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RESUMO 

A cidade de São Paulo vem apresentando. ao mesmo 

tempo, um acelerado desenvolvimento economlCO e uma nítida 

deterioração do nível de sa~de, medidd pela mortalidade ln-. 

fantil, que está aumentando desde 1961, quando atingiu seu 

menor valor, e pela mortalidade neo-natal, que vinha manten-:

do-se em níveis altos at~ o início da d~cada de 1960, depois 
do que também está aumentando. 

A Investigação Interamericana de Mortalidade na In 

fância, realizada no período de junho de 1968 a maio de 1970, 

reuniu informações tão completas quanto possível, a partir 

de entrevistas, consultas aos arquivos hospitalares e autóp

sias, sobre os óbitos de menores de 5 anos residentes em São 

Paulo. 

Este trabalho teve por objetivos, ã partir dos da-
I 

dos da Investigação, medir o valor real da mortalidade neo-

natal, bem como a mortalidade neo-natal por causas, fazer 

uma avaliação inicial sobre a influência de alguns fatores 

socio-econ6micos na mortalidade 'neo-natal, estudar a impor

tância da prematuridade como causa associada de morte e ava-

liar a qualidade da atenção à gestante e ao recém-nascido. 

O material utilizado para estudo.constou dos óbi

tos de menores de 28 dias retirados da amostra de óbitos de 

menores de 5 anos selecionada pela Investigação. 

Os resul tados mostraram um coeficiente de mortali

dade neo-na tal muito elevado. devido, princip-almente, a . uma· 

excessiva mo~talidade por 'causas perinatais e ~or doenças in 

fecciosas. 

Em virtude da magnitude da mortalidade por infec

çao, a maIor dent~e todas as demais áreas da América onde se 

desenvolveu a Investigação, foram feitas considerações .a res 

peito do problema. 

A prematuridade esteve presente na maioria dos óbi 

tos neo-natais, como causa associada. Foi estimada a incidên 

cia da'prematuridade, a partir do que considerou-se que a 

mortalidade neo-natal tão alta em São Paulo deve-se, princi-



palmente, ao grande numero de recém-nascidos de baixo peso . 

. Como a desnutrição materna vem sendo encarada co~ 

mo a principal respoIl'Sável pelo baixo peso ao nascer, .. deve

se enfatizar os aspectos da Nutrição em SaGde Materna nos 

programas de atenção'a gestante, que necessitam ser dinamiza 

dos. 
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i->lORTALIDADE NEO-NATAL E PRHIATURIDADE 

I - Introducão 
I 

A cidade de São Paulo chegou a ser chamada de "a 

cidade que mais cresce no mundo" pelo grande desenvolvimento 

econômico e demográfico que vem apresentando no decorrer des 

te século, mais especialmente a partir de 1940. 

Esse desenvolvimento econômico tornou a cid~de, co 

mo centro de uma estrutura maior, a Grande São Paulo, num PQ 

lo de atração paramigrantes de todas as regiões do país, 

que para aqui vêm em busca de melhores oportunidades de tra

balho, capacitação profissional, condições .de habitação, as

sistência médica, o que estaria sintetizado, enfim, na busca 

de um melhor nível de vida. 

Assim, seria de se esperar encontrar um nível de 

saúde que caminhasse paralelamente com o desenvolvimento eco 

nômico da região, isto é, taxas de mortalidade 'cada vez me no 

res, mortalidade "segundo as principais caU5 as' do tipo d~ en

contrada em regiões· desenvolvidas ," mortalidade" infq.ntil-de

crescente, boa qualidade dos dados de registro, e assim por 

diante. 

Já em 1967, ~,lilanesi & Laurenti (22) chamavam. a 

atenção para o comportamento da mortalidade infantil que,ten 

do decrescido semnre até 1961, qu~ndo atingiu o valor de 60 

óbitos por mil nascidos vivos, voltou a subir ano a ano, ln~ 

xoravelmente. Essa tendência de aumento continua presente e 

uma publicação mui to recente da Secretaria do Planej amento, 

baseada em dados oficiais, mostra que a mortalidade infantil 

observada em 1972 é do mesmo valor que a de 1951, ou seja, 

91 óbitos por mil nascidos vivos (27). 

Como o coeficiente de mortalidade infantil é consi 

derado, via de regra, um bom indicador de saúde, fica paten

te o paradoxo entre a aparente melhora do nível de ~ida e a 
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piora do nível de saúde que e, em últif.1a análise, um indica

dor do pr6prio nível de vida. 

Cumpre assinalar, no entanto, que os valores cita-
dos podem n~o ser corretos, devido]em parte, i má 

dos dados, e também ,Pio pr6pria Lei dos Regis tros 

qualidade 

Públicos, 

que manda registrar os eventos vitais pelo local de ocorrên

cia, o que não só contribui para falsear as estatísticas, c~ 

mo favorece a desobediência i Lei, levando i desorganização 

administrativa e, talvez, a uma destinação errada de recur

sos na área de saúde (16). Dessa maneira, ~ provável que a 

magnitudo da mortalida~e infantil esteja sendo afetada por 

um awnen to do niirnero de ób i tos de fi lhos de mulheresn~o re

sidentes na área e que para ca vêm em busca de assistência 

médica, o que já foi mostrado em outros trabalhos (3). 

Além disso, é patente, entre nós, a inexatidão dos 

dados de mortalidade, quando obtidos diretamente dos regis

tros de 6bito. Por ocasião do Estudo Interamericano de Morta 

lidade, Milanesi & Laurenti ~ostraram que mais de 3/4 dos 

atestados de óbito estavam preenchidos incompleta ou errada

mente (21). 

Fonseca & Laurenti recentemente chegaram a resul 

tados semelhantes (9) . 

. No que se refere ao recém-nascido, além dos dados 

oficiais estarem sendo afetados por uma quantidade mensura

vel dos nascimentos e óbitos de filhos de mulheres nao resi

dentes ria área, ainda deve-se considerar o problema do sub
registro de nascimentos que n~o € desprezível, atingindo cer 

ca de 4% (23). 

Mais ainda: um certo número de nascidos vivos pode 

estar sendo considerado natimorto e vi·ce-versa, o que também 

contribui para êr.ro nas' es tatís ticas ofi ciais . 

Feitas essas ressalvas quanto ã exatidão dos dados 

existentes, verifica-se que em São Paulo, na década de 19óO, 

a mortalidade infantil aumentou consideravelmente, tanto em 

decoTr~ncia do aumento da mort~lidade neo-natal como do com

ponente infantil tardio (22). 
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Esse aumento da mortalidade neo-natal a partir de 

valores já elevados no início da década estabeleceu \ também 

um paradoxo com a pretendida melhora do nível de vida obser

vada na mesma epoca . 
. " 

De acordo ainda com Milanesi & Laurenti (22),a mor 

talidade neo-natal em São Paulo não mostrou nenhuma tend~n

cia à queda de 1950 a 1960, situando-se sempre em tôrno de 

30 õbitos por mil nascidos vivos. A partir de 1961, apresen-

tou uma evidente tend~ncia a subir; esse aumento 

ocorrendo até hoje (15). 

continua 

Esses valores são mui to elevados se comparados aos 

de países considerados desenvolvidos, onde a mortali~ade neo 

-natal é sempre inferior a 15%0. 

Ao estudar a mortalidade por grupos de causas, os 

mesmos autores referem um aumento, entre os anos de 1961 e 

1963-4, de 11,4% na mortalidade por causas prefiatais,natais 

e neo-natais. Entre estas causas está incluida a prematuri

dade. 

Um comit€ de peritos da OMS, em 1948, definiu pre

maturo como toda criança que pesa, ao nascer, 2500 gramas bu 

menos. Essa definição vigorou durante muito tempo, e foram· 

se avolumando evidências de aue mui tas criancas nascidas de , ~ 

gestações cur.tas pesavam mais de 250 O. gramas é :mui t:as outJ:"as' 

de gestações de duração normal pesavam 2500 gramas ou menos 

ao nascer. Tem-se preferido, assim, chamar a estas últimas 

de recém-nascidos de baixo peso, reservando-se o termo prem~ 

turo para designar qualquer produto de uma gestação de menos 

de 37 semanas. Essa definição deverá ser adotada a partir da 

9~ Revis~o da Cl~ssificação Internacional de Doenças.* 

Para estudos em níveis populacionais, no entanto., 

o conceito de pre~aturo baseado no peso continua sendo o úni 

co exequíve1, pela dificuldade de definir a idade gestacio

nal corretamente. 

Essa preocupação comas crianças de baixo peso ao 
-nascer, que doravante chamaremos de prematuros, deve-se a 

grande morbidade e mortalidade a que es tá suj ei to êsse grupo 

* Informação pessoal do Praf. Ruy Lauren~i. 
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populacional. Na maioria dos países, mais da ·metade dos óbi

tos neo-natais, isto é, que ocorrem antes de 28 dias de ida
de, referem-se a prematuros. 

Assim e q~e na Inglaterra, por exemplo, os result~ 

dos do British Perinatal Mortality Survey (5) mostraram que 
apenas 7% dos nascidos vivos pesaram 2500 gramas ou menos ao 

nascer e foram responsiveis por 65% dos óbitos perinatais. 

Se bem que a incidência da prematuridade não costu 

me ser medida em países em desenvolvimento, em razão da pró

pria escassez de dados, a situação no Brasil seguramente de

vera ser pior, pois vários trabalhos têm mostrado uma asso

ciação positiva entre status socio-econômico da mãe e peso 
ao nascer (5). Dessa forma é lícito acreditar que a incidên

cia da prematuridade em São Paulo seja super:for~ aos. 7% verí
ficados na Inglaterra. 

