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RESUMO 

Introdução: Profissionais responsáveis pela assistência ao parto no Brasil têm enfrentado 

desafios nos últimos anos, tendo em vista os esforços realizados para a redução de práticas 

desnecessárias e inseguras. No entanto, medidas utilizadas para acelerar o trabalho de parto e 

demais intervenções durante o trabalho de parto e parto ainda são frequentes e podem impactar 

negativamente as condições de vitalidade do recém-nascido. Objetivos: Analisar a associação 

entre os fatores sociodemográficos, organizacionais, obstétricos e assistenciais e desfecho 

neonatal desfavorável (DND) entre RNs de termo e estimar sua frequência. Método: Estudo 

transversal, a partir dos dados do inquérito nacional “Nascer no Brasil”, referentes à região 

Sudeste. A amostra foi composta por puérperas que tiveram RNs vivos, natimortos (peso ≥500 

gramas e/ou idade gestacional ≥22 semanas), nascidos em hospitais com ≥500 partos em 2011 e 

2012. Foram excluídos os recém-nascidos prematuros, gemelares e aqueles com malformações. A 

variável dependente “desfecho neonatal desfavorável” foi construída por meio da composição das 

variáveis intubação traqueal, massagem cardíaca, uso de drogas na reanimação neonatal, 

internação em UTI neonatal e Apgar <7 no 5.
o
 minuto de vida no período pós-natal imediato. A 

associação entre as variáveis de interesse e a variável desfecho foi estimada por meio de 

regressão logística binária univariada e múltipla, calculando-se Odds ratio (OR) brutas e 

ajustadas com intervalos de confiança de 95% (IC 95%). Resultados: A amostra foi composta 

por 8.783 mulheres e seus RNs. A proporção de RNs que apresentou DND foi de 9,6% (844). 

Ensino fundamental incompleto (OR=2,139; IC 95% 1,292-3,540), baixo peso ao nascer (peso 

≤2.500g; OR=2,822; IC 95% 1,641-4,851), intercorrência obstétrica (OR=1,421; IC 95% 1,055-

1,914) e parto fórceps (OR=3,761; IC 95% 1,824-7,754) constituíram fatores associados ao 

DND. Discussão: Este estudo teve como objetivo investigar os fatores socioeconômico-

demográficos, organizacionais, clínicos e assistenciais associados aos DND’s entre os recém-

nascidos no termo gestacional de mulheres cujo parto ocorreu na região Sudeste do país. Dentre 

os RN’s analisados neste estudo, 9,6% (844) apresentaram DND, o que representa frequência 



 
 

expressiva dentre a população de bebês a termo, tendo em vista que foram excluídos aqueles 

cujas características ou condições ao nascimento seriam fatores de risco para os piores desfechos. 

Esta constatação chama a atenção para as condições de nascimentos dos bebês com mais de 37 

semanas e cujos desfechos adversos têm sido subestimados. Conclusões: Fatores clínicos e 

associados a desigualdades sociais têm impacto negativo sobre a vitalidade dos recém-nascidos. 

Os desfechos neonatais desfavoráveis ainda são pouco investigados, por isso ações que visem à 

melhoria da atenção pré-natal e do trabalho de parto, principalmente entre mulheres com baixa 

escolaridade e aquelas com complicações obstétricas, podem resultar em melhores desfechos de 

saúde para o recém-nascido. Encontramos uma proporção de 9,6% (844) entre os recém-nascidos 

no termo gestacional que apresentaram DND. Neste estudo foi possível observar a existência de 

associação entre fatores sociodemográficos, clínicos e assistenciais maternos e desfechos 

neonatais desfavoráveis entre os RNs de termo. 

Descritores: Desfecho neonatal desfavorável; Termo gestacional; Saúde materno-infantil; Estudo 

transversal; Saúde Materna; Saúde Perinatal. 



 
 

Pinheiro LR. Use of neonatal resuscitation maneuvers and hospitalization in an intensive care 

unit among term newborns: a secondary analysis of data from the Birth in Brazil study. 

[Dissertation]. São Paulo: Public Health School, University of São Paulo; 2017. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Professionals responsible for childbirth care in Brazil have faced challenges in 

recent years, in view of efforts to reduce unnecessary and unsafe practices. However, measures 

used to accelerate labour and other interventions during labour and delivery are still frequent and 

may negatively impact the vitality of the newborn. Objectives: To analyze the association 

between sociodemographic, organizational, obstetric and care factors and unfavorable neonatal 

outcomes among term newborns and to estimate the frequency of these outcomes. Method: A 

cross-sectional study, based on data from the national survey "Birth in Brazil" in the the 

Southeast region of Brazil. The sample consisted of mothers who had live births, stillbirths 

(weight ≥500 grams and/or gestational age ≥22 weeks) in hospitals with ≥500 births in 2011 and 

2012. Premature babies, twins, preterm newborns and those with malformations were excluded 

from the analysis. The dependent variable "unfavorable neonatal outcome" was constructed 

through the composition of the variables tracheal intubation, cardiac massage, drug use in 

neonatal resuscitation, neonatal ICU admission, and Apgar <7 at the 5
th

 minute of life in the 

immediate postnatal period. The association between the variables of interest and the outcome 

variable was estimated using univariate and multiple binary logistic regression, calculating crude 

and adjusted Odds Ratio (OR) with 95% confidence intervals (95% CI). Results: The sample 

consisted of 8,783 women and their newborns. The proportion of newborns who presented an 

unfavorable neonatal outcome was 9.6% (844). Incomplete primary education (OR = 2.139, 95% 

CI 1.292-3.540), low birth weight (weight ≤2.500g, OR = 2.822, 95% CI 1.641-4.851), obstetric 

complication (OR = 1.421, 95% CI 1.055-1.914) and Forceps (OR = 3.761, 95% CI, 1.824-

7.754) were factors associated with unfavorable neonatal outcome. Discussion: The objective of 

this study was to investigate the socioeconomic-demographic, organizational, clinical and care 

factors associated with Unfavorable neonatal outcome among newborns in the gestational term 

of women whose delivery occurred in the southeastern region of the country. Among the NBs 

analyzed in this study, 9.6% (844) had DND, which represents a significant frequency among the 



 
 

full-term infant population, considering that those whose characteristics or conditions at birth 

would be risk factors for the worst Outcomes. This finding draws attention to the birth conditions 

of infants over 37 weeks of age and whose adverse outcomes have been underestimated. 

Conclusions: Clinical factors associated with social inequalities have a negative impact on the 

vitality of newborns. Negative neonatal outcomes are still poorly investigated, so actions aimed 

at improving prenatal care and labor, especially among women with low schooling and those 

with obstetric complications, may result in better health outcomes for the newborn. We found a 

proportion of 9.6% (844) among neonates in the gestational term who presented an unfavorable 

neonatal outcome. In this study it was possible to observe the existence of an association 

between sociodemographic, clinical and maternal care factors and unfavorable neonatal 

outcomes among the term newborns. 

Key words: Neonatal resuscitation maneuvers; Hospitalization in neonatal ICU; Gestational 

term; Maternal and child health; Cross-sectional study; Maternal Health; Perinatal health. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A SAÚDE PERINATAL NO CONTEXTO BRASILEIRO 

Os indicadores relacionados à saúde de mulheres e crianças representam de maneira 

expressiva as condições de vida de uma população (WHO, 2015). Entre estes indicadores, 

destaca-se a “mortalidade infantil” (entre 0 e 364 dias de vida), que pode ser decomposta em 

“infantil e neonatal” (0 a 28 dias), “neonatal precoce” (0 a 6 dias) e “tardia” (7 a 28 dias). A 

mortalidade infantil tem apresentado acentuada redução nas últimas décadas no Brasil, de 

29,2/1.000 nascidos vivos em 2000 para 17,22/1.000 nascidos vivos em 2010 e 13,82/1.000 

nascidos vivos em 2015 (IBGE, 2016). Com esse resultado, o Brasil atingiu a Meta 4 dos 

Objetivos do milênio, que visava a redução da mortalidade infantil em 75% entre 1990 e 2015 no 

país (UNITED NATIONS, 2015). 

No entanto, o componente neonatal da mortalidade infantil permanece elevado no Brasil 

(9/1.000 nascidos vivos), em comparação a países latinos e europeus como Chile (5/1.000 

nascidos vivos), Cuba (2/1.000 nascidos vivos) e Espanha (3/1.000 nascidos vivos) (UNICEF, 

2015), apesar da melhoria geral nos indicadores de natalidade, morbidade e mortalidade 

brasileiros. Estes resultaram da implantação de programas na área da saúde materno-infantil e de 

investimentos nas áreas social, educacional e de infraestrutura (SANTOS et al., 2016). Nas 

últimas três décadas, o Brasil teve sucesso em reduzir os indicadores de mortalidade infantil, 

com uma taxa média de 5 - 5,5% ao ano nas décadas de 1980 a 1990 e de 4 - 4,5% ao ano desde 

2000. Ainda assim, foram observadas 20 mortes por 1000 nascidos vivos em 2008, sendo que as 

mortes neonatais foram responsáveis por 68% das mortes infantis no país (VICTORA et al., 

2011).  

No mundo, estima-se que a cada ano ocorram cerca de 4 milhões de mortes nos primeiros 28 

dias de vida; destas, 35% estariam relacionadas a complicações do parto pré-termo, enquanto 

outros 24%, a complicações durante o trabalho de parto e parto (UNITED NATIONS, 2015). Já 

no Brasil, em 2013, a mortalidade neonatal correspondeu a 69% dos óbitos infantis, sendo que 

dos 26.730 óbitos neonatais, 76% ocorreram até o sexto dia de vida do recém-nascido. Segundo 

dados do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), entre os 

neonatos com pesos superiores a 2.500 g e sem malformações congênitas, houve 5-6 mortes 

neonatais precoces por dia no Brasil por causas associadas à asfixia perinatal (ALMEIDA e 

GUINSBURG, 2016). Esses dados indicam que o período neonatal precoce ocupa um papel 
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relevante na mortalidade infantil, tendo em vista que um quarto das mortes infantis (25%) ocorre 

nas primeiras 24 horas de vida e que a prematuridade, a asfixia perinatal e as infecções neonatais 

são as principais causas de morte neste período (DARIPA et al., 2013; WANG et al., 2014). Sob 

essa perspectiva, é possível reduzir ainda mais as taxas de mortalidade no período neonatal, a 

despeito da queda observada nas últimas décadas (LANSKY et al., 2014; SILVA et al., 2010). 

Este contexto evidencia a estreita relação entre assistência à gestante e ao recém-nascido (RN) 

durante o pré-parto, parto e os desfechos relacionados à vitalidade no período neonatal imediato 

(LANSKY et al., 2002; SANTOS et al., 2016). 

A prevenção e o tratamento de doenças infecciosas no período pós-neonatal tiveram grande 

importância nesse cenário de melhorias (LAWN et al., 2011). Sendo assim, no ano de 2013, em 

todo o mundo, houve uma redução de cerca de 3,6 milhões de mortes de crianças com idades 

inferiores a cinco anos de idade (LIU et al., 2015). Nesse sentido, diversas medidas têm sido 

propostas para avaliar a qualidade da assistência ao RN, com vistas à redução da mortalidade 

neonatal, pois grande parte das mortes consiste em óbitos por causas evitáveis. Um exemplo é o 

caso da sífilis congênita, cuja incidência tem aumentado de maneira expressiva no Brasil 

(BRASIL, 2006; COOPER et al., 2016) e na China (WU et al., 2015; ZHU et al., 2016). 

Reduzir a mortalidade infantil foi o quarto Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

elaborado pela Organização das Nações Unidas. O plano de ação dos ODM, que teve início com 

uma declaração da qual o Brasil foi signatário, visava reduzir em dois terços, até 2015, a taxa de 

mortalidade de crianças menores de cinco anos.  Em nível mundial, houve um progresso 

considerável, com um declínio de 53% na taxa de mortalidade de crianças desta faixa etária, o 

que representa um decréscimo de 90 para 43 mortes por 100 mil nascidos vivos entre 1990 e 

2015 (UNITED NATIONS, 2015).  Nos cenários mais bem sucedidos, observou-se uma redução 

de 54% na mortalidade infantil entre os países da África; 65% na América e 66% entre os países 

europeus (UNICEF, 2015).  

Ao final do período de vigência do plano de ação acima citado, foi proposta uma agenda pós-

2015 que, compreende 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development 

Goals - SDGs) cujos objetivos são de cunho econômico, social e ambiental com vistas a dar 

continuidade às melhorias na qualidade de vida das populações até 2030. Deste modo, dentre os 

tópicos contidos na meta de número 3, estão a redução da taxa de mortalidade materna global 

para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos e a extinção das mortes evitáveis de RNs 

com redução da mortalidade neonatal para menos de 12 por mil nascidos vivos e crianças 
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menores de 5 anos, a fim de que haja, em todos os países, taxa de mortalidade infantil de pelo 

menos 5 por mil nascidos vivos. Tais ações contribuem para que a meta 4.2 seja alcançada: 

“garantir que todas as meninas e os meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade 

na primeira infância” (WHO, 2015). 

Para além dos indicadores baseados em mortalidade, as condições do bebê ao nascimento 

também refletem a qualidade da assistência ao parto, do cuidado pré-natal e das condições 

sociais e de saúde da mulher (SANTOS et al., 2016). Intervenções como amniotomia e uso de 

ocitocina têm sido usadas para acelerar o parto e resultam em pior experiência do parto para as 

mulheres, dentre outros danos. A intervenção cirúrgica ao nascimento pode beneficiar mulheres e 

crianças na existência de situações de risco, porém, o seu uso desnecessário representa riscos 

adicionais, bem como gastos elevados com recursos de saúde (SOUZA et al., 2014; SOUZA e 

PILEGGI-CASTRO, 2014) Recém-nascidos assistidos em ambientes nos quais estas 

intervenções são comuns podem necessitar de manobras de reanimação com maior frequência, 

comparados àqueles nascidos em ambientes nos quais há estímulo ao parto normal fisiológico 

(CLARK et al., 2009).  No entanto, intervenções no parto, como induções ao trabalho de parto e 

as cesarianas, têm sido utilizadas com frequência considerável e têm ocasionado o aumento das 

interrupções das gestações no período pré-termo (SILVEIRA et al., 2008; BARROS e 

VICTORA, 2008).  

A assistência pautada em intervenções excessivas, não sustentadas por evidências científicas, 

pode acarretar condições inseguras do cuidado, com consequentes danos à mulher, redução da 

interação mãe/bebê e piores desfechos neonatais. No Brasil, o ambiente hospitalar é responsável 

por 98,4% dos partos e a região Sudeste conta com 99,4% de partos hospitalares, o que poderia 

indicar uma melhora nas condições maternas e neonatais. Porém, há intensa medicalização do 

parto e nascimento o que contribui para a persistência das taxas elevadas de morbi-mortalidade 

materna e infantil no Brasil (DINIZ et al., 2012; NASCIMENTO et al., 2012; LANSKY et al., 

2014; BRASIL, 2017). 

 Estes achados são análogos àqueles do contexto americano no qual Rosenblatt (1989) 

alertava para a rápida expansão do cuidado intensivo para bebês cada vez mais prematuros e, por 

vezes, com sequelas graves, sem a promoção de melhorias na prevenção da prematuridade. Este 

autor apresentou o conceito denominado “paradoxo perinatal”, que expressa a contradição entre 

o aumento do uso da tecnologia sobre a população de baixo risco e o concomitante aumento dos 

nascimentos prematuros (ROSENBLATT, 1989). No caso brasileiro, observam-se a valorização 
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dos benefícios tecnológicos e a banalização dos efeitos adversos das intervenções em excesso, já 

que a assistência ao parto no Brasil é pautada pelo “adoecimento e morte por falta de tecnologia 

apropriada e pelo adoecimento e morte por excesso de tecnologia inapropriada” (DINIZ, 2009). 

Deste modo, observa-se que ocorreram o aumento das taxas de intervenção obstétrica e o 

eventual excesso da medicalização. Ambos fazem parte do fenômeno denominado “transição 

obstétrica” que, por sua vez, tem implicações nas estratégias destinadas a reduzir a mortalidade 

materna (SOUZA et al., 2014): por um lado, o uso de tecnologias em saúde favorece a redução 

da morbimortalidade materna; em contrapartida, a hipermedicalização ou o uso excessivo e 

desnecessário das tecnologias na assistência à gestação e ao parto representam também riscos 

para as mulheres, fetos e recém-nascidos (SOUZA e PILEGGI-CASTRO, 2014). Diante disso, 

em 2014, a Aliança Mundial para Segurança do Paciente, criada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), recomendou mapear as causas que levam às intervenções desnecessárias durante o 

parto, bem como identificar as barreiras que impedem a implementação das práticas 

recomendadas (WHO, 2009; MOREIRA et al., 2014; DORNFELD e PEDRO, 2015). 

Neste contexto, a necessidade de submeter o recém-nascido a manobras de reanimação pode 

representar o impacto do contexto assistencial sobre a vitalidade do recém-nascido. Tem sido 

relatado que ao nascimento, cerca de 1 em cada 10 RNs de termo necessita de ajuda para iniciar 

a respiração efetiva; um em cada 100 precisa de intubação traqueal; e 1-2 em cada 1000 requer 

intubação acompanhada de massagem cardíaca e/ou medicações, desde que a ventilação seja 

aplicada de forma adequada (PERLMAN et al., 1995; ERSDAL et al., 2012). A necessidade de 

manobras de reanimação neonatal é inversamente proporcional à idade gestacional e/ou peso ao 

nascer (ALMEIDA et al., 2007; ALMEIDA et al., 2008). Finalmente, a cesariana, entre a 37ª e a 

39ª semana de gestação (mesmo na ausência de fatores de risco antenatais para asfixia) também é 

responsável pelo aumento das chances de que a ventilação ao nascer seja necessária (ALMEIDA 

et al., 2010). Estima-se que, a cada ano no Brasil, cerca de 300.000 crianças necessitem de ajuda 

para iniciar e manter a respiração após o nascimento (ALMEIDA e GUINSBURG, 2016).  

 Há condições perinatais que podem indicar a possibilidade de um neonato necessitar de 

ajuda para realizar a transição respiratória e cardiocirculatória ao nascer. Os fatores que se 

relacionam a esta transição podem ser classificados como clínico-maternos, fetais e relacionados 

ao parto (ALMEIDA e GUINSBURG, 2016).  

São fatores clínico-maternos que podem se relacionar a DND: a idade materna inferior a 

16 e superior a 35 anos, algumas doenças (como diabetes mellitus), síndromes hipertensivas, 
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presença de infecções, risco de aloimunização e anemia fetal, uso de medicamentos 

contraindicados no período pré-natal, uso de drogas lícitas e ilícitas, óbito fetal ou neonatal 

anteriores, ausência de acompanhamento pré-natal, nascimento com idade gestacional inferior a 

39 ou superior a 42 semanas, gestação múltipla e a rotura prematura de membranas (ALMEIDA 

e GUINSBURG, 2016). 

 São fatores fetais que podem se associar o desfecho deste estudo: diagnóstico de 

polidrâmnio ou olioâmnio, diminuição da atividade fetal, presença de sangramento vaginal 

materno no segundo ou terceiro trimestre de gestação, discrepância entre a idade gestacional e o 

peso ao nascimento, hidropsia fetal e presença de malformação fetal congênita (ALMEIDA e 

GUINSBURG, 2016). 

