. 
1.424 

Para cumprir com os objetivos propostos, a metodologia 

utilizada foi de tipo prospectivo, ou seja de seguimento -

follow up de mulheres grávidas at~ o desenlace da 

gestatio. Nesse sentido, o procedimento metodológico foi 

desenvolvido de sorte a compreender a realizaçio de duas 

etapas complementares de levantamento de informat5es. 

54 



A prim~ira etapa de trabalho consistiu em visitar todos os 

na amostra, e indagar em quais deles 

Em caso afirmativo, realizava-se a 

domicílios incluídos 

residiam gestantes. 

primeira entrevista, ocasião na qual era aplicado o 

Questionirio A, contendo uma primeira parte de Informaç6es 

Gerais e uma segunda acerca da História Reprodutiva 

Pregressa e da Gravidez motivo da entrevista. 

No Questionário A <Anexo 2>, 

seguintes informaç5es: 

constava a captação das 

- idade, cor, 

de atividade, 

nível de instrução, nível econ6mico, condição 

ocupaçio, estado conjugal e idade ~ 1a. 

união da gestantei 

- idade, nível de instrução, e ocupação do companheiro da 

gestante; 

- planejamento da gravidez e uso de métodos 

anticoncepcionais <HAC): 

para gravidez desejada, indagava-se o tipo de HAC usado, 

se a grivida declarava que usava e interrompeu para 

poder engravidar; 

para gravidez indesejada, indagava-se o tipo de HAC 

usado, se a grivida declarava que usava e falhou. 



- número de vezes grávida, número de filhos nascidos vivos e 

nas~idos mortos e· número de .gravidezes interrompidas, 

discriminadas em espontlneas, terapiuticas e provocadas; 

gestação data <dia e mês> da última 

menstrua~io <UH>, 

das consultas, 

número de consultas pri-natais, motivo 

exames clínicos realizados e tipo de 

serviço utilizado; 

- doenças associadas e específicas do estado gravídico, 

assistincia midica e fumo. 

Na segunda etapa do levantamento, que se constituiu no 

acompanhamento mensal das gestantes, dispunha-se de um jogo 

de questionirios <Anexo 2) cuja aplicaçio dependia da 

situação em que a gravidez se encontrava no momento da 

entrevista. Assim, para: 

- Gravidez em curso - Neste caso, utilizava-se na entrevista 

o Questionário B (tantas vezes quanto o número de visitas 

em que se repetia a situação de gravidez em curso>. As 

informa~5es compreendidas neste questionirio e referidas 

ao mis transcorrido desde a última entrevista foram: 

- número de consultas pri-natais, motivo das consultas, 

exames clínicos realizados, tipo de serviço utilizado, 

doenças específicas do estado gravídico e fumo. 
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- Oravid~z inttrrompida ante~ d~ s~ coMpl~tar a 28a. seman~ 

d~ g~staç~o. Neste caso, utilizava-se na entrevista o 

Questionirio C, com as seguintes informaç5es: 

- n~mero de consultas pr~-natais, motivo das consultas, e 

doenças específicas do estado gravídico. <Estas variiveis, 

referidas ao tempo transcorrido entre a ~ltima entrevista 

e a data da perda); 

- data da perda 

assistente, uso 

terapiutica e 

(dia e mis>, local da perda, profissional 

de anestesia, tipo de perda <espontinea, 

provocada), complicaç5es após a perda, 

tratamento m~dico e uso de m~todos anticoncepcionais, com 

especificaçio do adotado depois da perda. 

Para aborto provocado, agregava-se: 

- motivo do aborto, tipo de intervençio e tentativas de 

auto provocação. 

Para aborto espontineo e terapiutico, agregava-se: 

- autópsia do produto e causa da perda. 
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- Gravid~z int~rro•pida d~pois d~ s~ compl~tar a 28a. s~mana 

de g~staçio. Neste caso, utilizava-se na entrevista o 

Questionirio D, por sua vez, complementando-se com: 

o Questionário Di para o caso dos nascidos mortos; e 

o Questionário D2 para o caso dos nascidos vivos. 

As informa;6es do Question~rio D referiam-se a: 

- n~mero de consultas pr~-natais, motivo das consultas e 

doenças especificas do estado gravídico. <Estas vari~veis 

referidas ao tempo transcorrido entre a dltima entrevista 

e a data do parto); 

-data do parto <dia e mis), local do parto, tipo de parto, 

se foi cesariana, o motivo, profissional assistente, uso 

de anestesia, complica;6es após o parto, tratamento 

médico, uso de métodos anticoncepcionais com especifica;~o 

do adotado depois do parto, e esterilizaçio. 

O Questionirio Di incluía: 

-momento da morte (antes ou durante o trabalho de parto), 

aut6psia do produto e causa da morte. 

O Questionário D2 incluía: 

-assistência médica do bebi, exames e amamentação. 
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O trabalho dE campo da PEsquisa iniciou-sE no m~s de 

novembro de 1987, com a primeira visita de domicílios, a 

segunda começou em maio de 1988, o que levou a concluir os 

últimos acompanhamentos em feverei1·o de 1989. Nesse período, 

entrevistaram-se 910 mulheres que se declararam gr~vidas ao 

se realizar o primeiro contato com elas. 

Desse total, 19 mulheres tiveram que ser eliminadas da 

amostra, sendo que em 7 casos a supervisio verificou que o 

endereço da entrevistada n~o correspondia ao delineamento 

amostral; em outros 7, ao se·realizar a segunda visita, as 

mulheres declararam ter se enganado em relaçio ao fato de 

estarem gr~vidas; 4 tinham sido duplamente incluídas na 

amostra e 1 era deficiente mental. Portanto, o n~mero total 

de gestantes da amostra ficou delimitado em 891 casos. 

Em segundo lugar, 126 gr~vidas <14X) saíram de observaçio, 

seja porque se recusaram a continuar (24), ou porque mudaram 

C102) dentro do município sem deixar novo endereço ou para 

outros estados. Portanto, o número total de gestantes que se 

acompanhou até o fim da gestaçio foi de 765. 

Cumpre salientar que, embora o número de domicílios a 

investigar fosse em primeira instincia de 75.358 <duas vezes 

37.679>, esse valor nio foi atingido porque decidiu-se, após 

a primeira visita ao campo, excluir da segunda o subdistrito 
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de Santa Cecília, com 5.842 domicílios. Essa decisão 

fundamentou-se nas dificuldades de acesso aos pr~dios de 

apartam€ntos, predominant€s na r€gião 
' 

principalment€, devido ~s €Scassas situa~5€s de gravid€Z 
\ 

d€correntes da grand€ proporç~o d€ população idosa qu€ a 

habita. Por cons€guinte, o n~mero total de domicílios 

visitados foi d€ 69.516. 

A comparaçio €ntr€ o n~mero €sperado de gestant€s Ci.000 €m 

76.800 domicílios) e o n~m€ro encontrado nos domicílios 

€fetivam€nt€ visitados <891 €m 69.516 domicílios> r€V€la a 

consistência da €Stimativa inicial. 

Val€ ressaltar, finalm€nt€, que, com a finalidade d€ se 

lograr resultados que gozass€m da maior confiabilidade 

possível, foram tomados os S€9Uintes cuidados nas etapas d€: 

- Elaboraç~o do instrum€nto d€ col€ta das informaç5€s. Para 

tanto, contou-s€ com a colaboração d€ um m~dico obstetra, 

qu€ ass€ssorou nos tópicos r€1ativos a duraçio da 

g€stação, do€nças associadas e €SP€CÍficas do €Stado 

gravídico e tratamento rec€bido; 

-Seleção das entrevistadoras. O corpo d€ entrevistadoras 

foi constituído int€gralm€nte por mulh€res univ€rsitirias 

- da ~rea de ciências sociais e da sa~de - 1 da mesma 

forma que a supervisara d€ campo; 



61 

- Tr~inamRnto. As ~ntrevistadoras e supervisaras receberam 

treinamento sobre o co~te~do, manejo e aplica,~o dos 
\ 

v~rios questionirios, com a ~inalidade de dominar os itens 
I 

constantes dos instrumentos; 

- Pr~-teste. Os instrumentos de coleta foram testados 

mediante a realiza,~o de um estudo piloto, onde 10 

entrevistadoras e a supervisara, devidamente treinadas, 

aplicaram 3 question~rios cada uma, condi,ões 

teoricamente equivalentes ~s esperadas no campo; 

Hanual do Entrevistador. A partir do pr~-teste, a equipe 

coordenadora da pesquisa discutiu os problemas existentes 

e adotaram-se solu,ões que culminaram na reda~~o do Manual 

do Entrevistador, com orienta,ões para a aplica,io dos 

questionirios; 

T~cnica de Trabalho. Consistiu em realizar reuniões 

semanais das entrevistadoras com a supervisara, nas quais, 

al~m de se efetuar a entrega dos questionirios aplicados 

na semana e retirada do novo material, eram colocadas pela 

supervisor a as principais d~vidas dificuldades 

observadas pela coordena,~o, por ocasiio da leitura 

regular de todos os questionirios. Quando necessirio, a 

entrevista era refeita. Todos os question~rios foram 



revisados € aprovados pela coord€n~ção da pesquisa, como 

forma d€ controle da qualidade da informação. 

Tambim procedeu-se, por parte da supervisara de campo, 

uma vez encerrado cada setor amostral, a checagem de 

uma fraçio (i0X> dos question~rios aprovados, mediante 

aplica~io de perguntas-chaves. Por outra parte, em outros 

10X do total de entrevistadas foi checada a existência 

da grivida no domicílio indicado e se o domicílio 

pertencia ao desenho amostral. 

C - A análise de dados 

a - Os instrumentos de medição 

Antes de definir as medidas que serio utilizadas neste 

estudo ao longo da an~lise de dados, julga-se conveniente 

proceder a descri~io de parte do possível elenco de 

indicadores, com o intuito de esclarecer acerca da decisio 

de privilegiar alguns deles em detrimento de outros. 

Com a finalidade de -determinar a frequência das mortes 

fetais, estas podem se relacionar com a popula~io total ou 

populaçio feminina em idade fértil e com o total de 

nascimentos vivos, partos ou gesta~5es. 
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Tambjm pode-se medir o risco de mortalidade intra-uterina 

mediante a ado~lo de um critirio que defina os conceitos de 

incidincia e prevalinci~, estabelecendo as suas respectivas 

medi das com i nd i cadot·es de t a.xas OLI propor c;ões. 

Por ~ltimo, corno a forma mais completa e precisa de 

determinar a probabilidade de se ter uma perda fetal, 

deve-se citar a T~bua de mortalidade intra-uterina, cuja 

metodologia exige dispor da informa~io das entradas e saídas 

de observaçio, discriminada por durac;io da gestac;io <meses 

ou semanas> . 

1 - Medidas relacionadas com a populac;ão 

Esses indicadores, calculados de an~loga aos 

utilizados em estatísticas dernogr~ficas para a fecundidade, 

vio se refinando na medida em que vai se precisando, no 

denominador, a população exposta ao risco de experimentar o 

sucesso em estudo, no caso, as mortes intra-uterinas <OHS, 

1970) . 

- Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Bruta 

C o,. r e s p onde ' Ct. 1·elac;io ent t·e o nLÍmero de mortes 

intra-uterinas ocorridas em um determinado ano e a 

populac;io total daquele ano - geralmente referida ~ metade 
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do mesmo -, por 1000. Representa o ndmero anual de mortes 

fetais por mil habitantes. 

Como variante dele, pode-se colocar no denominador a 

populaçio feminina total. 

Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Geral 

Corresponde ~ relacio entre o ndmero de mortes intra-

uterinas ocorridas em um determinado ano 

feminina em idade f~rtil daquele ano 

e a populacio 

geralmente 

referida ~ metade do mesmo - por 1000. Representa o 

ndmero anual de mortes fetais por mil mulheres em idade 

f~rtil, constituindo-se, portanto, em um indicador mais 

refinado que os anteriores. 

- Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Específica 

Corresponde ~ relacio entre o ndmero de mortes intra

uterinas ocorridas a mulheres com idades entre x e x + 4 

em um determinado ano e a populacio feminina dessas 

idades, daquele ano - geralmente referida ~ metade do 

mesmo -, por 1000. 

Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Total 

Corresponde ~ acumulaçio das cifras correspondentes ~s 

taxas especificas de mortalidade intra-uterina para cada 

grupo quinquenal de idades, multiplicando-se esse 

resultado por cinco. 



Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Refinada 

Corresponde ~ rela~~o e~tre o n~mero de mortes intra

uterinas ocorridas em um det•rminado período - geralmente 

um ano - e o ndmero de mulheres grávidas naquele período, 

por 1000. 

2 - Medidas relacionadas com os eventos 

- Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Por Mil Nascidos 

Vivos - Corresponde ~ rela~io entre o ndmero de mortes 

intra-uterinas ocorridas em um determinado período 

geralmente um ano - e o ndmero de nascidos vivos naquele 

período, por 1000. 

- Coeficiente de Mortalidade Intra-uterina Por Mil Gesta~5es 

- Corresponde ~ relaçio entre o ndmero de mortes intra-

uterinas ocorridas em um determinado período - geralmente 

um ano - e o ndmero de gestaç5es naquele período, por 

1000. 

Neste indicador, está implícito o conceito de que o risco 

de se ter uma morte intra-uterina está dado pelo produto 

de duas probabilidades: a probabilidade de ficar grávida 

multiplicada pela probabilidade de experimentar uma perda 
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fetal em caso de gravidez (Gaslonde, 1975) 

dize1·, que o risdo de mortalidade intra-uterina definido 

em funçio das gestaç5es depende da frequincia com que 

estas oco1·rem. 

Do desc1·ito at~ aqui depreende-se que, dependendo do 

denominador adotado, podem se1· estabelecidas diversas 

maneiras de se medir a frequincia da mortalidade fetal. 

Dificil é determinar qual a melhor medida ou a mais 

adequada. Entretanto, uma vez que a ocorrência de uma morte 

intra-uterina implica necessariamente na prévia ocorrência 

de uma gravidez, percebe-se que a relaçio mortes intra-

uterinas/mulheres grividas é a medida mais legítima que pode 

ser usada como indicador do risco de mortalidade fetal. O 

indicador mortes intra-uterinas/gestaç6es consegue também 

ser uma boa aproximação da medida do risco, tomando-se o 

cuidado de lembrar na sua interpretaçio que a determinaçio 

do risco em função das gestaç5es compreende a frequincia 

destas. Consequentemente, essas duas medidas são as adotadas 

na mediçio direta da mortalidade fetal. 

(*) Cabe salientar que este autor define nesses termos o 
risco de abortar, tratando especificamente do aborto 
provocado. Entretanto, pode-se, por analogia, aplici-lo ~ 
mortalidade intra-uterina espontinea. 
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3 - Incidincia ~ pr~valincia 

Epidemiologicamente, prevalincia significa o n~mero de casos 
\ 

' \ 

de uma dada doen'a existente at~ um certo momento no tempo e 

incidincia, o n~mero de casos novos produzidos em um período 

de tempo <Laun::nti, 1976). 

Para os efeitos deste trabalho, define-se 

- Incidincia - como o n~mero de casos de mortes fetais 

ocorridas no período de seguimento - prospectivo - das 

gestantes da amostra; 

Prevalincia - como o n~mero de casos de mortes fetais 

ocorridas no transcorrer da vida reprodutiva das mulheres, 

história retrospectiva das gesta,5es. 

4- Tibua de mortalidade intra-uterina 

De maneira an~loga ~ que se constroem as tibuas cl~ssicas de 

mortalidade, pode-se construir tibuas de mortalidade intra-

ute1·ina onde o evento ot· igem é a concepç:ão e os 

sobreviventes da tibua correspondem ~s gesta,5es ainda em 

curso. 

Entretanto, a diferença essencial entre os dois tipos de 

tibuas reside no fato de que, na de mortalidade, a morte tem 
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data certa e na de mortalidade fetal, as entradas em 

observa,io estio diiseminadas atrav~s do tempo, porque o 

momento em que a gravidez i percebida e confirmada varia de 
\ 

mulher a mulher. Assim, na ~ltima nio i possível construir 

uma coorte no sentido demográfico do termo, ou seja, um 

conjunto de indivíduos que experimentam um determinado 

acontecimento no transcurso de um mesmo período de temPo. 

Nio obstante, pode-se construir uma tábua de mortalidade 

intra-uterina pelo mitodo das probabilidades, sempre que se 

tome o cuidado de registrar a idade gestacional no momento 

em que a gesta,io entra em observa,~o. 

Esta metodologia foi a adotada para analisar a pesquisa 

levada a cabo entre 1953 e 1956 na ilha de Kauai - Kauai 

Pregnanc~ Stud~ - com o prop6sito de fornecer informa,5es 

acerca das perdas fetais precoces, nio disponíveis em outros 

estudos (Yerushalm~ et alii, 1956). A idiia mais not~vel dos 

pesquisadores respons~veis, os doutores Fern E. French e 

Jessie H. Bierman (1962) consistiu em classificar as 

com o objetivo de relacionar o acontecimento 

estudado <mortes fetais) semana por semana, com a popula,io 

(gravidezes) efetivamente exposta ao risco de morte fetal. 

Hediante esse procedimento eles conseguiram construir as 

t~buas de mortalidade intra-uterina, consideradas ati agora 



as mais precisas quanto ~ medi~~o do nível de mortalidade 

intra-uterina, principalmente em raz~o da estimativa que 

conseguiram realizar do.risco de perda nas primeiras quatro 

Passa-se, agora, a descrever a metodologia das t~buas, 

enfatizando o papel de suas diversas 

compreensio entende-se que ser~ de grande utilidade na 

an~lise que posteriormente ser~ desenvolvida. 

Quando se trabalha com pesquisas de acompanhamento 

prospectivo de gesta~5es - follow up - os virios tipos de 

eventos que podem ocorrer no transcurso do mesmo sio os 

seguintes: 

E - representa o n~mero de mulheres que entram em observaçio 

(gravidezes reconhecidas) no intervalo gestacional (*) entre 

t e t + i; 

D - representa o n~mero de mortes fetais no intervalo 

gestacional entre t e t + i; 

N - representa o n~mero de nascimentos vivos no intervalo 

gestacional entre t e t + 1; 

(*) O intervalo gestacional ou dura~io da gestaçio é o 
período compreendido entre duas idades gestacionais exatas, 
medido em semanas, especificamente, 4 semanas. 
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S - representa o ndmero d~ mulheres que saem de observaç~o, 

por mudança, recusa ou morte, no int~rvalo gestacional entre 

t e t + i; 

O n~mero de gravidezes em observa~~o no início do momento t 

é: 

+ 

Gravidezes Entradas 
em curso no em 
instante observa~io 
anterior 

A probabilidade de mortalidade 

Resultados possíveis das 
gravidezes, que devem 
descontar-se para o 
cálculo da taxa 

intra-uterina na duraç~o da 

gesta~io t a t + i - que estritamente ~ uma probabilidade de 

expulsio do feto morto - pode ser estimada da seguinte 

forma: 

Esta fórmula dá por suposto que: 

1 - Os vários eventos considerados Centradas, saídas, 

nascimentos vivos, mortes fetais) s~o estatisticamente 

independentes; 
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2 - Se cada tipo de evento fosse levado em conta 

isoladamente, sua distribui~~o dentro do intervalo <t, 

t + i) seria uniforme; 

3 - Todas as probabilidades s~o pequenas. 

Nessas condi~ões, o quociente (qt) fornece a probabilidade 

de ocorrincia do evento estudado <a morte fetal> quando este 

evento o ~nico considerado. Com a s~rie desses 

quocientes, pode-se derivar uma t~bua similar à de 

nupcialidade, onde: o acontecimento estudado na t~bua - como 

o matrim8nio - nio ~ inevit~vel <tampouco todas as gesta~ões 

acabam em óbitos fetais), e o acontecimento perturbador 

principal <morte, no caso da nupcialidade, nascimento vivo, 

no da mortalidade intra-uterina) pÕe fim ao risco de que 

ocorra o evento estudado < matrim8nio ou perda fetal). 

Observa-se, no entanto, uma diferen~a essencial: se bem em 

ambos os casos a ocorrincia de um evento impede a do outro, 

na nupcialidade a morte ~ um evento externo que vem se 

interpor - perturbar - a realiza,io do outro, o casamento, 

enquanto, na mortalidade fetal, os dois acontecimentos 

considerados <nascimento vivo e perda fetal) s~o. na 

verdade, antagônicos, isto é, resultados mutuamente 

excludentes de uma mesma situa,io, a gravidez. 



Por conseguinte, a f6rmula para a mortalidade intra-uterina 

apresenta um s~rio inconv~niente. Nas gestaç5~s que se 

prolongam al~m do normal, o risco de morte aumenta 
\ 

rapidamente e desde que o nascimento 
\ 

e tratado como um 

evento perturbador, os últimos quocientes pesam 

excessivamente na t~bua, ainda que o número real de 

acontecimentos seja baixo. 

Uma forma de evitar esse inconveniente ~ excluir o termo Nt 

do denominador e calcular as probabilidades de morte fetal 

na presen~a de um risco excludente: o nascimento vivo 

<adotada por French e Bierman, 1962). Apesar desta solu~io 

contrariar o princípio fundamental de que uma t~bua deve 

estar depurada de todos os eventos antag8nicos, parece ser a 

mais apropriada para o tema em estudo. 

Portanto, faz-se necessirio calcular duas probabilidades, 

uma para cada possível resultado: 

a probabilidade de experimentar uma perda fetal~ 

e a probabilidade de dar ~ luz um filho nascido vivo: 

Vt = 
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O denominador destes'dois quocientes € a chamada popula~ão 

exposta ao risco, no qual' está • implícito o suposto de que 
\ 

tanto as gestantes que entraram como as que saíram de 

observa~~o, em uma determinada dura~lo, foram em m€dia 

observadas a metade do intervalo. 

As tábuas de mortalidade intra-uterina, construídas da forma 

descrita, têm a particularidade de ser de dupla saída, uma 

vez que, a1€m das saídas por morte fetal, há saídas por 

nascimentos vivos. 

Na Tábua de Mortalidade Intra-uterina propriamente dita, 

três fun,aes estio representadas: 

- As sobreviventes - 1 - que representam, de um grupo 

hipotEftico de 10 0 0 m u 1 h e,. e s grávidas, o n~mero de 

gestantes que alcan'a a dura~io t + 1 sem 

experimentado os eventos considerados na tábua; 

- As mortes intra-uterinas - d - que representam o n~mero 

desses eventos que ocorre aos componentes do grupo 1, 

antes de alcan,ar a dura~io t + 1; 

Os nascimentos vivos - n - que representam o n~mero desses 

eventos que ocorre aos componentes do grupo 1, antes de 

alcan~ar a dura~ão t + 1. 



Expres~adas em símbol6s, elas s~o iguais a: 

1~·~ = lt - d~ - n~ 

d~ = qt*l~ 
n~ - Vt*lt 

A somatória dos ·valor~s da fun~~o d constitui-s~, n~ssas 

condi'5~s. na estimativa do risco de exp~rimentar uma morte 

f~tal taxa d~ mortalidad~ intra-ut~rina por mil 

g~sta'6~s ou por mil g~st~nt~s. 

Da m~sma forma, a somatdria dos valor~s da fun~io n 

constitui-s~ na estimativa do risco de se dar ~ luz um filho 

nascido vivo, por mil g~sta~6~s ou gestantes. 

b - Definição d~ conceitos e s~leç~o d~ variiveis 

Com base nas definições estatísticas e disposições legais 

apresentadas, definiram-se para os obj~tivos d~st~ trabalho: 

- Hortes <dbitos, perdas> intra-uterinas (fetais> 

Trata-s~ das mort~s ausincia de sinais d~ vida 

~spontineas - s~m int~nçio d~lib~rada de int~rromper a 

gravidez - d~ todos os produtos da concepçio, · antes da 

expulsio ou extraçio completa ~o corpo da mi~; 
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- Abor~os ~spontineos 

Trata-se das mortes intra-uterinas precoces 

intermedi~rias; 

Perdas precoces: Trata-se daquelas que ocorrem com 

menos de 20 semanas completas de gestação; 

Perdas intermedi~rias: Trata-se daquelas que ocorrem 

entre 20 e 27 semanas completas de gestaçao. 