Havendo indícios, pois, de que o problema da prema 

turidade seja importante em nosso meio, é válido supor que 

ela esteja influindo decisivamente na manutenção da mortali

dade neo-natal em níveis elevados e at€ possa esta~ contri
buindo para o aumento dessa mortalidade. 

Em alguns países a incidência d~ prematuridade e 
as taxas de mortalidade para'prematuros são ~assíveis '. de se 

conhecer graças ã· exis tência de' dados-corret.~.· Nos . ·Es tàdos 
'. --:....,..--

Unidos, por exemplo, há obrigatoriedade de assinalar o peso 

de nascimento no registro correspondente e o mesmo está come 

çando no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não ficará difí 

cil, pois, a realização de interessantes e i~portantes estu

dos procurando relacionar o pesO ao nascer a numerosas variá 

veis (28). Corno' em são Paulo isso não ocorre, torna-se mui to 

difícil caracterizar 'a importãncia da prematuriaade como cau 

sa associada de morte, mesmo porque é uma causa que frequen

temente deixa de ser consignada nos atestados de óbito. 

Dessa forma, a maioria dos trabalhos aqui prOduzi

dos sobre o assunto ou são baseados em dados óficiais, mUl

tas vêzes e por varlas razões falhos, como já vimos, ou ref~ 

rem-se a estatísticas feitas em determinados serviços de ma~ 

ternidade (19) (2) e, portanto, não representativos da reali

dade globa1. 
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Al~m da prematuridade como causa associada ~e 6bi

to, outros importantes fatores existem, na sua maioria am

bientais, isto ~, relacionados ao micro-ambiente fe~al, re

presentado por sua mae, ou ao ambiente em que vive sua mae . . 
Assim ~ que doenças p~6prias ou associadas i gesta 

ção, idade e paridade da mãe, bem como condiç6es socio-econa 

mico-culturais e seus reflexos, como estado nutricional da 

mae, instrução e ocupação dos pais, entre outros fatores, t~m 

sido encarados como importantes fatores contribut6rios da 

mortalidade neo-natal. Esse ~ o caso do j~ citado British Pe 

rinatal Mortality Survey, que definiu verdad.eiros gradientes 

de mortalidade associados a essas vari~veis (5). 

Entre n6s, e em termos de ~rea geogr~fica, como o 

município de S~o Paulo, a influ€n~ia desses fato~~sainda es. 

t~ para ser demonstrada, se bem que alguns trabalhos relati

vos a pequenos grupos populacionais possam ser encontrados 

(19) . 

Vistos todos esses aspectos, ~ f~cil perceber que 

a responsabilidade dos nossos Serviços de Rec~m-nascidos tor 

na-se muito grande, pois se j5 não ~ ficiltarefa manter a 

saGde do rec~m-nascido, muito mais difícil se torna recupe

rar e promover o bom desenvolvimento de crianças nascidas em 

condições does favo r~veis , ·que ~ o que .-acredi tamo.s es tal' .ocor

rendo. 

Â oportunidade para poder caracterizar a morta1ida 

de de crianças nos seus aspectos mais importantes surgiu com 

a escolha de São Paulo como uma de quinze·áreas das Am~ricas 

em que se realizaria a "Investigação Interamericana de Morta 

lidade na Infância" (13). 

Essa pesquisa foi realizada pela Disciplina de Es

tatística Vital do Departamento de Epidemiologia da Faculda

de de Saúde Pública, tendo como colaborador principal o ProL 

Dr. Ruy Laurenti, e estudou pormenorizadamente .os óbitos de 

menores de 5 anos, residentes no Distrito de SioPaulo, no 

período de 1?/6/68 a 31/5/70. 

Como a Investigação utilizou os atestados de 6bi

to apenas para obter os endere~os das crianças falecidas, e 
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os dados a respeito de cada caso foram obtidos através de 
consulta aos arquivos hospitalares e entrevistas com o;m~di 

cos que atenderam as crianças, os resultados por ela conse
guidos dão uma visão muito correta da realidade do problema, 

tan to nos seus -aspeetos quali ta ti vos como quan titati vos. 

Tendo participado da Investigação em São Paulo, c~ 

mo entrevistador mGdico e, mais tarde. como consultor pedii

trico e certamente por uma inclinação mais antiga pela Neona 
tologia, subespecialidade clínica à qual sempre nos dedica

mos, desde quando e~amos Residente da Clínica Pediatrica do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. resol 

vemos e~tudar mais particularmente os dados da Investigação 

referentes aos óbitos neo-natais. 

Na medida em que consegui:rmos.um P'P0ramaTeal,qu~ 

litativa e quantitativamentejde todo esse universo de fato

res determinantes dessa morbidade e mortalidãde neo-natais 

tão elevadas, estaremos oferecendo subsídios para a correçao 
das possíveis distorç6es existentes no sistema de" atenção 

materno-infantil. 
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11 - Objetivos 

Em vista do exposto, estabelecemos, para este tra

balho, os seguintes objetivos: 
.. 

1) ~~dir o valor real da mortalidade neo-natal no 

Distrito de São Paulo. 

2) Medir o valor real das principais causas de mor 

talidad~ neo-natal. 

3) Fazer Ulna primeira avaliação da influência de 

certos fatores socio-econ6micos na mortalidade neo-natal. co 

mo condições de vida, idade, instrução dos pais. 

4) Estudar a importância da prematuridade como cau 

sa associada de ~orte. 

5) Avaliar a qualidade do sistema de 

tante e ao recém-nascido. 

atenção -a ge~ 
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os ciuestion5.rios ela ln\,-estigação Il1·teralneric~na de ;'.lor-;:J.liJ.§:. 

de --. r " ~I • •• 

na lntancléi rorerentes aes cOltas neo-natals, :stc 34 ::.0-

dos os casos de 6bito de crianças menores de 28 dias. 

~~osso naterial, pO-ftéinto, s3:o os q:"estioZ"lâ:;:-ios L:

fe:;:-e~~cs aos 6hitos neo-n~tais e5~ud~~as ~31a l~ves!i~~~ão. 

. -tlg2.çao. 

f.;ensalmente eram separCldos, no Departamento Esta

dual de Estatística, os atestadas de 6~itos de menores a~ 5 

anos residentes no Distrito de São Paulo. O ~studo restrin

giu-se ao Distrito de São Paulo, porque ~ste abrange a qUClse 

totalidade da população do ~í'-..mi::::ípio (eEl tarno de 90°.1) e po~ 

que nos distritos restantes do município de Sio Paulo a pepu 

lação ~ muito rarefeita, o que enca~eceria Quito o projeto. 

A seguir era feito um sorteio, per ~mostra;em . -. 
S l S te ::1:l ~ 1. C a , 

de um para cada 4,25 atestados. 

Al~m de sortear os atestados de 6bito para estu

do, foi feito um levantamento nos atestados de nas::::ido sor-

to, com o que foram identificados diversos casos yctul3.dos 

como natimortos e que na realidade eram nascidos vives, ten-

do sido incluidos na amostra de es~udo. 

De posse dos atestados de 6bito, utilizados apenas 

para a ob~enç~o do endereço da criança falecida, era 

uma visita domiciliar por uma edu::::adora sanit~ria, oC1Slao 

em que se aplicava a primeira parte do questicnErio CQ~exo I 

folhas 17 2 e 3). ~essa visita, al~m de dados sobre u famf-

lia do falecido, antecedentes m~dicos gerais, obstétricos, 

etc., procurava-se obter informações sobre os hospitais e/ou 

m~dicos que tivessem atendido a criança, desde o nascimento 

ate o óbit.o. 

Pos teriorJ71entc, um entrevis~ador m~dica 
... 

saI J. 

busca de informações no hospital, pronto-socorra ou com o 

dica que tinha atendido a crIança. Se as informaç~es obtidas 
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f03S8S cO~3id2ra~~3 insuficie~tcs, ou no caso de criancas ::3. 
J ., 

leci~as se~ assist~ncia -J ' .;: u-' lO ,- a r ;;1 U -; 1- O I.~ ~ "._. __ poucas), ainda era fel 
r" \... .:..l cntre~ista domiciliar pelo ciltrc,,'istador médico. ~·;es-

mo n0S casos em que a lamIlia não era localizada, era comum 

ohter-se infor~açô2s sobre internaç6es anteriores e ate mes

mo sO~Te c ~asciEento, ao consultar o prontuirio hospitalar 

re~erente ~ ~lti~a internação. 

Se em qualquer etapa da elucidaçâo de um caso, ho~ 

vcsse evid§ncia de que a criança não se enquadrava dentro da 

população a ser estudada, seja por ter mais de 5 anos, ter 

falecido fora do periodo da Investigação, ser não-residente 

na area ou ser natimorto registrado como nascido vivo (houve 

alglli~s casos), o caso não era considerado para o estudo. 

A seguir, o m€dico fazia um relat5ria com a discus 

sao do caso em função dos dados obtidos, com a finalidade de 

chegar i causa b~sica do 6bito, procurando ainda identificar 

todas as causas associadas, quer contribut6rias ou conseque~ 

cial.s. 

Os casos eram, finalmente, revistos pelo colabora

dor principal e pelo consultor pediitrico. Todos os que sus

citavam dGvidas ou em que o entrevistador m€dico responsivel 

nâo tivesse segurança para a definição dos diagnósticos eram 

discutidos e resolvidos em reunlao de toda a equipe médica. 

Para concluir, era feita uma revisão final pelo c.2, 

laborador principal, seguida de codificação das causas seg~ 

do a Oitava Revisio (1965) da Classificaçjo Internacional de 

Doenças (18). 

Do total de casos de óbitos de menores de 5 anos, 

separamos para estude os referentes a 6bitos de Denores de 

28 dias, e;:; n-Jmero de 1958. 