São fatores relacionados ao parto que podem resultar em necessidade de reanimação 

neonatal: cesariana, uso de fórceps ou extração a vácuo, apresentação fetal não cefálica, trabalho 

de parto prematuro, parto taquitócico, corioamnionite, tempo de rotura de membranas ovulares 

superior a 18 horas, duração do trabalho de parto superior a 24 horas, duração do segundo 

estágio do trabalho de parto superior a 2 horas, padrão anormal da frequência cardíaca fetal, 

anestesia geral no parto, hipertonia uterina, presença de líquido amniótico meconial, prolapso ou 

rotura de cordão umbilical, presença de nó verdadeiro de cordão umbilical, uso de opioides pelo 

menos 4 horas antes do parto, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia e 

sangramento vaginal materno intraparto (ALMEIDA e GUINSBURG, 2016). Em diversos 

países, o uso de ocitocina durante o parto é condicionado ao cuidado um para um e à 

monitorização eletrônica contínua do batimento cardíaco fetal, enquanto que no Brasil, em 

muitos serviços, a ocitocina é utilizada de forma rotineira (CLARK et al., 2009; HODNETT et 

al., 2013). A hiperestimulação uterina causada pela infusão de ocitocina durante o trabalho de 

parto pode se associar a efeitos adversos neonatais (SIMPSON & JAMES, 2008). 

Tendo em vista a necessidade de realização de algum procedimento de reanimação no 

RN (além da rapidez com que tais manobras devem ser iniciadas), é fundamental que pelo menos 

um profissional capaz de iniciar de forma adequada a reanimação neonatal esteja presente 

durante todo o parto (BRASIL, 2012; PERLMAN et al., 2015; WYLLIE et al., 2015; 

ALMEIDA e GUINSBURG, 2016). Quando o nascimento ocorrer por operação cesariana, é 

recomendada a presença de um médico pediatra adequadamente treinado em reanimação 

neonatal. Em situações onde não é possível a presença de um médico pediatra, é recomendada a 
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presença de um profissional médico ou de enfermagem adequadamente treinado em reanimação 

neonatal (BRASIL, 2016).  

As práticas atuais de reanimação em sala de parto no Brasil baseiam-se nas diretrizes 

publicadas pelo International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), que são elaborados 

por especialistas de vários países, pela Associação Americana de Cardiologia e pela Academia 

Americana de Pediatria. Elas são formalmente adotadas pela SBP (PERLMAN et al., 2015; 

WYLLIE et al., 2015; ALMEIDA e GUINSBURG, 2016). De acordo com tais diretrizes, se, ao 

nascimento, o RN é de termo (entre 39 e 41 semanas e 6 dias de gestação), está respirando ou 

chorando, apresenta tônus muscular em flexão, independentemente do aspecto do líquido 

amniótico, apresenta boa vitalidade, deve, portanto, permanecer com a mãe desde o nascimento. 

O contato pele a pele precoce do RN com a mãe proporciona a termorregulação do neonato e 

permite o início precoce da amamentação, visto que a amamentação na primeira hora de vida 

assegura que ele receba fatores protetores por meio do colostro (PERLMAN et al., 2015).  

Diante deste contexto, proporcionar uma assistência segura e baseada em evidências 

científicas ao nascimento pode contribuir para melhores condições de vitalidade do RN. Evitar a 

interrupção inoportuna da gestação, por exemplo, associa-se a melhores desfechos neonatais, 

visto que o tempo de duração da gestação representa importante fator de risco para morbidade 

neonatal, tendo em vista que cada semana gestacional impacta diretamente no desenvolvimento e 

crescimento fetal (BARROS et al., 2012). 

 

1.2 NOVAS CONCEPÇÕES NO NASCIMENTO E CUIDADO AO RECÉM-

NASCIDO SAUDÁVEL 

Estudos científicos evidenciam que o parto fisiológico (espontâneo) permite melhores 

resultados maternos e neonatais, pois promove a transição materna e neonatal após o nascimento 

e facilita as adaptações da mulher no sentido de favorecer o início do aleitamento. O período 

perinatal compreende alterações hormonais que facilitam a adaptação entre a mulher e o recém-

nascido e são tão necessárias quanto o mecanismo fisiológico responsável pelo início do trabalho 

de parto. Por esses motivos, se fazem necessárias práticas protetoras e de promoção ao perfil 

fisiológico do ciclo gravídico-puerperal (BUCKLEY, 2015; ACOG, 2017).  

Nos últimos anos têm sido observadas diversas modificações nas práticas utilizadas ao 

atendimento do RN de termo e que apresenta boa vitalidade, no sentido de reduzir intervenções 
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que afetem a interação entre mãe/bebê logo após o nascimento (PERLMAN et al, 2010; 

KIREMITCI et al., 2011; AGUILAR & VAIN, 2011). Estas práticas se contrapõem ao modelo 

biomédico intervencionista, inspirado na assistência obstétrica americana, que se tornou popular 

no Brasil desde a década de 1970 (DECLERCQ et al., 2005, 2006). O contato corporal entre a 

mulher e o RN auxilia na regulação da temperatura corporal do bebê, na manutenção do 

equilíbrio acidobásico, no ajuste da respiração e do choro, além de promover o comportamento 

cuidador materno (WINNICCOT, 1999; WINBERG, 2005). Dentre as novas práticas estão o 

contato pele a pele, o início precoce do aleitamento materno e o clampeamento tardio do cordão 

umbilical. Pesquisas mostram a necessidade de mudanças na assistência, tendo em vista que 

práticas menos intervencionistas podem representar melhores resultados neonatais em curto e 

longo prazo (MOREIRA et al., 2014; ERSDAL et al., 2015; WHO, 2015; ACOG, 2017). 

 Ainda que a assistência obstétrica contemporânea resulte em benefícios para as mulheres, 

como resultado de avanços nas áreas de obstetrícia, anestesia, farmácia, cirurgia e controle de 

infecções, há um excesso de intervenções ao processo fisiológico do parto que pode ser 

prejudicial para a maioria da população saudável (WAGNER, 1994; DINIZ, 2009). Intervenções 

que resultem em interferências na fisiologia hormonal da mulher e do RN podem ter 

consequências negativas no período perinatal no curto e no longo prazo. Nos casos em que a 

cesariana é realizada antes do início do trabalho de parto, por exemplo, há redução de 

catecolaminas fetais (adrenalina e noradrenalina), o que pode ocasionar diversas morbidades 

neonatais, como as do trato respiratório do RN, que incluem o desconforto respiratório ao nascer, 

além do desenvolvimento de doenças respiratórias no longo prazo como a asma (BUCKLEY, 

2015; ACOG, 2017). 

  A compreensão dos diversos mecanismos fisiológicos do parto tem sido influenciada pela 

epigenética, campo em expansão da biomedicina que estuda as mudanças hereditárias na 

expressão genética. Tal campo do conhecimento investiga as alterações hereditárias na expressão 

gênica e considera que fatores ambientais que envolvem a gestação e o período pós-parto 

imediato têm influência sob o feto e sob o epigenoma neonatal (MOSHE, 2009; ODOM & 

TAYLOR, 2010). Pesquisas recentes consideram possível que o genoma fetal, durante o período 

intraparto, sofra remodelação epigenética com o objetivo de se preparar para a vida extrauterina. 

Sendo assim, considera-se que tanto o período pré-natal, quanto o período intraparto devam ser 

examinados a fim de reconhecer as alterações epigenéticas neonatais e maternas (MOSHE, 

2009). Neste contexto, a via de parto, particularmente a cesariana, possui relação com as taxas 
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crescentes de asma, eczema, diabetes tipo 1, bronquiolite infantil, esclerose múltipla e obesidade. 

Intervenções durante um trabalho de parto e/ou parto saudáveis podem alterar epigeneticamente 

a fisiologia destes processos, com efeitos negativos potenciais para a saúde de mulheres e RNs 

(POZHARNY et al., 2010; DAHLEN et al., 2013).  

 Deste modo, a proposta de novas práticas de cuidado ao cuidado ao recém-nascido avança 

no sentido de proteger o parto espontâneo e fisiológico. Tais práticas incluem a nova definição 

do termo gestacional, as vantagens do clampeamento tardio do cordão umbilical, o contato pele a 

pele com a mãe e o aleitamento materno a luz da primeira hora de vida (VENÂNCIO et al., 

2008; SPONG et al., 2011; ACOG, 2017; MOREIRA et al., 2014; ALMEIDA e GUINSBURG, 

2016; AGARWAL et al., 2016). Estas descobertas têm colocado em questionamento as práticas 

introduzidas na atenção ao RN que, assim como aquelas incorporadas ao cuidado materno, não 

foram avaliadas quanto à sua segurança e eficácia (MOREIRA et al., 2014). Lentamente, estas 

práticas têm sido incorporadas na atenção maternal brasileira, como nas Diretrizes Nacionais de 

Atenção ao Parto Normal, aprovadas em fevereiro de 2017 e cuja versão final aguarda 

divulgação (BRASIL, 2017). 

 As práticas rotineiras relacionadas à atenção ao RN no ambiente hospitalar incluem a 

separação imediata entre a mãe e o RN após o parto, de modo a facilitar a avaliação do bebê pelo 

profissional médico pediatra ou neonatologista. Além da necessária avaliação médica, 

procedimentos desnecessários como a aspiração de vias aéreas superiores e aspiração gástrica 

ainda são comuns na assistência ao RN saudável. No entanto, estas têm sido avaliadas como 

práticas inadequadas segundo as evidências atuais sobre o cuidado neonatal imediato 

(MOREIRA et al., 2014). Os recém-nascidos saudáveis, portanto, devem ser assistidos junto de 

suas mães e práticas prejudiciais a este que prejudicam este contato imediato deveriam ser 

evitadas (PERLMAN et al., 2010). 

          Dentre as práticas realizadas na rotina hospitalar, a instilação do colírio ocular com nitrato 

de prata ainda é um procedimento incluído nos cuidados padronizados do RN, porém, há 

necessidade da avaliação quanto à sua real necessidade e ao impacto que esta prática pode causar 

no vínculo entre a mulher e o RN no pós-parto imediato. De acordo com os achados de um 

estudo canadense, a profilaxia ocular não é eficaz na prevenção da conjuntivite por clamídia, 

bem como a aplicação de medicação nos olhos dos RNs pode resultar em irritação leve dos olhos 

e pode interferir na ligação entre  a mulher e o bebê. Meios mais eficazes para prevenir a 
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oftalmia neonatal incluem o rastreio de todas as mulheres grávidas para infecção por gonorreia e 

clamídia, e o tratamento e seguimento das pessoas infectadas (MOORE et al., 2015).  

 Neste contexto das práticas de assistência ao RN, observou-se que o teor de vitamina K 

contido no leite humano, bem como os estoques desta vitamina no organismo neonatal 

apresentam taxas reduzidas, sendo assim, a hemorragia do RN pela deficiência de vitamina K é 

um problema mundial. Em países como os EUA e o Canadá essa deficiência não é considerada 

um problema já que todos os RNs recebem a vitamina K profilática. No Reino Unido e na 

Irlanda pesquisas sobre a prática da profilaxia ampliaram a compreensão sobre as práticas 

informadas. Nestes países a profilaxia não é oferecida a todos os bebês ao nascimento e a 

deficiência da vitamina é rara, em contrapartida nos países em desenvolvimento em que muitos 

bebês não têm acesso à profilaxia, a hemorragia pela deficiência de vitamina K é causa comum 

de morte e prejuízos como a doença hemorrágica do recém-nascido (GREER, 2010). 

Práticas de humanização que consideram o parto como evento familiar e afetivo resultaram 

em políticas públicas e regulamentações, tais com: o Estatuto da Criança e do Adolescente, pela 

Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e também a nova normativa nacional sobre cuidado 

neonatal, a Portaria MS/GM n° 930, de 3 de setembro de 2012 que preveem, em todas as 

unidades neonatais brasileiras (públicas e privadas) o livre acesso de sua mãe e de seu pai ao 

recém-nascido, e a permanência de um deles ao seu lado, durante todo o tempo de internação, 

esteja ele em UTI Neonatal, UCI convencional ou UCI canguru (BRASIL, 2012).  

 

1.2.1 Atualização do conceito de termo gestacional  

Ao longo da história, o peso ao nascer e a idade gestacional (IG) foram identificados como 

importantes fatores relacionados à sobrevivência do recém-nascido. A IG consiste no tempo, em 

semanas, transcorrido desde a concepção até o nascimento. O peso fetal, por sua vez, reflete o 

desenvolvimento do feto e está associado às condições e hábitos de saúde maternos (WHO, 

2010). Há mais de cem anos, na primeira edição de um livro clássico para a Obstetrícia, 

Withworth Williams, assumia que não havia meios confiáveis para estimar a IG. No ano de 

1948, a Assembleia Mundial da Saúde propôs que seria considerada prematura a criança nascida 

com peso inferior a 2.500 g e/ou cuja IG estivesse abaixo das 38 semanas gestacionais 

completas. O Comitê de Especialistas em Saúde Materno-Infantil, em 1961, reconheceu a 

existência de diferença entre prematuridade e baixo peso ao nascer. Somente em 1970 foi 
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delineada uma classificação que estabeleceu limite entre os nascimentos pré-termo e a termo em 

37 semanas de gestação e esta parece ter sido a base para a definição atual de prematuridade 

(FLEISCHMAN, 2010).   

 De forma geral, em gestações saudáveis, o peso fetal aumenta à medida que a gravidez 

avança e o maior ganho de peso ocorre durante o terceiro trimestre de gestação (BRASIL, 1994; 

WHO, 2010). A duração média de uma gestação de feto único e vivo é de 40 semanas (280 dias), 

calculadas a partir do primeiro dia do último ciclo menstrual (data da última menstruação ou 

DUM). O parto a termo é definido como aquele entre a 37ª semana gestacional e a 41ª semana e 

6 dias de gestação. Consequentemente, o parto antes da 37ª semana gestacional é definido como 

pré-termo (ou prematuro) e aquele a partir de 42 semanas completas de gestação é classificado 

como pós-termo (WHO, 2010). 

 Tal classificação quanto à duração do período gestacional tem sido adotada desde 1970 em 

diretrizes clínicas para cuidados com o recém-nascido e com a gestante.  Deste modo um recém-

nascido com IG entre 37 e 41 semanas e 6 dias estaria menos sujeito a desconforto respiratório e 

outras morbidades (SPONG et al., 2011). Devido à necessidade de compreender as condições de 

saúde neonatais e promover melhores resultados ao nascimento, estudos de base populacional 

identificaram que havia diferenças nos desfechos neonatais nos nascimentos ocorridos entre 37 e 

38 semanas e 6 dias e aqueles nascidos entre 39 semanas completas e 41 semanas e 6 dias 

(WETTA e TITA, 2012).  Desta forma, os resultados associados ao termo precoce apresentaram 

risco elevado de admissões em UTI neonatal (7,68%) e morbidades respiratórias (3,76%), 

quando comparados aos nascidos no termo gestacional pleno (4,56%; 2,49%, respectivamente). 

Estes achados apresentam, portanto, que os nascimentos ocorridos antes da 39ª semana de 

gestação estariam associados a piores desfechos neonatais, bem como a maior mortalidade 

neonatal (BROWN et al., 2014).      

A partir dos achados científicos mencionados e diante da necessidade de descrever com mais 

precisão os nascimentos ocorridos em IG’s iguais ou superiores a 37 semanas completas de 

gestação, a partir de 2013, uma nova classificação do termo gestacional foi adotada pelo Colégio 

Americano de Ginecologistas e Obstetras (The American College of Obstetricians and 

Gynecologists - ACOG). Tal iniciativa ocorreu em virtude do aumento dos desfechos neonatais 

observados, especialmente relacionados às morbidades respiratórias, entre os recém-nascidos a 

termo (ACOG, 2013). O termo gestacional foi então categorizado como “termo gestacional 

precoce” (37 semanas completas até 38 semanas e 6 dias de gestação), “termo gestacional pleno” 



 
 

25 
 

(39 semanas completas a 40 semanas e 6 dias de gestação) e como “termo gestacional tardio” (41 

semanas completas a 41 semanas e 6 dias de gestação) e a definição do nascimento após 42 

semanas completas de gestação manteve a denominação de pós-termo (FLEISCHMAN et al., 

2010; SPONG et al., 2011) (Quadro 1 e Quadro 2). 

 

 

Quadro 1 - Definição da idade gestacional     Quadro 2 – Proposta de classificação do termo gestacional            

               

Descrição  

Idade gestacional 

(semanas) 

Pré-termo < 37  

Termo 37 0/7 - 41 6/7 

Pós-termo ≥ 42 
Fonte: WHO, 2010 

Descrição  

Idade gestacional 

(semanas) 

Pré-termo < 37 

Termo 37 0/7 - 41 6/7 

 Termo precoce 37 0/7 - 38 6/7 

  Termo pleno 39 0/7 - 40 6/7 

  Termo tardio 41 0/7 - 41 6/7 

Pós-termo ≥ 42 
 

                                                                              Fonte: ACOG, 2013  

 

O período entre três semanas antes e duas semanas após a data estimada para o parto foi 

considerado como “termo gestacional”, em virtude de os RNs durante este intervalo 

apresentarem desfechos de saúde uniformes e positivos (ACOG, 2013). Para estimar a idade 

gestacional, os métodos disponíveis são a ultrassonografia e a DUM (data da última 

menstruação). A ultrassonografia realizada no intervalo de 10 a 13 semanas e seis dias de 

gestação é considerada o método mais preciso para estimar a IG, se, de acordo com o National 

Institute for Health Care and Excellence (NICE/NHS/UK), tendo em vista que a variação na taxa 

de crescimento fetal é muito pequena neste período. A ultrassonografia obstétrica, portanto, tem 

sido utilizada para determinar a IG do feto de maneira precisa (ACOG, 2014). Por outro lado, a 

OMS recomenda que o método utilizado seja a DUM, pois apresenta elevada acessibilidade e 

baixo custo (NICE, 2008; PEREIRA et al., 2014). Diante da importância da idade gestacional ao 

nascimento, nos últimos anos têm sido publicados estudos que mostram que as chances de o bebê 

nascer saudável aumentam de forma significativa a cada semana a mais de gestação. Deste 

modo, pode se observar que as últimas semanas de gestação permitem maior ganho de peso, 

maturidade cerebral e pulmonar (ACOG, 2013). 
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Tendo em vista a variação da duração da gestação humana e os métodos utilizados para 

estimá-la, o momento ideal para o início espontâneo do trabalho de parto torna-se de difícil 

predição (BUCKLEY, 2015). Ainda que componentes bioquímicos e seus percursos no meio 

intracelular sejam sugeridos como mediadores do processo que inicia o trabalho de parto, os 

fatores responsáveis pelo início do processo ainda são desconhecidos. O estresse oxidativo 

induzido pelo envelhecimento do córion amniótico associa-se ao parto de termo e os sinais fetais 

que iniciam o parto espontâneo surgem a partir do amadurecimento das células fetais que 

caracterizam o processo fisiológico ao longo da gestação de termo (POLETTINI et al., 2015). 

Evidências de que o feto regula o momento do seu nascimento sugerem a existência de proteínas 

que aumentam a produção de surfactante, produzido pelas células pneumócito-2 nos pulmões 

fetais somente antes do nascimento. Essa substância, que contribui apara tornar os pulmões 

maduros, é essencial para a respiração do bebê no ambiente extrauterino (GAO et al., 2015). A 

ativação inflamatória mediada pelos hormônios maternos e fetais atua na produção de 

prostaglandinas que agem na contratilidade miometrial e os fatores mecânicos como a distensão 

do útero e o rompimento da membrana amniótica contribuem para o início do trabalho de parto 

(POLETTINI et al., 2015). 