- Nascidos mortos <natimortos, mortinatos> 

Trata-se das mortes intra-uterinas que ocorrem com 28 ou 

mais semanas completas de gestaçao. 

- Nascidos vivos 

Trata-se de todos os produtos da concep,io que, antes da 

expulsão ou extração completa do corpo da mãe, 

independentemente da 

sinais de vida. 

dura~io da gestaçio, apresentam 

Das variiveis enumeradas na descri~io do conte~do dos 

question~rios utilizados na pesquisa em apreço, foram 

selecionadas para relacionar com a mortalidade intra-uterina 

as seguintes: 

Idade da mie 

Cor 

Nível de instru~io 
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Estado Conjugal 

Ordem de nascimento 

Histeria gen~sica anterior 

O tópico de idade da entrevistada mereceu especial atençio, 

dada a imPortincia que esta vari~vel assume na explica~io de 

riscos diferenciais de mortalidade fetal. 

Assim, com o intuito de obter uma informaçio mais fidedigna, 

ela foi investigada atrav~s de duas abordagens, a indaga~io 

direta da idade em anos completos no momento da entrevista e 

a data de nascimento - dia, mês e ano -, esta última como 

forma de control~ da primeira. Entretanto, ao tabular essas 

informações cru2adas, surgiram inconsistências que levaram a 

desistir de utilizar a proveniente da data de nascimento, 

privilegiando a correspondente ~ indaga~io direta. 

Para a an~lise, a vari~vel Idade da mie ao acontecimento se 

apresenta agrupada nas seguintes categorias: menos de 20, 

20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39 e 40 a 44 anos. 

A informaçio referente ~ cor da entrevistada foi obtida 

atrav~s da instruçio de que era a entrevistadora que devia 

marcar a cor da gestante, diferentemente de outras fontes 

que indicam que i o entrevistado que deve declarar sua cor. 

As categorias utili2adas foram 

amarela. 

branca, negra, parda e 
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A vari~v~l nív~l d~ 

com uma amplitud~ 

instrução foi investigada na p~squisa 

d~ 10 categorias. Para efeitos da 

an~lise, essas 

interpr~tadas ~m 

categorias ~recisaram ser agrupadas ~ 

t~rmos d~ anos de estudo. Dessa f~ita, as 

duas primeiras - nenhuma instru~io e sabe ler e escrever -

agruparam-se em sem instru~io formal; as duas seguintes

primirio incompleto e completo - transformaram-se em i a 3 e 

4 anos de estudo, respectivamente; a quinta e sexta 

ginisio incompleto e compl~to - em 5 a 7 e 8 anos;· e as 

restantes - colegial ou t~cnico e universit~rio, incompletos 

ou completos - em 9 e mais anos de estudo. 

A investiga~io do estado conjugal, entendido no sentido 

amplo da condi~io das pessoas em rela~io ao fato de viverem 

em companhia do c6njuge, em decorrência de qualquer tipo de 

uniio nio correspondendo ao do estado civil legal, 

considerado como condi~io jurídica das pessoas em rela~io ao 

matrim6nio -, compreendeu 9 categorias. 

Para proceder a análise, algumas destas categorias foram 

agrupadas, resultando três grandes grupos de situa~io 

conjugal, as casadas- no civil e religioso, s6 no civil, s6 

no religioso e em uniio consensual -, as descasadas - em 

decorrência de separa~io, desquite, 

as solteiras. 

divórcio ou viuvez - e 
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Por sua vez, as 

trabalhadas como 

tris primeiras categorias de casadas foram 

um 'grupo único, unicidade definida por 

apresentar algum tipo de. vínculo institucional. 

Dada sua extrema importincia para a an,lise da mortalidade 

intra-uterina, a informa~io sobre o número e resultado dos 

eventos reprodutivos pregressos foi coletada de duas formas. 

Primeiramente, atravis de uma s~rie de perguntas que 

precediam um quadro detalhado de histciria das gesta~6es, as 

entrevistadas eram questionadas acerca de se estavam 

gr,vidas pela ia. vez e, em caso negativo, indagava-se sobre 

o número total de gravidezes anteriores, o número total de 

nascidos vivos, 

int en·omp idas, 

terapêutica. 

de nascidos mortos e 

forma espontânea, 

de g1·avidezes 

provocada e/ou 

Em seguida, passav~-se a indagar acerca da histciria completa 

de todas as gesta~5es das entrevistadas. 

gesta~6es incluía informa~6es sobre ordem da gesta~io, 

resultado, dura~io em meses, e data do evento: dia, mês e 

ano. 

A experiência demonstra que esta sequência de questionamento 

consegue produzir informa~6es bastante confiáveis, uma vez 

que ajuda a diminuir os erros de memciria das entrevistadas. 
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V - RESULTADOS 

A - Composi~~o da popula~~o o~~eto de estudo 

Na anilise demogr~fica cl~ssica, se entende por an~lise de 

composi~io da popula~~o o estudo da maneira em que se 

distribui a popula,io em rela,io ~ presen'a ou ausincia de 

alguma característica identificivel. Destaca-se que i de 

fundamental importincia dispor de classifica,ões da 

popula~io segundo certas características, partindo-se do 

pressuposto de comportamento dos grupos assim 

definidos pode ser diferencial face ao fen6meno em estudo 

CVidal, 1975). 

Seguindo essa linha de raciocínio, passa-se a examinar a 

composi~io da popula,~o objeto de estudo,segundo as 

vari~veis: idade, cor, nível de instru,io, estado conjugal e 

fecundidade, uma vez que esta se relaciona com a forma em 

que a mortalidade intra-uterina se manifesta. 

Antes, cabe salientar que, como ji foi sucintamente 

colocado, dispÕe-se na pesquisa de dois tipos de informa~io 

sobre mortalidade fetal: a retrospectiva, derivada das 

declara~ões das 891 gestantes da amostra inicial sobre as 

suas histórias reprodutivas privias ~ gesta~io observada, e 

a prospectiva, derivada dos resultados das 765 gravidezes, 

que conseguiram ser acompanhadas ati o final da pesquisa. 
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A diferen'a corresponde às 126 gestantes que saíram de 

observa,~o no transc~rrer da mesma. 

Atenoo-se a essa pecu11ar1oaoe oa amostra ae ex1st1rem do1s 

contingentes de gestantes, um maior, inicial, compreensivo 

do outro menor, final, representativos por sua vez, de dois 

diferentes recortes de an~lise, passa-se a apresentar nesse 

formato as características bisicas da popula,io em estudo, 

cuja descri~~o, entende-se, auxiliar~ no posterior 

desenvolvimento do exame das informa~5es de mortalidade 

intra-uterina. 

a - Idade 

A informa~io de idade apresenta-se na Tabela 3. O primeiro 

comentirio que merece é que a amostra inicial em estudo pode 

ser caracterizada como de mulheres jovens. Com efeito, a 

idade média das mulheres da amostra é de 25,7 anos. Outra 

forma de ilustrar este fato, ~ destacando que mais de dois 

ter,os (74,1X> das mulheres da amostra tim até 29 anos de 

idade, concentrando-se mais de 50X da distribui~io entre as 

idades 20 a 29. 

~s mulheres de mais de 35 anos de idade cabe apenas a 

representatividade de 8,7X, a menor porcentagem, inferior 

inclusive ao primeiro grupo, de gestantes adolescentes 
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definido pelas mulheres menores de 20 anos - que tem 14,3Y. 

da distribui~~o etiria total. 

TABELA 3 - Gestante5, Segundo Grupos de Idade 

Gestantes 

Idade Amostra Inicial Amostra Final 

No. r. Acumu1. No. r. Acumu1. 

Henos de 20 127 14,3 14,3 104 13,6 13,6 
20 - 24 296 33,2 47,5 241 31,5 45,1 
25 - 29 237 26,6 74,1 210 27,4 72,5 
30 - 34 153 17,2 91,3 140 18,3 90,8 
35 - 39 61 6,8 98,1 55 7,2 98,0 
40 - 44 17 1,9 100,0 15 2,0 100,0 

Total 891 100,0 765 100,0 
------------------------------------------------------------
Idade HÉd i C\. 25,7 26,3 
------------------------------------------------------------

No que diz respeito ~amostra final, todos os coment~rios 

anteriores quanto ~ amostra inicial apresentam-se v~lidos; 

mais de dois ter~os C72,5X) das mulheres da amostra tim atÉ 

29 anos de idade, concentra-se mais de 50X da distribui~io 

entre 20 a 29 anos, as mulheres de mais de 35 anos 

c on· esp onde a menor porcentagem (9,2X) e a idade mÉdia -

embora levemente superior - É jovem, de 26,3 anos. 
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b - Cor 

da popula~ão objeto de estudo por cor 

apresenta-se na Tabela 4. Pode-se apreciar na mesma que as 

amostras inicial e final, no que respeita a cor, podem ser 

caracterizadas como predominantemente de mulheres brancas 

<mais de 61X), ocupando o segundo lugar em importincia (38X> 

a popula,ão negra - definida pela soma das mulheres pardas e 

pretas e cabendo ~s amarelas um papel totalmente 

inexpressivo (menos de 1X>. 

TABELA 4 - Gestantes, Segundo Cor 

Gestantes 

Amostra Inicial Amostl·a Final 

No. No. 

Bt·anc:a 549 61,6 469 61,3 
F"at·da 221 24,8 188 24,6 
Pt·et a 116 13,0 104 13,6 
Amat·ela 4 0,5 3 0,4 
Sem informa,ão 1 0,1 i 0, i 

Total 891 100,0 765 100,0 
------------------------------------------------------------

c - Nível de instru~ão 

Da Tabela 5, onde apresenta-se a composi,ão da popula,ão por 

nível de instrução, extrai-se que quase um quarto (24X> da 

mesma corresponde a mulheres que não completaram o primirio, 

e delas, um terço CBX), não recebeu instrução formal alguma. 



Com o . prim~rio compl~to, a porcentagem acumulada eleva-se a 

42X, e somando-se os grupos 5 a 7 e 8 anos de estudo, 

alcanç:a-se 
. \ 

mais de 80X da distribuiç:io total. A categoria 

de 9 e mais anos de estudo representa os restantes 17%, 

sendo que dentro dela, a de universit~rio completo atinge 

apenas 2X. 

Em suma, o n~mero médio de anos de estudo resultante igual a 

5,6 e 5,8, respectivamente, na amostra inicial e final 

caracteriza a populaç:io investigada num nível ligeiramente 

superior ao prim~rio completo. 

TABELA 5 - Gestantes, Segundo Nível de Instruç:ão 

Nível_ de Instruç:io 
<Anos de estudo) 

No. 

Sem in s tl· uç: ão 
fo1· ma 1 72 
1 a 3 144 
4 156 
(i a 4) (300) 
5 a 7 264 
8 102 
<5 a 8) (366) 
9 e mais 151 
Sem in fo1· maç: ão 2 

Total 891 

Gestantes 

Amostl·a Inicial 

. , 
I• 

8' 1 
16,2 
17,5 

(33,7) 
29,6 
11,5 

(41,1) 
16,9 
0,2 

100,0 

r. Acumul . 

8' 1 
24,3 
41,8 

(41, 8) 
71,4 
82,9 

(82,9) 
99,8 

100,0 

Amostra Final 

No. Y. Y. Acumul. 

63 8,2 8,2 
120 15,7 23,9 
139 18,2 42,1 

(259) (33,9) (42,1) 
220 28,8 70,9 

85 ii,i 82,0 
(305) (39,9) (82,0) 
136 17,8 99,8 

2 0,2 100,0 

765 100,0 
------------------------------------------------------------
Hédia de Anos 
de Estudo 5,6 5,8 
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d - Estado conjugal 

Na Tabela 6 aprecia-se, para a amostra inicial, que o grupo 

das casadas representa 90,5X do total da distribuiçio de 

gestantes por estado conjugal, correspondendo ~s solteiras 

7,3X, e ~s descasadas, apenas 2,2X. 

Ao se analisar as uni6es com algum tipo de vínculo 

institucional, verifica-se que elas representam 62,3X do 

total, enquanto as uni6es de tipo consensual alcançam uma 

elevada porcentagem, de 28,2X. 
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TABELA 6 - G~stant~s, Segundo Estado Conjugal 

------------------------------------------------------------
Gestantes 

Estado Conjugal Amostra IrÚcial Amostra Final 
---------~------------------------------

No. r. No. •!. .. 
Casadas 806 90,5 700 91,5 

.Vínculo institu-
cional 555 62,3 494 64,6 

.Civil e ,.,d igioso 370 41,5 330 43,1 

.Só c i vi 1 179 20,1 158 20,7 

.Só 1·eligioso 6 0,7 6 0,8 
.União consensual 251 28,2 206 26,9 

Descasadas 20 2,2 16 2' i 
. Sepa1·adas, desqui-
tadas e divorciadas 19 2' 1 15 2,0 

.Viúvas i 0' i i 0' 1 

Solteiras 65 7,3 49 6,4 

Total 891 100,0 765 i00,0 
------------------------------------------------------------
Idade Média à 
ia. União 20,3 20,4 

A amostra final revela, na distribuição desta vari~vel, 

algumas diferenças com a amostra inicial, que, entretanto, 

não alteram o quadro geral descrito de predominincia (91,5X) 

das mulheres casadas - com significativa proporção de uni5es 

consensuais - frente as outras duas categorias que, juntas, 

não atingem i0X do total. 

A idade média à primeira união <representativa do calend~rio 

ou tempo das uni5es) e o celibato <representativo da 

intensidade ou prevalência das uni5es), são os indicadores 



mais utilizados na descri~ão dos padrões de nupcialidade de 

uma determinada popula~~o. 

Na pesquisa em estudo, não ~ possível contar com dados 

relativos a celibato, uma vez que, por estarem as mulheres 

selecionadas gr~vidas, a grande maioria, al~m de nio ter 

alcan~ado a faixa etiria que permita esse cilculo, se 

encontra em algum tipo de uniio. 

Como se constata, a idade m~dia à primeira uni~o ~ jovem; 

na amostra inicial de 20,3 e na final, de 20,4 anos de 

idade. Estão na primeira união cerca de 88Y. das gestantes, 

em segunda i0X, cabendo os restantes 2X a um n~mero maior de 

2 uni5es anteriores. 

e - Fecundidade 

A Tabela 7 apresenta os indicadores de fecundidade 

referentes aos momentos inicial e final da pesquisa. Neste 

tema ~ preciso que os comentirios pertinentes realizem-se em 

separado para esses diferentes momentos, uma vez que, por 

serem as mulheres em estudo gestantes, obviamente os 

resultados finais das gravidezes em observa~io determinam 

modifica~5es substanciais nos indicadores de fecundidade 

iniciais. 
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Assim, ao se iniciar a pesquisa, as mulheres sem filhos 

nascidos vivos representavam uma elevada porcentagem (33X>, 

delas 28,7X eram primigestas, isto é, estavam gr~vidas pela 

primeira vez, e 4,3X eram multigestas, isto ~. j~ tinham 

estado gr~vidas mas ainda nio tinham dado ~ luz nascidos 

vivos. 

O n~mero médio de filhos por mulher que as gestantes tinham 

acumulado até a entrada em observaçio, registrava-se baixo, 

1,44, situaçio justificada pelo fato de se estar trabalhando 

com mulheres gr~vidas jovens e de fecundidade incompleta. 

O indicador de prolificidade cujo denominador só leva em 

conta as mulheres que tiveram ao menos um nascido vivo, 

apresentava-se bem maior, 2,15 filhos por mulher, em 

decorrincia da reduçio do n~mero de casos no denominador. 

Na etapa final da pesquisa, como consequincia da grande 

maioria das 

nascimentos 

no seguinte: 

gestações observadas ter resultado em 

vivos, o panorama da fecundidade transforma-se 

- o n~mero m~dio de filhos por mulher aumenta para 2,42, 

precisamente um filho a mais por mulher; 

-a proportio de mulheres sem filhos reduz-se drasticamente 

a 2,4X, alcan,ando a cifra de 18 mulheres Ci3 primigestas 

e 5 multigestas), das quais 16 experimentaram mortes 

fetais espontineas ( 12 primigestas e 4 multigestas com 
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antec~dentes de mortalidade fetal> e 2 provocaram aborto < 

i primigesta e 1 'multigesta, com antecedentes de aborto 

induzido); 

- o indicador de prolificidade de 2,48 filhos por mulher 

aproxima-se do n~mero m~dio de filhos por mulher, devido a 

que os denominadores de ambas as medidas sio agora muito 

semelhantes < sd 18 casos os diferenciam). 

TABELA 7 - Indicadores de Fecundidade 

Amost l·as 

Ind i c ad Ol" es Inicial Final 

No. No. 

Hulhel·es 891 100,0 765 100,0 
Hulhe\·es com filhos nascidos vivos 597 67,0 747 97,6 
HLtl hel·es sem filhos nascidos vivos 294 33,0 18 2,4 

. Pl- imigest as 256 28,7 13 1,7 

.Hultigestas 38 4,3 5 0,7 

Fi lhos nascidos vivos 1281 1851 
NLímel" o médio de filhos por mul hel- 1, 44 2,42 
Prolificidade ( nümel·o médio de filho=-
por mulhel- com nascidos vivos) 2,15 2,48 

Em suma, da an~lise da composiçio da populaçio de gestantes 

investigadas, pode-se concluir que ela é majoritariamente 

constituida por mulheres: 

-de idade jovem <a média de idade é de 26 anos); 

- de cor branca ( 62% >; 
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- de nível ~ducacional intermediirio entre o primirio e o 

ginisio <a midia ~~contra-se entre 5 e 6 anos de estudo); 

-de estado conjugal, casadas (91X); 

- de fecundidade baixa ao entrarem em observa~ão e 

intermediária ao saírem <com número médio de filhos por 

mulher de 1,44 e 2,42, na ordem citada>. 

B. Anilise das informa,ões derivadas da história 
retrospectiva das gesta,ões 

Para proceder a execu~ão da análise da mortalidade intra-

uterina mediante a história retrospectiva das gestaç5es, 

conta-se, como ji foi mencionado, com um montante de 891 

gestantes, as quais declararam no Bloco de História das 

Gestaç6es Anteriores - que nio inclui a gravidez observada -

ter experimentado, até o momento de engravidar pela última 

vez, 1.599 gesta,6es. Destas gestações, um total de 1285 

(80,4X) correspondem a nascidos vivos, 252 (15,7X> a mortes 

fetais 31 (i,9X) natimortos e 221C13,8X) abortos 

espontineos - , 58 (3,6X) a abortos provocados e 4 (0,3X> a 

abortos terapêuticos. 

Primeiramente, deve-se assinalar que o procedimento 

metodológico que se adotou na parte da anilise que trata das 

estimativas do nível geral de mortalidade fetal, por 

variiveis sócio-demogrificas e da influência da idade da mie 

e da ordem da gestação, consistiu em retirar do contingente 
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total de gestaç5es, aqueles eventos que culminaram em 

abortos provocados e'terapiuticos (62 casos>. Consideraram-

se, entretanto, as mulher~s que declararam este tipo de 
\ 

eventos, assim como seus episódios gravídicos, que acabaram 

em nascidos vivos e óbitos fetais espontâneos. 

Em outras palavras, nas medidas por mulher o denominador i 

de 891 casos, e naquelas cujo denominador i o n~mero de 

gesta~5es, este i igual a 1537, resultante da subtra~~o de 

62 (58+4) casos do total de 1599. 

Com esses destaques, i possível passar agora ~ anilise 

propriamente dita. 

a - Estimação do nível de mortalidade intra-uterina 

Na Tabela 8 apresentam-se os indicadores de mortalidad~ 

fetal e, atravis dela, e possível constatar que o 

contingente total de gestantes di lugar a uma taxa 

retrospectiva de mortalidade intra-uterina da ordem de 164 

por mil gestaç5es. 

Tomando como ponto de partida as consideraç5es tecidas 

anteriormente em relaç~o aos estudos que utilizam fontes de 

cibitos fetais de natureza retrospectiva, que estimam o nível 

de mortalidade fetal entre 100 e 150 por mil gestaç5es, 



pode-se afirmar que os dados levantados na pesquisa em 

apre~o sio de boa qualidade. 

Contribui a esse resultado o fato de ser uma pesquisa 

desenhada com O Pl"OPÓSi tO específico de estudar a 

mortalidade intra-uterina, bem como aos esfor~os dedicados 

na condtu;:ão da mesma, tanto no que diz respeito ao 

treinamento das entrevistadoras, como ao controle de 

consistincia das informa,ões. 

TABELA 8 - Indicadores de Mortalidade Intra-uterina 

Indicadores 

Hu 1 he1· es 
Gestações 
Nascidos vivos 
lío,·tes fetais 
Abortos espontineos 
Nascidos mortos 

Taxa de mortalidade intra-uterina 
(

0 /oo gestações) 
Taxa de aborto espontineo 
(

0 /oo gesta,ões) 
Taxa de natimortalidade 
(

0 /oo gestações) 
Taxa de natimortalidade 
(

0 /oo nascidos vivos> 

Gestações por mulher 
Nascidos vivos por mulher 
Mortes fetais por mulher 
Abortos espontineos por mulher 
Nascidos mortos por mulher 

Ntímero 

891 
i.537 
1.285 

252 
22j. 
3i 

164,00 

143,80 

20,20 

24' 10 

1,72 
1, 44 
0,28 
0,25 
0,03 

91 



Outro fator que incide na qualidade da informa~~o e que 

merece' ser destacado·~ que as mulheres que comp5em a amostra 

em estudo são jovens, sua idade média é de 26 anos. 

Frequentemente se enfatiza que a maior dificuldade na 

obten~~o de informa~~o acerca de mortes fetais nas histórias 

retrospectivas ~ a dependincia da memória das entrevistadas, 

que podem incorrer em erros relativos tanto ao n~mero de 

acontecimentos como ~ sua localiza,io no tempo (Gaslonde, 

1976; Leridon, 1976). Assim, nas mulheres jovens, o efeito 

memória diminui porque, 

menores e mais recentes, 

aqueles pertencentes 

consequentemente, 

confiáveis. 

suas 

sendo seus eventos gestacionais 

seria mais facilmente lembrados que 

a um passado longínquo e, 

histórias retrospectivas mais 

Centrando agora a preocupa~io nos componentes da mortalidade 

fetal, ou seja, no aborto espontineo e na natimortalidade, 

cabe comentar as proporç5es que, do total de mortes fetais, 

representam cada um desses eventos, especialmente como 

indicadores da já referida qualidade da informaçao. 

Usando como referincia a estimativa da proporçio de abortos 

espontineos com um ~alor próximo a 90X que se depreende das 

T~buas de Mortalidade Intra-uterina de French e Bierman 

(1962), comprova-se, observando a Tabela 9, o nível de 
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confiabilidade que se obteve nesta pesquisa, sem dúvida 

decorrente dos fatores anteriormente citados. 

TABELA 9 - Distribuição Relativa das Hortes Fetais 

Eventos 

Abortos espontineos 
Nascidos mortos 
Total de mortes fetais 

N~mero 

221 
31 

252 

87,7 
12,3 

100,0 

b - Estabelecimento de relaç5es da mortalidade intra-uterina 

com diversos fatores 

1 - Fatores scicio-demogrificos 

Cor 

Os valores das taxas de mortalidade intra-uterina 

pertencentes a cada um dos grupos de cor, como pode-se 

observar na Tabela 10, descrevem o seguinte ordenamento: 

-As mulheres pretas <116), com um total de 248 gestaç6es-

terminadas em 201 nascidos vivos e 47 mortes fetais 

geram a maior taxa de mortalidade intra-uterina, 189.5 por 

mil gestac5es; 

-As mulheres pardas <221), com um total dE 408 gestac5es-

terminadas em 342 nascidos vivos e 66 mortes fetais 
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produzem uma taxa de mortalidade fetal de 161.8 por mil 

gestaç:Ões; 

- No terceiro e ~ltimo lugar, com um valor prdximo ao grupo 

anterior, situam-se as mulheres brancas <549> que, com um 

total de 871 gestaç:Ões - terminadas em 732 nascidos vivos 

e 139 mortes fetais -, alcanç:am uma taxa de mortalidade 

intra-uterina d~ 159.6 por mil gestaç:5es. 