Fei elaborado a seguir um plano para a codificação 

das informações em cartões IBi-L 

Os cartões IBM resultantes foram a seguir separa

dos numa classificadora IBM, a partir do que foram construi

das as tabelas pertinentes. 
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Para alguns aspectos julgados ITlalS importante~, os 

resultados foram distribuidos em 2 grupos, chamados de pre:n~ 

turos (todos os quepesaraITl 2500 gramas -ou menos ao nascer, 

ou quando havia informação de que fosse prematuro) e de nao 

prematuros, quando essas qualidades nao fossem satisfeitas. 

Para algumas variáveis e, mais especialmente, para 

a mortalidade por causas, os resultados foram 'também aprese~ 

tados em função de idade ao morrer, com dois grupos: menores 

de 7 dias e crianças falecidas com 7 a 27 dias de idade. 
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IV - Resultados e discuss~o 

1) ?"[ortalic.ade neo-natal 

Define-se o coeficiente de mortalidade neo-nata.l 

pela relação 

6bitos de ~enores de 28 dias 
nascidas vivos na ReSQa 

numa area e ano x 1000 
area ê a,lCJ 

Como vimos na introdução, as estatisticas "ofi-

ciais" estão sujeitas a \Tários fatores de erro. Esses erros, 

em ~ltima an51ise, influem seja no numerador ou no denomina 

dor da relação acima. 

Assim, o numerador, isto e, o total de 6bitos de 

crianças no período neo-natal, foi corrigido quanto ao local 

de residência, isto e, apenas foram incluídos os óbitos de 

residentes no Distrito de São Paulo. 

FOraF.l acrescentados os 6bitos de crianças nascid.as 

vivas indevidamente registradas como natimortos. Foi 
... 

poss l-

vel verificar que 1.45% dos natimortos registrados eram, na 

realidade, nascidos vivos que faleceram logo após o n~SClmen 

to. Em contrapartida, 0,3% dos 6bitos registrados como 6bi-

tos de rec€m-nascidos verificou-se serem natimortos. 

cas os foram 5 ubt raidos do t ataI de 6b i tos. 

Esses 

Houve ainda alguns casos de erro, nos dois senti

dos, quanto à idade das crianças falecidas, isto é, crianças 

falecidas com menos de 28 dias, portanto no período neo-na

tal eram registradas como tendo 28 dias ou mais, ao lado de 

outras falecidas com 28 dias ou mais registradas como tendo 

menos de 28 dias ao morrer. Essas correções tambêm foram fei 

tas. 

No que se refere ao denominador da relação, isto é, 

o numero de nascidos vivos residentes no Distrito de São Pau 

lo, tambêm houve a necessidade de várias correçoes. 

o numero total de nascidos vivos registrados no 

Distrito de São Paulo durante o período da Investigação foi 

de 238.151, n~mero esse que seria o utili~ado para os cilcu

los dos coeficientes "oficiais" de mortalidade infantil e 

neo-natal. Desse total, foram subtraidos 4536 regis"Cros de 
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CYlançaS nascidas na área e residentes fora, com o que .9 nu-

~ero de nascidos vi~os baixou para 233.615. A esse - ,.. numero ro 

rUQ acrescentados 4169 residentes na area e registrados fora 

dela e 9395 nascido~ e residentes na -aTe a durante o período 

da Investigação e registrados at€ 8 meses apos o seu t€rmin~ 

Dessa forma, o n~mero total de nascidos vivos foi 

de 247.179.* 

Visto 15S0, o coeficiente de ~ortalidade neo-natal 

para o Distrito de são Paulo, no período ele 19 /6/68 a 31/5/70 

foi calculado em 33,67%ouascidos V1VOS. 

Esse valor é muito elevado, quando comparado com 

os verificados em outras areas. Basta dizer, por exemp lo, 

que de todas as áreas em que se desenvolveu a Investigação, 

apenas em Recife e na Provincia de S~l Juan na Argentina a 

mortalidade neo-natal foi maior que em São Paulo (25). 

Essa mortalidade neo-natal está em desacordo com o 

desenvolvimento econômico de São Paulo. Pareçe nítido o fato 

de que, em termos de desenvolvimento econômico, São Paulo e 

mais desenvolvida que La Paz, ou a Provincia do Chaco na Ar

gentina, ou ainda El Salvador, ainda mais porque nessas 

áreas foram também incluidas para estudo comunidades rurais, 

onde sabe-se que a mortalidade é maior. Na v~Tdade, a morta

lidade neo-natal de São Paulo é maior que a ~ todas essas 

regiões (25). 

Mesmo em Ribeirão Preto, outra area brasileira em 

que se desenvolveu a Investigação, que compre~ndia ainda 

Franca e comunidades ditas suburbanas e rurais (Batatai~ Br~ 

dosqui, Cravinhos, Jardinópolis, Sertãozinho), a mortalidade 

foi inferior i observada em São Paulo, visto que atingiu a 

28.24% nascidos vivos. 

As explicações para a ocorrência de uma tão eleva

da mortalidade neo-natal em São Paulo podem ser muito diver

sas. Discutiremos, no entanto, o que consideramos as razões 

principais à medida em que formos estudando o conjunto de fa 

~ores que para isso contribuem. 

* Laurenti, R. - Resultados da Investigação Interamericana 
de Morta+idade na IDfância em são Paulo - Conferência pro
ferida em Recife, 1973. 
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2) i·lortalidade neo-natal por causas 

f fácil compreender que das diversas maneiras de 

se estudar a mortalidade, como quanto ~ idade, sexo, 

tempo, as causas de.~morte constituem o aspecto mais 

local, 

impo r-

tante. 

A preocupaçao pelo estudo das causas de morte -e 

bastante antiga e tem sido objeto de muitos est~d~s epi~eDio 

lógicos de gTande valor. 

Entre nós, recentemente o Prof. Ruy Laurenti mos

trou a grande vantagem de; se tabular as chamadas causas múl

tiplas de morte, ao invés de apenas a causa básica (14). 

A Investigação teve grande preocupação em identifi 

car nao apenas a causa básica do óbito, como também todas as 

demais causas associadas, seja contribut6rias ou consequen

ciais. Dest'arte, não apenas foi possível quahtificar corre

tamente as diferentes causas de morte, como ~ambém mostrar a 

ocorrência de muitas outras causas associadas que nunca te

riam sido detectadas num estudo apenas de causa básica. 

Outra vantagem do estudo de causas multíplas de 

6bito, como aliás o Prof Laurenti referiu,é o fato de se po

der atenuar as diferenças de interpretação dos codificado

res. Quanto à análise das causas de morte, qu~r consideradas 

como básicas ou associadas, existem muitas ve~es diferenças 

entre os nossos resultados e aqueles, referentes ao mesmo ma 

terial, publicados por Puffer e Serrano (25). Isso se deve 

ao fato de que nem sempre aqueles autores concordaram com a 

causa básica escolhida pela equipe de São Paü"lo. No conjuIl

to, as causas sao as mesmas, porem às vezes foram por nos 

consideradas como causa básica e por aqueles autores 

como associada e vice-versa. Por isso ~ importante a análise 

por causa múltipla. 

Neste trabalho, a tabulação das causas de morte 

foi feita de acôrdo com a Classificação Internacional de 

Doenças, Oitava Revisão (1965) (18). 

Para maior facilidade de estudo as causas constan-

tes da Lista Tabular foram reunidas em Grupos, procurando 
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ü ~ i 1 i = a r, s e l~ ~n e os critérios da ClassLficação 

[nternaciona~ de Doenças. 

~u~a etapa seguinte, esses grupos foram analisados 

R2lS detidaRente. 

Assi~, dividimos as causas de 6bito em 6 grupos: 

I Causas perinatais 

11 Anomalias Cong~nitas 

111 Doenças Infecciosas 

Corresponde is causas listadas 

no Capítulo XV da Lis ta Tab ular 

de Inclus6es e Subcategorias de 

Quatro Algarismos. 

Corresponde~ às causas incluidas 

no Capítulo XIV da mesma Lista, 

bem como algumas outras causas 

no Capítulo IX. 

- Correspondem às càusas incluidas 

no Capítulo I da tista Tabular. 

IV Doenças respirat6rias - Corresponde as causas incluidis 

no Capítulo VIII da Lista Tabu

lar. 

V Acidentes, Envenena 
mentos e Viol~ncia~ 

VI Outras causas 

-- Corresp6nde as causas incluidas 

nos Capítulos E XVII (causa ex

terna da les~o) e N XVII (Natur~ 

za da" lesão) da Lista Tabular. 

Todas as causas ~~o enquadradas 

em nenhum dos grupos anteriores. 
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Os resultados cQ~s~itue~ a Ta~ela 1: 

Tabela 1 - Causa básica 0.0 óbito, Dor grupos de ca',lS:LS. 

~ 
j C a us a b á s i c a j\; '( ~ 

C:o:::f.i.ciente: 
'" "'::l O ! ... "\.. --L. 0 l 

i ('alt'" !1 <:; I......... ...J ....... -.. 

I 
! 

I Doenças 
! 
~)oenças 

pCl'inatais 

:),Tlof.lali<ls congêni tas 
I 

IAcidentes 
i 
I 
IOutras causas 

,Total 

1117 

421 

196 

114 

18 

57,05 19.:21 

21.50 7.24 
I 

I 
]Cl,Ol 3.37 I 

_.1 

- R~ !:J , _'!. 1.96 I 

O Q~ ,~ L 0,31 

4, ~n I ',) 1, S8 

100,00 33,67 L--______________________ ~ ______ _L ________ ~~ __________ ~ 

Como se \re, as causas perinatais preva1eceréL'Tl, te!!. 

do sido respons:Íveis por S7,OS'i, dos óbitos neo-natais. ElTlbo

ra essa.proporção seja a observada em todas as áreas, g tan

to maior quanto menor for a mortalidade neo-nata1; em São Pau 

lo acontece que o coeficiente de mortalidade neo-natal por 

causas perinatais ~ muito elevado, sendo maior que a mortali 

dade neo-natal total da maioria dos países desenvolvidos, con 

forme se pode verificar na tabela seguinte: 

Tabela 2 - Taxas rn~dias de mortalidade neo-natal, mortalida-

de por causas perinatais e proporção de 6bitos 

por causas perinatais, diversos países, 1959-61. 