        Recentemente tem sido observado um aumento nas taxas de nascimentos prematuros entre 

os países de renda média e alta, o que representa um aumento dos custos para os sistemas de 

saúde e dos danos neonatais (CHANG et al., 2013; LOFTIN et al., 2010; RAJU et al., 2006). O 

Brasil, por sua vez, está entre os 10 países que mais contribuem com o aumento da 

prematuridade no mundo, segundo a OMS (BLENCOWE et al., 2013). Diante desta realidade, 

em 2005, o termo “pré-termo tardio” foi sugerido pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e 

Desenvolvimento Humano dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) e corresponde aos 

nascimentos ocorridos entre 34 semanas gestacionais completas e 36 semanas e 6 dias de 

gestacão (RAJU et al., 2006). No contexto mundial, o aumento da prematuridade se dá 

principalmente pelo aumento dos nascimentos no período caracterizado como pré-termo tardio 

que, por sua vez se relacionam ao aumento das intervenções obstétricas como as induções do 

trabalho de parto e as cesarianas anteparto (SPONG et al., 2011; MORISAKI et al., 2014). 

 Achados de um estudo brasileiro evidenciaram que 75% dos bebês prematuros 

nasceram no período pré-termo tardio e destes, cerca de 40% foram provocados (ou induzidos)  

pelo profissional de saúde.  
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Neste estudo, observou-se que muitas das indicações para a antecipação dos nascimentos não 

possuem justificativa científica.  

Diante desse panorama, a promoção de nascimentos saudáveis depende da implantação de 

políticas com incentivos à adoção de novos modelos de assistência ao parto e nascimento no 

Brasil, bem como medidas voltadas ao cuidado pré-natal de gestações de alto risco e indicação 

adequada do momento oportuno para o nascimento (LEAL et al., 2016). 

 

1.2.2 Contato pele a pele e clampeamento tardio do cordão umbilical  

 Práticas simples e baratas como o estímulo ao contato pele a pele e o clampeamento 

tardio do cordão umbilical além de permitirem benefício imediato ao bebê após o nascimento, 

podem ter impacto em longo prazo na nutrição e saúde materno-infantil. Essas práticas, 

possivelmente, afetam o desenvolvimento infantil muito além do período neonatal (BRASIL, 

2011). 

 Recomenda-se que os RNs com boa vitalidade permaneçam em contato com a mãe 

logo após o nascimento e não somente enrolados ou vestidos ou colocados em berços comuns ou 

sob fonte de calor radiante. O contato pele a pele, no qual o RN é colocado nu sobre o peito 

também nu da mãe ao nascer ou minutos após o nascimento, proporciona a estabilização do 

lactente durante a transição para a vida extrauterina. Desta forma, há a estabilidade do sistema 

cardiorrespiratório, dos níveis de saturação de oxigênio, bem como dos níveis de glicemia capilar 

e da temperatura corporal do neonato (MOORE et al., 2016). Tal contato imediatamente após o 

nascimento permite o estabelecimento do aleitamento materno na primeira hora e garante o 

sucesso da amamentação e desfechos positivos durante o desenvolvimento infantil (BRASIL, 

2011; MOORE et al., 2016). O contato pele a pele é estimulado após o parto vaginal, mas 

também deve ser encorajado após os partos pela operação cesariana, pois aumenta as taxas de 

aleitamento materno, reduz o tempo até a primeira mamada após o nascimento e reduz a 

complementação da alimentação do RN com fórmula (STEVENS et al., 2014). 

Outra prática recomendada pela Academia Americana de Pediatria (AAP) consiste no 

clampeamento tardio do cordão umbilical tanto aos RNs prematuros, quanto aos de termo 

gestacional que apresentarem boa vitalidade ao nascimento. Tal prática reduz o risco de anemia, 

melhora as concentrações de ferro na circulação do neonato e reduz a necessidade de transfusão 

sanguínea no período neonatal. Estima-se que aguardar 3 minutos após nascimento para realizar 
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o pinçamento do cordão umbilical permite uma transferência de volume de sangue suplementar 

da placenta para o RN de 15-35 mL por quilo de peso corporal do RN. Por meio dessa transfusão 

placentária, é possível que haja um aumento de hemoglobina e hematócrito no período neonatal 

imediato (VENÂNCIO et al., 2008; BRASIL, 2011; APA/AHA, 2015; AGARWAL et al., 

2016). 

Os benefícios neonatais associados ao aumento da transfusão placentária incluem os 

níveis superiores de hemoglobina, estoques adicionais de ferro e menor incidência de anemia na 

infância tardia, maior fluxo de glóbulos vermelhos que possui papel vital para o funcionamento 

dos órgãos, melhor adaptação cardiovascular e aumento da duração do aleitamento materno 

(MCDONALD et al., 2014). Os níveis de ferro no organismo infantil são fortemente 

influenciados pelo volume corpóreo total de ferro ao nascimento. Sendo assim, práticas 

obstétricas, particularmente o momento em que é realizado o clampeamento do cordão umbilical, 

podem ter impacto no volume de sangue transferido da placenta para o recém-nascido e 

consequentemente o volume total de ferro (VENÂNCIO et al., 2008). 

 

1.2.3 Alojamento conjunto, amamentação e serviços de atenção materna no período pós-

parto  

Até o início do século, o parto e o nascimento eram de domínio feminino e ocorriam em 

ambiente domiciliar. Após a ascensão dos hospitais, as mulheres buscavam esse ambiente para 

darem a luz e por meio desse deslocamento do local do parto, houve o distanciamento entre a 

mulher e seu RN que, era mantido nos berçários, a fim de evitar possíveis infecções e para 

facilitar o cuidado pela equipe de saúde (UNGERER, 1996; CONE, 1985). Esta separação entre 

mãe e filho influenciou de forma negativa o cuidado materno e criação de vínculo afetivo entre a 

mulher e o RN. Ao final da década de 40, uma das formas para superar tal dificuldade foi a 

criação do alojamento conjunto mãe-filho. Tal iniciativa permitia que ambos permanecessem 

juntos do nascimento até a alta hospitalar. No entanto, apesar dos benefícios evidentes, esta 

prática foi extinta e só voltou a ser incorporada à rotina hospitalar na década de 70, em que se 

observavam altas taxas de desmame, por meio do apoio da OMS e UNICEF (UNGERER & 

MIRANDA, 1999). 

Deste modo, com base nas diretrizes instituídas para a organização da atenção integral e 

humanizada à mulher e ao RN, foi estabelecido que o Alojamento Conjunto “é o local em que a 
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mulher e o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanecem juntos, em tempo integral, 

até a alta”. Esta iniciativa possibilita a atenção integral à saúde da mulher, do recém-nascido e da 

família por meio de ações assistenciais, educativas e de incentivo ao aleitamento materno por 

parte do serviço de saúde. (BRASIL, 1993; 2008).  

Com o objetivo de ampliar a adesão às novas práticas de assistência neonatal e melhorar os 

indicadores de saúde infantil, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) criaram o programa intitulado Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC). Desde o lançamento do programa em 1990, mais de 20.000 instituições foram 

certificadas como hospitais amigos da criança. O IHAC tem como objetivo aumentar as taxas de 

início do aleitamento precoce, bem como garantir sua promoção, proteção e suporte. Para que as 

instituições recebam a certificação de hospital amigo da criança, os 10 passos para o sucesso do 

aleitamento materno devem ser seguidos a fim de que o objetivo do programa seja alcançado 

(MUNN et al., 2016; WIECZOREK et al., 2016; PÉREZ-ESCAMILLA et al., 2016). O 

aleitamento materno está associado a menores riscos neonatais de inflamações de ouvido, 

dermatites, gastroenterites, infecções graves do trato respiratório inferior, asma, diabetes dos 

tipos 1 e 2, leucemia infantil, síndrome da morte súbita, enterocolite necrozante e obesidade 

infantil. Para as mulheres que amamentam, os benefícios incluem a redução dos riscos de 

cânceres de mama e de ovário (PÉREZ-ESCAMILLA et al., 2016).  

Em consonância com a IHAC e para atender aos direitos das mulheres, a Iniciativa 

Hospital Amigo da Mulher e da Criança foi criada com o objetivo de melhorar a qualidade da 

assistência e reduzir a morbimortalidade materna e neonatal. Esta iniciativa inclui declarações 

sobre o parto respeitoso e sobre os direitos das mulheres em idade fértil. A implantação de 

iniciativas como essa pode resultar em políticas que promovam mudanças imediatas no cenário 

na assistência materno-infantil de países de alta e baixa renda devido o baixo custo para a 

implementação de suas medidas (FIGO/ICM/WRA/IPA/WHO, 2015; MILLER e LALONDE, 

2015). Desta maneira, a instituição hospitalar que pleitear o credenciamento como Hospital 

Amigo da Criança deverá atender ao Critério Global Cuidado Amigo da Mulher que requer as 

seguintes práticas:  

1. Garantir às mulheres, um acompanhante de livre escolha para oferecer apoio físico e/ou 

emocional durante o pré-parto, parto e pós-parto, se desejarem; 

2. Ofertar, às mulheres, líquidos e alimentos leves durante o trabalho de parto; 
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3. Incentivar as mulheres a andar e a se movimentar durante o trabalho de parto, se 

desejarem, e a adotar posições de sua escolha durante o parto, a não ser que existam 

restrições médicas e isso seja explicado a mulher, adaptando condições para tal; 

4. Garantir às mulheres, ambiente tranquilo e acolhedor, com privacidade e iluminação 

suave; 

5. Disponibilizar métodos não farmacológicos de alívio da dor, tais como, banheira ou 

chuveiro, massageadores/massagens, bola de pilates (bola de trabalho de parto), 

compressas quentes e frias, técnicas que devem ser de conhecimento da parturiente, 

informações essas, orientadas à mulher durante o pré-natal. 

6. Assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos, tais como rupturas de 

membranas, episiotomias, aceleração ou indução do parto, partos instrumentais ou 

cesarianas, a menos que necessárias em virtude de complicações, e, que em caso de 

necessidade, isso seja explicado à mulher; 

7. Caso o hospital tenha em suas rotinas a presença de doula comunitária/voluntária, 

autorizar a presença e permitir o apoio à mulher, de forma continua, se for a vontade dela 

(UNICEF, 2014) 

       Estas medidas têm como objetivo melhorar a qualidade da atenção durante o parto. Além das 

deficiências observadas na atenção pré-natal e no parto, há uma falta de serviços que 

proporcionem apoio à mulher no período pós-parto. Se por um lado, existem políticas públicas 

de incentivo ao aleitamento materno e do estabelecimento do vínculo entre mulher e RN, por 

outro lado, observa-se a falta de serviços que formem uma rede de apoio à mulher no pós-parto 

após a alta hospitalar, a despeito das taxas elevadas de mulheres que apresentam sintomas 

relacionados à depressão pós-parto (THEME FILHA et al., 2016). A prevalência de depressão 

pós-parto durante os primeiros meses após o nascimento é alta entre as mulheres brasileiras, 

acometendo 1 em cada 4 mulheres (26,3%). Os fatores socioeconômicos, individuais, 

relacionados à etnia e obstétricos apresentaram possível associação com a depressão segundo um 

estudo realizado com os dados do Inquérito Nascer no Brasil. Não há comprovação científica 

quanto aos efeitos da assistência obstétrica sobre as taxas de depressão pós-parto, mas há 

evidências de que o apoio à mulher durante o trabalho de parto e parto e o cuidado pautado em 

práticas sem intervenções desnecessárias reduz o impacto de complicações potencialmente 

traumáticas durante o nascimento (THEME FILHA et al., 2016; FORD e AYERS, 2011, 2009). 
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1.3 DA GESTAÇÃO AO PARTO: O IMPACTO SOBRE OS DESFECHOS 

NEONATAIS 

A saúde neonatal deve ser entendida sobre diversos espectros relacionados à saúde 

materna. Nesse sentido, a qualidade do atendimento dispensado à mulher durante o período pré-

natal possui fundamental importância nas condições de desenvolvimento fetal, que irão 

influenciar diretamente nos fatores relacionados às condições do bebê ao nascimento. O 

acompanhamento durante a gestação permite a identificação e o tratamento precoces de 

comorbidades que podem adicionar riscos à saúde materna, bem como aumentar os riscos de 

desfechos neonatais desfavoráveis (CARROLI et al., 2001; BARROS et al., 2010; VIELLAS et 

al., 2014; GOUDARD et al., 2016). 

 Desta forma, durante o pré-natal a mulher tem a possibilidade de receber informações que 

abrangem desde hábitos alimentares adequados à preparação para o parto. Neste processo é 

possível que a mulher se aproprie desta fase da vida reprodutiva por meio de informações e 

orientações que poderão proporcionar uma experiência pautada no empoderamento das questões 

que envolvem a própria saúde, o próprio corpo e, principalmente o desenvolvimento fetal. O 

acompanhamento realizado neste período pode agir como uma ferramenta de mudança social no 

âmbito da saúde, pois permite o acompanhamento da saúde materna, fetal e neonatal em sua 

integralidade. Diante deste cenário, a atuação de profissionais Obstetrizes e Enfermeiras (os) 

Obstetras na saúde básica pode ampliar a qualidade da assistência pré-natal por meio de ações 

educativas, identificação precoce de riscos e preparação para o parto (SANDALL et al., 2010; 

PRIMO et al., 2015). 

A partir da necessidade da inclusão de boas práticas na Obstetrícia, redução das 

intervenções desnecessárias e diminuição da mortalidade materna e neonatal, a OMS e a 

UNICEF recomendam maior liderança e envolvimento das(os) Obstetrizes e Enfermeiras(os) 

Obstetras na assistência ao trabalho de parto e parto vaginal (WHO, 2013; UNICEF/ICM/WHO, 

2014; RENFREW et al., 2014; VAN LERBERGHE et al. 2014; VAN DER KOOY et al., 2016). 

Neste sentido, a participação destes profissionais em equipes multidisciplinares de atenção ao 

parto tem um impacto positivo nos desfechos maternos e neonatais, inclusive na redução da taxa 

de cesarianas (VAN LERBERGHE et al. 2014). Portanto, a visibilidade e a valorização do 

cuidado liderado por Obstetrizes e Enfermeiras (os) Obstetras, na assistência aos partos vaginais, 

se fortalecem na vigência de um modelo de atenção à saúde com foco em políticas de 
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humanização e respeito à autonomia da mulher no trabalho de parto e nascimento (GAMA et al., 

2016). 

 No Brasil, a cobertura do acompanhamento pré-natal é quase universal em todas as 

regiões do país. No entanto, a adequação da assistência a padrões de qualidade é baixa, tendo em 

vista o início tardio do acompanhamento e na ausência do estabelecimento de vínculos entre o 

pré-natal e o local do parto e a falta de ações educativas e preventivas. Neste sentido, a 

mortalidade infantil, assim como a mortalidade neonatal permitem avaliar a qualidade de vida de 

uma população, o nível de desenvolvimento e o acesso aos serviços de saúde (BASSO et al., 

2012; VIELLAS et al., 2014; GOUDARD et al., 2016). 

 A melhoria do serviço de saúde poderá proporcionar ao neonato melhores condições ao 

nascimento e a transição metabólica e neurológica adequadas para a vida extrauterina. A 

ocorrência de doenças durante o período gestacional aumenta o risco para desfechos 

desfavoráveis tanto maternos quanto fetais e neonatais. Quanto às complicações obstétricas, as 

síndromes hipertensivas, as infecções e a amniorrexe prematura estão associadas a desfechos 

gestacionais desfavoráveis como nascimentos prematuros, baixo peso e quadros infecciosos 

como infecção puerperal e ocorrência de infecções geniturinárias. Os desfechos neonatais 

desfavoráveis podem estar associados a situações de risco gestacional cuja identificação e 

tratamento não ocorreram em tempo oportuno (ZETTERSTROM et al., 2005; LAGES et al., 

2014; BROEKHUIJSEN et al., 2015). 

 A assistência de qualidade prestada durante a gestação pode reduzir possíveis danos 

maternos e neonatais. Neste contexto, a assistência à mulher no trabalho de parto e parto também 

representa fator importante na redução de complicações que podem ocorrer durante esse 

processo. A assistência ao parto no Brasil é reconhecida como extremamente intervencionista, 

que caracteriza uma assistência agressiva ao parto, por meio do uso rotineiro da ocitocina para 

acelerar o trabalho de parto, amniotomia, manobra de Kristeller, episiotomia e cesariana. As 

práticas adotadas no atendimento ao trabalho de parto e parto impactam diretamente os 

desfechos neonatais, tendo em vista que a realização de intervenções desnecessárias e sem 

indicação clínica pioram as condições de vitalidade do bebê ao nascimento (WHO, 1996; LEAL 

et al., 2014). 

 É preciso considerar a existência dos efeitos em cascata que costumam ocorrer na 

assistência e que são frequentes na assistência ao trabalho de parto e parto no ambiente 
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hospitalar. O termo “cascata” na biologia se refere a um processo que uma vez iniciado e após o 

cumprimento de etapas, apresenta o seu efeito final. Na assistência ao parto, a partir do momento 

da internação, a parturiente é, por vezes, submetida a diversas intervenções que, podem resultar 

em um parto cirúrgico a fim de minimizar as complicações ocasionadas por tais ações (MOLD e 

STEIN, 1986). Neste contexto, observa-se que o Brasil tem sido o líder mundial na assistência 

agressiva ao parto, como ilustrado pelo crescente aumento das taxas de cesariana (DOWNE, 

2014). 

 

1.4 A EPIDEMIA DE CESARIANAS: O IMPACTO SOBRE A IDADE 

GESTACIONAL E SOBRE OS DESFECHOS NEONATAIS 

Nas últimas décadas, o Brasil vivenciou uma mudança no padrão de nascimento. Desta 

forma, as operações cesarianas tornaram-se o modo de nascimento mais comum, com 56,7% de 

todos os nascimentos ocorridos no país, sendo que destes 85% ocorreram nos serviços privados e 

40% nos serviços públicos de saúde (BRASIL, 2016). É importante ressaltar que, quando 

realizada sob indicações clínicas, a cesariana é uma cirurgia segura e essencial para a saúde 

materna e infantil. Entretanto, quando realizada sem justificativas pode adicionar riscos 

desnecessários sem que haja um benefício claro (BRASIL, 2016). Estudos recentes da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) sugerem que taxas populacionais de operação cesariana 

superiores a 10% não contribuem para a redução da mortalidade materna, perinatal ou neonatal 

(WHO, 2015). 

A idade gestacional ao nascimento, por sua vez, é o principal preditor da saúde neonatal, 

tendo em vista que a duração da gestação impacta diretamente na condição de vida ao 

nascimento e na adaptação ao meio extrauterino. Deste modo, observa-se que os bebês nascidos 

entre 39 semanas completas e 41 semanas e 6 dias apresentam melhores desfechos de saúde, 

quando comparados aos nascidos entre a 37º semana completa e a 38º semana e 6 dias de 

gestação. Neste sentido, observa-se uma redução da idade gestacional nas últimas décadas, o que 

caracteriza o desvio à esquerda da IG (DEIG), há, portanto, na atualidade, cada vez mais 

nascimentos antes que o termo pleno seja alcançado (DINIZ et al., 2016). Este fenômeno tem 

sido observado no cenário mundial, porém, no Brasil atinge com maior intensidade as mulheres 

de classes sociais mais favorecidas, principalmente as usuárias do serviço privado, no qual 

predominam as cesarianas eletivas. Diante deste contexto, as mulheres mais ricas tendem a ter 
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bebês com IG pelo menos uma semana menor do que o restante da população (DINIZ et al., 

2012; LEAL et al., 2014; DINIZ et al., 2016).  

Visto que o início espontâneo do trabalho de parto é imprevisível e pode ser inconveniente 

para profissionais e serviços de saúde (principalmente serviços de saúde privados e vinculados a 

seguros de saúde), a cesariana tem se apresentado como alternativa para delimitar uma data 

precisa para o nascimento. No entanto, diversas consequências têm se associado a esta cirurgia. 