TABELA 10 - Indicadores de Mortalidade Intra-uterina, por 
Cor 

I nd icad o1·es Brancas Pretas Pardas Amarelas 

Hulhe1·es 549 ii6 221 4 
Gestaç:Ões 871 248 408 6 
Nascidos vivos 732 201 342 6 
H01·t es fetais 139 47 66 0 

Taxas de mo1·t a 1 idade 
intra-uterina 
(

0 /oo gestações) 159,60 189,50 161,80 

Gestaç:Ões POl" mulher 1,58 21 i4 1,85 1,50 
Nascidos vivos por mulhe1· 1,33 1, 73 1,55 i, 50 
Hortes fetais por mulher 0,25 0,4i 0,30 
-----------------------------------------------------------

Portanto, de acordo com e~tes resultados, as ~ulheres pretas 

teriam o mais alto nível de mortalidade fetal, em segundo 

lugar estariam as pardas, e com o menor nível, as brancas. 

Existe um certo consenso quanto à presenca de um gradiente 

de desigualdade POl" co1· que, pa1·tindo de uma situação de 
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priviligio da subpopula~~o branca, coloca a subpopulaç~o 

parda num patamar intermedi~rio e a subpopulaç~o preta na 

pior das situaçaes. Nesse sentido, os indicadores por mulher 
', \ 

da Tabela 10 são 
I 

ilustrativos em relação ~ situação de 

desigualdade que afetaria a popula~io negra em geral, 
I 

entendida como o conjunto de pretos e pardos, e que seria 

mais marcada ainda para o primeiro subgrupo que para o 

segundo. 

De fato, as mulheres pretas são as que parecem estar na pior 

das situaç5es; engravidam mais <2.14 gesta;6es por mulher), 

têm a maior fecundidade (1.73 filhos por mulher> e 

apresentam a maior incidência de mortalidade fetal (0.41 

mortes fetais por mulher). 

Numa posição intermedi~ria situam-se as mulheres pardas, com 

1.85 gestaç5es por mulher, com uma média de nascidos vivos 

de 1.55 e com uma mortalidade intra-uterina de 0.30 por 

mulher. 

Por sua vez, as mulheres brancas, na melhor das situa;5es, 

sio as que menos engravidam <1.58 gesta;6es por mulher), as 

que tim a menor fecundidade <1.33 filhos por mulher) e as 

que revelam a menor incidência de mortalidade fetal <0.25 

por mulher>. 



Est~s resultados sio 

Bercovich <1987,1989) 

cond izent ~s com os, obtidos por 

para o Brasil e Estado de Sio Paulo, 

no sentido das mulheres pretas apresentarem atualmente um 

maior nível de fecundidade que as mulheres brancas. A autora 

também salienta que, durante as décadas de 1970 

E' 1980 a fecundidade das mulheres pa1·das t E'ITI 

diminuído consideravelmente, come~ando a assemelhar-se a 

correspondente das mulheres brancas. Até a década de 60, a 

subpopula~~o preta era a que registrava a menor fecundidade, 

consequincia de ter a mais alta proportio de mulheres sem 

filhos, sendo uma das hipóteses explicativas para esta 

situaçio, o fato de que esse grupo teria maior incidincia de 

esterilidade e ou mortalidade fetal <Morell e Silva, 1988). 

As informações da pesquisa, embora não totalmente 

conclusivas, p a l" e c em indica,- um risco diferencial de 

mortalidade fetal por cor. 

Nível de instru~ão 

Na anilise das taxas de mortalidade intra-uterina por nível 

de insb· u~ão, se faz p)·eciso evocar as catego1·ias 

trabalhadas no exame de composição por essa varijvel. 

Neste ponto, mantiveram-se as duas categorias extremas - sem 

instrução formal e 9 e mais anos de estudo - e, as quatro 

intermedi~rias - primirio E gin~sio incompletos e completos 
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constituíram-se em duas categorias, 1 a 4 e 5 a 8 anos 

dE' e.·st udo. 

Passando agora a comE-ntar os níveis de mortalidade fetal, 

cabe destacar que em linhas gerais, pode-se vislumbrar a 

E-xistincia d~ uma correla~io negativa E-ntre o risco de se 

experimentar um 6bito fetal e a instruc:io <Tabela 11). Com 

E-feito, embora a taxa da categoria 1 a 4 seja menor que a 

seguinte de 5 a 8, parecendo ~ primeira vista que este 

comportamento nio se adequa ~ afirmac:io, observando mais 

atentamente, descobre-se que, a despeito desse fato, os dois 

grupos -intermedi~rios - representam o nível intermedi~rio 

de mortalidade fetal. 

TABELA 11 - Indicadores de Mortalidade Intra-uterina, 
por Nível de Instruc:io 

Ind i cad o1· es 

Hul he1· es 
Gestac:ões 
Nascidos vivos 
11ortes fetais 

Sem Inst ntc:io 
Fo1·ma 1 

72 
214 
174 

40 

Taxas de mo1·tal idade 
in t 1· a -u t e1· in a 
(

0 /oc gestações) 186,9 

Gestac:ões por mLtl her 2,97 
Nascidos vivos por ITILtl he1· 2,42 
Hodes fetais POl" mulher 0,56 

1 A 8 Anos 
de Estudos 9 e 

-------------------- mais 
Total 1 a 4 5 a 8 

666 300 366 151 
1167 683 484 156 

978 580 398 133 
189 103 86 23 

162,0 150,8 177,7 147,4 

1,75 2,28 i, 32 i, 03 
1,47 1, 93 1,09 ~.88 
0,28 0,34 0,23 0' 1 ~::; 

------------------------------------------------------------
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Mais ainda, 5E esses grupos sKo analisados conjuntamente 

como uma categoria ~nica, a tendincia se restabelece. Assim, 

para as mulheres sem instru~~o, a taxa adota um valor de 

186.9 por mi 1 gest aç:ões, par'a as que possuem 1 a 8 anos de 

estudo a m~dia ~ de 162.0 e para as que alcanç:aram 9 e mais 

anos de estudo, de 147.4 por mil gestaç:Ões. 

Ou seja, as mulheres com menor instruç:~o parecem deter a 

rnaiol- mortalidade i n t ,- a -u t e,- in a , as com instntd~o 

intermediária, o nível intermediário e as mais instruídas, a 

menor prevalincia de óbitos fetais. 

As medidas por mulher apresentadas na parte final da tabela 

sio reveladoras da existincia dE diferenciais reprodutivos 

por nível de instruç:io. Assim, verifica-se que ~ medida que 

aumenta a instruç:io, diminuem as m~dias de mortes fetais por 

mulher, bem como as de gestaç:Ses e de nascimentos vivos. 

Em relaç:io a estas ~ltimas, pode-se afirmar que seu 

comportamento vai ao encontro da literatura demográfica, que 

sistematicamente tem demonstrado e enfatizado a correlaç:io 

negativa entre nível de instruç:~o e fecundidade (Hiró e 

Hertens, 1968; Szml-ecsán~i. 1977; Berquó et alii, 1985>. 
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Estado conjugal 

Como j~ se viu, a vari~vel estado conjugal foi, para efeitos 

de análise, sintetizada grandes grupos: o das 

mulheres casadas, o das descasadas e o das solteiras. O 

primeiro, por sua vez, dada sua elevada representatividade 

(90,5X do total da amostra), foi subdividido em uniões com 

algum tipo de vinculo institucional e uniões de tipo 

consensual . 

As taxas de mortalidade intra-uterina que se apresentam na 

Tabela 12, seguindo esse esquema de análise, manifestam 

algumas diferen~as em considera~io ao tipo de situa~io 

conjugal. Assim, ~s 65 mulheres solteiras com 9 mortes 

fetais em 41 gesta~ões corresponde a maior taxa de 

mortalidade fetal, de 219.5 por mil gesta~6es. 



TABELA i2 -

Indicadores 

Hul he1·es 
Gesta~ões 
Nascidos vivos 
Ho1·t es fetais 

Indicador~s dt Mortalidade Intra-uttrina, 
por Estado Conjuaal 

Casadas 
\ \ 

Total Uni6es com Uni6es Desca- Soltei-
Vinculo lns- Consen- sadas ras 
titucional suais 

806 555 251 2 65 
1451 93 515 45 41 
1214 787 427 39 32 

237 149 88 6 9 

Taxas de mortalidade 
i n t 1· a-u t e 1· i n a 
(

0 /oo gestaç6es) 163,3 159,1 170,9 133,3 219,5 

Gestações P01" 
mu 1 h e1· 1,80 1,69 2,05 2,25 0,63 
Nascidos vivos 
por mulher 1, 51 1,42 1, 70 1, 95 0,49 
Ho1·t es fetais 
por mulher 0,30 0,27 0,35 0,30 0' 14 
------------------------------------------------------------

O segundo nível ~ ocupado pelas 806 mulheres casadas que, em 

1451 gesta~6es, experimentam 237 óbitos fetais, gerando uma 

taxa de mortalidade intra-uterina da ordem de 163.3 por mil 

gestacões. Nesse grupo, as mulheres unidas consensualmente 

mostram uma mortalidade fetal <170.9 por mil gestaç6es) 

SUP E\" i 0\" à das unidas po1· a 1 gum tipo de vínculo 

institucional <159.1 por mil gestac6es). 

O terceiro grupo, constituído pelas 20 mulheres descasadas, 

registra o menor nível de mortalidade intra-uterina. Apenas 

6 perdas fetais em 45 gestacões ocasionam uma taxa de 133.3 

por mil gestações. 
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Observando, na mesma tabela, as medidas por mulher, aprecia-

se que nos subgrupos de casadas, as unidas consensualmente 

sempre superam as unidas \ \por algum tipo de vinculo 

institucional, inclusive no nível de mortalidade fetal. 

Entretanto, os papéis das três categorias de estado 

conjugal, quanto ~ocorrência de mortes fetais por mulher, 

diferem bastante da tendência ditada pelas taxas. Com 

efeito, o maior nível pertence ~s casadas e descasadas 

<0.30) e o menor, ~s solteiras (0.14 mortes fetais por 

mulher). 

Este fato pode ser explicado pela distinta natureza que tem 

ambas as formas dE mediçio da mortalidade intra-uterina. A 

proporçio - taxa - de mortes fetais por gestaçio mede, 

exclusivamente, o risco de abortar em caso dE gravidez, 

enquanto a m~dia de mortes fetais por mulher, leva em conta 

também o risco de engravidar. 

Assim, os dados devem ser interpretados no sentido de que as 

solteiras, quando engravidam, correm maior risco de 

experimentar uma morte fetal que as casadas, sendo este 

risco medido pela proporçio HF/G. Mas, como seu risco de 

engravidar ~ muito menor, a prevalência de mortalidade 

fetal, medida pela média HF/M, resulta menor para as 

solteiras que para as casadas. 
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2 - Fatores biológicos 

Idade da mãe 

Em geral, os estudos de mortalidade intra-uterina abordam a 

vari~vel idade da mie como sendo de fundamental importância 

no resultado das gesta~5es, demonstrando que a idade da mie 

afeta as características genéticas do feto, e , portanto, a 

probabilidade de morte fetal. Por exemplo, Leridon e Boué 

(1971), observando produtos abortados, constataram que a 

propor~ão de zigotos com anomalias cromoss6micas era 

inferior a 60X entre as mies com menos de 30 anos, de 74X, 

em mães de 35 a 39 anos e de 85X, depois dos 40 anos de 

idade. 

Consequentemente, 0 <:: _, estudos comprovam que existe uma 

correla~ão positiva entre a idade da mie e a mortalidade 

fet~l, ou seja, que ~medida que aumenta a idade materna, 

aumentam os t·iscos de perda fetal. Entretanto, esta 

correla~ão positiva não é estrita entre os dois gntpos 

iniciais de idade, quando o primeiro corresponde a menores 

de 20 anos. 

Com efeito, Let·idon (1977), analisando dez estudos, dos 

quais cinco (Stevenson et alii, 1958; Shapit·o et alii, 1962; 

F'otter et alii, 1965; Jain, 1969; Let·idon et alii, iS'70) 



apontam uma mortalidade fetal para o primeiro grupo maior 

que para o segundo, e cinco <Warburton e Fraser, 1964; 

Petterson 1 e Il, 1968; Shapiro e Abramowicz, 1969; Ta~lor, 

1970), a tendincia contr,ria, conclui que existe uma grande 

dificuldade em se saber se a mortalidade intra-uterina das 

mulheres menores de 20 anos t mais ou menos elevada que a 

das de 20 a 24 anos. 

Outra observatio, tamb~m reiteradamente comprovada nos 

estudos mencionados, ~ a de que, para as mulheres que geram 

filhos aos 40 anos de idade, a incidência de mortes fetais ~ 

o dobro da verificada entre as gestantes de 20 anos, ou 

seja, as taxas duplicam seu valor entre os 20 e os 40 anos 

de idade. 

Na Tabela 13, apresentam-se os valores das taxas de 

mortalidade intra-uterina por idade da m~e obtidas das 

informat6es da pesquisa em an~lise, os quais indicam que se 

Pode assumir a existência de uma correlat~o positiva entre 

morte fetal 

grupo de 

e idade da mãe. Ora, do primeiro ao terceiro 

idade, as taxas revelam-se sistematicamente 

crescentes. Deste para o quarto grupo, manifesta-se uma 

queda (10,4%), mas menor que o incremento (14,6%) que se 

verifica ao se passar ao grupo seguinte. Igualmente, para 0 

~ltimo grupo, aprecia-se um aumento das taxas, por sinal, 

muito elevado (157,2%). O que significa que, embora entre as 

idades 25 a 29 e 30 a 34 anos se produza uma quebra da 
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correla~~o, a partir deste ~ltimo grupo em diante, a 

tendincia crescente ~~ diga-se de passagem, com um ritmo 

muito mais veloz, verifica-se novamente. 

Deste modo, ao se considerar conjuntamente o terceiro e 

quarto grupos de idades - 25 a 34 anos - onde ocorre o 

declínio das taxas, a tendência resultante i perfeitamente 

crescente, tanto ao se comparar com o quinto e sexto grupo 

isoladamente, quanto com o agrupado, mais de 3S anos. 

TABELA 13 - Taxas de Mortalidade Intra-uterina, 
Segundo Idade da H~e ao Acontecimento 

Idade da Mie Gesta~5es Mortes 
Fetais 

Taxas de Mortalidade 
lntra-uterina 

(
0 /oo gesta~5es> 

Menos de 20 424 58 136,8 
20 - 24 589 85 144,3 
25 - 29 333 63 189,2 
30 - 34 )25-34 112 >445 19 >82 169,6 )184.~ 
35 - 39 36 7 194,4 
40 - 44 )35 e + 6 >42 3 >10 500,0 >238,1 

Total 1.500 235 156,7 

Com as taxas configuradas mediante o agrupamento dos ~ltimos 

quatro grupos em dois, onde eliminam-se as possíveis 

distor~5es causadas por um n~mero reduzido de casos, e 

possível comprovar que o efeito de duplica~~o aparece 

bastante nítido, a propor~io de óbitos fetais no total das 
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gestaç5es passa de 13X, aos 20 anos, para 24X, depois dos 35 

anos de: idade. 

Por ~ltimo, no Quadro 2, most~am-se os valores das ~axas de 

mortalidade intra-uterina por idade da mie, calculadas nos 

dez estudos citados, com o intuito de proceder a comparaçio 

desses valores com os obtidos via pesquisa. 

QUADRO 2 - Taxas de Mortalidade Intra-uterina, por Idade 
da Hie ao Acontecimento, Segundo Diversos 
Estudos. 

Idade da Hãe 

Fonte Henos de 20-24 25-29 30-34 35-39 40 e Todas 
20 Anos Mais as 

St ev. et a 1 . < i 958 > 
Shap. I <1962> 
Shap. II Ci969) 
W.e Fl·az. <1964) 
Pott . et <:d . (i 965) 
F' e t t e l" • I ( i 9 6 8 ) 
F'dte1·. II Ci968) 
Jain <1969) 
Ta~1or(a) (1970> 
Leridon <1970) 

137 
124 
103 
122 
191 
128 

99 
98 

(42) 
i0i 

109 116 
97 115 

108 i34 
143 137 
121 105 
181 219 
133 177 

83 122 
. ; . ( 48) ... 

97 i04 

Idades 

i63 183 275 i44 
156 ... 21 <;>. • • 142 
163 ... 230. . . 153 
155 187 255 14 
125 171 240 136 
... 242........ 196 
... 210......... 153 
213 ... 286. . . 120 

... ( 87) ......... (59) 
139 139 235 121 

FONTE: LERIDON, H. - Aspectos biométricos de la fecundidad 
humana. San josé, Costa Rica, CELADE, 1977, p. 68. 

(a) Coeficientes de mortalidade intra-uterina depois dos 
3 meses de gestação. 

Sem levar em conta as estimativas de Ta~lo1· (1970), que 

estio muito aquém dos valores dos outros trabalhos - pelo 

fato de sua metodologia considerar apenas as gestaç5es de 
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mais de 3 m~s~s d~ duraç~o -, perc~b~-se qu~ ainda assim a 

disper~io dos resultados nio ~ nada desprezív~l. Para as 

mulh~res menores de 20 anos, vai de 98 a 191 Cdif~r~n~a d~ 

93 mort~s f~tais por mil ges~aç5~s>, para as de 20 a 24 

anos, de 83 a 181 (98), para as d~ 25 a 29, de 104 a 219 

(115), para as de 30 a 34 anos, de 125 a 213 (88), para as 

de 35 a 39 de 139 a 286 (147) e para as maior~s de 40 anos, 

de 235 a 275 <40). 

O fato qu~ int~ressa destacar aqui { que as taxas 

resultant~s da pesquisa - sem prejuízo de reconhecer que a 

grande dispersio facilita a tarefa de enquadr~-las entre os 

valores m~ximos e mínimos observados nos estudos 

~ncontram-se sempre e sistematicamente compreendidas nos 

respectivos entornes. 

Por outro lado, as propor~5es de duplicatio do risco entre 

os 20 e os 40 anos de idade sio muito parecidas, de 12 a 

23X, conferindo segurança às estimativas de níveis de 

mortalidade intra-uterina por idade da mie obtidas com as 

informaç5es derivadas da pesquisa em apreço. 

Em suma, a an~lise da influência da idade da mie na 

mortalidade intra-uterina permite constatar que, ao menos 

at~ o terceiro grupo de idade, a tendincia das taxas é 

condizente com c comportamento esperado de aumento, à medida 

que a idade da mulher avança. 
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Todavia, vale aclarar que o fato de n~o se poder contar com 

um ndmero razoivel de casos nos dltimos grupos de idade -

consequência da juvent'ude 'das 
\ 

mulheres que compõem a 

amostra - limita um estudo mais substantivo, no sentido de 

permitir detectar, de forma completa, a influência da idade 

da mie na determina~io do risco de ocorrência de perdas 

f'etais. 

Ordem da gestação 

Entre os aspectos biológicos relacionados com a mortalidade 

fetal, especial ênfase tem sido dada~ ordem da gestação, em 

conjunto com a idade da mie. 

Os resultados dos estudos que tratam da ordem da gesta~io 

mostram, em alguns casos, que ~ medida que aumenta a ordem, 

cresce a probabilidade de morte intra-uterina (Jain, 1969; 

Le.Tidon et alii, 1970; Shapi1·o et alii, 1962; Wa1·burton e 

F1·ase1·, 1964) . 

Em outros casos, a curva de probabilidades apresenta-se em 

forma de U, o que quer dizer que, ~ gestaçio de primeira 

ordem, associa-se um risco bastante alto de ocorrer uma 

perda fetal, esse risco alcançando um mínimo nas ordens 

seguintes e, a partir dai, voltando a aumeritar <Na~lor, 

1974; Selvin e Garfinkel, i976;' Swenson e Harper, 1979). 
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Entretanto, nenhum desses estudos chega a estabelecer de 

maneira conclusiva a relaçlo existente entre essas duas 

vari~veis, sugerindo apenas que, nessa relaçio, poderia 
I 

existir a influência de fatores biológicos, sociais, 

econ8micos ou, até mesmo, de erros de informaç~o (Mier ~ 

Terin e Rabe11, 1982). 

Nesse sentido, para explicar a influência da ordem tem-se 

argumentado que ela atuaria sobre a mortalidade intra-

uterina através de vias tais como o deterioramento 

progressivo do meio uterino, a suceptibilidade acumulad2 das 

g6nadas maternas a agentes mutaginicos letais, e ainda a 

degenera~io dos óvulos no intervalo entre a diferenciaçio 

dos ovocitos primirios e a ovulaçio. (James, 1963>. Contudo, 

esta ~ltima hipótese esti relacionada com a idade da mãe, e 

nio com a ordem da gestaçio. 

Para alguns autores, o efeito da ordem poderia ser esp~rio, 

uma vez que esti intimamente relacionado com diversos 

fatores biológicos, especialmente com a idade da mãe. James 

<1974), por exemplo, para justificar o efeito esp~rio da 

ordem, maneja, entre outras, a hipótese do chamado efeito de 

compensaçio, segundo o qual as mulheres que mais abortam sio 

aquelas que engravidam mais vezes para alcançar o n~mero 

desejado de filhos. 



Observando as taxas de mortalidade fetal por ordem, obtidas 

com a pesquisa, que se visualizam na Tabela 14, o primeiro 

comentirio que surge é que, como no caso da anilise por 

idade da mãe E.' pelas mesmas \ 1·azões - o 1·eduzido núme1·o de 

casos nas ordens mais elevadas, consequincia da juventude 

das entrevistadas - o exame por esta vari~vel deve limitar-

se •s tris Primeiras ordens de gesta~~o. 

TABELA 14 - Taxas de Mortalidade Intra-uterina, 
Segundo a Ordem da Gesta~ão 

Ordem da 
Gestaç:ão 

Gestaç:Ões líCl" t es 
Fetais 

Taxas dE Mortalidade 
In t r a -u t e1· in a 

(
0 /oa gestat;Ões) 

ia. 620 69 111,3 
2a. 372 61 164,0 
3a. 220 52 236,4 
4a. } 4a. e + 131 }325 27 }70 206,1 }215,4 
c· 
~~a. 68 14 205,9 
6a. e + 126 29 230,2 

Total 1537 252 164,0 

Feita essa ressalva, pode-se afirmar que, nessas tris 

ordens, o risco de perda aumenta a medida que a ordem da 

gestaç:ão se eleva, e de forma bem mais pronunciada que 

quando se trata das categorias etirias. Com efeito, enquanto 

o incremento do risco na passagem do primeiro (menores de 20 

anos) ao último grupo etirio <maiores de 35 anos) é da ordem 

de 74X, no trinsito da ia. ~ 3a. ordem de gestatão, as taxas 

aumentam mais de cem por cento r(112,4X). 
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Embora a anilis~ da' influ~ncia da ordem da gesta~~o e da 

idade da mie sobre a mprtalidade fetal, realizada de forma 
\ 

\ 

independent~, conduza a n~sul,tados semelhantes - em virtud~ 

destas vari~veis estarem altamente correlacionadas - nos 

trabalhos sobre o tema v~rifica-se que a dispersio das taxas 

por ordem~ maior que a das taxas por idade (Quadro 3). 

QUADRO 3 - Taxas de Mortalidade Intra-uterina, por Ordem 
da Gesta~io, Segundo Diversos Estudos 

Ordem da Gestação 

Fonte 1 2 3 4 5 6 7 e Todas 
Mais as 

O r d en f, 

Stev.et al. (1958) 107 101 154 168 197 217 210 144 
Shap. I (1962) 97 107 138 .......... 186 ........ 142 
Shap. II (1969) 113 i 17 146 .......... 192 ........ 153 
w. e Fl·az. (1964) 129 139 130 152 140 188 190 147 
F'ot t . et al. <1965) 137 143 99 113 ..... 130 .... 170 136 
Pet t el-. I (1968) 159 217 316 318 ........ 179 ..... 196 
F'd ter. II (1968) 112 180 2':)C' w;.J 199 200 205 320 153 
Leridon (1970) 98 103 110 108 127 107 167 121 
------------------------------------------------------------
FONTE: LERIDON, H. - Aspectos biom~tricos de la fecundidad 

humana. San jos~, Costa Rica, CELADE, 1977, p. 77. 