Nortalidade 
neo-nat:ll (a) 

:'lortalidade I 
por causas 
pennatais I 

iDina'1arca 
! 

16.25 !7.8Z: 

IIng~a:erra e 
I 

Gales 15.5i 11. O 7 71.10i 

7.84 bt1 .. 3.!! , 11.73 ,Holanda . 

8.87 i 73.0ÓJ 

13.25 , 71.621 

Noruega , 12.14 

Escócia I 18.50 

Suécia 13.18 10.2Z 77.5~! 

Estados Unidos· 18.71 14.39 I 76. 91 i 
Fonte: adaptado de CHASE, H.C. (6) 

(a) coeficientes por 1000 nascidos vivos 

(b) - os coeficientes para certos grupos de causas nao 
são disponíveis, o que afeta a relação. 
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ass:r..c, qU2 cerca de 3/4 dos ó!J i tos 
. .. 1 

neo-nat~ls naq~ele5 palses ueve~-se a C2usas perinatais. Co-

no se verifica, ainia que a porcentagem seja grande. em ~e-

nhum daqueles parses~a mortalidade neo-natais (coeficiente) 

ultrapasso~ a Qortalidade por causas perinatais de S~o Paulo 

(8 anos ê.ntes). 

Outra diferença muito importante ~ o fato de, ape

sar de ser a mortalidade neo-natal por causas perinatais t~o 

elevada em São Paulo, representar menos de 60% da mortalida-

de neo-natal como um todo. Isto se deve ~ grande incidência 

1 -""" . - "' - ,. -, ...... ~ '! ..... """" ..... ,-c e cu 1 L ..... ,:;:, ..1..) v r , .... l~ _ L ú . .::J causas, especialmente infecciosas e res 

Para melhor apreendermos as di fe Tenças entre as 

causas de morte (em grupos) observadas em S~o Paulo e em ou-
tros países, 

Chase (6). 

construimos a tabela ~, utilizando dados 

~ - ~for~alid.1iJ.e neo-nat31 ?or ,6;rupo, de! causa~. diversos par.'lIH (1959/61) e São Paulo (1963/70) 

Coeficiente ;,or ni 1 n .. sçidos vivo, 

: cnol2.l:ca : !~;!~:~~~.l : l-'ol, .. Ü i ~oru.g. : E,cóci. I ~";,U ! 5~;l;;' ! :;;J~ 
:~.:::; 15.;-; ~ 11.;3 :2.11 I 1':.;'1 : !l.: ~3.-: :3j.~" t 

Ica:lsa l!e é~:.t·.l 
Eu" &; CL;d_' _ _ __ 

~I:.::çn i;:!C;':-':J~ .. , ~ • .:.! .: .. _.~ j 0.')4 

--~------~~----~----~----~------~--
0.4:; : J .:." .... I 

11. ZS ! 10',2 Z 

:J.04 I •• : 5 -.:.1 

11. 'lj 8.87 

Z.H l,S.t 3.53 ~. l4 : .:z... 

1. :lO 0,52 0.91 0.31 il.9:; i 3.37 I 
0.19 :). ;2 

O.7J , .' v ...... 0.41 0,71 i l.~a 

de 

Examinando a tabela 3, verifica-se que a mortalidade neo-na

tal ~ muito Qais elevada em S~o Paulo que na maioria dos 

p~Íses examinados. Ecbara a comparação entre são Paulo e os 

outros países apresente uma di:fcreTIça de aproximadamente 10 

anos, julgamos a comparaç~o vilida, pois mostra a condição 

bastante desfavorivel de S~o Paulo, pois mesmo com essa defa 

sagem, nossos coeficientes s~o bem piores. 

ChaDa particularmente a atenç~o, no entanto, a 

enorme diferença entre os coeficientes de mortalidade por 

doenças infecciosas dos países alí relacionados e a de S~o 
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Pau L o. Se na J" a 1 o r 1 8. 
.. 

desses palses essa so~talidade nao a.t i r;. 

g2: a 0.1 óbi to por nil nascidos vi vos, ('li} São Paulo che;ou (l 

7.24 ó~itos por mil nascidos vivos. 

A tabela 4~mostra a relação entre a r.lOrtalidade 

por doenças infecciosas de São Paulo e a desses países, ain

da utilizando d~dos de Chase (6). 

Tabela 4 - Relação entre os :oeficie~tes d~ mortalidade por 

doenças infecciosas: São Paulo (1968/70) e diver

sos países (1959/61). 

Relação Coeficiente são Paulo/Coeficiente 
. .. : 

D,.1 1 -- í 

I Dinamarca 

Inglaterra 
e Gales 

Holanda 

Noruega 

Escócia 

Suécia 

I Es ~ados 
Unldos 

... '-.to __ 'J 

51. 7 

00.4 

181. O 

181. Ü 

48.3 

120.7 

45.3 

Chega a ser desa12ntador verificar que em São Pau

lo as crianças morrem, no período neo-natal, por causas ln

fecciosas, numa proporçao quase 200 v~zes maior que em al

guns países, 10 anos antes! 

Ainda na Tabela 3, verificamos que a r:1ortalidade 

por anomalias cong~nitas ~ menor er:1 são Paulo que na maioria 

dos países relacionados. Isso talvez se deva a lli~a insufi

ci~ncia de diagnóstico, isto é, um certo número de casos de 

anomalias cong~nitas não chegam a ser diagnosticados, DeSDO 

através da metodologia empregada na Investigação, devido ao 

fato de ter havido um número muito pequeno de aut6psias(11%} 

I 

I 
I 

I 
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O~tro ;~U?0 ~~ causas em que a mortalidade S iia 

Paulo ; ffi~itQ ele~a~a ~ o das doenças respirat5rias, 10 ve-

Z?S ma~or e~ S~o ?aulo que na Su~cia, o triplo da Inglaterra 

e Gales. COIlvé:n lembr'~r que aqui são incluidos muitos casos 

de bro~co?naumcnias aspirativas na sua origem. Fatores c!imi 

~icos e 
, . . 

2 .. IT!. o 1 := n t a 1. S :':'n2.c.equJ.dos ta;~,~ém devem ser .:."esponsabi li 

zadcs. 

A mortaliJad~ por acidentes -e pequena, mas 

que a de todos aqueles países. 

[ ~ussí~el, no entanto, que as diferenças até aqui 

ap:esentaJas entre Sio Paulo e aqueles pafses passam ser ~e-

vidas em parte a difere~ças internacionais nas 

de fatos vitais, o que afeta as estatísticas.* 

definições 

Um estudo de Epidemiologia comparada, como a Inves 

tigação, por adotar LL-:1a uniformizução da r.~etodologia, be:n 

CODO das definições e outros procedimentos em Estatística Vi 

tal, te2, ?or l5S0, l~ enorme valor, pois os seus resultados 

sao perfeitamente compar~veis. 

A tabela 5 mostra a mortalidade por grl~os de cau

sas em algumas ~reas selecionadas e São Paulo. 

Tabela 5 - Mortalidade neo-natal a ?or grupos de causas, diversas ireas e Sio Paulo. 

~;s: sã~ r':lul') R"cifc I Rib .l'r"to 5he rh roo~<.e Kings!o:õ ! Santiago 

T0J:lS as C (=.1,:3 3.5 33.67 35.30 I ------
2iJ.Z3 I 13.49 24.17 J 2t-. \) 2 

CaL.sas i'c r i ~.:l tai.s 19.21 23.72 I 20.07 8.% 17.24 lS.:::) 

Ar: o;;",a 1 1_15 [Ú:1,~ê;!i. ~.-iS 1 .. 95 1.31 2. O 1 I 3.S3 1. 78 ! 1. 81 
I 

~(j~nçJ..5 infeccio5as I 7.:. 6.51 I 3.67 I O.OÓ 3.13 3.1 Z 
I 

Do<.'nças r.C'~pir.ltória:;, i 3.37 2.04 I 1. 59 0.30 0.88 2.04 

O'.ltras 1. 89 1. 22 1 0.99 0.35 1.15 1.06 I 
a - Coeficien:e por ~il ~ascido5 vivos 

Adaptado de P~~fer, R.R. & Serrano, C.V. (25) 

*EI!l 
~ 

certos p2~ses, por exe:nplo, criaI'.ças falecidas antes de 

24 horas de idade nao são consideradas nascidas vivas. Em 

outras reg~oes, os critérios de tempo são diferentes; certas 

causas d~ixac de ser consideradas, como a prematuridade na 

Dinamarca, e ass~s por diante. 
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o q U2 :::dlS chana a a tenç ão na tabe 1 a 5 e a qua::;e 
'" 

ine~~istê~,:ia ele doenças infecciosas ~o CanaeiS. 

Nas dcnais ~reas relacionadas nessa tabela, a mort8.1ida::le 

por esse grupo d3 ca~sas permanece em torno de 3 por miL com 

exceç~o de Recife (6,5%0) e São Paulo, com o maior coeficie~ 

te de ~ortalidace neo-natal por doe~ças infecciosas de todas 

as areas em que se realizou.a Investigação, ou seja, 7 , 24%, 

nascidos vivos. 