Durante o período neonatal a morbidade respiratória entre as crianças nascidas no termo 

gestacional precoce tem aumentado se comparada às nascidas no termo pleno, mas em longo 

prazo as morbidades respiratórias ainda não foram comprovadas. Um estudo realizado na 

Inglaterra e no País de Gales apontou que 1/4 de todas as cesarianas aconteceram entre 37 e 38 

semanas de gestação tendo sido responsáveis por 1/3 de todos os nascimentos no termo 

gestacional precoce. Nestes países, portanto, 19% dos nascimentos ocorreram entre a 37
a 
e a 38

a 

semana no ano de 2012 (EDWARDS et al., 2015). Na Índia, 30 a 40% das cesarianas são 

eletivas e destas, 40% ocorreram antes de 39 semanas, segundo um estudo cujo objetivo foi 

verificar a incidência de cesarianas eletivas no termo gestacional e correlacionar esta cirurgia 

com desfechos neonatais nas diferentes idades gestacionais (RAZAK et al., 2015). 

Há uma preocupação com o aumento global nas taxas de cesarianas. Tal aumento 

apresenta-se acentuado principalmente em países da América Latina, entretanto, tem se 

observado que a Ásia, cujas taxas são consideradas baixas, tem experimentado um aumento 

significativo (BELIZÁN et al., 1999; BETRÁN et al, 2007; LUMBIGANON et al., 2010). Em 

um estudo realizado na China foi observado um aumento de 18 para 39% nas taxas de cesárea no 

período entre 1990 e 2002. O rápido aumento nas taxas de partos operatórios foi observado tanto 

para as mulheres urbanas quanto para aquelas que vivem em regiões rurais, tendo em vista que 

no ano de 2008, 64,1% das mulheres que vivem na cidade e 11,3% das mulheres que vivem no 

meio rural foram submetidas a cesarianas (TANG et al., 2006; KLEMETTI et al., 2010). No 

México observou-se nas últimas décadas um aumento da medicalização da gestação e do parto. 

Sendo assim, as inovações tecnológicas têm contribuído para a redução das taxas de mortalidade 

perinatal e materna, mas por outro lado esta tendência tem sido acompanhada pelo aumento nas 

taxas dos nascimentos por cesariana (BELIZÁN et al., 1999; GONZALEZ et al., 2001; 

HEREDIA-PI et al., 2014).  

Um estudo realizado nos Estados Unidos da América (EUA) coletou dados de forma 

prospectiva sobre todas as mulheres que se submeteram ao parto planejado nos 27 hospitais 
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administrados pelo sistema de saúde americano. Neste estudo, o parto planejado foi considerado 

como aquele que ocorreu com 37 semanas completas ou mais de gestação, na ausência de 

trabalho de parto espontâneo e de ruptura espontânea das membranas ovulares. Observou-se que 

entre os nascidos por meio de cesárea eletiva (cirurgia agendada previamente), entre 37 e 39 

semanas de gestação, 8% foram admitidos em UTI’s neonatais e a média de dias de internação 

foi de 4,5 dias, o que sugere a existência de associação entre desfechos neonatais negativos e a 

cesariana eletiva. A taxa de cesariana para as mulheres que se submeteram à indução do trabalho 

de parto não foi influenciada pela IG, mas foi altamente influenciada pela dilatação cervical na 

internação e pela paridade materna. Pode-se presumir, portanto, que além da existência de 

nascimentos com “hora marcada”, o momento da internação da mulher no serviço é determinante 

para a via de parto e para os possíveis desfechos maternos e neonatais (CLARK et al., 2009). 

Os achados de CLARK et al (2009) apontaram que as complicações neonatais em curto 

prazo responsáveis pelas admissões em UTI’s são em sua maioria de origem respiratória. Os 

vieses quanto à classificação da IG no nascimento levam a uma subestimação na frequência e nas 

taxas de complicações neonatais associadas com o parto eletivo de termo. Os bebês nascidos 

com 37 semanas completas de gestação são mais susceptíveis a morbidades do que aqueles 

nascidos de 37 semanas e 6 dias, no entanto, ambos são categorizados como sendo recém-

nascidos de 37 semanas, sendo, portanto, de termo.  Por esse motivo o ACOG afirma, há duas 

décadas, que os nascimentos eletivos não devem ocorrer antes da 39
a 
semana de gestação. 

Uma coorte americana concluiu que bebês nascidos entre a 36
 a
 e a 38

 a
 semana apresentam 

mais desfechos neonatais desfavoráveis do que aqueles nascidos entre 39 e 40 semanas de 

gestação. Tal constatação se deu por meio do exame do líquido amniótico em RNs com idade 

gestacional entre 36 e 40 semanas. Os resultados adversos encontrados foram: problemas 

respiratórios, hipoglicemia, necessidade de tratamento devido hiperbilirrubinemia, enterocolite 

necrozante, encefalopatia hipóxico-isquêmica, leucomalácia periventricular, sepse e morte 

(BATES et al., 2010). 

Os resultados de um estudo realizado por TITA et al (2012) mostram que apesar das 

recomendações quanto ao momento ideal para o nascimento, não foi encontrada diferença 

significativa entre os desfechos neonatais entre a 39
a 
e a 41

a 
semanas de gestação, segundo tipo 

de trabalho de parto (espontâneo e induzido). As porcentagens para os resultados adversos 

neonatais segundo trabalho de parto espontâneo foram 4,5; 5,4 e 6,3% para 39, 40 e 41 semanas 
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de gestação, respectivamente e para o parto induzido os valores foram de 4,3; 6,0 e 6,6% para a 

mesma faixa gestacional (TITA et al., 2012). 

Em contrapartida, a análise para a via de parto, encontrou porcentagens mais altas de 

resultados adversos neonatais para os nascidos de cesariana, se comparados ao parto vaginal. Um 

terço das mulheres permanece gestante até a 39
a 
semana, é importante considerar a antecipação 

do nascimento como uma questão de saúde pública, pois a indução do trabalho de parto não deve 

ocorrer antes de 41 semanas em gestações de risco habitual, ou seja, na ausência de condições de 

risco para a gestante e/ou para o feto (ROBINSON et al., 2010; OSHIRO et al., 2010). 

Desta forma, torna-se fundamental a qualificação da atenção à mulher gestante, a fim de 

garantir que a decisão pela via de parto considere os ganhos em saúde e seus possíveis riscos, de 

forma claramente informada e compartilhada entre a mulher e a equipe prestadora de serviços em 

saúde (BRASIL, 2016). Diante deste contexto, por iniciativa do Ministério da Saúde com a 

participação de um grupo consultivo, foram elaboradas as Diretrizes para a operação cesariana 

no Brasil. Estas Diretrizes tiveram como finalidades principais avaliar e sintetizar a informação 

científica em relação às práticas comuns relativas à operação cesariana programada, de modo a 

fornecer subsídios e orientação a todos os envolvidos no cuidado, no intuito de promover e 

proteger a saúde e o bem-estar da mulher e da criança (BRASIL, 2016). 

A qualidade da assistência profissional prestada à mulher durante o parto e nascimento 

influencia as condições de saúde dos recém-nascidos. Deste modo, a morbimortalidade neonatal 

precoce compõe um importante problema de saúde pública. É necessário, portanto, aprofundar as 

discussões sobre a assistência ao parto e nascimento e ampliar a compreensão acerca do impacto 

de suas práticas sobre a mortalidade neonatal. Neste contexto, este estudo se propõe a investigar 

fatores sociodemográficos, organizacionais, clínicos maternos e assistenciais relacionados aos 

desfechos neonatais desfavoráveis entre recém-nascidos de termo de mulheres que participaram 

da pesquisa Nascer no Brasil na Região Sudeste do país. 
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2 OBJETIVOS 

 Estimar a frequência de desfechos neonatais desfavoráveis entre recém-nascidos de termo 

da região Sudeste do país a partir dos dados da pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito 

Nacional sobre Parto e Nascimento”. 

 Analisar a associação entre os fatores sociodemográficos, organizacionais, clínicos e 

assistenciais e desfechos neonatais desfavoráveis entre recém-nascidos de termo da 

região Sudeste do país a partir dos dados da pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito 

Nacional sobre Parto e Nascimento”. 

 

3 MÉTODO 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo transversal conduzido por meio de análise secundária dos dados da 

pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento” (NNB). Detalhes 

nacionais sobre a coleta de dados (LEAL et al., 2012) e a amostragem (VASCONCELLOS et 

al., 2014) foram descritos em outras publicações. 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 Foram utilizados os dados do Inquérito NNB referentes aos recém-nascidos da região 

Sudeste do Brasil. 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 A população do inquérito NNB corresponde ao conjunto de puérperas que tiveram filhos 

nascidos vivos em 2011 em hospitais com 500 ou mais nascidos vivos em 2007, segundo o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

 A seleção dos participantes foi realizada em três estágios. No primeiro estágio, os hospitais 

foram selecionados com probabilidade proporcional ao tamanho, definido pelo número de 

nascidos vivos em 2007 no hospital segundo o SINASC.  Os hospitais com mais de 500 partos 

por ano e 13 nascimentos por dia, em média, foram incluídos na amostra e tratados com estratos 

de seleção para a seleção de dias de pesquisa e puérperas. Para os estratos com cinco ou menos 
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hospitais, foi realizado um censo e cada hospital foi também tratado como estrato de seleção para 

os estratos subsequentes de amostragem. 

 No segundo estágio, foi utilizado o método de amostragem inversa para selecionar tantos 

dias de pesquisa quantos fossem necessários para alcançar 90 puérperas entrevistadas no hospital 

(a descrição do tamanho da amostra está contida no tópico a seguir). A seleção das puérperas foi 

realizada no terceiro estágio e o número das participantes a serem selecionadas por dia e por 

hospital dependeu do número de nascidos vivos e dos números de turnos de pesquisa e de 

entrevistadores por hospital e dia.  

 Os números de turnos e dias da pesquisa foram definidos a partir do número médio de 

nascidos vivos por hospital em 2007 e foram definidas quatro combinações: (1) um entrevistador 

e um turno para quatro entrevistas no dia; (2) um entrevistador e dois turnos para seis entrevistas 

no dia; (3) dois entrevistadores e um turno para oito entrevistas no dia; e (4) dois entrevistadores 

e dois turnos para 12 entrevistas no dia. Foram preparadas tabelas com os números de ordem das 

puérperas a serem entrevistadas para assegurar a seleção aleatória, portanto, o número de ordem 

da puérpera foi definido pela ordem de entrada no hospital. 

 Em cada um dos 266 hospitais amostrados foram entrevistadas 90 puérperas, totalizando 

23.940 indivíduos. Ao final, 1.403 hospitais de 3.961 existentes no Brasil em 2007 foram 

elegíveis para o estudo, o que representou 2.228.534 (77.1%) do total de 2.891.328 nascidos 

vivos naquele ano (VASCONCELLOS et al., 2014). Na presente pesquisa, foram utilizados os 

dados dos recém-nascidos da Região Sudeste do Brasil e de suas mães.  

 

 Os critérios de inclusão das mulheres no inquérito NNB foram: 

 hospitais que tiveram um número igual ou superior a 500 partos no ano de 2007, segundo 

Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

 puérperas cujos recém-nascidos estiveram vivos, independentemente do peso e da idade 

gestacional ao nascer; 

 puérperas cujos natimortos apresentaram peso maior ou igual a 500 gramas e/ou idade 

gestacional maior ou igual a 22 semanas. 

 

Os critérios de exclusão adotados pelo inquérito NNB foram aplicados a mulheres que: 

 pariram no domicílio; 
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 apresentaram alguma doença mental grave; 

 não compreendiam o idioma Português; 

 eram deficientes auditivas; 

 tiveram direito ao aborto assegurado pela justiça (LEAL et al., 2012) 

 

No presente estudo, foram incluídos somente os recém-nascidos da região Sudeste do 

Brasil. Os critérios de exclusão do presente estudo foram os seguintes: recém-nascido prematuro 

(com idade gestacional inferior a 37 semanas), recém-nascido de gestação gemelar e recém-

nascido com malformações.  

 

3.4 TAMANHO DA AMOSTRA 

 O desenho da amostra nacional foi calculado de modo probabilístico e realizado em dois 

estágios. O primeiro estágio correspondeu aos estabelecimentos de saúde e o segundo estágio 

correspondeu às puérperas e seus recém-nascidos.  

A amostra foi estratificada em macrorregiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul ou Centro-

Oeste), tipo de município (capital ou demais cidades) e de financiamento da unidade de saúde 

(público, privado ou misto). Financiamento misto foi definido como aquele utilizado pelos 

hospitais cadastrados como privados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (SCNES) e que destinam parte de seus leitos ao setor público.  

 O tamanho da amostra em cada estrato foi calculado com base na proporção de cesarianas 

no Brasil em 2007 (46,6%), com nível de significância de 5% e potência de 95%, para detectar 

diferenças de 14% entre hospitais públicos e mistos e hospitais privados. O tamanho mínimo de 

amostra aleatória simples por estrato foi de 341 puérperas. Visto que a amostra foi realizada por 

conglomerado, utilizou-se o fator de ajuste de 1,3 para calcular o tamanho da amostra, o que 

resultou em um número mínimo de 450 puérperas por estrato. 

A seguir, foram selecionados pelo menos cinco hospitais por estrato e obteve-se uma 

amostra de 90 puérperas por hospital. Optou-se por realizar uma alocação proporcional ao 

número de hospitais nos estratos, de modo a assegurar o tamanho mínimo de cinco hospitais (ou 

450 puérperas) nos estratos menores, o que resultou em 266 hospitais. Em cada unidade, foram 

sorteadas 90 mulheres de forma randomizada e aleatória, com amostra final de 23.940 puérperas 

em todo país (LEAL et al., 2012; VASCONCELLOS et al., 2014). 
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A amostra da região Sudeste foi composta por 10.156 mulheres e seus recém-nascidos. 

Foram excluídos os dados relativos aos nascimentos prematuros (1.050, 10,3%), aos recém-

nascidos de gestações múltiplas (120, 1,3%) e aos recém-nascidos portadores de malformações 

congênitas (78, 0,9%). Aplicados os critérios de inclusão e exclusão a amostra do presente 

estudo foi composta por 8.783 recém-nascidos da região Sudeste. 

 

3.5 COLETA DOS DADOS 

 A coleta dos dados do inquérito NNB aconteceu entre fevereiro de 2011 e julho de 2012. A 

pesquisa contou com uma equipe de coordenadores nacionais, regionais e estaduais; supervisores 

de campo; entrevistadores e prontuaristas (responsáveis pela busca manual nos prontuários).  

Estes dois últimos tipos de colaboradores receberam treinamento anterior à coleta dos dados. 

 Em cada hospital foram recrutadas 90 mulheres e a dinâmica do recrutamento variou de 

acordo com o fluxo diário de nascimentos de cada unidade hospitalar. Em hospitais com menos 

de 12 nascimentos por dia, todas as mulheres elegíveis ao estudo foram convidadas a participar 

da pesquisa. Em hospitais com número acima de 12 nascimentos ao dia, as mulheres foram 

selecionadas de acordo com uma lista de aleatorização, de maneira a captar o fluxo referente ao 

dia e à noite, de todos os dias da semana, inclusive dos finais de semana e feriados. 

 Os instrumentos para a coleta de dados utilizados foram compostos por questionários 

estruturados e aplicados nos seguintes momentos: entrevista com a puérpera nas 24 horas após o 

parto, coleta manual de dados dos prontuários das puérperas entrevistadas e de seus recém-

nascidos, ambos após a alta hospitalar, bem como registro fotográfico do cartão de pré-natal. Os 

sujeitos da pesquisa que permaneceram internados nos hospitais também foram rastreados no 28º 

dia (recém-nascido) e 42º dia após o parto (puérpera), inclusive aqueles transferidos para outros 

hospitais (Figura 1- Fluxo de coleta de dados). 

 Após a alta hospitalar, entre 45 e 60 dias após o parto, foi realizada entrevista por meio de 

ligação telefônica à puérpera, com o objetivo de obter informações sobre re-hospitalização, 

complicações puerperais, satisfação com a assistência prestada e reavaliação das escolhas da via 

de parto, bem como informações sobre aleitamento materno, imunização, morbidade e morte. O 

último questionário foi aplicado pelo supervisor de campo diretamente à direção do hospital, 

com perguntas relacionadas à estrutura física e profissional do hospital. 
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As entrevistas foram realizadas por meio do uso de um netbook e eram exportadas 

diariamente pelo supervisor de campo, diretamente para o portal da pesquisa, para alimentar o 

banco de dados hospedado no servidor Fiocruz, na cidade do Rio de Janeiro (LEAL et al., 2012; 

VASCONCELLOS et al., 2014).  

Na presente pesquisa, foram utilizados os dados dos recém-nascidos da Região Sudeste do 

Brasil e de suas mães. 

 

Figura 1- Fluxo de coleta de dados. Região Sudeste do Brasil, fev.2011- jul.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Recém-nascidos: 

 

 Com idade gestacional ≤ 37 

semanas; 

 De gestações gemelares; 

 Com malformações congênitas 

 Hospitais que tiveram um número igual ou superior a 500 partos no ano 

de 2007, segundo Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(SINASC); 

 Puérperas cujos recém-nascidos estiveram vivos, independentemente 

do peso e da idade gestacional ao nascer; 

 Puérperas cujos natimortos apresentaram peso maior ou igual a 500 

gramas e/ou idade gestacional maior ou igual a 22 semanas; 

 N= 8.910 mulheres e seus respectivos recém-nascidos. 

 

Critérios de inclusão 

Critérios de exclusão 

         Mulheres que: 

 Pariram no domicílio; 

 Apresentaram alguma doença mental grave; 

 Não compreendiam o idioma Português; 

 Eram deficientes auditivas; 

 Tiveram direito ao aborto assegurado pela justiça 

 

1a Entrevista 

Até 24 horas após o nascimento, face a face. 

Coleta de dados do cartão de pré-natal 

Coleta de dados do prontuário 

 Após a alta hospitalar ou até o 42o dia para a 

puérpera internada ou 28o dia para o recém-

nascido internado. 

Para a pesquisa NNB Para o presente estudo 
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3.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 As variáveis utilizadas neste estudo foram construídas com informações coletadas na 

entrevista com a puérpera, do prontuário e do cartão de pré-natal. Somente a variável 

“localização do hospital” teve a entrevista conduzida no hospital como fonte de informação. 

3.6.1 Variável Dependente 

A variável dependente ou variável desfecho foi definida como “Desfecho neonatal 

desfavorável” (DND) e classificada como sim ou não. Esta variável foi construída de modo a 

incluir RNs com resposta “sim” para uma ou mais das seguintes variáveis: “intubação traqueal”, 

“massagem cardíaca”, “uso de drogas durante a reanimação neonatal”, “internação em UTI 

neonatal” e “Apgar menor que sete no quinto minuto”. As variáveis incluídas na composição da 

variável desfecho apresentaram frequência inferior a 3,0% na análise descritiva. Por este motivo 

optou-se por utilizar uma variável cuja criação se deu por meio da composição das variáveis 

relativas às condições que caracterizam DND. Além disso, cerca de 30% das maternidades da 

Região Sudeste incluídas na amostra não possui UTI neonatal e 15,7% destes hospitais não 

possuem profissional médico pediatra disponível por 24 horas no serviço. Dessa maneira, esta 

variável pode representar o desfecho desfavorável relacionado à condição de vitalidade do 

recém-nascido, ainda que este não tenha sido internado em UTI Neonatal. 