Todavia, Leridon <1977) salienta que, a despeito desse fato, 

a. dispersão para a ia ordem não~ considerivel, podendo-se 

detectar como uma taxa de partida ao começo da vida fecunda, 

que varia pouco inter-grupos. A estimativa da probabilidade 

de morte fetal para a ia. ordem, 111,3 por mil gesta~5es, 

aqui encontrada, enquadra-se no entorno estimado pelo autor, 
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cujos extremos de variaç~o s~o, respectivamente, 102 e 132 

dbitos. fetais por mil'gestaç6es. 

O entendimento dos valores\ das taxas para as ordens 

subsequentes passa, necessariamente, pela análise da 

influincia da história gen~sica anterior. 

~oae-se, portanto, com a ana11se ate agora aesenvo1v1aa, 

afirmar que a ordem da gestaçio incide no risco de perda 

fetal, e esse efeito, com os dados da pesquisa, pode-se 

detectar nas tris primeiras ordens de gesta~io. 

História gen~sica anterior 

Como tem sido frisado por diferentes autores, o risco de 

perda fetal pode ser explicado, em grande medida, pela 

história gen~sica das mulheres, isto ~' pelo n~mero de 

gesta~5es anteriores ~ observada, Pelos seus resultados e 

pela ordem em que estes resultados se dio. 

Shapiro e colaboradores <1962), baseados em documentos 

midicos de membros do Health Insurance Plan of Greater New 

York, demonstraram que, quando se controla o resultado da 

gestaçio anterior, verifica-se um aumento no risco de 

ocorrer uma perda fetal, quando já havia ocorrido uma 

ante r i o1· mente. Este aumento, observado em tris categorias 

gestação (menos de i2 ~emanas, 
OocumenTaça 

Setvlc;o da Blbllo~eca a ODE PUBLICA 
fACUL~OE DE SA PAUI..O 

... mn:a~n!'.O DE SÃO 

de i2 a 19 e de 
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20 e mais semanas>, é independente da idade da mãe, da 

ordem .da gesta~~o e da data da gravidez anterior. 

Estudos posteriores analisaram nio só o resultado da 
I 

gesta~~o anterior, como tamb~m a história gen~sica completa 

da mu 1 he1· CSwenson e Harper, 1979; Leridon, 1976; Na~lor e 

Warburton, 1979; Kline, 1978). 

Nesse sentido, nesta etapa de trabalho, 

verificar a importincia que assume a história gen~sica 

anterior, na explicaçio dos diferenciais dos riscos de 

perda. Hais que isso, tratar-se-~ de investigar se a 

importincia desse fator se sobressai ~ importincia devida ~ 

ordem da gesta~ão e ~ idade da m~e ao acontecimento, na 

explicação daqueles. 

Antes de mais nada, deve-se salientar que, ao se analisar as 

rela~5es entre a história genésica e a mortalidade intra-

uterina, emergem alguns problemas de ordem metodológica, que 

determinam excluir-se de tal an~lise algumas mulheres. 

Em primeiro lugar, em decorrência de existir a possibilidade 

da Pl"át ica do aborto provocado afetar o resultado de 

gesta~5es ulteriores, no sentido de incrementar o risco de 

pe1·da fetal, se faz necessário eliminar todas as mulheres 

que declararam ter provocado um aborto no transcorrer de 

suas vidas reprodutivas, assim como todos os seus eventos 



reprodutivos. Bognar e Czeizel (1976), por exemplo, 

analisando dados da Hungria, argumentam que o alto n~mero de 

abortos provocados pode estar associado ao incremento dE 

casos de placenta pr~via e d~ desprendimento prematuro de 

placenta <o que culminaria com um aumento no n~mero de 

perdas fetais). Al~m disso, Alberman et alii (1975), 

revelam que a frequincia de produtos cromossomicamentE 

normais, abortados, vi-se positivamentE associada ao aborto 

provocado, em fun~io de complica~6es que estes acarretam em 

Em contrapartida, Roth e Po~ama 

<1974>, em um estudo com mulheres japonesas, constataram que 

a incidincia de aborto espontineo nio se mostra mais 

elevada, depois de um aborto provocado, que no grupo de 

mulheres que nunca recorreram procedimento. 

Entretanto, os autores salientam que seus resultados nio sio 

conclusivos. 

Em segundo lugar, pela dificuldade em se atribuir um n~mero 

de ordem e um resultado aos eventos duplos gemeos 

tamb~m SE deve excluir desta an~lise as mulheres quE 

possuem, em suas histórias reprodutivas, casos de gesta~6es 

gemelares. 

Vale a pena salientar que esta medida acaba por aprimorar a 

an~lise, uma vez que elimina o vi~s da sobremortalidade que 

caracteriza este tipo de gesta~io. A saber, segundo Hier ~ 

Ter~n e Rabell (1982), em gesta~6es gemelares o risco de 
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perda fetal chega a revelar-se quatro vezes mais elevado que 

em gesta~5es simples. Alim disso, estudos sobre o tema tim 

revelado que a ordem da gesta~io e a idade da mulher sio os 

dois fatores que incrementam a probabilidade de que uma 

mulher tenha uma gestaçio gemelar <Darnaud, 1975). 

Em terceiro ~ltimo lugar, inexpressiva 

representatividade das mulheres com histórias de quatro ou 

mais gestaç5es impede que se realize a análise para al~m da 

terceira ordem, ou seja, obriga a que sejam excluídas as 

gestaç5es que ocupam ordens iguais ou superiores a quatro. 

Nio cabe d~vidas que, para se estabelecer re1aç5es entre 

risco de perda e história genisica, de forma segura, seria 

conveniente contar com mulheres que possuíssem uma história 

mais rica de gestaç5es - no sentido de terem experimentado 

um maior n~mero de gravidezes -; todavia, diante de tal 

impossibilidade, julgou-se conveniente tentar-se, ao menos, 

buscar algumas possíveis indicaç6es que colaborassem na 

explicaçio dos diferenciais de mortalidade intra-uterina. 

Nio obstante, é necess~rio se ter presente que os resultados 

aqui obtidos devem ser tomados com cautela. 

Feitas as devidas aclaraç5es, deve-se anotar que, nesta 

etapa de análise, conta-se com um total de 1.152 gestaç5es, 

das quais 593 sio de Primeira ordem, 347 de segunda e 212 de 

terceira. 



Buscando desenvolver a anilise proposta, da maneira mais 
l 

consistente possível, entendeu-se necess~rio recalcular as 

taxas de mortalidade fetal por ordem da gesta~~o, nos moldes 

estabelecidos na presente seçio. 

Os resultados obtidos encontram-se anotados na Tabela 15 e 

revelam que, embora hajam pequenas modificac6es nos valores 

das taxas - basicamente, em decorrincia da elimina~io dos 

episódios gravídicos das mulheres que reportaram casos de 

aborto provocado a tendência daquelas em fun,io da ordem 

~ exatamente a mesma que a obtida na se,io precedente. 

Assim sendo, limita-se apenas a se resgatar da an~lise 

tecida anteriormente, a conclusio de que a ordem da gestaçio 

incide no risco de perda. 

TABELA 15 - Taxas de Mortalidade Intra-uterina, 
Segundo a Ordem da Gestaç~o 

Ordem 

ia. 
2a. 
3a. 

Total 

Taxas de Mortalidade Intra-uterina 
(

0 /oo gestacões) 

116,4 
164,3 
231,1 

151,9 

Nio obstante, como ji foi salientado, pelo fato da ordem da 

gestacio encontrar-se intimamente relacionada com diversos 
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fatores de índole bio16gica, o efeito que esta produz nos 

níveis.de mortalidade fetal poderia ser esp~rio. 

Ora, sem d~vida alguma, o tator que mais intimamente se 

relaciona ~ ordem ~ a idade da mie ao acontecimento. NessF 

sentido, considerou-se procedente calcular as idades m~dias 

das mulheres ao acontecimento, por ordem da gestaçio. 

Os dados estio anotados na Tabela 16 F permitem evidenciar 

que h~ um incremento da idade ~ medida que a ordem da 

gestação se eleva. Estes incrementos sio estatisticamente 

significantes, e mostram um envelhecimento m~dio de 1,5 

anos, quando as mulheres passam da Primeira para a segunda 

gestaçio, e de 1,6 anos, ao passarem desta para a terceira 

Portanto, pode-se concluir at~ aqui que a idade da mae ao 

acontecimento, tal como a ordem, incidem no risco de perda. 

TABELA 16 - Idade Hédia das Hulheres ao Acontecimento 
Segundo a Ordem da Gestação 

Ordem da Gestação 

ia. 
2a. 
~a. 

Idade Hédia 

20,8 
22,3 
23,9 
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Para completar a an~lise, precisaria estabelecer-se se o 

efeito decisivo i o ·da ordem, ou o da idade, ou ainda se 

b ~ ~ r.~d~ Llm d~ss~~ fatores, igual papel na determina~io ca ~ ~ -~ ~ ~ ~-

do risco. Para isso, - estabelecer a atuaçio dos dois 

fatores e sua medida deve-se proceder a uma anilise que 

separe o efeito de cada um deles. 

Tal anilise consiste em controlar uma das vari~veis e 

verificar como se processa o efeito da outra vari~vel nas 

probabilidades de perda. Dada a juventude das mulheres que 

integram a pesquisa a grande maioria pertencente ao 

intervalo de 20 a 29 anos de idade -, que limita o estudo ~s 

tris primeiras ordens de gestaçio, este tipo de controle 

revela-se, aqui, invi~vel. 

Existindo uma alta correlaçio positiva entre as vari~veis 

ordem e idade, torna-se, entio, impraticável, numa análise 

conjunta a ~nica forma possível -, estabelecer qual dos 

dois fatores contribui de forma mais determinante no risco 

de perda. Assim sendo, cabe apenas ressaltar que, tanto a 

ordem come a idade da mie ao acontecimento, atuam na 

incidincia de mortes fetais. Esta observaçio vem ao 

. encontro dos estudos sobre mortalidade intra-uterina que tim 

tratado do efeito daquelas vari~veis em separado; os quais 

conseguiram determinar, todavia, que o efeito da idade e 

mais forte que o da ordem. 
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Outra hip6tese que, como j' se viu, tem sido levantada para 

explicar o efeito esp~rio da ordem, ~ o chamado efeito de 

compensa~io <James, 1963). Contudo, como se ver' adiante ao 

se analisar as taxas de continua~io, esta hipótese nio p6de 

ser confirmada. 

Em síntese, a6 que indica esta primeira parte de anilise dos 

dados, o efeito da ordem da gesta~io no risco de perdas 

fetais das mulheres que integram esta pesquisa não pode ser 

considerado esp~rio. N~c obstante, vale lembrar quE tal 

como tem sido observado em estudos sobre o tema, a história 

gen~sica anterior pode ser a verdadeira causa do efeito que 

est' se atribuindo ~ ordem, nesta an,lise. 

Passa-se, então, a analisar a história gen~sica, em 

confronto com a ordem da gesta,ão e com a idade da mãe ao 

acontecimento, na expectativa de verificar se o efeito 

daquela se imp5e sobre o efeito destas. 

Antes, todavia, de se iniciar a referida an,lise, deve-se 

aclarar que, para melhor visualizatio da sequincia dos 

resultados apontados nas gesta,aes de at~ 3a. ordem, estes 

.s~o apresentados, a seguir, em um diagrama em forma de 

~rvore <Diagrama 1>. 
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Com respeito aos caracteres empregados na construçio do 

referido diagrama, deve-se esclarecer que 0 expressa os 

nascimentos vivos e X as perdas fetais. 

DIAGRAMA i - Resultado de Gestações Sucessivas 

Ordem da Gestação 

i 2 3 

0 = 131 
0 ·- 21:''.) .,J..., 

X = 31 
0 = 524 

0 = 16 
X - 46 

X = 8 

0 = 14 
0 - 37 

X = 6 
X - 69 

0 = 2 
X = 11 

X - 4 
-------------------------------------------
HI 69 57 49 
HI+NI.,' 593 347 212 
THI 116,4 164,3 231,1 

Começando a an~lise propriamente dita, tt·atou-se, em 

primeiro lugar, de investigar como o resultado da gestação 

anterior incide no risco de perda da gestaçio observada. 

Para tanto, foram calculadas as probabilidades de morte 

fetal, em função de haver ocorrido uma perda ou um 

nascimento vivo na gestação pr~via, indep~ndentemente da 

ordem da gestação. 



Verifica-se, com os dados da Tabela 17 que, depois de uma 

perda, a probabilidade de ocorrer outra perda (294.9 por mil 

gesta,ões> é bem mais elevada (/0,9X> que a probabilidade de 
I 

ocorrer perda depois de um nascimento vivo <172.6 por mil 

Constata-se, portanto, que o resultado da gestaçio anterior 

incide no risco dE morte fetal, na medida em que a 

ocorr~ncia de uma perda imprime ~ gestaçio seguinte uma 

probabilidade bem mais elevada de terminar, também, em 

perda. 

TABELA 17 - Probabilidades de Morte Intra-uterina, Segundo o 
Resultado da Gestação Anterior 

Resultado da Gestaçio Anterior 

Nascimento vivo 
Morte fetal 

Probabilidades de Morte 
Intra-uterina 

(
0 /oo gestações) 

172,6 
294,9 

Se o resultado da ~ltima gesta,io influencia o comportamento 

do risco, torna-se lícito supor que os resultados das demais 

gestações também contribuem na determinaçio de riscos de 

perdas diferenciais. 
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Na Tabela 18, apl·esentam-se as taxas de mortalidade intra-

uterina, segundo o n~mero de perdas anteriores. ~ nítido o 

incremento do risco ~ medida que aumenta o n~mero de perdas. 
\ 

Assim, o risco de perd~ ~ de 167,0gloo• quando não há 

ocorrincia de perdas anteriores, de 271,7°/oo• quando uma 

perda ocorreu nas gesta~6es anteriores e, de 666,7°/oo• 

quando da ocorrincia de duas perdas. 

Este incremento poderia se dever, em parte, ao fato de no 

grupo com zero perdas, estarem mais representadas as 

gestações de ordens mais baixas que nos grupos onde 

ocorreram perdas. Para se eliminar, então, esse possível 

viis, se considera o n~mero de perdas controlando-se a ordem 

da gesta~ão. 

TABELA 18 - Probabilidades de Horte Intra-uterina At~ a 
Gesta~ão de Ordem 3, Segundo o N~mero de Perdas 
Anteriores 

N~mero de Perdas Anteriores 

0 (gestações 2 e 3) 

1 (gesta~ões 2 e 3) 

2 (gesta~ão 3) 

Probabilidades de Morte 
Intra-uterina 

(
0 /oo gestações) 

167,0 

271,7 

666,7 

Tambim, nesta situação, pode-se visualizar a importincia que 

assume a histdria genésica anterior na incidincia do risco. 
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Com efeito, os dados da Tabela 19 revelam, claramente, que, 

para uma determinada, ordem, h~ um incremento do risco, em 

fun~Ko do n~mero de perdas anteriores <Nae~e e Blanc, 1973>. 

TABELA 19 - Probabilidades de Horte Intra-uterina Dado o 
N~mero de Perdas Anteriores, Segundo a Ordem da 
Gesta~ão 

Ordem 

2 

3 

N~mero de Perdas 

0 
i 

0 
i 
2 

Probabilidades de Morte 
Intra-uterina 

(
0 /oo gesta~Ões) 

153,8 
229,2 

191,4 
318,2 
66617 

Observa-se que o risco de perda na terceira gesta,io é de 

191,4°/ool quando nio se verifica a ocorrência de perdas nas 

duas primeiras gesta~ões, de 318,2°/ool quando hi ocorrência 

de uma perda em uma das duas primeiras g~sta~ões e, de 

666,7~/ool quando as duas primeiras gesta~ões resultaram em 

perda. 

Além disso, os dados também permitem observar que, 

considerando-se somente o n~mero de perdas, uma no caso, se 

produz um incremento no risco ao se passar da segunda para a 

terceira gesta~io. 
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Por um lado, isto significa que a hi5tória genésica atua na 

determina~~o do risco~ por via do n~mero de perdas ocorridas 

e nio do de nascimentos vivos. 

Por outro lado, evidencia-se, novamente, que h~ um 

incremento do risco associado ~ ordem da gesta~io, 

quando se controla a história gen~sica anterior. 

mesmo 

Este 

incremento ~, no caso, de 38,8X na probabilidade de ocorrer 

uma perda, ao se passar da segunda para a terceira gesta,io. 

Contudo, ~ necess~rio se ter presente que, as diferen~as 

encontradas nas probabilidades da Tabela 19, se mostram, 

consideravelmente mais elevadas que as encontradas na Tabela 

15, indicando que o fator de maior peso no risco de morte 

fetal ~a história gen~sica anterior. 

Em síntese, os resultados da an~lise da influincia de ordem 

da gesta~io, da idade da mie ao acontecimento, e da história 

gen~sica atrav~s dos resultados das gesta,5es anteriores e 

da ordem que ocupa um determinado resultado, apontam que a 

história gen~sica, em fun~io do n~mero de perdas anteriores, 

~ o fator de maior peso na determina~io dos diferenciais de 

risco de mortalidade intra-uterina. 

Todavia, revelam que existe um efeito de ordem, 

independentemente do da história gen~sica, o qual, por sua 

vez, pode estar mascarando ou combinando-se ao efeito da 

idade. Resta, ainda, na tentativa de determinar o papel das 
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vari,veis em jogo, analisar a sequlncia em que se dio os 

diferentes resultados 

Para melhor compreensio da referida an~lise, conv~m que, de 

antem~o, se fa'a a seguinte aclara,~o: ao se consid€rar as 

gesta,5es de ati 3a. ordem, obtém-se 14 sequlncias possíveis 

de resultados, onde duas delas referem-se ~ ia. gesta,io e 

sio denotadas por 0 e X - quando o resultado é nascimento 

vivo e morte fetal, respectivamente-; quatro correspondem ~ 

2a. gesta~io e sio denotadas por 00, 0X, X0 E.' XX na 

implicam na ocorrincia de dois nascimentos 

vivos, um nascimento vivo e uma perda, 

nascimento vivo E duas perdas -; e, 

uma perda e um 

as outras oito 

relacionam-se ~ 3a. gesta~io e, por conseguinte, sio 

denotadas por 000, 00X, 0X0, X00, 0XX, X0X, XX0 E XXX. 

Na Tabela 20, encontram-se anotadas as frequlncias com que 

essas sequlncias aparecem na hist6ria genésica das mulheres 

em estudo. Nela pode-se observar que, de maneira geral, para 

um mesmo n~mero de gesta,6es e de perdas, a frequlncia 

aumenta ~ medida que aumenta a ordem em que se dio as 

pel·das. 

verifica-se que: X00 = 66, 0X0 = 75 e 00X = 146. Esta 

tendincia tem sido explicada por alguns autores, dizendo 

que, como as sequlncias com o mesmo n~mero de perdas e de 

nascidos vivos nio aparecem com a mesma frequlncia, o risco 

de perda nio é independente da ordem da gesta,io. A este 
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respeito, Na~lor <1979) concluem que a 

informar;io sugere, de forma clara, que o risco de perda 

·feta 1 pode est a1· associado ot·dem d <:. gestar;ão, 

independentemente da idade da mie. 

TABELA 20 - Frequências das Sequências de Resultados 
Observados 

Sequência:: 

0 
X 

00 
0X 
X0 
XX 

000 
00X 
0X0 
X00 
0XX 
X0X 
XX0 
XXX 

Fl·equênc ias 

884 
116 

<593) 

729 
133 
107 

32 
(347) 

617 
146 

75 
66 
38 
28 

9 
19 

(212) 

Obs: Os n~meros entre parênteses referem-se ao total de 
gestar;ões. 

Não obstante, K1ine (1978), ao t·evisat· cinco trabalhos que 

tratam sobre o eteito da ordem, calcula as frequências 

esperadas, isto ~. as frequências das distintas sequincias 

de resultados livre da influincia da ordem da gestar;ão -

considerando o risco de uma perda E depois de perdas 
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subsequentes - e conclui que o efeito da ordem i somente 

aParente. 

Com o objetivo de averiguar se o efeito da ordem i ou nio 

aparente, calculam-se as frequªncias esperadas da forma como 

se explicita a seguir. 

Primeiramente, calculam-se as probabilidades: de ocorrer a 

primeira perda na gesta~io observada; em seguida, estima-se 

a segunda perda na gesta~io observada, independentemente da 

ordem em que ocorra a primeira perda, e assim por diante. 

Para tanto, para cada situa~io, anotam-se todas as 

sequências que a satisfazem, bem como o n~mero de perdas e o 

total de gesta~6es a elas correspondentes, em seguida, 

divide-se o total de perdas pelo total de gesta~5es e, 

assim, obtêm-se essas probabilidades <Tabela 21). 
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Tabela 21 - Cálculo das Probabilidad~s d~ Perda 

X 
0X 

00X 
Total 

N!\ de.· F'e1·das 

69 
46 
31 

146 

Probabilidade de ia. perda: 

XX 
0XX 
X0X 

Total 

11 
8 
6 

25 

Probabilidade de 2a. pe.-rda: 

XXX 4 

. Probabilidade da 3a. pe.-rda: 

Total de Gesta~ões 

146 

1054 

25 

593 
299 
162 

1054 

= 138,5°/oo 

48 
24 
20 
92 

-- = 271,7°/aa 
92 

6 

4 
-- = 666,7°/00 

6 

F'oste.-riorme.-nte.-, anotam-se.· os va 1 o1·e.-s das 

pt·obab i 1 idade.-s e.-m um diagrama em forma de.- irvore 

<Diagrama 2). Dessa forma, para se obter as probabilidades 

esperadas de que uma dada sequincia se ve.-rifique, basta 

efe.-t ua1· a multiplicac:ão das probabilidade.-s a e.- la 

con·e.-sponde.-nt e.-s. Por exe.-mplo, a probabilidade.- e.-sperada de.-

ocorrer a sequincia 0XX - <0.861) <0.139> (0.272> = 0.033; 

de.- ocorrer a se.-quincia 0X = <0.861) (0.139) = 0.120; de 

ocorrer a sequincia 00 = <0.861) 2 = 0.741, etc. 
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DIAGRAMA 2 - Diagrama das ProbabilidadRs 

--------------------------------------------
Ordem da Gestação 

1 2 3 

0 = 0.861 
0 = 0.861 

X -· 0.139 
0 = 0.861 

0 = 0.728 
X = 0.139 

X = 0.272 

0 = 0.728 
0 = 0.728 

X - 0.272 
X = 0.139 

0 = 0.333 
X = 0.272 

X = 0.667 
--------------------------------------------

Por fim, as probabilidades esper~das de perda fetal, segundo 

a ordem da gestação, calculam-se da seguinte forma: 

- Probabilidade de ocorrer perda na primeira gestação: i 

exatamente a probabilidade de ocorrer a sequincia X, ou 

seja, 0. i 39; 

- Probabilidade de ocorrer perda na segunda gestação: ~ 

a soma das Pl-obab i 1 idades referentes as sequincias 

0X e XX= 0.120 + 0.038 = 0.158; 

- Probabilidade de ocorrer perda na terceira gestaçio: i a 

soma das Pl-obabi 1 idades sequincias 

00X, 0XX, X0X e XXX= 0.103 + 0.033 + 0.028 + 0.025 = 

0.189. 



A Tabela 22 revela, claramente, uma tendincia crescente das 

frequincias esperadas ~ medida em que se eleva a ordem em 

que se dio as perdas. Tomando-se, novamente, como exemplo o 

caso de três gesta~5es e uma perda, verifica-se que 

X00 = 74, 0X0 = 87 e 00X = 103. Como o efeito da ordem foi 

eliminado, pode-se constatar que nio se trata do reflexo de 

um efeito real de ordem, mas sim do verdadeiro efeito da 

histdria gen~sica anterior 

TABELA 22 - Frequências das Sequências de Resultados 
Esperados 

Sequências 

0 
X 

00 
0X 
X0 
XX 

000 
00X 
0X0 
X00 
0XX 
X0X 
XX0 
XXX 

Frequincias 

861 
139 

741 
120 
101 

38 

638 
103 

87 
74 
33 
28 
13 
25 

Por outra parte, ao se comparar as frequências esperadas com 

as observadas, constata-se que estas ~ltimas apontam as 
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maior~s diferenças ao se variar a ordem das perdas. Com 

efeito~ da Tabela 23, onde se apresentam as probabilidades 

de morte fetal observadas. e esperadas, depreende-se que 

nestas ~ltimas a variaç~o entre a primeira e a terceira 

gestaç~o ~ de 36X, enquanto que nas observadas a variaçio ~ 

de 99X. O efeito da história gen~sica anterior n~o consegue 

explicar totalmente a variaç~o que se processa nas 

probabilidades de perda, ao aumentar a ordem da gestaç~o. 