Em São Paulo, a16m da alta mortalidade por doenças 

respirat6rias, U~ problema agudo ~ o da mortalidade por 

doenças infecciosas que, tcoricam-=nte, deveria estar bem 

baixa como acontece, aliás, em Sherbrooke. A mortalidade 

paI' doenças . ç . ln:..e CCl::>S as em São Paulo é 120 vezes superior -a 

daquela ãre a canadense, ao passo que a mo rtJ..l idade por cau

sas pe".cinqtais, apesar de muito elevada, é rfapenas" o dobro. 

o coeficiente de mortalidade neo-natal por doenças 

infecciosas elevadíssimo, como vimos, em São Paulo, já é su

fiçiente para mostrar que, entre outros, o problema das in

fecções no período neo-natal está merecendo, por parte das 

autoridades e do sistema de atenção ao recém-nascido, 

aproximação agressiva para o diagn6stico correto da 

ção, pois a identificação dos fatores responsáveis é 

uma 

situa-
, - . oaSlca 

para a correçao no sentido de fazer. essa mortalidade chegar 

o mais possível pr6ximo dos 0,04 6bitos por~il nascidos vi

vos dos países desenvolvidos. 

~·lortâ.lidade por causas perinatais 

Este grupo de causas foi o responSclvel pela maio-

rla dos 6bitos neo-natais. 

Assim é que, dos 1958 óbitos de menores de 28 di~, 

1117 (que correspondem a 57.05% do total), deveram-se a cau

sas perinatais, com um coeficiente de 19.2l%.nascidos vivos. 

Esse valor é muito elevado e, das 15 áreas em que 

se desenvolveu a Investigação, apenas nas Províncias de San 

Juan e do Olago, na Argentina, em Ribeirão Preto e no Recife 

foram observaJos coeficientes mais altos do que o de São Pau 

lo (25). O gráfico I ilustra o fato. 
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_-',5 C,E'S:.3.S pe:::inatais foram di\-icidas e·:! subg!'upos, 

d~ aco!'do, sennre ~ue D05Sr~el, com a Lista Tabular da Clas-, . . 

. . 
as Ci-u 5 as p e r III G. tal S e n '\ -o 1 \' e m f a t o r e s nater-

nus e relacionados ao narto.bem como fato!'es out!'os que 3.Qeffi 
.I. 'J .... 

soüre o feto ~urante ou logo após o nascimento, i de se pre-

ver que a inport~ncia desse grupo de causas seja maior nas 

crlanças falecidas logo ap6s o nascimento. Por isso, os re-

sultac.os seTão él"'Cl!'esentados s.egu!ldo a idad8 ao morrer: Uhl 

gr~?o de menores de 7 dias e outro de 7 a 27 dias. 

:-':ortal idade ne'J-na-::al por causas maternas 

Aqui fa~am incluidos os 6bitos relacionados nas ca 

tegorias 760 a 763 do capItulo xv da Lista Tabular. 

As causas maternas podem ser divididas em doenças 

próprias da gravidez (toxemia, infecção) e doenças associa-

das ~ gravidez (sífilis, diabetes, cardiopatia, 

maternas) . 

nefropatia 

As tabelas 6 e 7 mostram a distribuição dos 6bitos 

neo-natais por essas causas. 

As doenças pr6prias da gravidez foram responsãveis 

por 30 óbi tos de menores de 7 dias e por 9 de crianças de 7 

a 27 dias; os coeficientes respectivos valem 0,52%" e 0,15%0, 

num total de 0,67%0 nascidos vivos. 

Como causas associadas foram relacionadas a 24 óbi 

tos de menores de 7 dias e ti 12 de 7 a 28 dias; assim, em 75 

casos as doenças pr5prias da gravidez foram causa b~sica ou 

contribuinte do 6bito, com um coeficiente de 1,29~c nascidos 

VIVOS. 

ConvéTl1 lembrar que aqui nao estão incluidos todos 

os 6bitos neo-natais por toxcTI1ia materna, uma ve: que na 

maioria dos casos de descolamento prematuro de placenta, a 

toxemia estã associada. Os casos de 6bitos por descolamento 

serao vistos em outro subgrupo (Afecç6es da placenta). 

~~smo assim, esse valor de 1.29%0 € muito elevado, 

pos os efeitos da toxemia sobre o feto são quase sempre pre-



r-I C l'l. U 

IC·;:>u.C'~ ''';~l' ca 
\,..o;, ::J ........ ;.J""-'4..:::t 

I i·i9 Coeficietl <:2 

- . prc;p-:las Doenç?-s 

cez 30 

Doenç3S aSSQCi3.Cé!5 ,:;,. gr~ 

18 0.34 

Tot.a1 0.83 

Coe~iciente por ffii1 nascidos vivos. 

. 2 =: . 

Cõl"'Sa '""~~oc~ ~':;"'ll 
' W. _::>::> .l..G.~'_1 

r-V? rop-Fi C 1 r->n 1-0; - "--~ - ·~"::.::.:"':::"::'I 

24 0.41 

14 0.24 

38 0.65 

TA3El.A 7. 11ortclliã.:lde r..eo-nata1 por causas r:'late~r:as 

crianç~s de 7 a 27 dias. 

C A USA S 

Doenças próprias da 

gravidez 

Doenças associadas 

ã grav:'dez 

Total 

Causa básica 

N9 I Coeficiente 

9 0.15 

I 
I 0.06 

I
' 12 

l 

0.21 

COeficiente por mil nascidos vivos. 

Causa associada 

Coeficien::8 

12 0.21 

11 0.19 

0.40 
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. - -velllVelS, ~esd8 que haja atençio prenatal adequada. 

doenças associadas à -d ,.. gTav1 ez, Ioram con 

sideradas causa j~~ica 18 vezes entre os menores de 7 

per{oda neo-natal precoce) e 3 vezes (para as crianças Je 7 . 
neo-nata! tardio). Os coe fic ien tas foram 

respec'::inunente 0.31 e O.G5'Lnascidos 'livos. COrJo causa ass'J 

ciada ainda houve 14 e 11 casos, respectivanente. Dessa ~a-

neIra, em 46 casos, ou O.79%onascidos vivos, estiveram pr2-

sent~s como causa básica ou contribuinte do 6bito. SOTIl.aa do-

se esses casos aos anteriores, temes ql:e em 121 casos, com 

u~ ccsficiente d2 2,OS~Jnascidos vivos, as causas f.l.aternas 

fora~ consideradas b5sicas ou contribuintes dos 6bitos noo-

natais. 

Vale tamb~m considerar que se as doenças associa-

das à gravidez não são totalmente evitáveis, uma atenção cui 

dadosa à gestante cardiopata ou nefropata, por exemplo, pode 

fazer diminuir o risco a que tanto mãe como feto estão sujei 

tos por essas causas (6) 

}~rtalidade por parto dist6cico e traumatismo obst~trico 

As tabelas 8 e 9 mostram os valores da mortalidade 

por parto dist6cico (categorias 764 a 763 da Lista Tabular) 

e lesões ocorridas ao nascer, ou traumatismo obst~trico (ca

tegoria 772 da Lista TabulaT). 

Nessas tabelas, vemos que no período neo-natal pr~ 

coce, 120 6bitos tiveram uma dessas causas como básica 

(2.06%0), em outro3 67 casos essas causas fora3 contribut5-

rias (1.15%0). Assim, em 187 casos (3.22~o) o parto dist6ci

co e o traumatismo obst~trico foram a causa do 6bito. 

~o período neo-nata1 tardio essas causas foram con 

sideradas 16 vezes a causa b~sica e 56 vezes associada, com 

um coeficiente de 1.24~0. 

No conjunto, pois, 136 vezes o parto dist6cico e o 

trauma obst~trico foram a causa b~sica (2.34%0 nascidos V1-

vos). Os 6bitos em que essas causas estiveram presentes, co

mo b~sica ou associada, representam 4.45%0 nascidos vivos. 



..... . '+--.... . . .:.I o 6 \-:-:Cl~--:-'.a -:'2..S~O aDS ~2 t-rlCO I crl anças L-.8 I a di.as 

I 
:r~u-I '-~, ,,-,G. CD.usa a.3socie.:::la 

s A. I N? 

Anonoalidades _da ba:ia I 4 

D2sproçorçao ~eto pel-! 

- I 13 ',rica 

Posição ano~al co fe 

to 17 

I-mo~al2.a dinâmic,J. do 

trabalho de parto 23 

Parto distócico por 

outr~~ ~Qm~ll'~a~~o~ (...",::;, ~ L~.t-'~ '- 'i V _;;:' 27 

Lesão ocorrida du -

ra~te o nasci~ento 36 

Total 120 
I 
I 

Coef. 

0.07 

0.22 

0.29 

0.40 

0.46 

0.62 

2.06 

Coeficiente por mil nascidos vivos. 

1 0.02 

12 0.21 

27 0.46 

10 O ~p • .J..Q 

9 0.16 

8 0.14 

~..., o, 1.15 

7,1 
• ~ "r • 
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TABELA 9. ~'lorta1idade neo-nata1 ?or parto distócico e 

traumatismo obst~trico. Criança de 7 a 27 dias. 

Causa básica I Causa associada 
f C A U S A ~J9 C02ficiente '. r:r9 Coeficiente 

I 

Anormalidades da bacial - - - -

Desprop. feto-oélvical - - - -

anormal'" do fe- I posição 

to 1 0.02 35 0.60 

Anomalia dinâ~J.ca do 

trabalho de parto 2 0.03 21 0.36 

I Parto distócico por 
I 

outras complicações - - - -

Lesões ocorridas duran -
te o nascimento 13 0.22 - -

Total 16 0.27 ,-,- 0.62 ::>0 

i 
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P'll'êt efeito ele conparJ.çao, ao lado Jos 2.3-}L .:.as-

ClCCS ~i~as o~5ervados em s~o Paulo, em S~erbrooke essa mor-

talidade foi ~e 1.06~o e em São Francisco 0.94%. nascidos vi 

'/.].3 .. 