 

3.6.2 Variáveis Independentes 

3.6.2.1 Variáveis de interesse 

 As variáveis socioeconômico-demográficas foram obtidas por meio das informações 

adquiridas na entrevista com a puérpera e das informações contidas no prontuário. São elas: 

 Idade, em anos, classificada em: de 12 a 19, de 20 a 34 ou 35 ou mais. 

 Cor da pele ou etnia, caracterizada como: branca ou não branca.  

 Escolaridade, classificada como: ensino fundamental incompleto (menos de 9 anos 

de estudo), ensino fundamental completo (9 anos de estudo ou mais), ensino médio 

completo (12 anos de estudo ou mais) ou ensino superior completo ou mais (no 

mínimo 13 anos de estudo). 

 Situação conjugal, classificada como: com ou sem companheiro (a). 
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  Trabalho remunerado, classificado como: não ou sim. 

 Classe econômica, classificada como: A, B, C ou D e E. Para a definição desta 

variável, adotou-se a classificação da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa 

(ABEP, 2014) que estimou a classe econômica do indivíduo a partir da posse de bens 

e do grau de instrução do (a) chefe da família. 

 

As variáveis clínicas foram obtidas por meio das informações adquiridas na entrevista com a 

puérpera e das informações contidas no prontuário. São elas: 

 Idade gestacional ao nascimento, classificada como: termo precoce, termo pleno, termo 

tardio ou pós-termo. 

 Paridade materna, classificada como: primípara ou multípara. 

 Variáveis que caracterizam o histórico materno: neomorto, natimorto ou aborto 

anteriores, classificados como: não ou sim.  

 Peso do recém-nascido, classificado como: baixo peso (≤ 2.499 g), peso adequado (2.500 

g - 3.999 g) ou macrossomia fetal (≥ 4.000 g). 

 Presença de cicatriz uterina anterior, classificado como: não ou sim. 

 

As variáveis organizacionais foram obtidas por meio das informações adquiridas em 

entrevista com gestores e na entrevista com a mulher. São elas: 

 Tipo de unidade hospitalar, classificado como: SUS, misto ou privada. 

 Local onde ocorreu o parto, classificado como: capital ou interior. 

 Fonte de financiamento do parto, classificado como: SUS ou privado. 

 

As variáveis assistenciais foram obtidas por meio das informações obtidas na entrevista com 

a puérpera e das informações contidas no prontuário. São elas: 

 Peregrinação para o parto, classificada como: não ou sim. 

 Presença de acompanhante durante o trabalho de parto e parto, classificada como: em 

nenhum momento, em algum momento ou em todos os momentos. 

 Tipo de parto, classificado como: parto vaginal, parto a fórceps ou cesariana. 

 Presença de trabalho de parto, classificada como: não ou sim. 
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  Indução do trabalho de parto com ocitocina ou misoprostol, classificada como: não 

ou sim. 

 Aceleração do trabalho de parto com ocitocina, classificada como: não ou sim. 

 Manobra de Kristeller segundo relato materno, classificada como: não ou sim. 

 Anestesia, classificada como: não ou sim. Esta variável foi composta pelas variáveis 

anestesia raquidiana, anestesia peridural e anestesia peri-raquidiana. 

 

3.6.2.2 Variáveis de controle 

 Complicação clínica, classificada como: não ou sim. Para a definição desta variável 

foi considerado qualquer registro das seguintes situações que pudessem estar 

associadas a DND: hipertensão arterial pré-gestacional, diabetes pré-gestacional, 

doença cardíaca, anemia grave ou outra hemoglobinopatia, asma, lúpus ou 

esclerodermia, hipertireoidismo, doença renal crônica, convulsões/epilepsia, acidente 

vascular cerebral (AVC), doença hepática crônica e doença psiquiátrica, segundo o 

prontuário e cartão da gestante. 

 Complicação ou condição obstétrica, classificada como: não ou sim. Para a definição 

desta variável foi considerado qualquer registro das seguintes situações que 

pudessem estar associadas ao DND: não recebeu assistência pré-natal, diagnóstico de 

placenta prévia, diagnóstico de descolamento prematuro de placenta, diagnóstico de 

hipertensão arterial gestacional, qualquer diagnóstico de síndrome hipertensiva 

durante a gestação, diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, diagnóstico de sífilis 

ou diagnóstico de infecção pelo HIV, segundo o prontuário materno. 

 Complicação ou condição diagnosticada na admissão hospitalar, classificada como: 

não ou sim. Para a definição desta variável foi considerado qualquer registro das 

seguintes situações que pudessem estar associadas ao DND: diagnóstico de 

amniorrexe prematura na internação, de sofrimento fetal (agudo/crônico) - restrição 

de crescimento intrauterino (CRIU), de polidrâmnio/oligoâmnio, de descolamento 

prematuro de placenta, de hemorragia vaginal, de apresentação fetal pélvica, de 

iteratividade ou de eliminação de mecônio, segundo o prontuário materno. 
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3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa IBM SPSS, versão 22 (IBM 

Corp., Amork, Estados Unidos), com o apoio de um profissional estatístico. Para a análise 

descritiva, foram obtidas as proporções para as variáveis qualitativas e, para as variáveis 

quantitativas, foram obtidas as medidas de tendência central e de dispersão (média, desvio 

padrão, valores mínimo e máximo). 

Para assegurar que, no ano de 2011, as estimativas dos totais fossem equivalentes ao 

número de nascimentos em hospitais com 500 ou mais partos no ano de 2007, foi adotada 

calibração da amostra para a realização do teste de associação pelo Qui-quadrado, conforme a 

orientação do Comitê Central da pesquisa Nascer no Brasil, nas análises descritivas. Na análise 

univariada e no modelo de regressão logística múltipla, utilizou-se o módulo de análise de 

amostras complexas do programa SPSS, com o uso do arquivo CSAPLAN, que leva em 

consideração o desenho do estudo e ignora a calibração da amostra. 

 A análise estatística foi conduzida de acordo com as seguintes etapas: a associação entre 

as variáveis de interesse (ou explicativas) e a variável desfecho entre recém-nascidos de termo e 

foi verificada por meio do teste de associação pelo Qui-quadrado, com nível de significância de 

5%.  

  Na etapa seguinte, foi conduzida a análise univariada, com a construção de modelos de 

regressão logística binária entre a variável desfecho e aquelas que apresentaram valor de p 

inferior a 0,20 no teste de associação pelo Qui-quadrado. Foram obtidos, portanto, valores de 

odds ratio (OR) não ajustados, com intervalo de confiança de 95%. 

 Para a análise múltipla, as variáveis que apresentaram valor de p<0,20 na análise 

univariada foram incluídas, uma a uma, no modelo de regressão logística binária pelo processo 

stepwise forward. A ordem de entrada das variáveis no modelo foi conduzida de modo a incluir 

as variáveis na ordem do menor para o maior valor de p e critérios clínicos. As variáveis que 

apresentaram valor de p<0,05 no modelo final foram identificadas como fatores 

independentemente associados a desfechos neonatais desfavoráveis entre os recém-nascidos de 

termo e para essas variáveis foram calculadas as Odds ratio (OR) brutas e ajustadas e seus 

respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. 
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3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 O inquérito NBB foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Anexo 1). O presente estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(Parecer nº 2017/1.954.643) (Anexo 2). 

 Os termos de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foram lidos para todas as 

mulheres participantes do inquérito NNB (Anexo 2). Uma cópia do TCLE foi entregue a cada 

mulher ou ao(a) seu(sua) responsável legal e a cópia digital permaneceu em posse do 

entrevistador. 

 O pedido para utilização do banco de dados foi submetido à coordenação do inquérito 

NNB (Apêndice 1) e na mesma ocasião, um termo de compromisso para o uso das informações 

foi assinado (Apêndice2). 

 

4 RESULTADOS 

 O presente estudo incluiu 8.783 mulheres e seus recém-nascidos da Região Sudeste do 

Brasil. A proporção de recém-nascidos com DND foi de 9,6% (844). 

A idade média das participantes foi de 26 anos (valor mínimo=13 anos, valor máximo=54 

anos e desvio-padrão=6,3 anos), estas mulheres em sua maioria (53,6%; 4.777) tinham 12 anos 

de estudo ou mais e possuíam companheiro (78,2%; 6.964). Houve maior número de mulheres 

que não exercia nenhuma atividade remunerada (56,1%; 4.996), cuja cor da pele autorreferida foi 

a não branca (61,4%; 5.474) e que pertencia à classe C (56,4%; 5.027), essas mulheres foram 

assistidas em hospitais do tipo misto (51,2%; 4.560), cujo pagamento, em sua maioria, foi 

realizado pelo serviço público de saúde (77,2%; 6.875) e localizado no interior (67,4%; 6.005). 

Quanto às características socioeconômico-demográficas das participantes (Tabela 1), 

observou-se que entre as mulheres com idade igual ou superior a 35 anos, cerca de 12% delas 

tiveram bebês cujo desfecho neonatal foi desfavorável, no entanto, a variável idade não 

apresentou significância estatística segundo os padrões estatísticos utilizado para análise 

(p>0,20). Mais da metade (65,28%) das mulheres cuja cor da pele autorreferida foi a não branca, 

deram a luz a bebês com necessidades de manobras de reanimação e internação em UTI 

neonatal. Quanto ao grau de instrução materno, cerca de um quarto (27,01%) dos recém-nascidos 
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de mulheres com menos de 9 anos de estudo, precisaram de ajuda para iniciar respiração 

espontânea e internação em UTI neonatal após o parto. 

Segundo os dados deste estudo, dentre as classes socioeconômicas A e B, houve 20% de 

casos de uso de manobras de reanimação neonatal e internação em UTI, entre as mulheres que 

não possuíam companheiro, 23,45% delas tiveram bebês com alteração de vitalidade ao nascer e 

a maioria (57,93%) dos bebês filhos de mulheres que não possuíam trabalho remunerado, foram 

reanimados e internados em UTI. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características socioeconômico-demográficas. Região Sudeste do Brasil, fev.2011 - jul.2012 

(N=8.783). 

Desfecho neonatal desfavorável  

 
Sim Não Total  

 
N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Idade (anos) 
   

0,319 

12 a 19 142 (9,8) 1.302 (90,2) 1.444  

20 a 34 600 (9,4) 5.802 (90,6) 6.402  

≥ 35 102 (10,9) 834 (89,1%) 936  

Total 844 (9,6)* 7.938 (90,4%)* 8.782  

Cor da pele 
   

0,017 

Branca 293 (8,7) 3.089 (91,3) 3.382  

Não branca 551 (10,2) 4.848 (89,8) 5.399  

Total 844 (9,6)* 7.937 (90,4)* 8.781  

Escolaridade 
   

<0,001 

EF incompleto 228 (13,0) 1.527 (87,0) 1.755  

EF completo 233 (10,2) 2.058 (89,8) 2.291  

EM completo 329 (8,4) 3.603 (91,6) 3.932  

ES completo e mais 54 (7,0) 719 (93,0) 773  

Total 844 (9,6)* 7.907 (90,4)* 8.751  

Classe econômica 
   

<0,001 

A e B 169 (12,8) 1.148 (87,2) 1.317  

C 474 (9,6) 4.472 (90,4) 4.946  

D e E 197 (8,0) 2.261 (92,0) 2.458  

Total 840 (9,6)* 7.881 (90,4)* 8.721  

 

(Continua) 
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Tabela 1 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável  e 

características socioeconômico-demográficas. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011- jul.2012 

(N=8.783).                                                                                                             (Continuação) 

Desfecho neonatal desfavorável  

 
Sim Não Total  

 
N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Situação conjugal 
   

0,261 

Sem companheiro 198 (10,3) 1.728 (89,7) 1.926  

Com companheiro 

Total 

646 (9,4) 

844 (9,6) 

6.207 (90,6) 

7.935 (90,4) 

6.853 

8.779 
 

Trabalho 

remunerado    
0,214 

Sim 355 (9,2) 3.516 (90,8) 3.871  

Não 489 (10,0) 4.422 (90,0) 4.911  

Total 844 (9,6)* 7.938 (90,4)* 8.782  

*Perda <10%  

**Teste de associação pelo Qui-quadrado 

 

Dentre as participantes cujos bebês tiveram DND, 11,6% (339) deram à luz em hospitais 

do SUS; 10,4% (706) tiveram seu parto pago com fonte de financiamento pública e 14,6% (419) 

dos nascimentos ocorreram em hospitais localizados em capitais estaduais. Quanto à associação 

destas variáveis com DND, aproximadamente dois quintos (40,16%) das mulheres que deram à 

luz a bebês com alteração de vitalidade ao nascer tiveram o parto no SUS; dentre os bebês com 

DND, 83,64% nasceram em hospitais cuja fonte de financiamento foi a pública; e 

aproximadamente metade (50,35%) dos RNs com necessidade de reanimação e internação em 

UTI neonatal nasceu em hospitais localizados no interior (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características organizacionais. Região Sudeste do Brasil, fev.2011- jul.2012 (N = 8.783). 

Desfecho neonatal desfavorável 

 Sim Não Total  

 N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Tipo da unidade hospitalar    <0,001 

SUS 339 (11,6) 2.596 (88,4) 2.935  

Misto 408 (9,1) 4.066 (90,9) 4.474  

Privado 97 (7,1) 1.277 (92,9) 1.374  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

 (Continua) 
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Tabela 2 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características organizacionais. Região Sudeste do Brasil, fev.2011- jul.2012 (N = 8.783).                 

                                                                                                                          (Continuação) 

Desfecho neonatal desfavorável 

 Sim Não Total  

 N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Fonte de financiamento    <0,001 

Pública 706 (10,4) 6.074 (89,6) 6.780  

Privada 138 (6,9) 1.864 (93,1) 2.002  

Total 844 (9,6)* 7.938 (90,4)* 8.782  

Localização do hospital    <0,001 

Interior 425 (7,2) 5.482 (92,8) 5.907  

Capital 419 (14,6) 2.457 (85,4) 2.876  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783          

*Perda <10%  

**Teste de associação pelo Qui-quadrado 

 

Quanto às características clínicas (Tabela 3), observou-se que aproximadamente metade 

dos bebês nasceu no período caracterizado como termo gestacional pleno. Os bebês nascidos 

com 42 semanas ou mais de gestação apresentaram maior frequência de DND.  

A maioria das participantes apresentou cicatriz uterina anterior, enquanto que 46,7% 

(4.159) delas eram primíparas. Dentre as mulheres com cicatriz uterina, houve maior frequência 

de bebês com alteração de vitalidade ao nascimento e quanto à paridade, as participantes com um 

ou mais partos anteriores, deram a luz a bebês com maior proporção de DND. Menos da metade 

(22,8%; 56) dos bebês apresentaram baixo peso ao nascer, porém, esta condição aumentou a 

chance de necessidade de manobra de reanimação e internação em UTI neonatal.   

Dentre as mulheres que deram a luz a um natimorto em gestação anterior e que tiveram 

um neomorto em história gestacional pregressa, cerca de 2,4% e 1,9%, respectivamente, tiveram 

bebês com alteração de vitalidade após o parto. A ocorrência de aborto em gestação prévia não 

apresentou significância estatística segundo os padrões utilizados na primeira etapa desta análise 

(p>0,20). 
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Tabela 3 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características clínicas. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011- jul.2012 (N=8.783). 

Desfecho neonatal desfavorável 

 
Sim Não Total 

 

 
N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Idade gestacional ao 

nascer (semanas) 

   <0,001 

Termo precoce 335 (10,0) 3.023 (90,0) 3.358  

Termo pleno 397 (8,8) 4.139 (91,2) 4.536  

Termo tardio 66 (9,7) 613 (90,3) 679  

Pós-termo 46 (21,9) 164 (68,1) 210  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

Primípara    0,073 

Sim 369 (9,0) 3.728 (91,0) 4.097  

Não 475 (10,1) 4.211 (89,9) 4.686  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

Natimorto anterior       0,082 

Sim 21 (13,2) 138 (86,8) 159  

Não 454 (10,0) 4.073 (90,0) 4.527  

Primípara 369 (9,0) 3.728 (91,0) 4.097  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

Neomorto anterior      0,114 

Sim 16 (12,9) 108 (87,1) 124  

Não 459 (10,1) 4.103 (89,9) 4.562  

Primípara 369 (9,0) 3.728 (91,0) 4.097  

Total 844 (9,6) 7.939 (90,4)* 8.783  

Aborto anterior      0,236 

Sim 149 (9,8) 1.379 (90,2) 1.528  

Não 367 (10,2) 3.238 (89,8) 3.605  

Primigestas 329 (9,0) 3.322 (91,0) 3.651  

Total 845 (9,6) 7.939 (90,4) 8.784  

Peso ao nascer 

(gramas) 

   <0,001 

Baixo peso 56 (22,8) 190 (77,2) 246  

Peso adequado 748 (9,2) 7.382 (90,8) 8.130  

Macrossomia fetal 40 (10,1) 357 (89,9) 397  

Total 844 (9,6)* 7.929 (90,4)* 8.773  

Complicações 

clínicas 

    0,041 

Sim 90 (11,8) 596 (88,2) 686  

Não 764 (9,4) 7.343 (90,6) 8.107  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

           (Continua) 
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Tabela 3 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características clínicas. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011- jul.2012 (N=8.783). (Continuação) 

Desfecho neonatal desfavorável 

 
Sim Não Total 

 

 
N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Complicações 

Obstétricas 

  <0,001 

Sim 187 (12,7) 1.283 (87,3) 1.470  

Não 657 (9,0) 6.656 (91,0) 7.313  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

Complicações 

identificadas na admissão 

   0,067 

Sim 74 (11,7) 559 (88,3) 633  

Não 771 (9,5) 7.379 (90,5) 8.150  

Total 845 (9,6) 7.938 (90,4) 8.783  

Presença de cicatriz uterina   <0,001 

Sim 249 (11,8) 1.859 (88,2) 2.108  

Não 595 (8,9) 6.080 (91,1) 6.675  

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783  

*Perda <10% 
  

 
 

**Teste de associação pelo Qui-quadrado 
 

 
 

 

 Os dados relacionados às variáveis assistenciais (Tabela 4) apontaram que a maioria 

das mulheres participantes se submeteu à cesariana (51,4%; 4.578), porém, o parto vaginal a 

fórceps ou vácuo extrator representou maior chance de DND com cerca de um quarto (24,3%; 

49) dos casos de uso de manobras de reanimação neonatal e internação em UTI. Entre as 

mulheres que relataram a ocorrência da manobra de Kristeller realizada pelo profissional de 

saúde no momento do parto, houve 17,41% de casos de DND. Com relação à variável “manobra 

de Kristeller segundo o relato materno”, a categoria “parto cesariana” contou com 10,1% (458) 

dos bebês que não iniciaram respiração espontânea após o nascimento e necessitaram de ajuda 

profissional. Dentre as mulheres dos quais o trabalho de parto foi induzido por indicação médica 

(com uso de misoprostol ou ocitocina), 19,31% dos casos foi observado DND. 

As variáveis referentes à peregrinação da mulher durante o trabalho de parto e a presença 

de acompanhante em algum momento do trabalho de parto e/ou parto apresentaram valor de p 

superior a 0,20, não apresentando, portanto, relevância estatística quanto aos desfechos neonatais 

desfavoráveis na primeira etapa da análise dos dados. O uso de analgesia de parto, de aceleração 
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do trabalho de parto com ocitocina, bem como a variável que representa a presença ou não de 

trabalho de parto, não se associaram ao desfecho do presente estudo. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características assistenciais. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011- jul.2012 (N=8.783). 