Portanto, persiste um efeito de ordem, independentemente do 

efeito da história gen~sica. 

TABELA 23 -Probabilidades Observadas e Esperadas de Morte 
Intra-uterina, Segundo a Ordem da Gestação 

Ordem da Gestaçio 

Como se 

ia. 
2a. 
3a. 

viu anteriormente, 

Probabilidades de Horte 
lntra-uterina 

(
0 /oo gesta,ões) 

Observadas 

ii6 
165 
231 

a idade da 

Esperadas 

139 
158 
189 

mulher ao 

acontecimento pode contribuir ou, at~ mesmo, se sobrepor ao 

efeito que est~ se atribuindo ~ ordem. 

Se houvesse uma contribuicio efetiva da variivel idade na 

explicaçio dos diferenciais de risco, haveria de se supor 

que as mulheres que tim perdas sio, em m~dia, mais velhas 
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que as outn1s. Os dados do Diagrama 3 mostram que, em 

geral, ~ isso o que ocorre; todavia, o reduzido número de 

casos de perdas que se verifica ao se efetuar a anilise 

discriminada por ordem, a c ab c\ por produzir uma alta 

variabilidade nas medidas e, por conseguinte, por determinar 

que se detectem di fe1·enças estatisticamente 

significantes entre as idades m~dias das mulheres com e sem 

ep1sddios de perdas. 

Por exemplo, observa-se que na terceira gestaçio, sobrevinda 

de:· dois nascimentos vivos, as mulhe1·es que apont c.m 

ocorrência de perda têm, em m~dia, 25,7 anos de idade, ao 

passo que as que apontam ocorrência de nascimento vivo, em 

m~dia, têm 23,7 anos. Essa diferença de 2 anos, que a 

princípio parece ser bastante expressiva, em func~o da alta 

variabilidade associada ao baixo total de 30 mulheres, que 

computam a média dE 25,7 anos a saber, a variincia 

associada a esta medida e de 3 7 ·';) -. ' .... acaba por determinar 

que esta n~o difira estatisticamente da média de idade daf 

mulheres que nio apontam perdas. 

Assim sendo, nio se ·pode, aqui, sustentar que exista uma 

influência decisiva da idade no risco de perda, mas isto nio 

significa que o efeito da idade deva ser descartado. 



DIAGRAHA 3 - ldad~ das Hulher~s ao Aconttcim~nto, S~gundo o 
Resultado d~ Gestações Sucessivas 

1 

0 :: 20' 9 
(520) 

X ·- 20,6 
(65) 

Ordem da Gesta~io 

2 

0 = 22,4 
(258) 

X = 22,6 
(45) 

0 = 21,3 
(36) 

X = 22,4 
(10) 

0 

X 

3 

0 -- 23,7 
(123) 

X = 25,7 
(30) 

0 -· 23,8 
(15) 

X = 24,8 
( 8) 

0 -· 2t, 3 
(13) 

X - 2'=' c:· ..... ,-.;,.) 

(4) 

= 22,5 
(2) 

= 26,8 
( 4) 

Obs. :Os n~meros entre parênteses referem-se ~ quantidade de 
mul hel·es. 

Demonstrado que a histciria gen~sica ~ o fator determinante 

dos níveis de mortalidade intra-uterina, revela-se de 

fundamental importincia se buscar compreender porque as 

mulheres possuem diferentes histórias de gestacões. 
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Pode-se levantar trls hipóteses: 

1. Ao princípio do período reprodutivo, todas as mulheres 

tlm o mesmo risco de experimentar perdas fetais, mas este 

risco varia no decorrer da vida reprodutiva; 

2. As mulheres tlm riscos distintos que nio variam durante 

sua vida reprodutiva; 

3. As mulheres tlm riscos heteroglneos intrínsecos de 

mortalidade fetal que, ademais, variam no decorrer do 

período reprodutivo. principalmente em funçio do aumento 

da idade e da ordem da gesta~io. 

Com relaç~o ~ primeira hipótese ela deve ser descartada, em 

virtude das probabilidades de perda na primeira gestaçio nio 

serem idlnticas para todas as mulheres. 

Quanto ~ segunda hipótese, .a anilise desenvolvida destaca, 

sistematicamente, o incremento do risco de perda ao longo da 

vida reprodutiva das mulheres; por conseguinte, tamb~m deve 

ser descat·t ada. 

A terceira hipótese, de que as mulheres têm riscos distintos 

ao início de suas vidas reprodutivas, que se elevam ao largo 

do período reprodutivo, parece ser a mais apropriada. 

Não obstante, segundo alguns autores (James, 1963,1974; 

Na~lor, 1974>, d incremento do risco no transcorrer da vida 



reprodutiva poderia n~o t~r um fundamento bio16gico, e ser 

explicado pelo efeito de compensa~ão, isto i, pelo fato de 

serem as mulheres que mais abortam as que mais engravidam. 

Em outras palavras, se cada mulher desejasse ter, por 

exemplo, dois filhos, aquelas cujas Primeiras gesta~5es 

terminassem em perdas, continuariam engravidando, 

contribuindo, assim, a dar a impressão de que o risco de 

mortalidade fetal se eleva com o aumento da idade e da ordem 

da gesta~io Cleridon, 1987). Em decorrincia deste efeito, 

as mulheres com alto risco estariam sobrerePresentadas nos 

~ltimos grupos de idade e nas 

gesta~ão. 

ordens mais elevadas de 

Se existisse o efeito de compensa~ãc depois da ocorrincia de 

um nascimento vivo, a proporç~o de mulheres que voltasse a 

engravidar seria menor que a registrada depois de uma perda. 

As taxas de continuaç~o. que aparecem na Tabela 24, 

permitem constatar que depois da ocorrincia de um nascimento 

vivo na primeira gesta~io, a proporção de mulheres que volta 

a engravidar ~. de fato, menor que quando a primeira 

gesta~io resultou em perda. Todavia, depois da ocorrincia de 

um nascimento vivo na segunda gesta~io, aquela proporção 

revela-se maior que no caso em que a segunda culminou em 

morte fetal. Segundo Leridon (1976), pareceria que a 

ocorrincia de mortes fetais repetidas produz em algumas 

mulheres o efeito de desestimul~-las a continuar 
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engravidando, em lugar de encoraj,-las a tentar uma nova 

gesta~io. 

verlflca-se, entao, que para as mulheres que integram a 

pesquisa em análise, o efeito de compensa~ão nao é 

respons~vel pelo incremento no risco, à medida que a idade e 

a ordem da gesta~ão aumentam. Pode-se concluir, 

consequentemente, que o incremento no risco de perda no 

transcorrer da vida reprodutiva, constatado neste trabalho, 

~ de origem biológica. 

TABELA 24- Taxas de Continua~ão <*>, Dado o Resultado da 
Gesta~ão Anterior, Segundo a Ordem 

Taxas de Continua~ao 
Ordem da Gesta~ão 

Depois NV 

Primeira 57 
(524) 

Segunda 63 
(290) 

(*) Taxa de continua~ão é a propor~ão 
havendo experimentado uma gesta~io 
engravidar. No presente caso, ela é 
do resultado - nascimento vivo ou 
n-ésima gesta~ão. 

Depois MF 

70 
(69) 
53 

(57) 

de mulheres que, 
de ordem n, torna a 
calculada em fun~ão 
perda fetal da 

O risco observado de mortalidade intra-uterina está 

determinado pela heterogeneidade inicial entre as mulheres e 

pelo processo de seleção através do qual integram-se à 

pesquisa grupos de mulheres com distinta propensão a perdas, 

sendo que a probabilidade de perda na primeira gestacão 
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representa o risco midio de todo o grupo de mulheres 

observadas <Leridon, 1976). 

Os dados da pesquisa revelam que, no caso das mulheres que 

apontam uma ocorrincic\ de pel·da, o incremento na 

probabilidade de perdas subsequentes ~muito maior. 

Entretanto, quando as mulheres apresentam em suas histórias 

de gesta~;(5e:. apenas casos de nascimentos vivos, a 

Pl"obabi 1 idade de novos nascimentos vivos diminui 

<Tabela 25). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Na~lor e Warburton 

(1979), ou seja, observaram uma tendÊ-ncia decrescente nas 

prooabilidades de nascimentos vivos, ao analisa1· as 

sequ~ncias de 14 mil histórias genésicas em populaç5es 

n o 1· t e a me 1· i c a n a s . 

TABELA 25 - Probabilidades de Nascimentos Vivos, Quando Nio 
H~ Ocorrincia de Perdas Prévias, Segundo a Ordem 
da Gestação 

01·dem 

ia. 
2a. 
3a. 

Probabilidades de Nascimentos Vivos 
(

0 /oo gesta~;ões) 

884 
846 
809 
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C - Análise das informações derivadas do acompanhamento 
prospectivo das ;«stações 

137 

Traçando um paralelo com o capítulo anterior, começa-se por 

salientar que, para proceder a execuç~o da an~lise da 

mortalidade intra-uterina mediante a informaç•o prospectiva, 

disp5e-se de um contingente de 765 gestantes, cujas 

gravidezes observadas culminaram em 715 (93,4X> casos de 

nascimentos vivos, 44 (5,8X) de mortes fetais espontineas 

<29 abortos E 15 nascimentos mortos, correspondendo a 3,8X e 

2,0X, respectivamente) e 6 (0,8X> de abortos provocados. 

Como se percebe, nesta parte da an~lise, por imposição do 

prÓprio desenho prospectivo da pesquisa, o n~mero total de 

gestaç6es observadas coincide com o n~mero total de mulheres 

acompanhadas. Por conseguinte, ao retirar do total de 

gestaç6es os 6 abortos provocados, retira-se simultaneamente 

o mesmo n~mero de mulheres - que os provocaram -, resultando 

o denominador das medidas de mortalidade fetal igual a 759 

casos de gestaç5es e de mulheres. 

Resta apenas destacar, antes de comentar o nível de 

mortalidade intra-uterina obtido em forma prospectiva, que a 

decis~o de exPressar nas tabelas subsequentes as taxas por 

gestações, destina-se, exclusivamente, a permitir a 

comparabilidade com a forma mais usual de apresentaçio de 

resultados. 
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a - Estimação do nív~l d~ mortalidad~ intra-uterina 

Os níveis de mortalidade intra-uterina obtidos mediante o 

acompanhamento prospectivo das gestações aparecem na Tabela 

26 e, nela, observa-se que a taxa geral ~ da ordem de 58 

mortes fetais por mil gestações. 

Esta estimativa, surpreendentemente baixa - quase tris vezes 

menor que a estimada em forma retrospectiva - requer uma 

anilise pormenorizada, uma vez que sua magnitude é 

consequincia dos efeitos combinados da natureza da medida -

que se vi afetada pelo viés da seleçio decorrente do método 

de observaçio - e da particular forma que assumiu a pesquisa 

em estudo. 

Como j~ foi oportunamente salientado, o método prospectivo 

de investigaç~c apresenta-se como o mais adequado para se 

estimar o nível de mortalidade fetal vigente em uma 

populaçio, desde que a informaçio coletada seja trabalhada 

em forma de t~buas, ~nico meio eficaz de superar o viés da 

seleçio <French e Bierman, 1962). 



TABELA 26 - Indicador~• de Mortalidade Intra-utRrina 

------~-----------------------------------------------------
Indicadot·es 

Gestaç:Ões 
Nascidos vivos 
Mot·tes fetais 
Abortos espont~neos 
Nas c i dos Hot· tos 

Taxa de mortalidade intra-
uterina ( 0 /oo gestaç:Ões) 
Taxa de aborto espontineo 
(

0 /oo gestaç:Ões> 
Taxa de natimortalidade 
(

0 /oo gestacões) 
Taxa de natimortalidad~ 
(

0 /oo nascidos vivos) 

Nlímero 

759 
715 

44 
29 
15 

58,0 

38,2 

19,8 

21,0 

Este vi~s opera da seguinte maneira: dado que existe uma 

correlaç:io negativa entre a duraç:io da gestacio e o risco de 

mortalidade fetal - quanto menor a duratio, maior o n~mero 

fetais, concentrando-se 80X delas nos tris 

primeiros meses da gestacio -, a probabilidade de encontrar 

gestantes no gravidez e menor qu€ aquela 

correspondente a duracões mais prolongadas. 

Nesse caso, se- a entrada em observacio das gestantes nio 

está condicionada ~ determinada duracio da gravidez, as 

maiores durac5es se veria sobrerepresentadas em detrimento 

das mais curtas, com a consequente impossibilidade de se 

reg i stt· at· as mo\·tes fetais precoces ocorridas nessas 
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Portanto, quando a anilise se limita a relacionar o n~mero 

registrado de perdas fetais com o n~mero conhecido de 

gesta,6es - definido pela soma das perdas e dos nascimentos 

vivos - nio se introduz nenhuma corre,io ao vi~s da sele,io. 

Citou-se, como exemplo ilustrativo dessa situa,~o, o estudo 

de French e Bierman que de forma direta, estimava o nível de 

mortalidade fetal em 90 por 1000, sendo que por via de 

t~buas conseguia-se estimi-lo em 237 mortes fetais por 1000 

gesta,ões. 

A medida direta em exame, 58 por 1000, sem d~vida, reflete, 

também, o viés da sele,~o, mas ele parece, a julgar pela 

compara,io com o valor estimado por French E Bierman, 90 por 

1000, ter sido mais pronunciado. 

De fato, na Tabela 27, onde apresentam-se as distribui,6es 

por semanas das entradas em observa,io para ambas as fontes, 

constata-se que, na pesquisa em estudo, a referida 

sobrerepresenta,io das dura,ões mais longas E mais 

acentuada, acarretando um n~mero de observa,5es de mortes 

fetais perdidas igualmente maior. 



TABELA 27 - Distribuição das G~stant~s 
Observação, Segundo Semanas 
da Gestação 

Entradas ~m 
de Duraç:ão 

Gestantes Entradas em Observaç:•o 
Iluraç:ão da 
Gestaç:ão 

<em semanas> 

4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 

Total 

HISP (*) 

No. r. r. acumul. 

26 2,9 2,9 
88 9,9 12,8 

129 14,6 27,4 
144 16,3 43,7 

99 11,2 54,9 
93 10,5 65,4 

101 11,4 76,8 
105 11,9 88,7 
100 11,3 100,0 

885 100,0 

No. r. acumu1. 

592 19,2 19,2 
941 3~,5 49,7 
585 19,0 68,7 
337 10,9 79,6 
248 8,0 87,6 
175 5,7 93,3 

98 3,2 96,5 
67 2,2 98,7 
40 1,3 100,0 

3083 100,0 

------------------------------------------------------------
( * ) Hot·tal idade Int t·a-Ut er i na em São F'aulo. 
(**) Kauai Pt·egnanc~ Stud~. 

Neste ponto, ~ que assume seu papel explicativo a maneira em 

que, em cada um dos estudos, realizou-se a captaç:io das 

gestantes. Na ilha de Kauai, tentou-se captar todas as 

gestaç:5es através dos meios mais diversificados, tais como 

registros hospitalares - de atenç:ão pri-natal e ao parto -, 

certid5es oficiais de nascimentos vivos e mortes fetais , 

registros de autópsias, inclus5es volunt~rias das gr~vidas e 

dec1araç:5es dos médicos, parentes e amigos sobre todas as 

gravidezes que chegavam a seu conhecimento, obtendo-se com 

esse esfon;o que 80X das gestaç:5es entrassem em observaç:io 

antes da semana 20, 69Y. antes da semana 16 e, 50Y., até a 
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semana 12, dos quais 19X, registrado ~ntre a 4a. e Ba. 

semana de gesta~ão. 

Na pesquisa em S~o Paulo, a metodologia domiciliar de 

captação das gestantes fez com que 46X do total de gestantes 

entrasse em observa,io at~ a 20a. semana dE gesta~~o, 30X 

ati a semana 16 e 13X até a 12, dos quais 3X pertencentes ao 

primeiro intervalo. 

O exame da distribui,~o do total de mortes fetais por 

componentes - abortos espontineos e natimortos - reforça a 

conclus~o da perda de observa,io dos primeiros, cuja 

porcentagem C66X), como se aprecia na Tabela 28, é menor que 

o estimado pelas fontes mais confi~veis <cerca de 90X) e, 

inclusive, que o obtido através da infor~aç~o retrospectiva 

da história das gesta~5es C88X). 

TABELA 28 - Distribuiçio Relativa das Hortes Fetais 

Eventos 

Abortos espontineos 
Nascidos mortos 
Total de mortes fetais 

N~meros 

2 Q 
' 

15 
44 

65,9 
34,1 

100,0 

Embora seja, tio somEnte, outro enfoque do mesmo fen6meno, 

vale a pena atentar para o fato de que os valores das taxas 

parciais de mortalidade fetal tamb~m v~o ao encontro da 
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perda de obs~rvações das mortes fetais precoces 

intermediirias. 

Assim, quando se compara a na~.imortalidade prospectiva (19,8 

nascidos mortos por mil gesta~6es) com a retrospectiva 

(20,2 °/oa>, verifica-se que nio hi diferenças. ao passo que 

o confronte dos níveis de aborto espcntineo prospectivo 

38,2 °/oo> e retrospectivo (143,8 °/oo> revela um elevado 

diferencial. 

Em suma, a mediçio direta da mortalidade intra-uterina, 

derivada da observação prospectiva, encontra-s€ afetada pela 

forma de captaçio domiciliar das gestantes, sem qualquer 

limitaçio da duraçio da gravidez. 

Os resultados que a seguir se apresentam, devem ser 

interpretados ~ luz dessa limitacio, uma vez que eles nio 

refletem o nível real de mortalidade fetal vigente na 

popula~io. Nesse 

comparativa com 

sentido, a 

a informaçio 

análise por 

retrospectiva, 

variáveis, 

limita-se 

amostrar as tendincias das taxas e a presen;a de alguns 

diferenciais, considerando que esse é o máximo proveito que 

se pode obter desses dados. 
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b - Estabeltcim~nto d~ rtla~5ts da mortalidad~ intra-uttrina 

com diversos fatorts 

1 - Fatores s6cio-demogrificos 

Cor 

As taxas de mortalidade fetal por cor, ordenadas do maior ao 

menor valor, colocam-se, nesta parte da anilis~. na mesma 

posi~io que ocupavam n? an~lise retrospectiva <Tabela 29). 

Com efeito, em primeiro lugar aparece a taxa das mulheres 

negras (69,3 mortes fetais por mil gesta~5es), em segundo, a 

pertencente ~s pardas (58,8 em ~ltimo, 

correspondente ~s brancas (53,5 °/aa>. 

Portanto, para esta variivel, parecem ser válidos todos os 

coment~rios tecidos na ocasiio da an~lise retrosPectiva, 

referentes ~ situac~o de desigualdade em que se encontraria 

a subpopulacio negra, em relacio ~ subpopulacio branca. 
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TABELA 29 - Indicadorts dt Hortalidadt Intra-Uttrina por Cor 

Indicador~s Brancas Pr~tas Pardas Amarelas 
-----------------------------·-------------------------------
Gestaçõ~s 
Nascidos vivos 
Hort~s f~tais 

Taxas de mortalidade 
intra-uterina 
(

0 /oo gestações) 

Nível de Instruçio 

467 
442 

25 

53,5 

101 
94 

7 

69,3 

187 
176 

11 

58,8 

3 
2 
1 

333,3 

O primeiro coment~rio que salta ~ vista na Tabela 30, ao se 

apreciarem as magnitudes das taxas de mortalidade fetal por 

nível de instrucio, e que elas nio descrevem n~nhuma 

tendência definida. A maior taxa corresponde ~s mulheres 

de nível intermedi~rio, a intermedi~ria, às do menor nível, 

e a menor, ~s de maior instruç~o. 

Entretanto, eliminando-se do exame a taxa das mulheres sem 

instrucio - cujo escasso n~mero de mortes fetais afeta a 

estimativa - recompÕe-se a correlaçio negativa j~ assinalada 

para a informacio retrosp~ctiva. 

Centrando, entio, a atencio nas outras estimativas, percebe-

se um perfeito gradiente descendente, concomitante ao 

aumento da instrucio. Entre as categorias com instruçio, a 

mais baixa, de 1 a 4 anos de estudo, registra o maior nível 
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de mortalidade fetal, 97,7 por 1000 g~sta~5es; a segunda, de 

5 a 8 anos, o segundo nível, 42,8 °/Doi e a mais alta, de 9 

e mais anos de estudo, o menor nivel, 29,4 °/oo. 

TABELA 30 - Indicadores de Mortalidade Intra-uterina, por 
Nível de Instru~ão 

Indicado1·es 

Gestac:ões 
Nascidos Vivos 
Ho1· t es fetais 

Sem 1 a 8 Anos de Estudo 
Instru~io ----------------------- 9 e Mais 

Formal Total i a 4 5 a 8 

61 
59 

2 

560 
522 

38 

256 
23i 

25 

304 
29i 

13 

136 
132 

4 

Taxas de mortalidade 
in t 1· a -u t e1· in a 
(

0
/.,..,. gestac;:ões) 

Estado Conjugal 

32,8 67,9 97,7 42,8 29,4 

Como revela a Tabela 31, para as categorias de estado 

conjugal que admitem ser cotejad~s. pode-se estabelecer 

algumas semelhanças com as estimativas retrospectivas. 

A taxa de mo1·t a 1 idade in t 1· a -u t e1· in a das soltei1·as 

supera a das casadas (56,1 °/oo), 

tanto a das unidas com vinculo institucional, como a das 

unidas consensualmente. A correspondente ~s mulheres unidas 

consensualmente (94,1 °/oo> supera a das casadas com 

vínculo institucional (40,6 °/.,..,.). 
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TABELA 31 - Indicador~s dt Hortalidadt Intra-ut~rina, por 
Estado Conjugal 

Ind icado\·es 

Gesta~; õe:) 
Nascidos vivos 
tío1· t es fetais 

Taxas de mo1·t a·-
lidade int1·a-
u t e1· in c>. 
(

0 /oo gestac:ões) 

Casadas 

Total Uniões com 
vínculo 
institu
cional 

695 493 
656 473 

39 20 

56,1 40,6 

Uniões 
consen
suais 

202 
183 

19 

94,1 

Desca- Sol
sadas teiras 

16 48 
16 43 

5 

104,2 
------------------------------------------------------------

2 - Fatores biológicos 

Por ocasião da realizac:ão da an~lise das informac:ões 

retrospectivas, enfocou-se a influência que os fatores 

biológicos idade da mãe, ordem da gestac:ão e história 

gen~sica anterior ex e r c em sob \"E:? a mortalidade fetal, 

enfatizando-se a consistência dos resultados obtidos, 

remetendo-se a vasta literatura acerca do tema_ 

Consequentemente, ao .se abordar a informac:ão prospectiva, 

nada pareceu mais natural que conhecer a ac:ão desses 

fatores, efetuando o mesmo tipo de estimativas_ 

Temia-se que, no exame por idade e ordem, ao se desagregar a 

informac:ão para um total reduzido de gestac:ões - apenas as 
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observadas prospectivamente - as estimativas vies~em a ~~r 

prejudicadas. J' para a história genisica, onde se disp5e 

ae ma10r nUmero de Casos - uma vez QU~ s~ Aunt~m ne ~~~n~ 

prospectivos com os retrospectivos 

sucesso. 

se veri a seguir, 

confiava-se ~m ter 

os resultados para as Entretanto, como 

tris variiveis mostram-se consistentes, no sentido de 

permitir detectar um comportamento da mortalidade intra-

uterina, em rela~~o aos fatores biológicos, totalmente 

condizente com o esperado. 