(ui dad,] s dis;}8nSaclos -a s ];1,~n.in as desde a malS tenra 

idaue (vacina antipulio, prevenção de raquitismo) podam pre-

venLr nuitas anoysalidades p€lvicas da mulher, o que nos, 1e-
- - d ,..' - _. . ,. -. 1 "\'-a a (UZ8r que Ur;l3. eJ.:lclencla lllstOl'lCa ú8 

tei] granc.e inportâ,ncia nesses óbitos. Não ê menos verdade, 

por€n, que uma boa atenção obst5trica teria evitado uma boa 

pro)orçao 2esses 6bitos. 

Se em São Paulo fossem observadas as mesmas condi-

ç6es que em Sherbrooke, poderiam ter sido evitados, durante 

o periodo da Investigação, 315 6bitos de menores de 28 dias. 

Cabaleillbrar, no entanto,que fatores outros que 
-nao -a qualidade da atenção a gestante e ao parto podem estar 

influindo nessa mortalidade, como, por exemplo, o peso ao 

nascer, cuja importância examinaremos em outra parte deste 

t rab alho. 

Se ocorrem em São Paulo um numero elevado de -, -OOl-

tos por distócias e lesões ao nascer, há indícios de que es

teja havendo u~ nGmero excessivo de cesárias. Em muitos hos-

pitais a incidência de - . cesarlas chega a ser superior a 50% ,. 

.incidência essa muito maior que a considerada como correta 

(2 O) • 

Farece estar havendo, assim, uma indicação desne

cessária de cesárias em muitos casos, ao lado danâo indica-

ção em outros casos em que ela era necessária. Entre nos, 

Gentile de f·1ell0 (10) analisou as razões desse aumento, que 

ele'atribui, entre outras causas, ao mecanis~o de remunera

ção da assistência ao parto (os honorários m~dicos pagos pe

lo I~PS são muito maiores para a cesária que para o parto 

nOTTnal) . 

Seja como for, válida esta hipótese ou nao, pode

se dizer, sem medo de errar, quS a assistência obst€trica em 

São Paulo ~ deficiente, tendo em vista os altos coeficientes 

~8 mortalidade por dist6cias e traumatismo ob5t~trico. 
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da clacenta e do cordão , 

102 6bit05 no perIodo neo-natal precoce (1.7S~o) e 

6 no tardio (0.10%,5 num total de 108 casos (1.85%u) 

ram-se a afecç62s da placenta e do cordão (tabelas 10 e 11). 

Destes, 36 casos devem-se i placenta pr~via e 0U-

tros 36 ao descolamento prematuro da placenta. 

A circular de cordão foi considerada causa bisica 

em 21 casos, o prolapso de cordão (com ou sem mençao de com-
nre'-";::o) ,r-- ~ ....... ct em 17 casos e outras afecç6es da placenta em 3 c.a-

50S. 

Essas causas entraram como contribut6rias em 28 ca 

s os CO, 48 % u ) • 

Se do ponto de vista de classificação a placenta 

preVla e o descolamento prematuro da placenta estão reunidos 

na mesma categoria (770), do ponto de vi5?ta clínico, seja ob~ 

tétrico ou pediátrico, as duas entidades são muito diferen-

tes. 

A placenta pr~via € o resultado de uma inserção 

anormal da placenta, evento que pode ser considerado aleat6-

rio. Se a mulher com placenta pr~via, geralmente com hemorra 

gla, for tratada corretamente e a tempo, é possível que o f~ 

to ~asça em boas condições, pois o agravo por ele 

foi agudo, tendo incidido no momento de nascer. 

sofrido 

Ji o descolamento prematuro ocorre na mulher toxê

r;üca .. na grande maioria das vezes e, portanto, o feto pode 

ter sido afetado pela toxemia materna durante boa parte da 

gestação. Este fato nos leva i consideração de que a incid~g 

ci'8. .do descolamento é uma COIldição prevenível na maioria dos 

casos e, por extensão, a mortalidade neo-natal por descola-

mento, por ser igualmente evitável, deveria ser ill'.lito mais 

baixa. Este é um outro indício de que a atenção pré-natal 

em São Paulo é deficiente. 



Tl\EELA 10. l"lortalidade neo-n3.tal por afeçções de pl9. 

centa e do cordão. Crianças de O a 6 dias. 

Causa básica Causa associada 

C A U S A N9 Coeficien.te 1'0 J. Coeficiente 

Placenta prévia 35 0.60 I 6 ·0.10 
I 

Descolamento pr~ 

maturo de placenta 34 0.59 2 0.03 

Outras afecções da 

I placenta 3 0.05 1 0.02 

Compressão do cor -
dão (com prolapso) 3 0.05 - . -

Prolapso do cordão 7 0.12 1 0.02 

Out_,Í/.lS afecções do 

cordão 20 0.34 8 0.14 

Total 102 1.75 I 18 0.31 

I 

coeficiente por mil nascidos vivos. 

.23. 

I 

I 



e cio cGrd~o. 

Descolamento prema 

turo da placenta 

Co~pressão do cOE 

d~o(com prolapso) 

Pro lapso do cordão 

Outras afecções do 

cordão 

Total 

1 

2 

1 

1 

1 

6 

0.02 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.10 

Coeficiente per rrúl nascidos vivos. 

70 . ~ ../ . 

da place!1ta - -arecçoes 

7 él 27 d.ias. 

3 0.05 

5 0.09 

2 0.03 

10 0.17 
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)íortalidade "Cor 0~ltr3.S cOTr:Dlicacões 
o.. :l 

da e Jo p:lrto 

-Aqui foram reunidas as causas pertencentes a cate-

gorl2. 769 da Lista 1abular. 

Neste item ocorreu uma discrepancia entre os nos

sos resultados e os de Puffer c Serrano (25). 

Para nós a gemelaridacie nunca foi consider2.da a 

caus~ básica do óbito, tendo sido sempre encarada como causa 
contribut6ria. Sob o ponto de vista de classificaç~o de mor

talidade deve-se considerar a gemelaridade como causa bãsica 

do 6bito todas as vezes em que nâo houver outra causa defini 

da que nao a prematuridade. No entanto,a gemelaridade em si 

não produz nenhuma modificação no recém-nascido que nos per

mita considerá-la como responsável inicial por outros evenws 

que obrigatoriamente deverão ocorrer para que haja o óbito. 

Se existe um risco para o recém-nascido,ele decon~ 

dei baixo peso e nao da gemelaridade em si. Mesmo assim, peso 

por peso a mortalidade de gêmeos é muito menor que 

crianças nascidas de gestações simples, COIT:O Shapiro 

boradores (38) verificaram. 

a ele 

e cola-· 

Preferimos, assim, não considerar a gemelaridade 

causa básica de óbito, consignando outras cau_sas porventura 

existentes, como a má posição do feto, o parto distócico, o 

traumatismo, a asfixia do recém-nascido (e talvez até a pre

maturidade) como a causa básica. 

Talvez esse nao seja o melhor critério epidemioló

glCO, mas acreditamos que seja um bom critério clinico. que 

se tornará ainda mais válido se se passar a codificar as cau 

sas múltiplas de óbito, com o que a gemelaridade senpre apa

recerá como causa associada. Talvez a melhor maneira de sa

tisfazer a todos fosse seguir as regras para causa básica e 

codificar causa múltipla. 

As tabelas 12 e 13 mostram a distribuição dos óbi

tos por essas causas. 

Verificou-se que 131 crianças falecidas com O a 6 

dias e 78 de 7 a 27 dias eram gêmeas, num total de 209 casos. 
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~c=~ali~a~e ~eo-natal por o~tras Ç ê>'-l'"1 "J...' ·~"l'-'o-;::..::: --'.l. 1.1:::"' _____ ~ _<aJo 

Inconpetência do 

! (_~aU.3a ;':',3sica I Causa ass'Jclada II 

__ I~, --,i--,'J _9 __ C.;:..\,;.;;..--'~2...;f:..;:i:.-::...;:..' _;:;:." .;;,.e.;:..rl-:ot:...;ec .. +l .. ~_~·.!_? ___ C_o_e : :L c i t; n t (~ I 

.. í 
CCi.CI 

C /1. tJ S A 

uterino 2 0.03 

43 0.74 5 0.09 

5idrârmio 8 0.14 4 0.07 

Gravidez mfiltipla 131 2.25 

tumou intra-partcm 22 0.38 6 0.10 

Total 75 1.29 146 2.51 

Coeficiente por mil nascidos vivos. 
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TABELA 13. Mortalidade neonatal por o'.;.tras complicações 

da gravidez e parto. Crianças de 7 a 27 dias. 

Causa básica Causa associada 

C A U S A N9 Coeficiente NO ~ . Coeficiente 

Rotura prematura dei 

membranas 4 0.07 3 0.05 

Hidrâmnio 1 0.02 

Gravidez abdominal 1 0.02 

Gravidez "'1 . 1 mu tlp~a 78 1. 34 

Outras 1 0.02 

Total 5 0.09 83 1. 43 

coeficiente por IT~l nascidos vivos. 