Desfecho neonatal desfavorável 

 
Sim Não Total 

 

 
N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Peregrinação 
  

 0,235 

Sim 11 (10,6) 933 (89,4) 944 
 

Não 733 (9,5) 7.001 (90,5) 7.734 
 

Total 844 (9,6)* 7.934 (90,4)* 8.778 
 

Presença de acompanhante 
 

 0,289 

Em nenhum momento 180 (9,4) 1.745 (90,6) 1.925 
 

Em algum momento 465 (10,1) 4.157 (89,9) 4.622 
 

Em todos os momentos 199 (8,9) 2.034 (91,1) 2.233 
 

Total 844 (9,6)* 7.936 (90,4)* 8.780 
 

Tipo de parto 
  

 <0,001 

Vaginal 336 (8,3) 3.727 (91,7) 4.063 
 

Fórceps/Vácuo extractor 49 (24,3) 153 (75,7) 202 
 

Cesariana 458 (10,1) 4.058 (89,9) 4.516 
 

Total 843 (9,6)* 7.938 (90,4)* 8.781 
 

Manobra de Kristeller 

(segundo relato materno)   

 
0,195 

Sim 147 (9,5) 1.407 (90,5) 1.554 
 

Não 238 (8,9) 2.450 (91,1) 2.688 
 

Parto cesariana 458 (10,1) 4.058 (89,9) 4.516 
 

Total 843 (9,6)* 7.915 (90,4)* 8.758 
 

Anestesia 
  

 0,662 

Sim 54 (10,2) 478 (89,8) 532 
 

Não 790 (9,6) 7.461 (90,4) 8.251 
 

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783 
 

Teve trabalho de parto 
 

 0,767 

Sim 459 (9,5) 4.360 (90,5) 4.819 
 

Não 385 (9,7) 3.579 (90,3) 3.964 
 

Total 844 (9,6) 7.939 (90,4) 8.783 
 

Indução do trabalho de parto 
 

 0,001 

Sim 163 (12,0) 1.195 (88,0) 1.358 
 

Não 681 (9,2) 6.744 (90,8) 7.425 
 

Total 844 (9,6)* 7.939 (90,4)* 8.783 
 

 

                                                                                                            (Continua) 
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Tabela 4 - Distribuição dos recém-nascidos de termo segundo desfecho neonatal desfavorável e 

características assistenciais. Região Sudeste do Brasil, fev. 2011- jul.2012 (N=8.783). 

                                                                                                                         (Continuação) 

Desfecho neonatal desfavorável 

 
Sim Não Total 

 

 
N (%) N (%) N (100%) Valor de p** 

Aceleração do trabalho de parto 
 

 0,664 

Sim 66 (9,2) 655 (90,8) 721 
 

Não 778 (9,7) 7.283 (90,3) 8.061 
 

Total 844 (9,6)* 7.938 (90,4)* 8.782 
 

*Perda <10%  

**Teste de associação pelo Qui-quadrado 

 

Em relação às Complicações na gestação ou no trabalho de parto, 7,7% (683) das 

mulheres apresentaram Complicações clínicas, 16,7% (1.484) apresentaram Complicações 

obstétricas e 7,2% (637) Complicações na admissão hospitalar. 11,8% (90) dos bebês cujas mães 

apresentaram alguma intercorrência clínica apresentaram DND; 12,7% (187) das mulheres que 

tiveram Complicações obstétricas deram à luz a bebês com necessidade de reanimação neonatal 

após o parto e entre as mulheres com Complicações na admissão hospitalar, 11,7% (74) dos 

recém-nascidos foram reanimados ao nascer (dados não apresentados em tabelas). Tais 

Complicações estão exemplificadas e detalhadas quanto às proporções e frequências na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Distribuição das Complicações ou condições* diagnosticadas por meio dos 

antecedentes obstétricos, das características da gestação atual e no momento da internação 

hospitalar das mulheres que tiveram seus partos no termo gestacional. Região Sudeste do 

Brasil, fev. 2011- jul. 2012 (N=8.783). 

Complicação clínica Frequência (%) 

Hipertensão arterial pré-gestacional 341 3,8 

Asma 125 1,4 

Doença cardiac 44 0,5 

Convulsões/epilepsia 37 0,4 

Doença psiquiátrica 32 0,4 

Doença renal crônica 23 0,3 

Doença hepática crônica 15 0,2 

Acidente vascular cerebral (AVC) 13 0,1 

Lúpus ou esclerodermia                    12                  0,1 

Total 683 7,7 

  
(Continua) 
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Tabela 5 - Distribuição das Complicações ou condições* diagnosticadas por meio dos 

antecedentes obstétricos, das características da gestação atual e no momento da internação 

hospitalar das mulheres que tiveram seus partos no termo gestacional. Região Sudeste do 

Brasil, fev. 2011- jul. 2012 (N=8.783).                                                              (Continuação) 

Complicação obstétrica Frequência (%) 

Infecção do trato urinário 1.423 16,0 

Hipertensão arterial gestacional 909 10,2 

Síndrome hipertensiva 922 10,3 

Diabetes mellitus 805 9,0 

HIV 28 0,3 

Sífilis 0 0 

Total 1.484 16,7 

Complicação ou condição na admissão 

hospitalar 

           Frequência                    (%) 

Amniorrexe premature 928 10,4 

Iteratividade 628 7,0 

Hipertensão gestacional  573 6,4 

Sofrimento fetal                  231                    2,6 

Polidrâmnio/oligoâmnio                                                                                         225 2,5 

Infecção do trato urinário 211 2,4 

Apresentação pélvica/anômala 202 2,3 

Eliminação de mecônio 55 0,6 

Eclâmpsia/convulsão 12 0,1 

Placenta prévia 11 0,1 

Total 2.659 31,3 

*Para cada mulher houve mais de uma complicação  

 

Entre as mulheres deste estudo, 77,2% (6.875) dos partos ocorreram na rede pública e o 

setor privado de saúde contou com 22,8% (2.034) dos nascimentos. Quanto à via de parto, 

observou-se que na rede pública houve 41,7% (2.868) de cesarianas e 55,6% (3.822) de partos 

vaginais. No setor privado, a maioria dos partos ocorreu por cesariana com 84,0% (1.709) dos 

partos, enquanto que 15,0% (305) foram partos vaginais. Na rede pública, 33,6% dos partos 

ocorreram no termo precoce e 54,2% no termo pleno gestacional, já na rede privada ocorreu o 

inverso, a maioria dos nascimentos (54,2%; 1.102) ocorreu no termo precoce e 43,2% (879) no 

termo pleno. A duração da gestação na rede pública foi maior se comparada com o setor privado. 

Entre os bebês nascidos no termo precoce, 58,6% (1.997) nasceram de cesariana e 39,4% (1.343) 

de parto vaginal; para o termo pleno, houve 46,9% (2.161) nascidos de cesariana e 50,4% (2.321) 

de parto vaginal. Estes dados não foram apresentados em tabelas. 

Na análise univariada, as seguintes variáveis apresentaram valor de p<0,20 e foram 

inseridas no modelo de regressão múltipla de acordo com esta ordem de entrada, do menor para 
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o maior valor de p: peso ao nascer (p<0,001), problemas obstétricos (p=0,005), tipo de parto 

(p=0,008), fonte de financiamento do parto (p=0,009), escolaridade (p=0,014), classe econômica 

(p=0,050), problemas clínicos (p=0,060), idade gestacional (p=0,097), presença de cicatriz 

uterina (p=0,120) e problemas identificados na admissão hospitalar (p=0,143). Após a entrada da 

variável escolaridade no modelo múltiplo, nenhuma das demais variáveis inseridas apresentou 

valor de p significante (p<0,05). 

A varíável “localização do hospital” não foi incluída no modelo múltiplo final pela baixa 

frequência de UTI’s neonatais em municípios localizados no interior, o que poderia apresentar 

um fator de confusão para a análise, uma vez que a variável desfecho deste estudo foi construída 

por um grupo de variáveis que inclui a “Internação em UTI neonatal”. 

 

 

Tabela 6 - Odds ratio (OR) brutas e intervalos de confiança (IC 95%) para variáveis 

organizacionais que apresentaram associação com desfecho neonatal desfavorável entre 

recém-nascidos de termo na análise univariada. Região Sudeste do Brasil, fev.2011-jul.2012 

(N=8.783). 

Variável OR bruta IC 95% Valor de p 

Fonte de financiamento    
Pública Ref.   

Privada 0,637 0,457 - 0,889 0,009 

Localização do hospital    
Capital Ref.   

Interior 0,455 0,213 - 0,975 0,043 

Ref.= Referência 

 

 

Tabela 7 - Odds ratio (OR) brutas e intervalos de confiança (IC 95%) para variáveis 

socioeconômico-demográficas que apresentaram associação com desfecho neonatal desfavorável 

entre recém-nascidos de termo na análise univariada. Região Sudeste do Brasil, fev.2011-

jul.2012 (N=8.783). 

Variável OR bruta IC 95% Valor de p 

Escolaridade 
   

EF incompleto 1,980 1,252 - 3,129 0,014 

EF completo 1,500 1,070 - 2,101 
 

EM completo 1,211 0,924 - 1,587 
 

ES completo ou mais Ref. 
  

Classe econômica 
   

A e B Ref. 
  

C 1,688 1,091 - 2,611 0,050 

D e E 1,216 0,953 - 1,553 
 

Ref.= Referência 
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Tabela 8 - Odds ratio (OR) brutas e intervalos de confiança (IC 95%) para variáveis clínicas e 

assistencial que apresentaram associação com desfecho neonatal desfavorável entre recém-

nascidos de termo na análise univariada. Região Sudeste do Brasil, fev.2011-jul.2012 (N=8.783). 

Variável OR bruta IC 95% Valor de p 

Idade gestacional ao nascimento 

(semanas)    

Termo precoce 1,157 0,907 - 1,477 0,097 

Termo pleno Ref. 
  

Termo tardio 1,120 0,660 - 1,902 
 

Pós-termo 2,930 1,018 - 8,435 
 

Peso ao nascer (gramas) 
   

Baixo peso 2,885 1,718 - 4,846 <0,001 

Peso adequado Ref. 
  

Macrossomia fetal 1,108 0,619 - 1,983 
 

Problemas clínicos 
   

Não Ref. 
  

Sim 1,285 0,989 - 1,671 0,060 

Problemas obstétricos 
   

Não Ref. 
  

Sim 1,476 1,128 - 1,930 0,005 

Problemas na admissão 
   

Não Ref. 
  

Sim 1,259 0,924 - 1,715 0,143 

Presença de cicatriz uterina 
   

Não Ref. 
  

Sim 1,367 0,921 - 2,031 0,120 

Tipo de parto 
   

Vaginal Ref. 
  

Fórceps/vácuo extractor 3,556 1,728 - 7,321 0,008 

Cesariana 1,251 0,866 - 1,808 
 

Ref.= Referência 
 

No modelo final de regressão múltipla, os fatores independentemente associados ao DND 

foram: baixo peso ao nascer, ocorrência de algum problema na gestação, parto a fórceps ou a 

vácuo extrator e escolaridade materna (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Odds ratio (OR) brutas e ajustadas e intervalos de confiança (IC 95%) para variáveis 

associadas com desfecho neonatal desfavorável entre recém-nascidos de termo. Região Sudeste 

do Brasil, fev.2011-jul.2012 (N=8.783). 

 
Análise univariada Análise múltipla 

Variável 
OR 

bruta 
IC 95% 

Valor 

de p 

OR 

ajustada 
IC 95% 

Valor de 

p
*
 

Escolaridade 
      

EF incompleto 1,980 1,252 - 3,129 0,014 2,139 1,292 - 3,540 
 

EF completo 1,500 1,070 - 2,101 
 

1,617 1,111 - 2,355 
 

EM completo 1,211 0,924 - 1,587 
 

1,257 0,929 - 1,703 
 

ES e mais Ref. 
  

Ref. 
 

0,009 

Peso ao nascimento 
      

Baixo peso 2,885 1,718 - 4,846 <0,001 2,822 1,641 - 4,851 0,001 

Peso adequado Ref. 
  

Ref. 
  

Macrossomia fetal 1,108 0,619 - 1,983 
 

1,077 0,586 - 1,978 
 

Complicação obstétrica 
      

Sim 1,476 1,128 - 1,930 0,005 1,421 1,055 - 1,914 0,021 

Não Ref. 
     

Tipo de parto 
      

Vaginal Ref. 
  

Ref. 
  

Fórceps/vácuo 3,556 1,728 - 7,321 0,008 3,761 1,824 - 7,754 0,008 

Cesariana 1,251 0,866 - 1,808 
 

1,324 0,880 - 1,992 
 

Ref.= Referência 

 

5 DISCUSSÃO 

Este estudo teve como objetivos investigar os fatores socioeconômico-demográficos, 

organizacionais, clínicos e assistenciais associados aos DND’s entre os recém-nascidos no termo 

gestacional de mulheres cujo parto ocorreu na região Sudeste do país. Dentre os RN’s analisados 

neste estudo, 9,6% (844) apresentaram DND, o que representa frequência expressiva dentre a 

população de bebês a termo, tendo em vista que foram excluídos aqueles cujas características ou 

condições ao nascimento seriam fatores de risco para os piores desfechos. Esta constatação 

chama a atenção para as condições de nascimentos dos bebês com mais de 37 semanas e cujos 

desfechos adversos têm sido subestimados.   

Segundo a SBP, estima-se que, dentre os bebês nascidos com idade gestacional igual ou 

maior que 34 semanas, um em cada 10 necessita de ajuda para iniciar a respiração efetiva; um 

em cada 100 precisa de intubação traqueal; e 1-2 em cada 1000 requer intubação acompanhada 

de massagem cardíaca e/ou medicações, desde que a ventilação seja aplicada de forma adequada 
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(ERSDAL, 2012). Neste sentido, é possível observar que a necessidade de reanimação neonatal é 

maior quanto menor a idade gestacional e/ou o peso ao nascer e a cesariana, entre 37 e 39 

semanas de gestação, mesmo sem fatores de risco antenatais para asfixia, também elava a chance 

de que a ventilação ao nascimento seja necessária (ALMEIDA, 2008; 2010). Diante dos achados 

do presente estudo, consideramos que não há justificativas clínicas para a frequência expressiva 

de DND dentre os RN’s com mais de 37 semanas de gestação. Sendo assim, há que se considerar 

a necessidade de avaliar os fatores associados aos piores desfechos neonatais na população 

estudada. 

No presente estudo, as variáveis que se mantiveram somente na análise univariada foram: 

fonte de financiamento para o parto, localização do hospital onde o parto aconteceu, classe 

econômica, idade gestacional ao nascimento, problemas clínicos, problemas identificados na 

admissão hospitalar e presença de cicatriz uterina. 

  É possível observar que no panorama obstétrico brasileiro há uma taxa elevada de 

cesarianas no setor privado, bem como maior taxa de nascimentos no termo precoce se 

comparado aos serviços públicos de saúde (TORRES et al., 2014; DINIZ et al., 2016). Neste 

contexto, se pode observar que o paradoxo perinatal brasileiro resulta de assistência de maior 

custo para mulheres das classes mais favorecidas que, no entanto, ao utilizarem a rede privada de 

saúde têm piores desfechos de saúde, como a interrupção mais precoce da gestação, quando 

comparadas às usuárias do serviço público (DINIZ, 2009; BITTENCOURT et al., 2014; DINIZ 

et al., 2016). Desta forma, embora a população que utiliza a rede privada possua melhores 

condições de saúde, acesso mais amplo aos serviços de assistência pré-natal e de atendimento ao 

trabalho de parto e parto, não necessariamente estas mulheres darão a luz a bebês com melhores 

condições de saúde. Observa-se que em nosso estudo, ser assistida em setor privado não 

representou proteção contra desfechos neonatais negativos.  

 No entanto, sabe-se que os bebês nascidos no termo gestacional precoce têm 

características similares aos prematuros, o que pode predispor a piores condições de vitalidade ao 

nascimento, como a síndrome do desconforto respiratório, uso de ventilação mecânica, 

internação em UTI e maior mortalidade (ENGLE, 2011; SPONG, 2013). No contexto brasileiro, 

mulheres de classes mais favorecidas apresentam melhores condições de saúde, mas têm maior 

possibilidade de partos em idade gestacional mais próxima do termo precoce que aquelas de 

classes econômicas mais baixas (DINIZ et al., 2016). As melhores condições de saúde das 

usuárias dos serviços privados acabam por apagar, de certa forma, os efeitos nocivos que a 
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assistência agressiva ao parto proporciona. Realizar cesariana é visto como prática protetora para 

o recém-nascido (BARROS et al., 2011). Desta forma, os bebês de mulheres com menos acesso 

aos serviços de saúde de qualidade nascem sob menos intervenções e os recém-nascidos das 

usuárias do serviço privado têm melhores condições de desenvolvimento pré-natal, mas nascem 

mais precocemente, o que caracteriza a inversão da disparidade esperada e ilustra a falta de 

regulação da assistência ao parto (DINIZ, 2009; TORRES et al., 2014; BITTENCOURT et al., 

2014; DINIZ et al., 2016). 

 No Brasil, assim como nos Estados Unidos, o modelo de assistência é caracterizado 

pela atuação de médicos obstetras no atendimento ao pré-natal e assistência ao parto que, ocorre 

em sua maioria no ambiente intra-hospitalar. É interessante comentar que as usuárias do serviço 

privado são atendidas por obstetras de sua escolha, enquanto que as mulheres que utilizam a rede 

pública recebem atendimento pelo profissional de plantão. Neste modelo de assistência, a 

incidência de cesarianas nos serviços privados pode se dar pela conveniência médica que, pode 

ser atribuída à falta de tempo e gerenciamento da agenda ou ao modelo de remuneração 

(WAGNER, 2000; PATAH e MALIK, 2011; FERRARI et al., 2016). Sendo assim, as mulheres 

atendidas pelo setor privado são induzidas a cesariana, enquanto que no serviço público não há 

essa opção disponível (WAGNER, 2000; DOMINGUES et al., 2014).  

 A idade gestacional ao nascimento representa o principal preditor da saúde dos bebês. 

Neste sentido, um estudo realizado por Diniz (2016) evidencia a redução da idade gestacional ao 

nascimento nas últimas décadas que caracteriza um desvio à esquerda da IG (DEIG). Há, 

portanto, na atualidade, cada vez mais nascimentos no pré-termo tardio e no termo precoce 

(DINIZ et al., 2016). Este fenômeno tem sido observado no cenário mundial, porém, no Brasil 

atinge com maior intensidade as mulheres de classes sociais mais favorecidas, principalmente as 

usuárias do serviço privado em que as cesarianas eletivas ocorrem com mais frequência. Diante 

deste contexto, as mulheres mais ricas tendem a ter bebês com IG pelo menos uma semana 

menor do que o restante da população (DINIZ et al., 2012; LEAL et al., 2014; DINIZ et al., 

2016). No presente estudo foi possível observar que dentre os bebês nascidos no termo precoce, 

58,6% (1.997) nasceram de cesariana e 39,4% (1.343) de parto vaginal; para o termo pleno, 

houve 46,9% (2.161) nascidos de cesariana e 50,4% (2.321) de parto vaginal. Desta forma, a 

duração da gestação na rede pública foi maior se comparada com o setor privado. 

Dentre os RNs incluídos nesta pesquisa que nasceram no período pós-termo (42 semanas 

ou mais de gestação) 21,9% (46) apresentaram DND. Apesar de a IG ao nascimento não ser um 
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fator independentemente associado ao desfecho estudado na presente pesquisa, há estudos que 

evidenciam a associação entre a duração da gestação e alterações de vitalidade ao nascer. Há 

evidências científicas que demonstram a associação entre o nascimento no pós-termo gestacional 

e desfechos neonatais desfavoráveis, como altas taxas de convulsões neonatais, síndrome da 

aspiração meconial, Apgar menor que 4 no quinto minuto, internação em UTI neonatal, 

macrossomia e distócia de ombros, quando comparados aos nascidos no termo gestacional 

(TUNÓN et al., 1999; McLEAN et al., 1991; ALEXANDER et al., 2000; BALCHIN et al., 

2011; LINDER et al., 2015).  