Idade da mãe 

Atrav~s dos dados da Tabela 32, i ficil constatar que a 

comentada correla~ic positiva entre a idade da mie e o risco 

de mortalidade fetal, tambim aqui se manifesta. A tendincia 

crescente desenha-se nítida at~ c terceiro grupo de idade, 

quebra-se na passagem para o quarto, para se restabelecer 

nos dois ~ltimos. Utilizando o recurso de agrupar as ~ltimas 

quatro categorias de idade em duas, consegue-se o efeito 

perfeito de aumento das taxas com o avançar da idade. 
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TABELA 32 - Taxas de Mortalidade Intra-uterina~ Stiundo 
Idad~ da Hãe ao Acontecim~nto 

Taxas de Hortalidad~ 
Idade da H~e Gesta~5es Mortes Fetais lntra-uterina 

(
0 /oo gestaç:5es: 

Menos de 20 104 4 38,5 
20 - 24 235 13 55,3 
25 - 29 210 14 66,7 
30 - 34 >25-34 142 >352 7 )21 49,3 )59,7 
35 - 39 53 4 75,5 
40 - 44 )35-44 15 )68 2 )6 133,3 )88,2 

Total 759 44 58,0 

O outro efeito importante da idade da mie, o de duplicaç:io 

da ocorrincia de perdas fetais ao passar dos 20 (38,5 °/ao> 

aos 40 anos de idade (88,2 °/oo>, igualmente se verifica. 

Ordem da gesta~ão 

De forma an~loga ~ vari~vel anterior, a correlac;io positiva 

da gestac;ão e mortalidade intra-uterina, 

destacada p~la literatura, se observa, com certas ressalvas, 

nas estimativas da Tabela 33. 

Embora os valores das taxas descrevam um comportamento 

bastante erritico, se a an~lise se limita ~s tris Primeiras 

ordens, pelas raz5es j~ explicitadas, vislumbra-se uma 

tendincia passível de ser comparada com certos estudos. 
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Lemb\·e-se que, segundo alguns autores, a curva de 

probabilidades de morte fetal pode-se apresentar em forma de 

U, associando-se l gestaç~o de ia. ordem um risco elevado de 

ocorrer um dbito fetal que, depois de alcancar um valor 

minimo nas ordens seguintes, volta a aumentar. Essa 

precisamente ~ a forma que adotam as taxas propectivas de 

mortalidade intra-uterina correspondentes ls tris primeiras 

ordens de gesta,ão, alta na ia. (58,3 °1oa>. menor na 2a. 

maior as duas anteriores na 3a. 

TABELA 33 - Taxas de Hortalidade Intra-uterina, Segundo a 
Ordem da Gestação 

Taxas de Mortalidade o,·dem da 
Gestad\o Gestações Mortes Fetais Intra-uterina 

(
0 /aa gesta,ões) 

ia. 206 12 58,3 
2a. 222 10 45,0 
3a. 133 10 75,2 
4a. )4c\. e mais 85 >198 5 >12 58,8 )60,6 
5a. 48 '"' c. 41.7 
6a. e mais 65 5 76,9 

Total 759 44 58,0 

História genisica anterior 

Pr~vio aos coment~rios, cumpre fazer duas precisões de 

cariter metodológico, quanto ~ informação utilizada neste 

item de an~ 1 i se. 
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A primeira, 

mulheres que 

declarados 

~ que o total dos ev~ntos refere-se somente ~s 

chegaram ao final do estudo, somando aqueles 

nas suas histórias retrospectivas com cs 

observados prospectivamente. 

A segunda ~ que, dessa informaçio conjunta - calcado nos 

moldes da an~lise retrospectiva - descartaram-se os abortoç 

induzidos e múltiplas, assim como as 

respectivas mulheres. Para completar a analogia. o enfoque 

deteve-se na terceira ordem de gestaçio. 

Esse procedimento conduz a que se conte com uma informa~io 

conjunta de 1551 gestações, discriminadas em 726 de ia. 

ordem, 519 de 2a. e 306 dE 3a., que ocasionam taxas de 86,8, 

111,8 183,0 mortes fetais por mil gesta~ões, 

respectivamente <Diagrama 4>. 
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i SE 

DIAGRAMA 4 - R~sultado dt Gestações Sucessivas 

-----------------------------------------------------
Ordem da Gesta~ão 

1 2 3 

0 = 192 
0 - 419 

X = 36 
0 = 663 

0 = 30 
X = 48 

X = 10 

0 = 23 
0 - 42 

X = 6 
X = 63 

0 = 5 
X = 10 

X = 4 
-----------------------------------------------------
HI 63 58 56 
MI+NV 726 519 306 
TMI 86,8 111,8 183,0 

Na tentativa de evitar que a descri~io das tabelas seguintes 

se torne tediosa, o exame das mesmas fica restrito a 

comentar brevemente as eventuais coincidências com as 

conclus5es extraidas na parte 2 do item B.b. do Capítulo V. 

As Tabelas 34, 35 e 36 revelam o impacto da história 

gen~sica na mortalidade intra-uterina. As .duas primeiras 

evidenciam, por sua ordem, que o resultado da gesta~io 

pr~via incide no risco de perda da gravidez observada e que 

os resultados de todas as gesta~5es anteriores determinam 

riscos diferenciais de mortalidade fetal. 



TABELA 34 - Probabilidades de Horte Intra-uterina, Segundo o 
Resultado da Gesta~io Anterior 

------------------------------------------------------------
Resultado da Gesta~~o Anterior 

Nascimento vivo 
Horte fetal 

Probabilidades de Morte 
Intra-uterina 

(
0 /oo gesta~ões) 

124,3 
237,6 

TABELA 35 - Probabilidades de Horte lntra-uterina At~ a 
Gestaçio de Ordem 3, Segundo o N~mero de 
Perdas Anteriores 

N~mero de Perdas Anteriores 

0 (gestações 2 e 3) 

1 (gestações 2 e 3) 

2 (gestação 3) 

Probabilidades de Horte 
Intra-uterina 

(
0 /oo gestações) 

120,9 

214,9 

444,4 

A Tabela 36 demonstra que o efeito da história gen~sica ~ 

independente do da ordem, ao indicar que, para uma mesma 

ordem, o risco de mortalidade fetal aumenta ~ medida que se 

incrementa o n~mero de perdas. 

No entanto, dela tamb~m se extrai que existe um efeito de 

ordem independente do da história gen~sica porque, para um 

mesmo n~mero de perdas, aumenta o risco quando avança a 
( 

ordem. Has, sendo as diferenças desta tabela mais acentu~das 
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que as das taxas por ordem, pode-se concluir quE o fator d~ 

maior peso na mortalldade 1ntra-uterina i a história 

gen~sica anterior 

TABELA 36 - Probabilidades de Horte Intra-uterina Dado o 
Número de Perdas Anteriores, Segundo a Ordem da 
Gesta~ão 

Ordem N~mero de Perdas 
Probabilidades de Morte 

Intra-uterina 

2 

3 

Complementam a 

0 
i 

0 
1 
2 

(
0 /oc gesta~Ões) 

102,8 
192,3 

157,9 
231,9 
444,4 

análise as Tabelas 37, 38 e 39, que 

apresentam as frequincias das sequincias de resultados 

observados e esperados, e suas diferencas. 

A primeira pÕe de manifesto o papel da ordem da gestacio ao 

evidenciar que as frequincias observadas para um mesmo 

n~mero de gestac5es e de perdas, aumentam ~ medida que 

cresce a ordem em que as perdas ocorrem. 
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TABELA 37 - Fr~quincias das S~quincias d~ R~sultados 
Obs~rvados 

-----~-----------------------------------------------------· 
Sequências 

0 
X 

00 
0X 
X0 
XX 

000 
00X 
0X0 
X00 
0XX 
X0X 
XX0 
XXX 

F1·equênc ias 

913 
87 

(726) 

807 
93 
81 
19 

(519) 

627 
118 

98 
75 
33 
20 
16 
13 

(306) 

Obs: Os n~meros entre parênteses referem-se ao total de 
gestaç:Ões. 

A Tabela 38 destaca, por sua vez, o papel da história 

gen~sica porque revela que as frequincias esperadas - cujo 

cilculo produz o efeito de controlar a ordem - adotam o 

mesmo comportamento descrito. 
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TABELA 38 - Frtquincias das Stquincias dt Rtsultados 
EsPl'rados 

------------------------------------------------------------
Sequências F1·equênc ias 

------------------------------------------------------------
0 
X 

00 
0X 
X0 
XX 

000 
00X 
0X0 
X00 
0XX 
X0X 
XX0 
XXX 

897 
103 

805 
92 
81 
22 

722 
83 
73 
63 
20 
17 
12 
10 

A ~ltima, denotando que ~ nas frequincias observadas que se 

encontram as maiores diferen~as ao se variar a ordem das 

perdas, refor~a a conclusio de que - embora a histdria seja 

o fator determinante dos níveis de mortalidade fetal 

existe um efeito de ordem independente do da histciria 

l"ePl"odut iva. 
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TABELA 39 - Probabilidadts Obstrvadas t Esptradas dt Hortt 
Intra-uttrina, Segundo a Ordtm da Gtstação 

Probabilidades de Morte 
Intra-uterina 

(
0 /oo gestaç:Ões) 

Observadas Esperadas 

ia. 
2a. 
3a. 

87 
112 
184 

D - Tibua de mortalidade intra-uterina 

103 
115 
130 

Repetidas ve2es, ao longo deste estudo, enfatizou-se a 

imPol·tância da ut]lizaç:ão da técnica de Tábuas de: 

Mortalidade Intra-ute:rina para a obtenç:io de estimativas 

confiáve:is do nível de mortalidade: fe:tal re:conhecível. 

A comprovaç:io de que o risco de mortalidade fetal varia com 

a idade: gestacional, determinou a aplicaç:ão generalizada de 

técnicas de t ábLtas de vida. Embora dos 

investigadores concorde que as tábuas de vida representam a 

forma correta de estimar os riscos de perdas fetais, não 

existe consenso acerca dos supostos que se aplicam aos 

dados quando sio gerados os parâmetros das tábuas. 

Em um estudo muito detalhado, Abramson <1973), discute os 

vários problemas envolvidos na construç:io de tábuas de 

mortalidade intra-uterina, entre eles os derivados da 
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aplica~ão de distintas metodologias, chegando à conclusão de 

que tanto o m~todo utilizado no c~lculo da t~bua de vida, 

como o crit~rio usado para a inclus~o dos dados, influencia 

as estimativas das probabilidades de morte fetal. 

Segundo o autor, a melhor forma de trabalhar as informa~5es 

consistiria em distinguir v~rias coortes de gesta,5es, de 

acordo com a sua dura~io no momento da entrada em observa~io 

e calcular uma t~bua de mortalidade fetal para cada coorte. 

Embora teoricamente perfeita, esta t~cnica esbarra na 

pr~tica, devido a que o n~mero de entradas em observa~io de 

dura~5es precoces ~ sempre muito pequeno. Precisamente, por 

isso, French e Bierman (1962> desenvolveram a metodologia de 

combinar as v~rias t~buas em uma s6, uma t~bua de fusio na 

terminologia de Abramson. Dessa forma, obtiveram excelentes 

resultados, tendo sido catalogada sua t~bua de primeira 

t~bua genuína de mortalidade fetal <Leridon, 1977). 

Portanto, tomando como referincia esta metodologia 

oportunamente explicada -, os dados coletados na pesquisa em 

apre~o foram trabalhados da maneira que se expressa na 

Tabela 40, cuja leitura inicia esta parte da an~lise. 

Antes, deve-se assinalar que a medi~io da dura~io da 

gesta~io correspondeu ao conceito de dura~io convencional, 

ou seja, do primeiro dia do ~ltimo período menstrual até a 

extra~io ou expulsio do feto. 
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Nas tábuas de mortalidade fetal os valores das 

probabilidades de perda (qt), quando bem estimados, devem 

ser decrescentes, ao menos até a 3Sa. semana de gesta~ão. 

A tabela citada revela que as probabilidades obtidas 

descrevem essa curva descendente. Partindo do ponto mais 

alto de 91°/aa correspondente ao período gestacional de 4 a 

7 semanas~ os quocientes até a semana 35a. declinam à medida 

que a gravidez progride~ para aumentar nos dois ~ltimos 

intervalos <36 a 39 e 40 semanas e mais de gesta~io). 
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1ó0 

TA~ELA ~~ - Referencial de Cálculo da Tábua de Mortalidade Intra-uterina 

---------------------------------------------- ----------------------
Dun,io Entradas u Saídas de Kortes Nascidos Gravidezes Papuhçio Probabilidades de 
da 6estaçio Observação Observaçio Fehis Vivos H Curso ExPosta Morte Nucilento 
Cn sennas) ao Risco Fehl vivo 

E 5 D N G G - e.Sl S - E ) q n 
t t t t t t t t t t 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - 7 26 ~ 1 e U.t 91,91 
e- 11 se 8 3 21 61.1 49,18 

12 - 15 129 7 7 98 159.1 44,13 
16 - 19 144 19 9 213 275.5 32,67 
21 - 23 99 iB 5 329 369.5 13,53 
24- 27 93 19 4 3 485 442.1 9,05 6,79 
26 - 31 111 15 3 18 472 515.1 5,83 34,95 
32 - 35 U5 24 2 78 537 577.5 3,46 121,21 
36- 39 i te 12 7 487 546 59e.& 11,86 689,83 
4t e + 0 e 3 217 22~ 228.i 13,64 986,36 

Total 885 126 44 715 274,16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mas, apesar do comportamento das probabilidades adequar-se ~ 

tendincia esperada, seus valores, comparados com os 

extraídos de outras Tábuas, apresentam-se bastante díspares 

(Quadro 4 e Figura 2) 

Limitando o cotejo aos quocientes estimados por French e 

Bierman <1962) constata-se, em linhas gerais, que os dois 

primeiros, 4 a 7 e 8 a ii semanas - em todas as t~buas, os 

de maior magnitude - superam O c - observados na pesquisa em 

Sio Paulo. Estes, por sua vez, superam os de estudo de Kauai 

nas restantes categorias gestacionais, - exceto o terceiro e 

oitavo quocientes (12 a 15 e 32 a 35 semanas), cujos valores 

sio praticamente idênticos chamando especialmente a 

atençio os valores dos quocientes correspondentes a 36 a 39 

e 40 e mais semanas de gestaçio, que se apresentam mais 

elevados que os dos outros estudos. 

Deste modo, opera-se uma esp~cie de compensaçio que conduz a 

que as somatórias finais apontem uma diferença de apenas 

3,8Y.. 



Quadro 4 -Probabilidades de Mortalidade Intra-uterina (qt) 
por Hil, Segundo Diversas Fontes 

\ 

Duraçio da French e Ta~lor 
Gestaçio Bierman <1970) 
Cem semanas) (1962> 

4 i08 61 
8 70 49 
12 4Ei 2~i 

16 13 1i 
20 8 8 
24 :3 3 
28 3 4 
32 ':1 

'"' 3 
36 4 4 
40 e + 7 4 
(44) 10 

Total (.~64 182 

Erhardt Shapiro MISP 
(1963) et alii (1987-1989) 

(1970) 
<I> (!!) 

82 161. 8j, 91 
67 135 81 49 
2El c• .. " ;:;,t..,') 40 44 
i i 17 14 33 

9 7 6 j, 3 
2 4 4 9 
4 ~i ":> ... , 6 
2 

,.., 
,j 3 3 

7 4 4 12 
11 t::~ 2 14 

223 3B9 2~38 2/4 
------------------------------------------------------------
FONTE: LERIDON, H. - Human Fertilit~. Basic Components. The 

Universit~ of Chicago Press, 1977, p. 58-9. 

Nota: (I) Todas a~:; 9(~~;tações 
CII> Excluidas as gestaç5es terminadas em perda fetal 

na mesma semana de entrada em observaçio 
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Figura 2 - Probab. de Mortalidade lntra
uterlna por Mil, Segundo Diveraaa Fontea 

(qt} por mil 
200~------------------------------------~ 

150 

-- French e Blerman 

-+- Taylor 

-* Erhardt 
100 

-8- Shaplro et alll I 

-*- Shapiro et alii 11 

+- MISP 

50 

o~--~--~--~--~----~~~~~--~--~--~ 
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4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 e+ (44) 

duracao da gestacao 

FONTE: Quadro 4 



Em decorrência, a estimativa final da Tibua <Tabela 41), 

indicando que, de cada mil gesta,5es observadas a partir da 

quarta semana, 236 - cerca de 24X - acabam em morte do 

concepto, equivale a obtida pelos autores citados, de 237 

mortes fetais por mil gestaç5es. 

TABELA 4i - Tibua de Mortalidade Intra-uterina 

------------------------------------------------------------
Dun~.r;ão da 
Gestação 
<em semana::,) 

1t dt nt 

------------------------------------------------------------
4 i000.0 90.9 
8 909.1 44.7 

i2 B64.4 :38. i 
16 826.3 27.0 
20 7<79. 3 10.8 
24 788.5 7. i 5.4 
28 776.0 4.5 27.i 
32 744.4 2.6 90.2 
36 6~'H .6 iT. 7 449. ~::; 

40 194.4 2.7 191.7 

2:36. i 763.9 

Cabe desta c a 1· que esta medida d<:~. mortalidade fetal 

conseguida se utilizando da metodologia de t~buas, é quatro 

vezes mais de 5B C!) ; 

I CC) I calculada de forma 

direta com todos os nascimentos vivos e mortes fetais 

obse1·vados. 

Assim, o risco de mortalidade fetal referente ao período de 

4 a i i semana~:; de gestação, por si só, é da ordem de 

136 C>/ 
I 00 · Excluindc.' o primeiro intervalo de 4 a 7 semanas, 
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que det~m a mais alta taxa, a estimativa de perda para as 

gesta,5es com mais de 8 semanas é ainda de 45 mortes fetais 

por mil gesta,5es. 

Outra informa,io de interesse, que pode-se extrair da t~bua, 

de 1000 gestantes observadas desde a 4a. semana de 

gesta,ic, aproximadamente um quarto delas nio estaria mais 

sr~vidas ao chegar à 32a. semana de gesta~io. Também neste 

caso, os valores sio condizentes com os achados no estudo de 

French e Bierman (1962). 

A despeito das indica,ões da confiabilidade das estimativas, 

com as quais a an~lise poderia se dar por concluída, pareceu 

ser necess~rio abordar uma importante questio levantada em 

rela~io ~ estima~ic mensal das probabilidades de morte 

fetal. 

Recorde-se que um forte suposto d? c~lculo dos quocientes é 

que as observa,5es se distribuem uniformemente no intervalo 

adotado. Desde que, na realidade, isso pode nio acontecer, 

o desvio do suposto poderia estar introduzindo um viés na 

estimativa. 

Por esse motivo, e dado que se dispunha das informaç5es das 

entradas em observaçio semana por semana, efetuou-se o 

c~lculo detalhado das tibuas, dessa forma (Tabela 42). 
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TABElA 42 ~ Referencial de Cálculo e Tábua de Mortalidade Intra-uterina, Detalhada Seaana por Seaana 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referencial de Cálculo Tábua 

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Setanas de E s D H G Popula~ão q n 1 d n 
Gesta do t t t t t Exposta t t t t t 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 0 i 0 1000,0 
5 3 1 2 3 0 1888,0 
6 10 2 4 B 125.0 1000,0 125,0 
7 11 1 11 16 e 875,8 8,0 

(26) (4) (i) U25.0) 
8 17 1 1 21 29 34.5 875,0 30,2 
9 22 3 36 45.5 e 844,8 0,0 
te 23 2 1 55 65.5 15.3 844,8 12,9 
11 26 2 1 75 87 11.5 831,9 9,6 

(88) (8) (3) <SUl 
12 34 1 1 98 114.5 8,7 822,3 7,2 
13 27 3 2 130 142 14.1 815,1 11,5 
14 27 1 4 152 165 24.2 883,6 19,4 
15 41 2 174 193.5 784,2 0,0 

(129) (7) (7) (38.1) 
16 41 4 5 213 231.5 21.6 784,2 16,9 
17 46 6 1 245 265 3.8 767,3 2,9 
18 31 4 2 284 297.5 6.7 764,4 5,1 
19 26 5 1 309 319.5 3.1 759,3 2,4 

(144) (19) (9) (27.3) 
20 20 4 i 329 337 3.0 756,9 2,3 
21 33 4 2 344 358.5 5.6 754,6 4,2 
22 i8 6 371 377 e 758,4 0,0 
23 28 4 2 383 395 5.1 750,4 3,8 

(99) (18) (5) <10.3) 
24 27 6 2 405 415.5 e 4,8 746,6 0,0 3,6 
25 23 3 1 1 424 434 2.3 2,3 743,0 1,7 1,7 
26 22 6 2 442 450. 4.4 0,0 739,6 3,3 e,e 
27 21 4 1 456 464.5 2.2 0,0 736,3 i,6 0,0 

(93) (19) (4) (3) (6.6) <5.3) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(continua) 
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TABELA 42 - Referencial de Cálculo E Tâbua de Mortalidade Intra-uterina, Detalhada Se.ana por Se1ana 
<conclusão> 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referencial de Cálculo Tábua 

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Seunas de E s D N G Populatão q n I d n 
Gesta~ão t t t t t Exposta t t t t t 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 30 4 2 472 485 0 4,1 734,7 0,0 3,0 
29 27 7 4 496 506 0 7,9 731,7 0,0 5,8 
30 30 3 1 4 512 525.5 1.9 7,6 725,9 1.,4 5,5 
31 H 1 ~ 8 534 540.5 3.7 14,8 719,0 2,7 10,6 

(101) (15) (3) (18) (4.1) (24.9i 
32 23 6 7 537 545.5 e 12,8 705,7 0,0 9,0 
33 27 8 11 547 556.5 0 19,8 696,7 0,0 13,8 
34 31 6 1 26 555 567.5 1.8 45,8 682,9 1,2 31,3 
35 24 4 1 26 553 563 1.8 46,2 650,4 1,2 30,0 

(185) (24) (2) (79) (2.4) (84.1) 
36 27 4 1 40 546 557.5 1.8 71,7 619,2 1,1 44,4 
37 26 3 1 59 528 539.5 1.9 109,4 573,7 1 '1 62,8 
38 24 2 4 136 491 592 8.0 279,9 599,8 4,1 138,1 
39 11 i 1 172 373 378 2.6 455,0 367,6 1,0 167,3 

(100) (12) (7) (407) (7.3) (412.6) 
40 7 1 2 UB 210 213 9.4 554,0 199,3 1,9 110,4 
41 3 33 96 97.5 0 338,5 87,0 0,0 29,4 
42 1 27 66 66.5 0 406,0 57,6 0,0 23,4 
43 1 i 1 17 40 40 25.0 425,0 34,2 0,9 14,5 

(12) (2) (3) (195) (2.8) (177 .7) 
44 8 22 22 363,6 18,8 6,8 
45 5 14 14 357,1 12,0 4,3 
46 5 9 9 555,6 7,7 4,3 
47 4 4 4 1,0 3,4 3,4 

(22) (49) (49l (18.8) 

(276.6) (723.4) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



A T~bua resultante desse c8mputo <Tabela 43), p5e de 

manifesto a incerteza que afeta as estimativas dos riscos de 

mortalidade intra-uterina, para os dois primeiros meses de 

De fato, para o primeiro mis, a taxa alcan~a 

125° I C> O 

elevadas que as respectivas taxas 91°/oo e 45°/oo da T~bua 

agrupada, apresentada na Tabela 41. 

TABELA 43 - Tibua de Mortalidade Intra-uterina, Construida a 
partir dos Dados Detalhados Semana por Semana 

DLn- aç: ão da 
Gestac:ão 
<em semanas) 

4 
8 

12 
16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 

1t 

1000.0 
875.0 
822.3 
784.2 
756. <r 
746.6 
734.7 
705.7 
619.2 
j_ 99.3 

dt nt 

125.0 
52.7 
38.1 
27.3 
10.3 
6.6 5.3 
4.1 24.9 
2.4 84.1 
7.3 412.6 
2.8 j_ 96.5 

276.6 723.4 

As duas maneiras de se calcular a tibua de mortalidade fetal 

tim vantag~~ns e inconvenientes. Concluir que a t~bua 

detalhada conduz a um resultado melhor tem como argumento 

que a técnica de construc:ão garante a eliminação do viés 

ocasionado pelo suposto da distribuição linear dentro do 

intervalo. Entretanto, concluir que a tábua agrupada é mais 
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confiivel, apeia-se na grande variabilidade das estimativas 

pontuais que a redu~io do n~mero de casos, ao se desagregar 

a inf6rma~io, introduz no cilculo da tibua detalhada. 