\ 
I 
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Dent~c os 30 6bitos em que outras tomplicaç6es da 

gravidez e parto foran a causa b~sica. avultam os 6bitos por 

tI"::1.~j caL1SClS, COT:10 he~orI·2..g:ia) hidrânrnio, Totur.J. ele rrten~br2,"n3.S 

(5.31~a) incluiram essas causas, seja como b5si-

cas ou associadas. 

l'·Ic)rta.li.délde por afcccões ..... . 1"'1· -~-':j-ro,C" 
(..~rl()XlCélS e lt_ .. PO.:."-J...:::":':"::" 

gr~po de causas foi considerado a causa hisi-

ca do 6bito em 537 casos, com um coeficiente de 9.58 por mil 

nascidos vivos, valor esse . -Ja por Sl b 2.:? t an t e a 1 -

to, se se comparar a mortalidade neo-natal total de 
~ 

Sherbrooke e de S~o Francisco (25). Desse total, a slndrome 

de dificuldade resoirat6ria, com 231 casos e a asfixia do re 
"-

c€n-nas~ido, com 227 C&SOS, ao lado do so"frirnento fetal, com 

65 casos, foram as causas mais frequentes, com se pode de~ 

preender do exame das tabelas 14 e 15. 

Ainda outros 315 casos tiveram uma dessas causas 

como associada, perfazendo um total de 872 casos, com um coe 

ficiente de 14.99%0, o que vale dizer que em 44.5% dos óbi

tos nco-natais houve alguma afecção anóxica 0\1 hipóxica como 

causa b5sica ou associada do óbito. 

jI[esmo para crianças de 7 a 27 dias, em que diminui 

a influ~ncia das causas perinatais na mortalidade, ainda ti

vemos 32 casos em que foram a causa bãsica e 25 em que foram 

causa associada, com uma taxa de 0.98%0. 

Estes dados também sugerem que a atenção ao parto 

e ao rec€n-nascido são inadequados em São Paulo, pois se uma 

an6xia pede muitas vezes ser evitada i custa de uma boa as-

sist~ncia ao parto, mesmo em casos que a ocorrªncia nao pode 

ser prevista ou evitada, uma boa assist~ncia ao recém-nasci-

do an5xico contribui não 50 para evitar o 6bito mas também 

(e principalmente) as sequelas que essa condição pode acarre 

tar. 

BlnUOTF.CA 
F4CU!C : ~ or . """ . _ -)"- c SA. J~PJ3L1CA 
UNIVI::Ii...,WADE DE SÃU PAULO 

SP - 8 



J'.lortalidade neo-natal por 
~ . 

anoxJ..C2.S e 

hip6xicas. Crianças de O a 6 dias. 

Causa básica I Causa as;;:,::Jci2da ! 
C 7\ U S A N9 coefiCiente! ~'19 Coeficient~ 

I 
n I , , -j , 

I Aspiração do conteú -
do do canal do parto 32 0.55 15 0.26 

Dificuldade respira- I 
tórla 219 3.77 77 1.32 

Sofyi:nento fetal 65 1.12 46 0.79 
I 

Asfixia do 
~ 

recem -
nascido 209 3.59 152 2.61 

Total 525 9.03 290 4.99 

Coeficiente por mil nascidos vivos. 

TABELA 15. Nortalidade neo-nata1 por afecções anóxicas e 

hipóxicas. Crianças de 7 a 27 dias: 

~causa básica 
C A USA iN? Coefjciente 

J>..spiração do cont:2g II 

do do canal do parto 2 0.03 

Sindrome de difiCUI-1 

dade Respiratória 12 0.21 

Sofrimento fetal 

Asfixia do recem -

nascido 

Total 

18 

32 

0.31 

0.55 

Coeficiente pOy mil nascidos vivos. 

I 
I 
I 

I 

Causa associada 
t"O ~ . Coeficiente 

-

9 0.15 

2 0.03 

14 0.24 

25 0.43 

I 

• 

• 
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d25SC gru~J de causas nas Am€ricas mostraram taxas ~uito bai 

X3.S CI'l Sh8rbrooke e na Cali fonlÍa, com valores de 1.53~a 

e 1. 6 3 ; J r 3 S P e c ti \: ~~ ~Je.fl te. Kas demais ~rcas da 

os valores torfi~ maior~s, mas as tr~s ~reas que aprese~taram 

as ~aiores taxas foram Ribeirão Preta, R8cife e S~O Paulo. 

Devenos considerar, aqui, que por trás de cad3. ca-

so de an6xia C~~·L~~I'.L?n·LC d~\~~.L; - - --- - - - estar uma outra causa. O pro-

blema e que, a16@ dos cases em que essa i~formaçãon~o 5 re

gistrada no atestado ele 6bito ou mesmo no prontuário dCl. pa~ 

turicnte, muitas v~zes durante o trabalho de parto, condu:i

do da maneira que para n6s é habitu2.l, não há quaisquer si

nais de comprosetirnento fetal. Em países desenvolvidos, em 

que as ticnicas de monitorizaç~o do parto, antes reservadas 

para os casos de alto lisco fetal, est~o sendo estendidas a 

partos de evolução normal, as taxas de 80rtalidade perinatal 

e neo-natal tende~ a cair sempre e na medida en que essas 

tê cn icas se j am cada vez mais di fLL"1didas. 

Paul (24), comparando 2933 pacientes "monitoriza

das" contra 10885 não "memitorizadas" registrou uma Tilortali

da de intrapartum de 1.02 por mil nas monitorizadas contra 

2.38 por mil nas não monitorizadas. Este resultado 6 ainda 

mais significante, se ainda considerarmos que as mulheres me 

nitorizadas apresentavam, ~e alguma forma, U~ rlSCO maior 

que as outras. 

o que nos intriga -e nao ter conhecimento de nanhum 

serviço em São Paulo que at6 agora esteja utilizando essa 

t~cnica, ji em uso em outros países hã muito tempo. O eletro 

cardiograma fetal tem sido realizado desde a década de 1950 

(12). A determinação seriada do pH fetal foi introduzida no 

início da década de 1960 (26). 

Para concluir, queremos crer que o desnível na qua 

lidade da atenção ao recém-nascido entre a nossa realidade e 

a dos países desenvolvidos tende a aumentar, poís a introdu

ção de técnicas sofisticadas (e deveriam ser tanto mais so

fisticadas quanto menor o status socio-econômico das popula

çoes a que se destinam) além de exigir enormes investimentos 

numa área considerada "sem-retorno", exige a preparação de 
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Aqui ser~o estudadas as causas listadas nas ca~eg~ 

rlas 77 1 , 775 e 778 da Lista Tabular. Xas categorias 774 e 

do recém-nasciJo, COf.l 

,- -
C2 !'~Gr.2.::.cterU3. 

-., . . . 
aOltos n~ pr~Delra se '::a-

~eo-natal tardio, em que e s S 2.5 

causas fo=am considera~a5 a causa hisica, num total da 44 ca 

sos (O.76%J). 

?\as causas listadas sob a categoria 778, avulta a 

doença hemorr~gica do rec~m-nascido, com 27 6bitos na prime! 

ra se~ana de vida e 6 no restante do ~erfodo -neo-natal, per

fazendo 33 casos (O.57~J). 

Segu.'1Go Pl.~ffer e Serrano (25), nas 15 áreas em que 

se desenvolveu a Investigação, um total de 181 6bitos foram 

atribuídos ~ doença hemorr~gica do rec~m-nascido (778.2). I! 

to quer dizer que quase 20% dos 6bitos por essa causa ocorre 

ram em São Paulo, quando do total de 6bitos da Investigação 

ape!'las 5,6~ ocorreram em São Paulo. Parece, pois, que a mor

talidade neo-natal por doença hemorrágica do recém-nascido é 

muito elevad.a e::1 São Paulo. :~a nossa experiêr(cia de 7 anos 

CO:-:lO berçarista, nUIlca tivemos um s6 óbito atribuível a essa 

causa, num total de quase 15 mil nascimentos. 

Como a quase totalidade dos óbitos por essa causa 

podem ser evitados pela administração de vitamina K ou san

gue fresco, essa mortalidade reflete a D~ qualidade da aten-
- - .... çao ao reC8D-naSCICO. 

As t~belas 16 e 17 ilustra~ o ex?osta. 

~,10rtalidade por eQe:1CélS 
1 

infecciosas e parasitárias 

Como Vlmos, nos paises desenvolvidos a mortalidade 

neo-natal por doe~ças infecciosas é mínima. Chase (6) mos-

trou qU3 nos Es:ados Unidos e em vários paises europeus a 
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7i\:8~~LA 16. ~1{:)rt:alidad.e neo-natal r)O!~ outras doença.s do 

r2c0ili-nascido. Cria~ças de O a 6 dias. 

____ ~---------------------,,-------·--~-·---~-I 
Icausa básica I Causa associada 

,_-i

I
'_t_,19 ___ C_O_e_:E_i_C_ier:te I N9 Coefici~ ", 'I' 

Doenca hemol!tica 

• O.?~é /1""' O.?":~ II 

C A li J-\ 

do recém-n2.scido 14 r~ '"" .:, _.: 

PÓS-Il',J. turidade 

Doença he~orrágica 

do recém-nascido 

8 I I 0.14 13 0.22 I 
27 0.46 27 0.46 

Outras afecções do 

recéB-nasc::'do 6 0.10 10 0.17 

I Total_._· ______________ +-_5_5 ____ . _____ 0_._9_5 ______ ~_o_r5. ________ 1_._1_2 ____ ~ 
Coeficiente por mil nascidos vivos. 

TABELA 17. Mortalidade neo-natal por outras doenças do 

recém nascido. Crianças de 7 a 27 dias. 

lcausd básica I Causa a'ssociada 

C A U S A IN9 Coeficiente i N9 Coeficiente 

Doe~ça hemolítica I I I 
do recém-nascido 

1
30 0.52 24 0.41 

Perda sang. do feto 

antes do parto 1 0.02 

Doença hemorráaica 
-' 

do recém-nascido 6 0.10 7 0.12 

Sindrome causada 

pelo resfriamento 1 0.02 

Outras afecções do 

recém-nascido 4 0.07 

Total 36 0.62 40 0.69 

Coeficiente por mil nascidos vivos. 
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~ortallJa~e ~ea-~atal por doenças infecciosas varlo 1J. 