Uma coorte retrospectiva, cuja população de 23.524 RNs, encontrou 3,2% (747) 

nascimentos no período pós-termo, 19,7% (4.635) no termo tardio e 77,1% (18.145) no termo 

gestacional pleno. Nesta coorte, o nascimento com 42 semanas de gestação ou mais representou 

fator de risco para morbidade neonatal mesmo em gestações únicas de baixo risco. Se comparado 

ao termo pleno, os nascimentos no pós-termo estiveram associados a um risco aumentado para 

internação em UTI neonatal (OR=2,0; IC95% 1,4 - 2,8), morbidade respiratória (0R=2,2; IC95% 

1,3 - 3,8) e morbidade infecciosa (OR=1,88; IC95% 1,32 - 2,69) (LINDER et al., 2015). No 

presente estudo, a idade gestacional se manteve apenas até a análise univariada e foi observado 

nesta etapa, que em comparação ao termo pleno, o nascimento no pós-termo apresentou 

OR=2,930 IC95% (1,018 - 8,435). 

É possível observar que existem diferenças estruturais entre os hospitais financiados pela 

rede privada e pela rede pública, o que pode impactar diretamente na qualidade da assistência 

prestada e na possibilidade de ocorrência de DND (MOREIRA et al., 2014; LANSKY et al., 

2014; BITTENCOURT et al., 2014). Segundo dados de um estudo realizado por Bittencourt 

(2014), os hospitais privados possuem um número maior de leitos de UTI, atendem 

principalmente a população de risco habitual e há maior presença de profissionais qualificados 

na coordenação da atenção obstétrica e neonatal, em comparação com os serviços públicos de 

saúde (BITTENCOURT et al., 2014). 

A qualidade dos serviços obstétricos possui importante papel no que diz respeito ao 

alcance de melhorias à saúde materna e infantil. Em geral, os hospitais de maior complexidade 

tendem a ter maior volume de partos e se localizam nas capitais dos estados, tais instituições, em 

sua maioria, realizam atividades de ensino, são serviços de referência para gestações de alto risco 

e dispõem de coordenações médicas e de enfermagem com especialização (MAGLUTA et al., 

2009; BITTENCOURT et al., 2014). Nesses grandes hospitais são encontrados com maior 
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frequência equipamentos de emergência materna e neonatal, bem como bancos de sangue ou 

unidade transfusional, laboratório de análises clínicas e ambulâncias disponíveis para a mulher e 

para o recém-nascido (BITTENCOURT et al., 2014; 2016). Em contrapartida, os hospitais 

localizados em municípios do interior, frequentemente, apresentam menor número de partos e, 

estrutura para atendimentos de menor complexidade e de risco habitual (BITTENCOURT et al., 

2014). 

Na análise univariada, a multiparidade apresentou associação com DND, de modo similar 

aos achados de estudo inglês que mostrou associação de desfecho perinatal negativo com 

nuliparidade entre mulheres que tiveram parto domiciliar (BIRTHPLACE STUDY, 2011). No 

entanto, em nosso estudo a variável relacionada à paridade materna não permaneceu no modelo 

final e, portanto, não apresentou associação com o desfecho. Outra questão a ser considerada é o 

fato de que o presente estudo foi realizado com base em um inquérito de base hospitalar, o que 

não permite comparação fidedigna à análise realizada com dados que abrangem partos 

domiciliares (BIRTHPLACE STUDY, 2011).  

Além disso, o estudo inglês utilizou critérios que diferiram daqueles usados para o 

presente estudo ao construir a variável desfecho com as seguintes condições: mortalidade 

perinatal e desfechos neonatais específicos como óbito fetal após o início do cuidado durante o 

trabalho de parto, morte neonatal precoce, encefalopatia neonatal, síndrome de aspiração 

meconial, lesão de plexo braquial do RN e fraturas de úmero e clavícula do RN. De acordo com 

as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, o parto domiciliar não é recomendado às 

nulíparas, pois a nuliparidade é considerada um fator de risco à saúde do RN. Tais diretrizes não 

recomendam que o parto de nulíparas ocorra no domicílio devido os desfechos perinatais 

desfavoráveis observados para estas mulheres no estudo Birthplace (BIRTHPLACE STUDY, 

2011; BRASIL, 2017). 

As variáveis que permaneceram no modelo estatístico múltiplo final como 

independentemente associadas ao desfecho foram: escolaridade materna, peso do RN, ocorrência 

de algum problema obstétrico e via de parto. 

 No presente estudo, é possível observar que o nível de escolaridade materno está 

associado à necessidade de um bebê precisar de alguma manobra de reanimação neonatal e de 

internação em UTI após o nascimento. Dentre as mulheres que tiveram bebês cujo desfecho 

neonatal foi desfavorável 13% (228) tinham menos que 9 anos de estudo, enquanto que 7,0% 

(54) delas possuía formação universitária (p<0,001). É possível observar que quanto maior o 



 
 

62 
 

grau de instrução materno, menor a chance de desfechos neonatais desfavoráveis, o que ilustra a 

presença de um gradiente no qual a chance de alterações de vitalidade neonatal e internação em 

UTI aumenta à medida que a escolaridade materna diminui.  

 É provável que este achado esteja relacionado ao fato de as mulheres com menor 

escolaridade terem menos acesso ao serviço de saúde, o que poderia estar relacionado à classe 

social materna. No entanto, o escore socioeconômico não se manteve no modelo final e, 

portanto, não apresentou associação com o desfecho. Deste modo, a menor escolaridade pode 

representar não somente a dificuldade em acessar os serviços de saúde, mas também pode se 

tornar um empecilho para que a mulher compreenda a importância do cuidado pré-natal, 

resultaria na dificuldade de transitar pelos serviços em busca de atendimento de qualidade. 

 Neste contexto, a alfabetização ou instrução em saúde (health literacy) tem sido 

compreendida como as habilidades cognitivas e sociais que determinam a capacidade e 

motivação dos indivíduos de ter acesso, compreender e usar a informação de forma a promover e 

manter boa saúde (NUTBEAM, 2000). A educação em saúde permite maior acesso aos serviços, 

por meio do empoderamento que amplia o acesso à informação e a capacidade de usá-la de 

forma efetiva. Compreender de forma efetiva a importância do cuidado em saúde e utilizar os 

serviços de forma adequada pode ser um instrumento de mudança social, tendo em vista que as 

ações individuais podem contribuir para a mudança em um âmbito coletivo e mais amplo 

(RENKERT & NUTBEAM, 2001). 

 A alfabetização em saúde materna deve ser considerada uma questão de saúde pública, 

pois a gestação pode ser o encontro inicial que uma mulher tem com o serviço de saúde e pelo 

fato de que a saúde da mulher durante o período gestacional impacta diretamente nos indicadores 

de morbidade e mortalidade infantil (VEZEAU, 2005; ZARCADOOLAS et al., 2006). De um 

modo geral, as mulheres com menores níveis de instrução possuem dificuldades em compreender 

as informações de saúde que lhes são fornecidas, o que torna menos provável o seu envolvimento 

com cuidados de saúde preventiva (AHRQ, 2005). Os achados descritos descrevem a realidade 

de mulheres norte-americanas, porém, diante do exposto, podemos inferir que as condições de 

saúde da mulher brasileira possuem características similares. 

 Os determinantes sociais de saúde, que se constituem das condições econômicas 

e sociais que afetam a saúde, representam uma importante barreira que a mulher com baixa 

escolaridade enfrenta no processo de busca pelos serviços. Deste modo, a exclusão social, as 

condições de estresse, a situação de emprego/desemprego que podem estar presentes neste 
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contexto, bem como a falta de rede de apoio, impactam diretamente no cenário de saúde a que 

ela está inserida (FERGUSON, 2008). A alfabetização em saúde pode ser um fator de 

modificação, com o objetivo de melhorar cuidados preventivos e reduzir disparidades sociais 

(SANDERS et al., 2009). 

O impacto da escolaridade materna sobre os desfechos neonatais tem sido estudado em 

outras partes do mundo, assim como no Canadá, cujos achados de um estudo realizado em 

Quebéc, apontaram que quanto maior o grau de instrução da mulher, maior a duração do período 

gestacional, o que pode resultar em melhores desfechos neonatais ao nascimento. Desta forma, 

os partos ocorridos no termo precoce foram menos comuns entre as mulheres com formação 

universitária (23,1%) se comparadas àquelas com formação de nível médio (25,8%; p<0,001). As 

mulheres com formação universitária, em comparação às de nível médio, têm 15% menos chance 

de terem o parto no termo precoce (0,84 - 0,86; IC 95%), 4% menos chances de partos com 39 

semanas completas de gestação (0,96 - 0,97; IC 95%) e 25% menos chances de partos com 40 

semanas de gestação (0,97 - 0,98; IC 95%). As mulheres canadenses com formação universitária 

estiveram mais propensas a terem seus bebês na 41ª semana gestacional. Sendo assim, as 

mulheres cujos níveis de escolaridade são inferiores, deveriam receber um acompanhamento pré-

natal de melhor qualidade a fim de atingir resultados positivos durante este período. Diante do 

exposto, mulheres com níveis de instrução mais baixos podem estar susceptíveis a maiores taxas 

de intervenções na assistência para melhorar os desfechos perinatais (AUGER et al., 2016).  

Apesar dos achados do presente estudo apontarem que os piores desfechos neonatais 

estão associados aos níveis de instrução maternos inferiores, é possível observar no decorrer dos 

anos que há uma inversão desta realidade. O paradoxo perinatal brasileiro, descrito por DINIZ 

(2009), caracteriza piores desfechos perinatais como nascimento no termo precoce, morbidades 

respiratórias e internações em unidades de terapia intensiva entre a população cujas condições 

socioeconômicas são melhores. Neste contexto, observa-se a piora dos indicadores de saúde das 

populações mais favorecidas, o que caracteriza a “inversão da disparidade esperada”. Neste 

contexto, figuram as altas taxas de cesarianas anteparto que podem ocasionar eventos adversos 

como partos pré-termos ou no termo precoce e implicações no peso dos bebês ao nascimento. As 

vantagens socioeconômicas por sua vez se associam a taxas elevadas de intervenções sem 

indicações clínicas na maioria das vezes, o que reduz os benefícios das populações com maior 

renda e níveis de instrução mais elevados. Esta população com mais acesso a serviços médicos 
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de qualidade está sujeita a desfechos neonatais desfavoráveis em virtude do aumento das 

intervenções a que são submetidas (DINIZ, 2009; DINIZ et al., 2012; 2016). 

O nível de escolaridade materno é, portanto, um indicador socioeconômico de impacto 

expressivo nas condições de saúde da mulher e do recém-nascido. Sendo assim, ações de 

alfabetização e educação em saúde, bem como a implantação de um sistema de saúde efetivo 

podem atuar na redução de desfechos neonatais desfavoráveis e, consequentemente da 

mortalidade neonatal e infantil (VEZEAU, 2005; ZARCADOOLAS et al., 2006; CARLSEN et 

al., 2014). Mulheres mais bem instruídas tendem a possuir maior entendimento sobre a 

importância do cuidado em saúde no período gestacional, o que poderia garantir melhores 

condições de saúde. Estas mulheres podem também ser mais assertivas ao utilizar os serviços de 

saúde e solicitarem informações dos profissionais responsáveis pelo cuidado. É possível que 

haja, portanto, a redução do risco entre estas mulheres para o aparecimento de comorbidades e 

melhora das condições de desenvolvimento fetal, o que pode impactar positivamente a saúde do 

recém-nascido.   

Para além dos níveis de instrução maternos, é importante considerar que o grau de 

escolaridade não é o causador de DND’s, mas sim o uso inapropriado da tecnologia sobre a 

saúde das mulheres. Bem como o conjunto de vantagens e o acesso a outros benefícios que o 

nível de escolaridade proporciona. Sendo assim, é importante que as mulheres sejam levadas a 

refletir criticamente quanto ao consumo em saúde que leva a produção da doença. 

O peso ao nascimento é um importante indicador das condições de saúde materno-

infantil, e neste contexto, o baixo peso ao nascer (< 2.500 g) representa um dos principais 

preditores para a mortalidade infantil, pois se relaciona a um risco aumentado de atraso de 

crescimento e desenvolvimento (BARNABÉ et al., 2004; YAMAMOTO et al., 2009).  Dentre os 

bebês da amostra analisada, 2,8% (248) apresentaram baixo peso ao nascer. Tal condição 

apresentou maior risco para desfechos neonatais desfavoráveis (OR=2,822 [1,641- 4,851]), em 

comparação aos bebês de peso adequado (categoria de referência) e àqueles considerados 

macrossômicos (OR=1,077 [0,586 - 1,978]).  

Esta condição neonatal pode estar associada à prematuridade, à restrição do crescimento 

fetal intrauterino e a fatores clínicos como doenças maternas como hipertensão arterial crônica e 

hipertensão arterial gestacional, pré-eclâmpsia, doença renal e anemia, bem como pode ser 

ocasionada por sangramento vaginal no primeiro trimestre e descolamento prematuro de placenta 

(McCOWAN et al., 2009; BARNABÉ et al., 2004; BROEKHUIJSEN et al., 2015). No presente 
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estudo, somente os RN’s a termo foram analisados, portanto, a prematuridade não será incluída 

na discussão.  

O crescimento fetal intrauterino pode ser influenciado por fatores fetais, maternos, 

placentários e pela interação desses fatores, sendo assim a restrição do crescimento fetal 

intrauterino é usualmente associada a situações que interferem no fluxo uteroplacentário que, 

resultam em má nutrição fetal (BARNABÉ et al., 2004). Há estudos que afirmam que a 

primiparidade se associa ao baixo peso ao nascer, diante do fato de que na primeira gestação 

ocorre a maturação das estruturas uterinas, principalmente as vasculares e, portanto, as gestações 

posteriores apresentam melhora destas condições e permitem maior desenvolvimento placentário 

e, consequentemente, melhora da nutrição fetal e do seu desenvolvimento (CARRERA, 1997; 

CUETO et al., 1997; DESHMUKH et al., 1998; McCOWAN et al., 2009; BARNABÉ et al., 

2004).   

 Para caracterizar a restrição do crescimento fetal intrauterino, fator predisponente para o 

baixo peso ao nascer, é utilizada a expressão “pequeno para a idade gestacional - PIG” que, se 

refere a crianças cujo tamanho e peso são inferiores ao intervalo médio para lactentes da mesma 

idade gestacional. Desta forma, os RN’s são denominados PIG’s quando peso ao nascer está 

abaixo do percentil 10 para a IG e sexo na população de referência. (OTA et al., 2014; KHALIL 

et al., 2016). Um estudo multicêntrico realizado em 29 países da África, Ásia, América Latina e 

Oriente Médio, afirma que os fatores sociodemográficos e as condições médicas da mãe como 

pré-eclampsia/eclampsia e anemia estão associados aos recém-nascidos considerados pequenos 

para a idade gestacional. A multiparidade (mulheres com 3 ou mais partos anteriores) (OR= 0,88 

[0,83-0,92]) foi um fator protetor para os RN’s PIG no termo gestacional (OTA et al., 2014). 

 Os fatores socioeconômicos e demográficos maternos como a idade, a escolaridade, o 

nível socioeconômico e a cor da pele autorreferida podem estar associados ao baixo peso ao 

nascer, tendo em vista o impacto que as condições de saúde materna têm sob o desenvolvimento 

do bebê (BARNABÉ et al., 2004; McCOWAN et al., 2009; ANANTH e VINTZILEOS, 2009). 

Os extremos da vida reprodutiva feminina, por sua vez, podem se associar a bebês com pesos 

inferiores a 2.500g ao nascimento. Sendo assim, mulheres com idade igual ou superior a 35 anos 

possuem mais fatores de risco que se relacionam a comorbidades como a hipertensão arterial, por 

exemplo. Em contrapartida, as gestações na adolescência podem se relacionar ao uso de cigarro, 

álcool, drogas e acompanhamento pré-natal inadequado que, influenciam diretamente no 

desenvolvimento fetal (ANANTH e VINTZILEOS, 2009).  
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Mulheres provenientes de classes econômicas mais baixas apresentam tendência a terem 

bebês com baixo peso devido à desigualdade no acesso a serviços de saúde de qualidade e, 

consequentemente, acompanhamento pré-natal inadequado, bem como a condições de saúde 

desfavoráveis como desnutrição materna, uso de álcool, cigarro e outras drogas (THOMPSON et 

al., 2000). Foi evidenciado em artigos anteriormente publicados que as mulheres pretas têm 

bebês menores em comparação às mulheres brancas, este fato pode estar associado a fatores 

genéticos e ambientais, como os níveis de vitamina D durante a gestação e a concentração de 

pigmentação da pele (JAMES et al., 1999; FULLER, 2000; FOSTER et al., 1993).  

 Por meio da análise realizada nesta pesquisa, observou-se a existência de associação 

entre bebês com DND e a ocorrência de complicações no período gestacional. Dentre as 

complicações, a placenta prévia é uma complicação obstétrica que está associada à idade materna 

igual ou superior a 35 anos, ao tabagismo durante a gestação, bem como à ocorrência de placenta 

prévia e de cesariana em gestações anteriores. Esta complicação pode se associar ao nascimento 

de bebês a termo com maior probabilidade de apresentarem baixo peso e a implantação anormal 

da placenta pode ocasionar sangramentos durante a gestação que, se associa a maiores taxas de 

parto pré-termo (ROSENBERG et al., 2011; WALFISCH e SHEINER, 2016).  

 Segundo um estudo realizado em Israel, a inserção baixa de placenta apresentou 

associação com desfechos perinatais desfavoráveis (6,6 vs. 1,3%, p <0,001), ao índice de Apgar 

<7 após o primeiro e o quinto minutos (25,3 vs. 5,9%, p <0,001, e 7,1 vs. 2,6%, p <0,001, 

respectivamente) e à restrição de crescimento fetal intrauterino (3,6 vs. 2,1%, p = 0,003).  

No entanto, após a utilização de outro modelo de regressão logística de múltiplas variáveis, a 

inserção baixa de placenta não foi considerada um fator de risco independentemente associado à 

mortalidade perinatal (OR 1,018; IC 95% 0,74-1,40; p = 0,910), levando-se em conta fatores de 

confusão como o nascimento prematuro e a idade materna (ROSENBERG et al., 2011). 

 Outra intercorrência a ser considerada nesta análise é a hipertensão arterial crônica no 

período gestacional que, aumenta o risco de fatores adversos como pré-eclampsia, eclampsia, 

descolamento prematuro de placenta, parto pré-termo, insuficiência placentária, restrição de 

crescimento intrauterino e mortalidade materna e perinatal. Os bebês cujas mães foram 

diagnosticadas como hipertensas possuem peso menor ao nascer, quando comparados aos bebês 

filhos de mulheres sem tal complicação no período gestacional (ZETTERSTROM et al., 2005). 

As síndromes hipertensivas também estão associadas a um risco maior de morbidades 

respiratórias severas no período neonatal (BROEKHUIJSEN et al., 2015). Em consonância aos 
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achados na literatura, observou-se associação entre alteração da vitalidade do recém-nascido 

após o parto e a ocorrência de Complicações no período gestacional. 