Cabe, nesse impasse, bus~ar na literatura subsídios que 
\ 

auxiliem na tomada de decisão. Nesse caso, o estudo de 

consulta obrigatória ~o de Hertig e colaboradores (1967), 

~nico trabalho sobre o risco biológico de mortalidade fetal. 

Segundo os autores, c mesmo ~ de 45X, depois da implantaçio 

do ovo e de 26X a partir do momento em que é possível 

reconhecer a gravidez e, consequentemente, seu fracasso. 

Portanto, ambas as estimativas, a de 24X, com os dados 

agrupados mensalmente, ou a de 28X, com os dados separados 

semana por semana, seriam igualmente aceitiveis. 

Conclui-se, entio, pelas raz5es expostas, que c nível de 

mortalidade intra-uterina reconhecível vigente na popula~~o 

em anilise, situa-se no entorno compreendido entre 24X e 28X 

do total de 9<~~;;.t<:I(;:Ões. 

Estes resultados revelam a importincia que o procedimento 

metodológico de investiga~io prospectiva das gesta~ões e de 

utiliza~ão da t~cnica de tibuas têm na estimaçio da 

magnitude da mortalidade intra-uterina, e evidenciam que 

esta variável merece ser mais considerada, investigada e 
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analisada, tanto na irea demogrifica como na de sa~de 

p~blica. 
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VI - CONCLUSÕES 

Considerando a importin~ia de' que se reveste o estudo da 
\ 
I 

mortalidade intra-uterina, tanto no campo da Sa~de P~blica 

como na irea da Demografia, e a escassez de trabalhos que 

versem sobre o tema, entende-se que a anilise desenvolvida 

nesta tese proporciona importantes subsídios no sentido de 

caracterizar o fen8meno em estudo. 

Em relatio ~ estima~io do nível de mortalidade intra-uterina 

mediante as informa~ões derivadas da história retrospectiva 

das gesta,5es, tem-se que o contingente inicial da pesquisa, 

de 891 gestantes que declararam na história das gesta,ões 

anteriores terem vivenciado, até o momento de engravidar 

pela ~ltima vez, terminadas em 1285 

nascidos vivos e 252 mortes fetais - permitiu estimar a taxa 

aparente de mortalidade fetal em 164 por mil gesta~ões. 

Esta estimativa é perfeitamente compatível com os níveis que 

a literatura destaca serem possíveis de se obter em 

pesquisas do tipo retrospectivo, de 100 a 150 mortes fetais 

por mil gesta~ões. 

A observa~io da distribuiçio do total de óbitos fetais por 

componentes, de 88X correspondente a abortos espont~neos e 

i2X a nascidos mortos, muito próxima da obtida por French e 
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Bierman, de 90X e i0X, respectivamente, respalda tamb~m a 

conclusio acerca da confiabilidade da informaçio de car~ter 

retrospectivo da pesquisa. 

No que concerne ~ estimaçio do nível de mortalidade fetal 

mediante as informaç6es derivadas do acompanhamento 

prospectivo das gestaç6es, computadas de forma direta, tem

se que o contigente final da pesquisa, de 759 gestantes que 

deram ~ luz 715 nascidos vivos e 44 mortes fetais, gerou uma 

taxa direta de mortalidade intra-uterina de 58 por mil 

gestações. 

O baixo valor desta estimativa direta, derivada das 

informa~6es prospectivas de nascimentos vivos e óbitos 

fetais, reflete a natureza da medida e a forma particular 

que a pesquisa adotou de capta~io domiciliar das gestantes, 

sem qualquer limitaçio de duraçic da gravidez. 

O exame da distribui~io do total de mortes fetais por 

componentes, reforça a conclusio da perda de observa~ões de 

abortos espontineos, cuja porcentagem C66X) situa-se aqu~m 

do esperado. 

Quanto ~ estimaçio do nível de mortalidade fetal mediante as 

informações prospectivas, 

mortalidade intra-uterina, 

trabalhadas em forma de T~bua de 

tem-se que o contingente total 

da pesquisa, de 885 gestantes, computadas suas entradas e 
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saídas de observa,io - 126 por recusa e mudan,a, 715 por 

nascimentos vivos e 44 por mortes fetais -, segundo semanas 

de dura,io da gravidez permitiu estimar a taxa 

reconhecível de mortalidadP intra-uterina em 236 por mil 

gesta,aes <cerca de 24X) 

Esta estimativa e absolutamente condizente com 

237 mortes fetais por mil gesta,aes obtido pela 

French e Bierman - considerado at~ hoje como 

o nível de 

T~bua de 

o melhor 

estimado - e, também vai ao encontro das mais precisas 

estima~6es biológicas que estabelecem a porcentagem de 

mortalidade fetal reconhecível em 26X. 

No que diz respeito ao estabelecimento de relaç6es da 

mortalidade intra-uterina com os tatores sócio-demogr~ficos 

e biológicos, depreende-se que: 

As taxas de mortalidade fetal por cor descrevem o 

seguinte gradiente: a maior corresponde as mtilheres 

pretas, a segunda ~s pardas e a menor ~s brancas; 

- As taxas de mortalidade fetal por nível de instru,io 

sugerem que, ~ medida que este aumenta, diminui o risco de 

experimentar perdas fetais; 

- As taxas de mortalidade fetal por estado conjugal mostram

se mais altas para as mulheres solteiras que para as 
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casadas e, dentro destas, as unidas consensualmente tim 

maior risco que as casadas com vinculo institucional; 

- A anilise da influência da idade da m~e ao acontecimento 

permitiu constatar a existência de uma correla~io positiva 

entre esta variivel e a mortalidade intra-uterina: ' a 

medida que aumenta a idade materna, aumentam os riscos de 

perdas fetais. 

A tendência crescente desenha-se nítida até o terceiro 

grupo de idade (25 a 29 anos), e utilizando-se o recurso 

de agrup~-lo ao quarto grupo C30 a 34 anos), consegue-se 

a correla~io perfeita de aumento das taxas com o avan~ar 

da idade; 

- A an~lise da influência da ordem da gesta~io permitiu 

constatar que o risco de morte intra uterina aumenta ~ 

med~da que a ordem da gesta~io se eleva. 

Limitada a anilise ~s três primeiras ordens de gesta~io -

justificado pelo reduzido n~mero de casos nas ordens mais 

elevadas - a correlaçio positiva entre esta variivel e a 

mortalidade fetal é perfeita; 

A anilise da influência da histdria genésica, por sua vez, 

permitiu verificar que: 
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O fator que maior peso tem na determina~io do risco de 

mortalidade intra-uterina ~ a história gen~sica anterior; 

O resultado da gestaçio prévia incide no risco de perda 

da gestaçio observada. A oco~rência de uma perda imprime ~ 
I 

gesta~io seguinte, uma probabilidade bem mais elevada de 

terminar tamb~m em perda; 

Os resultados de todas as gesta~6es anteriores determinam 

riscos diferenciais de mortalidade intra-uterina. O risco 

de perda se incrementa ~ medida que aumenta o n~mero de 

perdas anteriores; 

O efeito da história gen~sica ~ independente do da 

ordem, uma vez que, para uma mesma ordem, o risco de 

mortalidade fetal aumenta ~ medida que se incrementa o 

n~mero de perdas; 

Existe um efeito de ordem independente do da história 

genésica porque, para um mesmo n~mero de perdas, aumenta o 

risco quando avança a ordem; 

Todavia, sendo as diferenças das taxas por n~mero de 

perdas anteriores mais acentuadas que as das taxas por 

ordem, pode-se concluir que o efeito da história genésica 

sobre a mortalidade intra-uterina se sobressai ao efeito 

da ordem. 



Em suma, a anilise desenvolvida permite concluir que os 

resultados obtidos apresentam-se confiiveis e que conseguiu-

se cumpl"il" com os objetivos propostos de estimar a 

incidêncic\ E.' estc\belecer algumas cal·actel·íst icas da 

mortalidade fetal. 

O grande esfor~o demandado pela aplicaçio do m~todo de 

investiga,~o prospectivo, tanto na condu,~o da pesquisa de 

campo, quanto no desenvolvimento da an~lise das informaç5es, 

foi recompensado com a comprovaçio de que ele constitui o 

Procedimento metodolcigico mais adequado para se estimar o 

nivel de mortalidade fetal. Com efeito, o estudo prospectivo 

i o ~nico meio de obter as entradas e saídas de observaçio 

desagregadas por semanas de duraçio da gestaçio, informa~io 

imprescindível para a construtio de T~buas de mortalidade 

intra-uterina, que por sua vez, revelam-se o instrumento 

necess~rio para estimar o nível de mortalidade intra-uterina 

,-econhec íve"l. 

Tamb~m foi possível comprovar que o estudo retrospectivo da 

mortalidade intra-uterina, quando realizado 

cuidadosa, consegue estimar o nível de mortalidade fetal 

apal·ent e. 

Entende-se, portanto, que a maior contribuiçio da presente 

tese l"eside em proporcionar estimativas precisas da 
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mortalidade fetal e a avalia~io do alcance dos procedimentos 

metodoldgicos utilizados na investiga~io e an~lise da mesma. 

Para a Sa~de P~blica, oferece a contribui~io de evidenciar a 

importincia da aplica~io de t~cnicas demogr~ficas nesta 

~rea, de advertir acerca da magnitude da mortalidade intra

uterina e da existência de fatores de risco. 

No campo da Demografia, a mensura~io da incidência da 

mortalidade fetal - por si sd uma relevante contribui,io 

desvendando o real papel desta vari~vel intermedi~ria, 

alerta para o fato de que sua participa,io nio pode mais ser 

considerada inexpressiva na determina~io dos níveis de 

fecundidade, e de que se deve continuar investindo no seu 

estudo. 
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ANEXO :1. 



Mapa do Nunicipio de São Paulo. Regiões selecionadas 

l - Brasilândia 

2 - Santo Amaro 

3 Jabaquara 

4 - Nossa Senhora do 6 

5 - Butantâ 

6 - Tucuruvi 

7 - Santa Cecília 

8 - Sé 

9 - Itaquera 

10 - Jaraguá 



ANEXO 2 



PE"QDSA '"ESSUUO DA N'1im\LliWlE ~ E ~ Bll s1iJ PAUW"( *) 

QUESTIONÁRIO A 

(A ser aplicado na primeira entrevista às mulheres grávidas can duração da gestação de até três meses) 

QJES'l'IClWUO N!! ---------------- REVISOR---------------

~ISTMOR ____________________________________ ___ 
CODIFICADOR --------------

DATA DA Em'REVISTA: Dia ----- Mês --------- Ano ---

~-----------------------------------------

(•) Este questionário é sigiloso. Nenhuma informação aqui contida será divulgada individualmente. Os dados desse questionário 
serão transfonmados em estatísticas globais. 



PARA A ENTREVISTADA 

I. INF'OII4AliiES GERAIS 

1. ~ é seu nare completo? 

(Nane) 

2. ~ a data do seu nascimento? I I I I I I I 
Dia Mes Ano 

/ I 

3. ~ o seu nivel de instrução? 

Nemun I I 01 
Sabe ler e escrever, MJBRAL I I 02 
Primário incarpleto I I 03 
Primário completo I I 04 

GináSio incarpleto I I 05 
Ginásio completo I I 06 
Colegial cu técnico incarpleto I I 01 
Colegial cu técnico carpleto I I oa 
UU.versi tário incarpleto I I 09 
UU.versitário carpleto I I 10 
Não respoodeu I I 11 

4. você exerce tarefa rem..nerada? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À c;uESTÃO 11) 

S. ~ é sua ocupação? (Especificar) 

PARA A ENTREVISTADA 

6. Que tempo dedica a essa tarefa? 

Total, perÍodo integral I I 1 
Parcial, meio perlodo I I 2 
Trabalha por dia (Especificar o n2 de 
dias semanais) I I 3 

(Sobrenare) Trabalha por empreitada (Especificar 
o n2 de horas semanais) I I 4 
Não sabe I I 5 
Não respondeu I I 6 

7. Essa ocupação, voce exerce: 

Em casa I I 1 (PASSAR À QUESTÃO 11) 
Fora de casa I I 2 

8. Onde você trabalha? (Especificar nome, endereço e telefone do local de 

trabalho) ----------------------------------------------------

9. Houve rrudanças nas relações de trabalho depois que engravic:ICAJ? 

Sim I I 1 
Não I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 11) 

10. Em que sentido? (Especificar)-------------------------------



PARA A ENI'REVISTADA 

Cada dia ~ passa a sociedáde rruda e a I!Ulher conquista seu espaço. Un 
ar-ande rímero de II'Ulheres, ou não aceita o ca.sar.cnto legal, optando então 
por morar can o carpéil'ileiro sinplesmente, ou acaba por viver assim, por 
não ter cutra saida. Algunas, inclusive, assurem ou preciSOOJ assunir so
zirbas a gravidez. 

11. Você 110ra can seu cc:cparbeiro? 

Silll I I 1 
Não I I 2 
Hão respoodeu I I 3 

12. QJal o seu estado coojugal atual? 

casada no civil e no religioso 
Casada SÓ no c i vil 

·Casada só no religioso 
lh1da ccnsensual.mente 
Viúva 
Separada 
Deaquitada 
Divorci~ 

Solteira 
Não respondeu 

I I 01 
I I 02 
I I 03 
I I 04 
I I os 
I I 06 
I I 01 
I I oa 
I I 09 (FAZER AS PERGUNI'AS 17 e 23 EM 

I I 10 DIANTE) 

13. QJal foi a data dessa ll'lião? I I I I I I I 
u1a Mês Ano 

14. t (foi) a sua primeira ll1ião? 

51Jil I I 1 (PASSAR À QJESTÃO 16) 
Não I I 2 

15. Q..lantas ll11ões já teve? (Excluir a atual) u_j 

16. QJe idade você tinha quando se IZliu (pela 11 vez)? (fm anos coopletos) 

Ll_l Anos 

17. ~ idade você tem? (fm anos coopletos) W Anos 

18. QJal a idade do seu carpanheiro? (fm anos carpletos) W Anos 

PARA A ENI'REVISTADA 

19. ~ o nivel de instrução do seu coopanheiro? 

Nenhun I I 01 
Sabe ler e escrever, MJBRAL I I 02 
Primário incoopleto I I 03 
Primário coopleto I I 04 
Ginásio incompleto I I os 
Ginásio completo I I 06 
Colegial ou técnico incorr.pleto I I 01 
Colegial ou técnico coopleto I I oa 
Universitário incompleto I I 09 
Universitário carpleto I I 10 
Não respondeu I I 11 

20. ~ é a ocupação de seu carpanheiro? ( Especificar) 

Caso você possa, por favor, forneça estas informações: 

21. ~ é o nane completo de seu carpanheiro? (Nane e sobrenane) 

22. CK".de trabalha seu coopanheiro? (Especificar nane, endereço e telefone do 
local de trabalho) 

23. EJn qual destas categorias você classificaria a sua familia? 

Pobre 
Remediada 
Rica 
!>ll1 to rica 

I I 1 
I I 2 
I I 3 
I I 4 



PARA A ENI'REVISTADA 

ll. INFOOMAÇCf:s SOBRE A lllSTÓRIA REPRODl!riVA 

Jol.útas pessoas decidem "pro&ranar'' a che&ada do bebê, por considerarem que 
\JIIíi criança necessita de nui tos cuidados que irrplicam em elevados gastos. 
Clltras pessoas "programan" a gravidez em função de suas necessidades caro 
trabalhar, estudar, passear etc. 

24. Esta gravidez aconteceu no m:::mento em que você queria? 

Sim I I 1 
Não I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃO 26) 

25. você usava algun método contraceptivo e interrarpeu para poder engravidar? 

Sim 
Não 

I I 1 (PASSAR À ÇUESTÃO 28) 
I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃO 32) 

26. Então você estava usando algun método para não engravidar? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃQ 32) 

Zl. Então o ~ falhou? (Especificar) 

28. Você teve alguna orientação de caro utilizar o método? 

Sim I I 1 
Não I I 2 (PASSAR À QJESTÃO 31) 

29. Cklde? (Especificar) 

3:>. De quem? (Especificar) 

- PARA A ENTREVISTADA 

31. Q.Jal desses métodos utilizava? 

PÍlulas 
DIU 
Condon (Camisinha) 
Injeções mensais 
Geléia, espuma, Óvulos vaginais 
Diafragna 
~todo do nuco vaginal (BillingsJ 
Rit:Iro, calendário ou tabela 
Coito interrompido 
Outros(Especificar) -------Nenhun 

32. t a primeira vez que você engravida? 

Sim 
Não 

I I 1 (PASSAR À QUESTÃO 52) 
I I 2 

I I 01 
I I 02 
I I 03 
I I 04 
I I os 
I I oo 
I I 07 
I I oa 
I I 09 
I I 10 
I I 11 

33. QJantas vezes mais esteve grávida? (Não contar a atual) 

_1_11 

34. Q.lantos filhos nascidos vivos teve? W 

35. Teve algun filho que nasceu morto? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 37) 

36. Q.lantos? 1_1_1 

37. Teve alguna gravidez interrompida? 

Sim 

Não 
I I 1 

I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃO 40) 

38. Quantas? I I I 



PARA A ENI'REVISTADA 

39. A(s) intern.p;ão (ões) foi (foran)? 

Espootânea I I 1 ~tas? 1_1_1 f.btivo (Especificar) 

Terapêutica I I 2 Q.Jantas? 1_1_1 f.btivo (Especificar) 

~ I I 3 ~tas? 1_1_1 f.btivo (Especificar) 

Agora vamos falar sobre suas gravidezes anteriores 

40 41 42 43 44 45 46 SOMENTE PARA OS YASCIDOS VIVOS 
RESULTA DURAÇÃO DATA SEXO PESO TIPO DE 

Ji falecidos 
DO(•) DO PARTO 47 48 49 

ORDEM DA GES-
Você 50 51 

IIV - 1 TAÇÃO EVENTO H - 1 < 2 500gr -1 Quanto Atual- Idade ao 
Noraal-1 

aumentou? Morrer 
DA NM - 2 F - 2 teapo? mente Causa da Morte 

(E a 
(Dia, 

NS- 3 
2500-4000gr-2 

esti: 
Horas <!dia 

AE - 3 
Mês, Cesárea-2 Sim - l Dias < hês 

GESTAÇÃO AP - 4 
aeses) Ano) 

> 4 OOOgr -3 
Não(-)- 2 

(E a 
Vivo -1 Meses < 1 ano (Especificar) 

FÓrceps-3 dias) AT - 5 
Horto-2 Anos > lano 

11 

21 

31 

41 

I 

I 

I 

I 

I 

-

(•) NV;Nascido Vivo 
NM;Nascido Morto 
AE;Aborto Espontâneo 
AP;Aborto PrQvocado 
AT;Aborto Terapêutico 

( ••) PASSAR À I;UESTÃO 49 



PARA A ENI'REVISTADA 

52. Está grávida de quanto ten;x>? I I I I I I 
ReSes õiãS 

53. Q.Jando caDeÇOO sua Última mmstruação? 1_1_1 
Dia 

54. Foi normal? 

Sim 
Não 

I I 1 (PASSAR À Ç(JESTÃ() 56) 
I I 2 

I I I 
-x-
Mes 

55. Fntão, QUa'ldo foi a Última nonnal? W 
Dia WJ 

56. CaDo SOlbe que estava grávida? 

Por ccnfinnação can eXEme médico 
Por ccnfinnaçâo can exane. de urina 
Por ccnfinnação can exane de sangue 
Por ccnfinnação can u1 trassonografia 
Por medicarento usado caoo teste(injeção ou 
COlprimidos) 

Mes 

Por teste cattJrado em farmácia (PREDICTOR etc.) 
Por sintanas subjetivos de graVidez 

57. você Já fez alguna consulta pré-natal? 

Sim I I 1 (PASSAR À çWSTÃO 59) 
Não 112 

58. Por que? (Especificar) 

59. ~tas? w 

I I 1 
I I 2 
I I 3 
I I 4 

I I s 
I I 6 
I ·1 1 

(PASSAR À QUESTÃO 66) 

PARA A ENTREVISTADA 

60. ~ foi o motivo da(s) Visita(s)? (Especificar para cada visita) 

61. O rr.édico pediu outros exames, além do(s) de constatação da gravidez? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 63) 

62. Quais? (Especificar) 

63. O médico lhe disse qual seria a data do parto? 

Sim I I 1 
Não I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 65) 

64. ~ a data? 1_1_1 1_1_1 

65. OJe tipo de serviço você utiliza? 

Pago (consultÓrio particular) I 11 
Gratuito filantrópico(Santa Ca-
sa) I 12 
Gratuito pÚblico (Centros de Saú 
de, Postos de Saúde) -1 13 
Previdenciário (INPS, IAMSPE,FUN 
RURAL, CONVÊNIO) -~ 14 
Qltro(Especificar) I 15 

Especificar nane da instituição, ende 
reço, nane do médico e setor de ateO: 
dimento 



PARA A ENTREVISTADA 

66. Você tem ou teve algun desses problemas de saúde? 

Diabetes (ac;U:ar oo sangue} 
Olagas 

1\.berrulose 
Sit111s 
Malaria {Maleita} 
~do co~ao (exceto Q,agas) 
1\.beola 
Infecçao urinaria 
Anemia 
Toxoplasoose 
Doen:;a mental 
Asna bronquica 
Hipertensao arterial (p_ressao alta) 
Escpistossanose 
~da tiroide 
CcrMJ.lsoes 
Cirurgia pelvica 
TrataDento para infertilidade 
Micma do utero 
n.ttra (Especificar) 
Nao " 
.Nao se aplica 

68. Teve assis~ia médica? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

(PASSAR À QUESrÃO 70) 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

67. O inicio do problema 
foi: 

Durante a gravidez 1 
Antes da gravidez 2 
Não respondeu 3 
Não se aplica 4 

~PASSAR À QUESTÃO 70) 

PARA A ENTREVISTADA 

69. Por que não? (Especificar) ---------------------------------------

70. Depois que você engravidou, você teve: 

Edema (inchaço, retenção de água) mais pressão alta I I 01 
Hesrorragia no 1 g mês I I 02 
Herrorragia no 2g mês I I 03 
Heroorragia no 3g mês I I 04 
Hipennese (vômitos intei')SOs que necessitaram de internação) I I 05 
CÓlicas e/oo contrações · I I 06 
Infecções (Especificar mês e tipo de infecção) _______ _ 

I I r:n 
Problemas por ~ausa do tipo de sangue (RH negativo) I I 08 

Outras doenças (Especificar) ----------------------
1 I 09 

Não respondeu 
Não se aplica 

71. Teve assistênCia médica? 

(PASSAR À ~TÃO 76) 

Sim I I 1 (PASSAR À QJESTÃO 73) 
Não I I 2 

{
I ·I 10 
I I 11 

72. Por que não? (Especificar)-------------------------------

(PASSAR À QUESTÃO 76) 



PARA A ENTREVISI'liilA 

73. Q1de foi atendida? (Especificar instituição) 

74. Precisou de internação? 

Sim I I 1 
Não I I 2 (PASSAR À CUESTÃO 76) 

75. ~to tes!Jx>? (Especificar) 

76. Fez uso de algt111 medicanento na gravidez? 

I I 1 Sim 
Não I I 2 (PASSAR À ~TÃO 80) 

TI. ~? (Especificar) 

78. Em ~ memento da gravidez? (Especificar) 

79. Para q.Jê? (Especificar) 

ao. Antes de engravidar. você costurava funar? 

Sim I I 1 
Hão I I 2 ( PASSAR À CUESTÃO 64) 

81. ~tos cigarros por dia? w 

PARA A ENl'REVISTADA 

82. Continua funando? 

Sim I I 1 
Não I I 2 ( PASSAR À QUESTÃO 64) 

83. Quantos cigarros por dia? w 

64. Quanto você mede? LLLJ Centímetros 

85. Antes de engravidar, quanto você pesava? 

I I 11 I Gramas 

86. Can que peso você está agora? 

I 11 I I Granas 

Não perguntar, anotar a cor observada, depois 

que sair do domicilio da entrevistada. 