 A ausência do acompanhamento pré-natal que compôs a variável denominada 

“Complicações obstétricas” apresentou associação com desfechos neonatais desfavoráveis 

segundo dados apresentados neste estudo. O monitoramento da gravidez por meio do 

acompanhamento pré-natal visa identificar e tratar possíveis fatores de risco, além de prevenir e 

controlar morbidades associadas (ROSE et al., 2001). Dentre as mulheres analisadas, 0,8% (67) 

não foram acompanhadas durante o pré-natal o que proporciona maiores taxas de morbidade e 

mortalidade materna e neonatal.  

 Um estudo realizado no município do Rio de janeiro, analisou os fatores associados ao 

pré-natal inadequado com foco na cor da pele da mulher. Os resultados encontrados apontaram 

que o acompanhamento inadequado durante a gestação esteve associado à cor da pele, sendo que 

as mulheres pretas apresentaram maior chance de inadequação no cuidado (OR = 1,37; IC95%: 

1,02 - 1,83) (FONSECA et al., 2015). Neste contexto, é possível encontrar associação entre as 

mulheres autodeclaradas pretas e uma chance maior de acompanhamento pré-natal inadequado 

devido à falta de acesso aos serviços de saúde qualificados (LEAL et al., 2005; FONSECA et al., 

2015). Tais fatores sociodemográficos predispõem à desigualdade no acesso aos serviços de 

saúde de qualidade e podem impactam diretamente nos indicadores de saúde da população. 

 Quanto à via de parto e segundo análise realizada no presente estudo, o uso de fórceps e 

vácuo-extrator foi considerado fator associado a piores desfechos neonatais (OR=3,556 [1,728 - 

7,321]) quando comparado ao parto normal. Este achado corrobora o que afirma Guerby (2016) 

cujos resultados dos partos a fórceps relacionados à morbidade fetal incluíram baixos escores de 

Apgar, acidemia, lesões fetais, trauma de nascimento e internações em unidades de terapia 

intensiva neonatal (GUERBY et al., 2016). O parto vaginal instrumental requer treinamento 

adequado, bem como experiência do profissional em sua realização, a escolha do instrumento 

ideal, deve ser baseada no percentual de falha de cada um e nos riscos e benefícios maternos e 

neonatais. Diante da utilização do fórceps, os casos de lesão da face fetal são mais comuns e os 

de cefaloematoma fetal ocorrem com mais frequência no uso do vácuo-extrator (O’MAHONY et 

al., 2010).  

 É possível que partos que necessitaram de resolução por fórceps sejam aqueles nos 

quais haja problemas como distócia de rotação ou parada de progressão da cabeça fetal. Nas 

situações em que se identifica o occipto fetal em região posterior da pelve materna ou que o 
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occipto fetal se mantém em região transversa com relação à pelve materna, há maior ocorrência 

de cesariana e de complicações neonatais devido à parada de progressão na descida do feto. O 

uso do fórceps para corrigir tais posições da cabeça fetal é historicamente conhecido, porém, na 

atualidade sua prática está em desuso e raramente é ensinada nos EUA (LIEBERMAN et al., 

2005; CHENG et al., 2010).  

 Diante do panorama atual, com altas taxas de cesarianas frequentemente realizadas em 

mulheres que não entraram em trabalho de parto, o Colégio Americado de Ginecologistas e 

Obstetras, por meio do artigo “Prevenção segura da primeira cesariana” apresentou a ideia do 

parto vaginal instrumental como estrátégia para reduzir cesarianas (ACOG, 2014). Faz-se, 

portanto, necessário o treinamento constante de profissionais médicos para a prática do parto 

vaginal instrumental à fórceps como alternativa para a redução da taxa de cesarianas, tendo em 

vista que a sua prática por profissionais treinados e experientes é segura e melhora os desfechos 

neonatais (O’MAHONY et al., 2010). No entanto, é preciso avaliar a real necessidade do parto 

instrumental, tendo em vista os DND’s descritos nesta pesquisa e promover desta forma, uma 

assistência segura e livre de dano  à mulher e ao RN (POWER, 2014). 

 Em contraponto ao que foi observado nos achados desta pesquisa, há estudos como o de 

Silva (2010) no qual a cesariana apresentou maior risco de morbidade neonatal, quando 

comparada ao parto vaginal. No estudo mencionado, foi criado um indicador de morbidade 

neonatal denominado Near miss que teve como base fatores que poderiam estar associados a 

situações de risco para mortalidade neonatal (SILVA et al., 2010). A cesariana, por sua vez, pode 

ser realizada em situações em que tenha sido identificada situação de risco materno e/ou fetal, 

bem como pode se dar de forma iatrogênica o que aumenta as taxas de partos pré-termos e por 

consequência resulta no aumento da morbidade  respiratória neonatal e na internação em UTI 

(CLARK et al., 2009; TITA et al., 2012; SILVA et al., 2010).   

 

5.1 PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES 

 Este estudo incluiu uma amostra complexa e representativa das mulheres da região mais 

populosa do país, o que oferece robustez aos achados da pesquisa e trouxe informações sobre as 

variáveis que se relacionam à assistência pré-natal, anteparto e intraparto cujas práticas têm 

impacto sobre a condição do recém-nascido. Esta análise secundária beneficiou-se do fato de ser 

realizada com dados do Inquérito nacional Nascer no Brasil, no qual foi possível avaliar 
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informações sobre práticas que usualmente não são registradas em prontuário, como a prática da 

manobra de Kristeller, por meio da entrevista realizada com a mulher logo após o parto, o que 

evita o viés de memória e costuma ser fidedigna.  

 Como pontos fracos, do estudo, inclui-se a possibilidade de as mulheres terem se sentido 

constrangidas em relatar situações vivenciadas durante o parto, pelo fato de ainda estarem 

internadas no hospital, o que pode ter introduzido viés de informação. As falhas e a falta de 

informações nas anotações contidas nos prontuários podem ter comprometido a qualidade da 

informação adquirida. Outra limitação identificada diz respeito ao tipo de delineamento do 

estudo, tendo em vista que estudos transversais possuem maior dificuldade em estabelecer 

relações de causalidade, uma vez que as informações sobre exposição e desfecho são coletadas 

simultaneamente. 

 

6 CONCLUSÕES 

  Encontramos uma proporção de 9,6% (844) entre os recém-nascidos no termo gestacional 

que apresentaram DND, o que representa frequência expressiva tendo em vista a população de 

bebês nascidos no termo gestacional. 

 Neste estudo foi possível observar a existência de associação entre fatores 

sociodemográficos, clínicos e assistenciais maternos e desfechos neonatais desfavoráveis entre 

os RNs de termo. A escolaridade apresentou-se como um fator independentemente associado ao 

desfecho estudado, o que sugere que as condições sociodemográficas da mulher têm impacto 

sobre a condição neonatal. Deste modo, observou-se que a instrução representa forte influência 

sob a percepção de saúde adquirida pela mulher durante a gestação, de forma a interferir 

significativamente nos desfechos neonatais.  

 Fatores clínicos, tanto fetais como o peso ao nascer quanto maternos, como as 

complicações obstétricas, impactaram nas condições de vitalidade do bebê ao nascimento. O 

peso ao nascimento representa um importante preditor do desenvolvimento fetal e, portanto, tem 

influência sobre os desfechos neonatais, bem como na transição do meio intra para o 

extrauterino. As doenças adquiridas durante a gestação caracterizam as complicações obstétricas 

que constituíram fator associado aos piores desfechos neonatais, tendo em vista que a assistência 

pré-natal de qualidade pode evitar o aparecimento ou agravamento de doenças neste período.  
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Os bebês nascidos de parto a fórceps apresentaram as piores condições ao nascimento, 

pois foi observado maior chance para necessidade de reanimação neonatal e internação em UTI. 

O tipo de parto, portanto, esteve associado ao desfecho estudado na presente pesquisa. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os determinantes sociais de saúde representam uma importante barreira para a mulher 

com baixa escolaridade no enfrentamento dos processos da busca pelos serviços de saúde de 

qualidade. Neste contexto, a educação em saúde pode ser um fator de mudança, com o objetivo 

de melhorar cuidados preventivos e reduzir disparidades sociais. Inserida nesse processo de 

empoderamento social e dos processos individuais relacionados à saúde e ao bem estar, a mulher 

terá a possibilidade de usufruir de melhores condições no cuidado pré-natal, o que poderá reduzir 

os riscos do aparecimento de comorbidades. A identificação e o tratamento precoces irão 

possibilitar melhores condições de nascimento e poderão atuar como um importante fator de 

redução dos desfechos neonatais desfavoráveis.  

Os desfechos neonatais desfavoráveis representam um importante problema de saúde, 

que gera custos aos serviços de saúde, em curto ou longo prazo, além de repercussões 

importantes sobre os indicadores de morbimortalidade neonatal e sofrimento para as mulheres, 

bebês e suas famílias.  No presente estudo, os fatores associados aos desfechos neonatais 

desfavoráveis consistiram em fatores socioeconômicos maternos, clínicos materno-fetais e 

assistenciais. Dados epidemiológicos confiáveis sobre a frequência e fatores associados aos 

desfechos neonatais desfavoráveis nos diferentes modelos de atenção ao parto são essenciais para 

orientar as políticas do cuidado ao materno-infantil. Ações que visem à melhoria da atenção pré-

natal e ao trabalho de parto, principalmente entre mulheres com baixa escolaridade e aquelas 

com complicações obstétricas, podem resultar em melhores desfechos de saúde para o recém-

nascido. 
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9 ANEXOS 
9.1 ANEXO 1 - Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola Nacional 

de Saúde Pública Sérgio Arouca 
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9.2 ANEXO 2 - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA FSP/USP 
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9.3 ANEXO 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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10 APÊNDICES 

10.1 APÊNDICE 1 - Solicitação para uso do banco de dados 

 
 
 
 

Projeto de pesquisa: “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento” 

Coordenação geral: Maria do Carmo Leal 

 

Formulário de solicitação de banco de dados 

 

Solicitante: Flora Maria Barbosa da Silva 

Data da solicitação: 27/03/2015 

 Título da dissertação: Uso de manobras de reanimação neonatal e internação 
em unidade de cuidado intensivo entre recém-nascidos de termo: análise 
secundária dos dados do estudo “Nascer do Brasil –- Inquérito Nacional sobre 
Parto e Nascimento”. 

Objetivos: 

 Investigar a associação entre os fatores sociodemográficos, organizacionais, 

obstétricos e assistenciais e a necessidade de realização de manobras de 

reanimação neonatal e internação em unidades de cuidado intensivo entre recém-

nascidos de termo. 

 Estimar a frequência do uso de manobras de reanimação neonatal e de internação 

em unidades de cuidado intensivo entre recém-nascidos de termo da região 

Sudeste do país a partir dos dados da pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito 

Nacional sobre Parto e Nascimento”. 

Variáveis a serem utilizadas (códigos como constam no questionário iniciando com o(s) 

desfecho(s):  

Desfecho: Necessidade do uso de manobras de reanimação neonatal e internação em UTI 

em recém-nascidos de termo 

 
Como 

obter? 

Nº no 

banco 
Quest. Questão Pergunta 

IG_NASC_FinaL Criada 2472 
Variável 

362 Idade Gestacional no Nascimento 
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criada 

IG_NASC_FINAL_3CAT Criada  
Variável 

criada 

369 Idade Gestacional no Nascimento em 

3 categorias 

 

 

Variáveis de interesse:  

 

Nº 

banco 
Quest. Questão Variável Categorias OBS: 

2206 - 
Idade da mãe 

contínua 
Idade -  

2208 - Cor corrigida final cor 

Branca 

 

Preta 

Parda/morena/mulata 

Amarela/oriental 

Indígena 

2200 - Escolaridade final Escolaridade 

Ensino fundamental 

incomplete 
 

Ensino fundamental 

complete 
 

Ensino médio 

complete 
 

Ensino superior 

completo e mais 
 

2209 - Sit conj final 
Situação 

conjugal 

Sem companheiro  

Com companheiro  

2196 - 
Escore abipeme 

final 

Escore 

ABIPEME 

Classe D+E  

Classe C  

Classe A+B  

49 - TIPO Tipo de serviço 

utilizado no 

SUS  

Misto  



 
 

100 
 

parto Privado  

51 - Capital interior 
Região de 

residência 

Capital  

Interior  

2220 - Paridade final 
Nº de gestações 

anteriores 

Nenhuma  

1  

2  

3 ou mais  

2219 - Abortocat final 
Nº de abortos 

anteriores 

Nenhum  

1 ou 2  

3 ou mais  

2242 

+ 

2243 

- 

TIPO DE PARTO 

+ 

Tipo de parto 

especificando as 

cesarianas 

Tipo de parto 

Vaginal  

Fórceps/vácuo 

extrator 
 

Cesariana sem 

trabalho de parto 
 

Cesariana com 

trabalho de parto 
 

2237 - Tipo gest final 
Tipo de 

gestação 

Única  

Múltipla  

2215 - 
Desejo engravidar 

final 

Desejou 

gestação atual 

Queria naquele 

momento 
 

Não queria naquele 

momento  

Não queria 

Não soube informar  

2233 - 
Adequação pn 

Brasil final 

Nº de consultas 

no pré-natal 

0 –- não fez pré-natal  

1-3 consultas  

4-5 consultas  

6 ou mais consultas  

2234 - 
Adequação pn Adequação do 

Inadequado  
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Brasil 2cat pré-natal Parcialmente 

adequado 
 

Adequado  

Mais que adequado  

2235 - Acompanhante final Acompanhante 

Não teve em nenhum 

momento 
 

Teve em algum 

momento 
 

Teve em todos os 

momentos 
 

214 Puerperal 107 

Foi 

considerada 

gestante de 

risco? 

Não  

Sim  

2354 - Ig nasc final 5cat 

Idade 

gestacional no 

parto 

18-336/7  

34-366/7  

37-386/7  

39-416/7  

≥42  

Sem informação  

2191 - profissionalparto 

Profissional 

que assistiu o 

parto 

Médico  

Enfermeira/parteira  

Outros  

2255 - 
Apgar 5min 

final 

Apgar no 5º 

minuto 

0 a 3  

4 a 6  

7  

8 a 10  

Sem informação  

 

Variáveis de ajuste nos modelos de regressão logística múltipla 
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Nº no 

banco 
Quest. Questão Variável Categorias  

638 

Puerperal 362 Pressão alta 

fora da 

gestação 

Sim 

 

Não 

2213 - Idade 4 cat final Idade da mãe 

10-14 anos  

15-19 anos  

20-34 anos  

35 ou mais  

2213 - Idade 4 cat final 
Idade da mãe 

em 2 cat 

14 anos ou menos  

15 anos ou mais  

2204 - Cor corrigida final cor 

Branca  

Preta  

Parda/morena/mulata  

Amarela/oriental  

Indígena  

2204 - 
Cor corrigida final 

(recodificada) 
Cor Branca 

Branca  

Não Branca  

2204 - 
Cor corrigida final 

(recodificada) 
Cor Preta 

Preta  

Não preta  

133 Puerperal 51 
Histórico de 

eclâmpsia 

Sim  

Não  

669 

+ 

672 

Puerperal 

388 peso antes 

+ 

391 altura 

IMC 

Abaixo do peso  

Peso adequado  

Sobrepeso  

Obesidade  

669 

+ 

672 

Puerperal IMC recodificada IMC 2cat 

Obesa  

Não Obesa  
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2210 - 
Escore abipeme 

final 
ABIPEME 

Classe D+E  

Classe C  

Classe A+B  

2215 - 
Desejo engravidar 

final 

Desejou 

gestação atual 

Queria naquele 

momento 
 

Não queria naquele 

momento 

 
Não queria 

Não soube informar 

2220 - Paridade final Paridade 

Primípara  

1 a 2 partos anteriores  

3 ou mais partos 

anteriores 
 

2394 - T WEAK 2CAT 
Risco de 

Alcolismo 

Sim  

Não  

2395 - FUMO ATE 5MESES 
Fumou antes 

dos 5 meses 

Sim  

Não  

2396 - 
FUMO APOS 

5MESES 

Fumou depois 

dos 5 meses 

Sim  

Não  

2214 - Sit conj final 
Situação 

conjugal 

Sem companheiro  

Com companheiro  

2206 - Escolaridade final Escolaridade 
Até EM incompleto  

EM completo ou mais  

2247 - 
Financiamento 

parto final 

Financiamento 

do parto 

SUS  

Privado  

139 Puerperal 57 satisfação 

Satisfeita 

 
Mais ou menos 

Insatisfeita 

Nsi 
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214 Puerperal 107 

Foi 

considerada 

gestante de 

risco? 

Não 

 
Sim 

 

 

 

 

Breve descrição do plano de análise: Trata-se de um estudo com desenho transversal, com 

as puérperas e seus recém-nascidos que participaram da Pesquisa Nascer no Brasil, no 

período de abril de 2011 a junho de 2012 

Serão estimadas a incidência e os respectivos intervalos de confiança para os desfechos 

deste estudo (Necessidade de manobras de reanimação neonatal e internação em UTI 

entre os recém-nascidos de termo), considerando-se o desenho amostral. A associação 

entre variáveis demográficas e socioeconômicas das puérperas e o desfecho será análises 

bivariadas e em modelos de regressão logística múltipla. Em todas as análises será levado 

em conta o delineamento complexo de amostragem. 

Autor principal e possíveis co-autores: 

Flora Maria Barbosa da Silva, Leonor Ramos Pinheiro, Simone G. Diniz, Arthur O. C. 

Schilithz, Maria do Carmo Leal 

Opções de periódico(s)(em ordem de prioridade):  

BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 

Cadernos de Saúde Pública 

Revista de Saúde Pública 

BMC Pregnancy & Childbirth 

Prazo previsto para submissão - quando conveniente - Dezembro 2017 /Janeiro 2018 
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10.2 APÊNDICE 2 - Termo de Compromisso para uso de dados da pesquisa Nascer no 

Brasil  

 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA USO DE DADOS DA PESQUISA 

NASCER NO BRASIL 
 

Título do artigo/pesquisa: Uso de manobras de reanimação neonatal e internação em unidade de 

cuidado intensivo entre recém-nascidos de termo: análise secundária dos dados do estudo 

“Nascer no Brasil” - Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento.  
Pesquisadores envolvidos: Flora Maria Barbosa da Silva, Leonor Ramos Pinheiro 
 
O(s) pesquisador(es) do projeto acima identificado(s) assume(m) o compromisso de: 
1. Preservar a privacidade dos pacientes de quem os dados foram coletados; 
2. Utilizar as informações do banco de dados cedido exclusivamente para a execução 
do artigo em questão; 
3. Comprometer-se que as informações somente serão divulgadas de forma anônima, não sendo 
usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da pesquisa; 
4. Manter a necessária cautela com os dados dos sistemas informatizados, quando da exibição de 
dados em tela, impressora ou na gravação em meios eletrônicos, a fim de evitar que deles venham a 
tomar ciência pessoas não autorizadas; 
5. Repassar os comandos de construção de variáveis utilizadas, bem como informar quaisquer 
alterações no padrão das mesmas para a equipe central da pesquisa; 
6. Citar o nome completo do projeto “Inquérito Nacional sobre cesáreas desnecessárias” e, na 
metodologia do artigo em questão, referir o artigo publicado sobre o protocolo do estudo; 
7. Citar sempre como fontes de financiamento ou apoio financeiro o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP/FIOCRUZ); 
                                                          

   São Paulo, 06 de Dezembro de 2016 
 
Assinatura dos pesquisadores acima citados:  

                                              

        Leonor Ramos Pinheiro                                                  Prof. Dra. Flora Maria Barbosa da Silva 
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10.3 APÊNDICE 3 - CURRÍCULO LATTES RESUMIDO DA ALUNA 
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10.4 APÊNDICE 4 - CURRÍCULO LATTES RESUMIDO DA ORIENTADORA 

 