87. Cor 

Branca I I 1 

Negra I I 2 

Amarela I I 3 

Parda I I 4 



PESQIJIS\ ""ESRlllO DA~~ E~ Di sM PIUiJ•(*) 

QUESTIONÁRIO B 

(A ser aplicado nos casos em que a gravidez continua em curso) 

QUESTIONÁRIO N!! ---------------- REVISOR ---------------------------

ENI'REVISTAOOR CODIFICADOR -------------------------------------------------- -------------------------
DATA DA ENI'REVISTA: Mês ---------------- Ano ----Dia ____ _ 

lliD~----------------------------------------------

(*) Este questionário é sigiloso. Nenhuma informação aqui contida será divulgada individualmente. Os dados desse questionário 
serão transfonnados em estatísticas globais. 



PARA A ENI'REVISTADA 

(SCHlll"E !'m CASeS: A. ~ na Pergunta 57 do ~stionario A tem CÓdigo 2, ou 
B. ~ tendo sido aplicado o Questionário B não teve có

digo 1 na Pergunta 1) 

1. você já fez alguna ccnsulta pré-natal? 

Sim I I 1 (PASSAR À Q.JESTÃO ~ 

Não I I 2 

2. Por cpe? (Especificar) -------------------

· (PASSAR À ~ 24) 

3. Q,lantas? w 
.-. ~ foi o mtivo da(s) visita(s)? (Especificar para cada visita) 

S. O médico pediu outros exames,. além do(s) de constatacão da gravidez? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À Ç(JESTÃO 7) 

6. Q.lais? (Especificar) 

PARA A ENl'REVISTADA 

7. O médico lhe disse qual seria a data do parto? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

.S.~ a data? 

(PASSAR À QUESTÃO 9) 

1_1_1 
Dia 

I I I -..-
Mes 

9. Q.le tipo de serviço você utiliza? 

Pago (consultório particular) 

Gratuito filan~rÓpico ·(santa Casa) 

Gratuito pÚblico (Centros de SaÚde, Postos 
de SáJde) 

Previdenciário (INPS, IAMSPE, FUNRURAL, CON 

I I 1 

I I 2 

I I 3 

VÊNIO) - I I 4 

D..itro (Especificar) --------- I I s 

(PASSAR À QUESTÃO 24) 

Especificar instituição, 

1 ~ndereçç, médico e setor 
lDe atena1mento 



PARA A ENI'REVISTADA PARA A :Elll'REVISTADA 

(SCMENI'E 005 CASOO: A. ~na Pergunta 57 do ~estionário.A tem ~go 1; ou 115. Na consulta pré-natal foi feito(a): 
B. ~ tendo sido aplicado o ~stionario B ja apareceu 

o CÓdigo 1 na Perp;unta 1) 

10. Você foi ao médico esse rrês? 

Sim 

Não 

I I 1 (PASSAR À çUESTÃO 12) 

I I 2 

11. Por <pe? (Especificar) 

(PASSAR À ~ 24) 

12. ~tas vezes? W 

13. Calt.inla sendo atendida no mesro seiVic;o? 

Sim I I 1 (PASSAR À QUESTÃO 15) 

Não I I 2 

14. QJe tipo de seiVic;o você utilizou? 

Pago (coosultÕrio particular) I 11 
Gratuito filanti'Ópico(Santa Casa) I 12 
Gratuito pÚblico (Centros de SaÚ-
de, Postos de SaÚde) I 13 
Previdenciário (INPS, I.AMSPE,FUN-
RIJRAL, cx::rMJrro > I 14 
QJtro (Especificar) I 15 

Especificar nane da insti tuic;ão, en
dereço, nome do médico e setor de a
tendimento 

Medida de peso 
Medida de pressão arterial 
Medida de altura uterina (barriga) 
Ausculta dos batimentos cardiacos fetais 
(Coração do bebê) 
Nenhun destes exames 

I 1 
I I 2 
I I ;3 

I I 4 
I I 5 

16. ~to você aunentou de peso durante este mês? 

I I I I I Gramas 

17. O médico fez alguna obseiVação a esse respeito? 

Sim 
Não 
Não se aplica 

I I 1 
I I 2 t 
I I 3 J 

18. Q..lais? (Especificar) 

19. Foi pedido algum outro exame? 

Sim I I 1 

(PASSAR À ÇUESTÃO 19) 

Não I I 2 (PASSAR À QJESTÃO 21) 

20. Qual (is)? (Especificar) 



PARA A ENI'REVISTADA 

21. O médico IILdou a data do parto? 

Sim I I 1 

Não I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃO 24) 

22. ~a data? 1_1_1 
Dia 

I I I 
-x-
Mes 

~. Baseado em que? (Especificar) 

!4. você teve algun destes problemas de saúde durante este mês? 

Anemia 
Hipertensão arterial (pressão alta) 
Edema (reteN;ão de água, inchac;o) mais pressão alta 
Hetrorragi a 
CÓlicas e/oo cootrações 
InfecçÕes (Especificar tipo de infecção) 
CUtras doenças (Especificar) 

Não respondeu 
Não se aplica 

0!5. Houve algun fato que abaloo sua gravidez durante este mês? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 ( PASSAR À QJESTÃO 27) 

!6. ~? (Especificar) 

~. Houve lll.ldanças no seu trabalho este mês? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 ( PASSAR À QJESTÃO 29) 

I I 1 

I I 2 
I I 3 
I I 4 

I I 5 
I I 6 

I I 7 
I I 8 
I I 9 

PARA A EllTREVISTADA 

28. Ein que sentido? (Especificar) 

29. Houve nudanças na freqüência das suas relações &xuais durante este mês? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

30. Ein que sentido? 

Aunentou 
Diminuiu 
Não teve 

I I 1 

I I 2 
I I 3 

31. Por que? (Especificar) 

(PASSAR À QUESTÃO 32) 

32. No caso de funantes que não abandonaram o cigarro cana gravidez, investi

gar? 

Q.Jantos cigarros está funando por dia? 1_1_1 

33. Você foi advertida pelo serviço de saúde que o hábito de funar era preju

dicial para a gravidez? 

Sim I I 1 (m:ERRAR O BLOCO) 

Não I I 2 

34. Você sabe que faz mal? 

Sim I I 1 

Não I I 2 



~ "ES'iUXl DA~~ E~ EN sNl PJi!]W•(*) 

QUESTIONÁRIO C 

(A ser aplicado nos casos em que a gravidez foi interrompida antes da 28 semana de gestação) 

~ICJWuO N2 REVISOR ----------------- -------------------------------

~ ----------------------------------------------- CODIFICADOR ---------------------------

Jl.\TA IlA ENl'REVISTA: Dia f. lês Ano ----- ---------------- -----

~------------------------------------------

(•) Este questionário é sigiloso. Nenhuma infonnação aqui contida será divulgada individualmente. Os dados desse questionário 
serão transfonnados em estatisticas globais. 



PARA A ENI'REVISTADA 

:W..W.S q.Je o -=-elto não é o mais apropriado para una entrevista, mas gos~ 

r.L... de poder cootar cem a sua colaboração, dada a il'lpOrtância de nosso e~ 

tuJo. 

• Você rol ao .édico no perlodo entre ·a Última entrevista e a data da perda? 

S1a I I 1 

lliio I I 2 

• Por «pe? {Especificar) 

• Você rol atervllda no mesno serviço que realizou as consultas anteriores? 

S1a 
lliio 
Jlio se aplica 

I I 1 
I I 2 
1 r a 

PARA A ENTREVISTADA 

4. Você teve algtJI\ desses problemas de saúde no periodo entre a Última entre
vista e a·data da perda? 

Anemia I I 1 
Hipertensão arterial (pressão alta) I I 2 
Edema (retenção de água, inchaço) mais pressão alta I I 3 

Hemorragia I I 4 

CÓlicas e/ou contrações I I 5 
Infecções (Especificar tipo) 

I I 6 
Qltras doenças (Especificar) 

I I 1 

Não respondeu I I a 
Não se aplica I I 9 

5. Houve algun fato que abalou sua gravidez no perÍodo entre a Última entrevis
ta e a data da perda? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

6. Q-.tal? (Especificar) 

(PASSAR À ~TÃO 7) 



PARA A ENl'REVISTAilA. 

7. liwYe audan;as no seu trabalho no periodo entre a Última entrevista e a data 
de perda? 

5111 
Não 
Não se aplica 

I I 1 

I I 2 3 (PASSAR À <;uESTÃD 9) 
I I 3 

8. ElD cpe se:ntido?(Especificar) 

9. liwYe auda1ças na freqüência de suas relações sexuais no periodo entre a Ú] 
t1JDa entrevista e a data da perda? 

Sial 
Hão 

10. &a qJe sentido? 

ALDentoo 
Di.JIIiru1u 
Hão teve 

I I 1 
I I 2 

I I 1 
1 I 2 
I I 3 

11. Por cpe? (Especificar) 

(PASSAR À qJESTÃO 12) 

12. fla Q.Je dia aconteceu a perda? 1_1_1 
Dia 

I I I -..--
Mes 

PARA A ENmEVlSTADA 

13. A perda foi: 

Espontânea 
TeiClpêutica 
Provocada 

I I 1 
I I 2 
I I 3 

(PASSAR À QJESTÃD 20) 

14. Por que motivo o fez? (Especificar) 

15. A que tipo de intervei)Ção médica foi submetida? 

Curetagem . I I 1 
Micro-cesárea I I 2 
Aspiração I I 3 
Não respondeu I I 

16. Você tomou anestesia? 

Local 
Geral 
Raquidiana ou peridural 
Não se aplica 

17. Onde foi realizada a intervenção? 

Hospital ou clinica 
ConsultÓrio p&rticular 
Outro (Especificar) -----------

I I 1 
I I 2 
I I 3 
I I 4 

I I 1 
I I 2 

I I 3 



PARA A ENTREVISTADA 

18. Q.lelll atendeu? 

Médico 
Parteira ou "curiosa" 
Clltro (Especificar) ___ _ 

I I 1 
I I 2 

I I 3 

L9~ .Antes de se ~ter à intervenção houve alguna outra tentativa de inter
n..p;ào? 

Medicanentos, chás (Especificar) -------------------

Mí:mp.llaçào (Especificar) ------------

Não se aplica 

(PASSAR À ÇUESTÃO 36) 

I I 1 

I I 2 

I I 3 

!0. ~ o intervalo .de terrpo entre o inicio dos sintanas de perda e a perda? 
(Especificar) · 

PARA A ENI'REVISTADA 

21. Depois que começara'11 os sintcmas 22. Quanto tempo 23. O que foi feito? 
de perda, quais os serviços de pennaneceu? (Em cada lugar) 
assistência rrédica que você pro- (Em cada lugar) 
curou ou foi encaminhada? 
(Especificar pela ordem cronolÓ-
gica) 

Ordem 

1 

2 

3 

4 

5 Não se aplica 

24. Q.Jal foi o local êa perda? (Especificar o nome e o endereço da instituição 
onde ocorreu a perda) 

25. Quem a atendeu nessa ocasião? 

r.tédico 
Enfenneira 
Estudante 

C:Utro (Especificar) ------

I I 1 
I I 2 
1·1 3 

I I 4 



PARA A ENmEVISTAilA 

26. Você taDou anestesia? 

Local 
Geral 
Raq.Jid1a'la ru perià.Jral 
Não se aplica 

I I 1 
I I 2 
I I 3 
I I 4 

Zl. O q.ae você acha do atend.iJrento que recebeu? 

SaUsfatório I I 1 (PASSAR À QJESTÃO 29) 

Insatistat.ório I I 2 

28. Por q.ae? (Especificar) 

. 29. A sua gravidez era: 

S!Jiples (SÓ 1 ci::'i&nÇa) 
Dtpla (gêmeos) 
Tripla ( trfgêmeos) 
Mais de 3 crialÇaS • 
!iOO sabe 
Não respoodeu 

I I 1 
I I 2 
I I 3 
I I 4 

I I 5 
I I 6 

3>. ~ era o sexo da (s) criança(s)? 

Masculino I I 1 (Especificar quantidade)--------
Felllinino I I 2 (Especificar quantidade) 

!iOO sabe I I 3 
Não respoodeu I I 4 

PARA A ENI'REVISTADA 

31. Foi feita autÓpsia do(s) produto(s)? 

Sim I I 1 
Não 11 2 
Não sabe I I 3 

32. Você sabe qual foi a causa médica da perda? 

I I 1 S!m 
Não I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 34) 

33. Q..Ial? (Especificar) 

34. Você"acha que esta perda poderia ter sido evitada? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

35. Coroo? (Especificar) 

(PASSAR À QUESTÃO 36) 



PARA A ENl'REVISTADA 

36. Você teve alg\m tipo de carplicação apÓs a perda? 

S1a I I 1 
Jliio I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃO 43) 

:n. ~? (Especificar) 

38. 'leve assistência médica? 

I I 1 Sim 
Mio I I 2 (PASSAR À ÇUESTÃO 43) 

39. ~ tipo de tratamento recebeu? (Especificar) 

4). Prec::lsw de hospitalização? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À QJESTÃO 43) 

.U. ~to teupo fica.I hospitalizada? (Especificar) 

-'2. Q.Je tipo de tratamento recebeu? (Especificar) 

PARA A ENI'REVISTADA 

43. Depois que você perdeu esta gravidez, passou a usar alguns desses meios de 
contracepção? 

Abstinência 
PÜula 
Condon (Camisinha) 
Injeções mensais 
Geléia, espuma, Óvulos vaginais 
Diafragna 
Método de muco vaginal (Billings) 
Ri t.rro, calendário ou tabela 
Coito interrompido 
DIU 
Esterilização 

OJtros (Especificar)-----------------
Não respondeu 
Não se aplica 

(SCMENTE PARA AS .NUIHERES QUE NA QUESTÃO 43 TÊM CÓDIGO 10 OU 11) 

IOl 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 

44. A colocaÇão do DIU ou a esterilização foi feita por ocasião da perda? 

Sim I I 1 
Não I I 2 

45. Por que motivo foi feita? (Especificar) 



PfSQl!JISA ""ESlrullO IDA ~ miRA~ E: ~&\m. Dll sNJ PJJJIUJI'" ( *) 

QUESTIONÁRIO D 

(A ser aplicado nos casos em que a gravidez foi interrompida a partir da 28 semana da gestação) 

CUESTictWUO N2 -----------------
REVISOR ____________________________ ___ 

ENTREVISTADOR ________________________________________________ ___ 
CODIFICADOR ---------------------------

DATA DA ENTREVISTA: Dia -------- Nês ---------------- Ano ----

~~---------------------------------------------------

(*) Este questionário é sigiloso. Nenhuma informação aqui contida será divulgada individualmente. Os dadoR desse questionário 
serão transformados em estatísticas globais. 



PARA A ENI'REVISTADA 

Sabendo antes de iniciar a aplicação do questionário, que a gravidez não 
resultou em nascido vivo, cu que o nascido vivo não sobreviveu, o entre
Vistador deverá ler a seguinte introdução: 

"Sabem::ls que o nnnento não é o mais apropriado para una entrevista, 
mas gostarfér!X)S de poder contar can a sua colaboração, dada a irrpo_:: 
tâlcia de nosso estudo". 

1. você foi ao ~dico no perlodo entre a Última entrevista e a data do parto? 

Sim I I 1 
Não 112 

2. Por que? (Especificar) 

3. você teve algun desses problemas de saúde no per.iodo entre a Última ent~ 
vista e a data do parto? 

Anemia I I 1 
Hipertensão arterial (pressão alta) I I 2 
Edema (retenção de água, inchaço) mais pressão alta I I 3 
Hem:>rragia I I 4 
CÓlicas e/cu cootrações I I 5 
InfeCÇÕes (Especificar tipo) I I 6 
~tras doenças (Especificar) I 1 1 
Não respcndeu I I 8 
Não se aplica I I 9 

PARA A ENTREVISTADA 

4. HOlNe algun fato que abalou sua gravidez no perÍodo entre a Úl Uma entrevi=. 
ta e a data do parto? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À GOESTÃO 6) 

5. ~? (Especificar) 

6. Houve nudanças no St:u trabalho no perlodo entre a Última entrevista e a da
ta do parto? 

Sim I I 1 
Não I I 2 
Não se aplica I I 3 

(PASSAR À QUESTÃO 8) 

7. Em que sentido? (Especificar) 

8. Houve nudanças na freqüência de suas relações sexuais no perÍodo entre a 
Última entrevista e a data do parto? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

9. Em que sentido? 

Aunentou 
Diminuiu 
Não teve 

(PASSAR À QUESTÃO 11) 

I I 1 
I I 2 
I I 3 



PARA A ENTREVISTADA 

10. Por que? (Especificar) 

11. Dn que dia e horas deu à luz? 

1_1_1 
Dia 

I I I -.,..-
Mes 

1_1_1 
l-bras 

12. Quais for-am os sintomas? 

1_1_1 
Minutos 

Cootrações esparsas (intervalo maior do que 5 minutos) I I 1 
eootrações freqüentes (intervalo menor do que 5 minutos) I I 2 
Perda de água I I 3 
Perda de III.JCO I I 4 
Perda de sangue I I 5 
Outro (Especificar) I I 6 

13. Q.lanto tellpo transcorreu entre os primeros sintanas e a chegada ao servi
ço de sáxle? (Especificar) 

14. Qual. 

d 
( 

g 

ORDEM 
1 

2 

3 

4 

PARA A ENI'R.."VISTADA 

s os serviços que procurou 15. O que foi feito? 16. Qual foi a ori-
·is de careçar os sintcxnas (Ein cada lugar) entação no enc~ 
ecificar pela ordem cronol~ minhanento para 
,) casa? 

17. Qual foi o local do parto? (Especificar o nare e o endereço da instituição 
onde ocorreu o -parto) 

18. Qual foi o tipo de parto? 

Normal 
FÓrceps 
Cesariana 

ll ~ J (PASSAR À QUESTÃO 20) 

I I 3 

19. Qual foi o motivo da cesariana? 

Falta de dilatação I I 1 
Falta de contração I I 2 
Esterilização I I 3 
Sofrimento fetal I I 4 
Aprese11tação anêmala I I 5 
Outro (Especificar) 

I I 6 



PARA A ENl'REVISTADA 

a:>. Q.Jem atendeu o parto? 

Médico I I 1 

Enfenneira I I 2 

Estudante I I 3 

cutro (Especificar) 

I I 4 

21. v~ tcxrou anestesia? 

Local I I 1 

Ra!pidiana oo peridural I I 2 

Geral I I 3 

Não se aplica I I 4 

22. O CJJe você acha do atendimento que recebeu? 

Satisfatório I I 1 {PASSAR À c;uESTÃD 24) 

Insatisfatório I I 2 

23. Por que? (Especificar) 

24. v~ teve algun tipo de corrplicação apÓs o parto? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À qJESTÃD 31) 

25. Q.lal? (Especificar) 

PARA A ENTREVISTADA 

26. Teve assistência médica? 

Sim I I 1 
Não I I 2 {PASSAR À QUESTÃO 31) 

27. ~e tipo de tratamento recebeu? (Especificar) 

28. Precisou de hospitalizçaão? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 31) 

29. ~to tent>O ficou hospitalizada? (Especificar) 

30. ~ tipo de tratamento recebeu? (Especificar) 



PARA A ENTREVISTADA 

31. Depois do parto, você passou a usar alguns desses meios de contracepção? 

Abstinência I 1 
PÜula I 2 
Coodco (Canisinha) I 3 
Injeções mensais I 4 
Geléia, espuna, Óvulos vaginais I 5 
Dia!~ I 6 
Método de DUCO vaginal (Billings) I 7 
Rlt:Ito, calendário ou tabelá I 8 
Coito interrmpido I 9 
DIU I 10 
Esterilização I 11 
Clltros (Especificar 1 I 12 
Não respondeu I 13 
Não se aplica I 14 

(SCHM'E PARA AS MJUiERES QUE NA ~TÃO 31 TÊM CÓDIGO 10 OU 11) 

32. A colocação do DIU ou a esterilização foi feita por ocasião do parto? 

s~ I I 1 
Não I I 2 

33. Por <pe motivo foi feita? (Especificar) 

PARA A ENTREVISTADA 

AGORA F.AMJS FAlAR UM POUCO SOBRE O NENÊ 

34. Você deu à luz a. 

Uma cr1ança I I 1 
Duas crianças I I 2 
Três crianças I I 3 
Mais de três I I 4 
Não respondeu I I 5 

35 36 37 

PRODUTOS 
SEXO PESO 

DESTA 
M- 1 <2500gr. -1 
F- 2 2500 a 4000gr. -2 

GESTAÇÃO NS-3 > 4000gr. -3 

1 

2 

3 

4 
- ---

38 
RESULTADO ( *) 

NV- 1 

NM - 2(PASSAR À D.l) 

(*) NV ~ Nascido Vivo 
NM ~ Nascido Morto 

sa.1ENTE PARA OS 
NASCIDOS VIVOS 

39 
Atualmente està: 

Vivo - 1 (PASSAR À D.2 
Morto- 2 (PASSAR À D.3 



PARA A ENI'REVISTADA 

D.l (SCHlll'E PARA OS NASC:UX:S IDRTOS) 

1. A criança mrreu? 

Antes do trabalho de parto I I 1 
1Xira1te o trabalho de parto I I 2 

2. Foi feita autépsia da criança? 

Sim I I 1 
Não I I 2 
Não sabe I I 3 

3. você sabe qual foi a causa rrédica da lTOrte? 

Sim 
. Não 

I I 1 
I I 2 

4. ~? (Especificar} 

(PASSAR À QUESTÃO 5} 

S. Você acha que esse resultado poderia ter sido evitado? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 

6. Como? (Especificar) 

(ENCERRAR O BU:X::O) 



PARA A ENI'REVISTADA 

D.2 (SCHNI'E PARA OS NASCIIXli VIVOS A'IUAI.MENl'E VIVOS) 

1. Você Já levou a criança ao medico? 

Sim I I 1 
Não I I 2 
Não se aplica I I 3 

2. Por cpe? (Especificar) 

3. Foi feito algun exane na criança? 

Sim 
Não 

I I 1 
I I 2 (PASSAR À ~ÃO 5) 

4. Qual (is)? (Especificar) 

5. A Criança está sendo élllémelltada? 

Sim I I 1 (Ell:ERRAR o BLOCO) 

Não I I 2 
Não se aplicai I 3 (m:ERRAR o BUX:O) 

PARA A ENTREVISTADA 

6. Foi anamentada por alguns dias? 

Sim I I 1 

Não I I 2 (PASSAR À QUES'I:ÃO 9) 

7. Por quantos dias? 

1_1_1 
Dias 

8. Por que parou de arrm1entar? (Especificar) 

( El'crRRAR O BUX:O) 

9. Por que não? (Especificar) 



PARA A ENI'REVISTADA 

D.3 (SCMEm'E PARA 00 NASCIOOS VIVOS~ FALECERAM W1 MENOS DE30 DIAS DE VIDA) 

1. Dll que dia faleceu a criança? 

w 
Dia 

I I I 
MêS 

2. A cricn:;a foi aranentada? 

I I 1 Sim 

Não 
Não se aplica 

I I 2 (PASSAR À ~TÃO 4) 

I I 3 (PASSAR À ~TÃO 5) 

3. Por cpmto teapo? (Especificar) 

4. Por que 1'\00? (Especificar) 

S. (hde ocorreu o falecimento? 

}i)spital 

DcmicÍlio 

~tro(Especificar) __ _ 

I I 1 

I I 2 

I I 3 

(PASSAR À ~TÃO 5) 

PARA A EliTREVISTADA 

6. Anotar o nane e o endereço da instituição onde ocorreu o falecimento. 

7. Foi feita autópsia da criança? 

Sim 

Não 

I 1 

I I 2 

Não sabe I I 3 

8. Você sabe qual foí a causa médica da roorte? 

I 1 Sim 

Não I I 2 (PASSAR À QUESTÃO 10) 

9. Qual? (Especificar) 

10. Você acha que esse resultado poderia ser ev1 tado? 

Sim 1 

Não I I 2 (EOCERRAR O BLCCO) 

ll. Caro? (Especificar) 
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