G~o"-~r';oll3. i-[:)l2-!.da a G.16~,o 1105 ES"C.Jdo5 Unido=:;. 

apresentaram resultados seDe 

o coe fi cie:l te fo i de o . 06 %J 

e 8íi1 S:LO Fra.1cisco (Estados Unidos) os óbitos por essas cau

sas forar:1 0.36%0 nascidos vivos. 

~as demais ireas em que se realizou a Investigação 

a 2:0 rtal i da.d;;:: p o r es s as ca L!S as foi a umen tai1do. As s i]TI, em ~"e-

, 11~","", (Cnl~ry.~~ ... , c....e ....... .i. ...L 1.... i... J.J...V;.~'-' _ ..... (.4 .• : foi de 1. 70%0, er:. C::lli foi 2. 7()';o, na Bolí-

via 2.93%0. Ec Cartagena, Chile, Jaoaica, Ribeirãe Preto si

tUO~-S8 pouco aci~a de 3%0. ~o ~~xico, na Provincia do Cha

co, no Recife, e na Província de San Juan essa mortalidade € 
bem supe!:'ior. Em [1 Salvador a mortalidade neo-natal por 

doenças infecciosas atinge a impressionante cifra de 7.16%0 

nas cidos Vl vos. 

A mort~lidade neo-natal por doenças infecciosas em 

São Paulo e de 7.2~ óbitos por mil nascidos vivos. Esse foi 

o maior valor observado entre todas as ireas onde se desen

volv0u a Investigação. O gr5fico 11 ilustra esse fate. 

A mortalidade por doenças infecciosas comporta-se 

de maneira diferente, em relação i idade, das causas perina

tais. Houve 39 casos na primeira semana de vida em que uma 

doença infecciosa era a causa básica, contra 382 casos no p~ 

rrodo neo-natal tardio, perfazendo assi~ um total de 421 ca-

sos. Mesmo levando em conta que a população d~ Sherbrooke -e 

menor que a nossa, lá houve apenas um óbito neo-natal por 

u~a causa infecciosa (25). 

Apenas no sentido de dimensionar a nossa mortalida 

de por doenças infecciosas, imaginemos que em~ão Paulo ti

\'êsse:l1os o I;,esmo coeficiente de mortalidade por essas causas 

que em Sherorookc. Teriam ocorrido, assim, 4 óbitos por doe~ 

ças infecciosas, ao invés dos 421, o que quer dizer que, ap~ 

nas na amostra da Investigação houve um excesso de 417 óbi

tos. Isto equi\rale a dizer que cerca de 900 crianças estão 

morrendo anualmente, -no período neo-natal, por causas infec

ciosas Quando, se tivissemos os mesmos coeficientes que em 

Sherbrooke, terÍalws a;Jenas 8 óbitos anuais. 
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. \s [2.i)e~as 18 e 19 mostram o.clistribuição dos -, . 
001-

~os ~Je l.as Ji:fel~ç.c~t3s C:~llsas infeccio5:~S, se.gwldo a lG.3.G.!: ao 

Po dC']~os que, reesmo entre os menores de 7 

di35, 20 dos 30 6~itos deveram-se ~ diarr~iar Ainda na prl-

meira semana de vida houve la 6bitos por sífilis cong~nita, 

foi a causa b~sica. 
-r - - i .". 1 d -~'l' ~ v;;;,nos um nl~me:,o nao úesprezl.ve._ e mortes por SL::l_1S cong8-

maIS um dado que evi-

dencia a precariedade da atenção pr~-natal. 

ria dos 

\0 perrodo neo-natal tardio, em que houve a oa10-

6bitos Dor infeccão, 335 dos 382 6bitcs deveram-se ~ 
L ~ 

doença diarréica, nuTf1. total de 87.70%, com UTíl coeficiente de 

5.76~o nascidos vivos. 

Al~m das mortes por diarr€ia, ainda houve 7 casos 

de tétano, 22 de septicemia, 1 de varíola, 5 de sífilis con

g~nita, la da monilíase e 2 por outras causas. A existªncia 

de 6bi tos por té tarro também ê outra evidência= da insuficiên

cia de pré-natal, pais a vacinação da gestante previne essa 

entidade. 

Ainda mais 11 6bitos na primeira semana 

restante do período nea-natal tiveram uma doença 

e 264 no 

infeccios a 

como causa associada. São, assim, 696 os casos em que uma 

causa infecciosa foi considerada a causa bâsi~a ou associa

da, com um coeficiente de 11.97%'0 nascidos vivos! 

Esses n0meros t~o impressionantemente elevados i us 
.) -

ti ficam Um~ 0.pn-~o ~aio~ ao ~~ob'.lem~ .ula (.i..:_-......~.1.~a. ~':'-'-.L 1)~ ~!ll.,. ... 

Assim, procur-amos saber que crianças estão morren

do de infecção e, em seguida, qual o mecanismo pelo qual as 

crianças estão se infectando. 

Dos Gbltos por diarr~ia de menores de 7 dias, 2/3 

referem-se a prematuros; o mesmo ocorreu com 55% das crlan-

ças falecidas com 7 a 27 dias. 

Estes dados poderiam levar a crer que a mortalida

de elevada por- causas infecciosas se deva ~ grande proporção 

de prematuros no obitu~rio. Essa não é a razão, pois na Grã-

Bretanha 65% ~~s 6bitos perinatais referem-se a prematuros 
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TABELA 18. Mo t:'tal.idade neo-:'"!a'tal per doenças infeccios as. 

Cria~~as de O a 6 dias. 

; 
C P. USA I 

~--, 

Doença diarré,; i 
I 

ca I 
I 

Septicemia 

Sífilis congc

nit.a 

~!.onillase 

Total 

Causa básica 

NQ Coefic!ente 

20 0.34 

8 0.14 

la 0.17 

1 0.02 

39 0.67 

Coeficiente por mil nascidos vivos 

10 0.17 

2 0.03 3 0.05 

11 0.19 50 0.86 

TABELA 19. Mortalidade neo-nata1 por doenças infecciosas. 

Crianças de 7 a 27 dias. 

S A 

Causa básica Causa associada I T o tal 1 
N9 Coeficiente NQ coeficiente' N9 Coef. ~ ----1-----'----1-'---1 

Doenç?- diarréi 

ca 

'rétano 

Sipticemia 

Varíola 

Sífilis conge

nita 

335 

7 

22 

1 

5 

Outras 2 

5.76 

0.12 

0.38 

0.02 

0.09 

0.17 

0.03 

133 

24 

106 

1 

2.29 

0.41 

1.82 

0.02 

1468 8.04 I 
'O .12 I' 

0.79 46 

7 

I : 
0.02 

0.09 

1116 1. 99 

3 0.05 
Monilíase ~o 

~T_o_t_a_l ___________ 382 ____ ~6~.~5~~~, ____ ~~2~6~4~ ____ ~4~.~5~4 ______ ~6-.~4~6~1~1~.~1~'~~ __ 

Coeficiente por mil nascidos vivos. 
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(5) }1~:lS Ile;:l po,-' isso a mor"':alidade por infecção (; srande (6\ 

~'~O:3 E3t(ldos lJIlido~ a· inciJência d2 prel;ta~uridade pode se::--

c·v"f",::::;(,'!LP.·.·L·'.,;r1:.1 ~l.,." l"-:;'í\ ."- '] J"or .... a1·: J'l,L", n"'o-:"1a~'~l 1"0"" l'nfor'~:::;O ____ ,,,- _ ~.\J._ ct..l. ...... (.l. -...li.!) I.,...;- ....... li.. L ..... ..1.uu..!.J.'""' I.,...;- .!.- L~ .t-J 1. ..... "-''-':5''-

~ baixa (6). ?c~~-~~ deduzir, pois, que a prematuridade ~~o 

seja a Tespc~si~el pela grande mortalidade neo-natal por 
-nuc::ros 

ahsalutos, durante os dois anos em que se desenvolveu a In-

v~stigação, e apenas na affiostra selecionada, houve 158 6bi-

tos neo-natais, de crianças nascidas com peso superior a 

2500 gramas, em que a causa b5s1ca foi a doença diarr€ica. 

to de Sio Paulo, morre~, num ano, 336 crianças por doença 

diarr5ica, m2S20 tendo nascido com peso superior a 2500 g~a-

Tl1élS. E d8priTnante o .. llerer cOlnpal~ar ·um óbi to diário de criança 

de bom peso em são Paulo, com nenhuQ óbito em dois anos, por 

diarréia, para crianças de qualquer peso, em~herbrookc (25). 

o coeficiente que exurime essa mortalidade -e 

2.72%0. Em resumo: de cada mil nascidos vivo~, quase 3 mor

rem no período neo-natal por doença diarrêica, apesar de te

rem nastido com peso maior que 2500 gramas. 

Dessa forma, podemos dizer que tanto crIanças pre

maturas (que apresentam realmente uma maior mortalidade) ca

Da não prematuras estão morrendo por doenças infecciosas, es 

pecialmente diarrêia. 

Em relação ao local de cont~gio, a' idêia inicial 

era a de que o do~icIlio representasse a principal fonte de 

infecç.ão, tendo eu vis ta ~:.S ,?recári,:rs conàiç~_s de sanear:len

to do meio observadas em São Paulo. Verifical1].os, no entanto, 

com surpresa, que a grande maioria das crian..ças falecidas 

nunca chegaram a sair dos hospitais onde nasceram, ou perma

neceram pequenIssimo tempo no domitilio, como podemos ver na 

tabela 20. 

Em 73.50% dos 6bitos neo-natais o unlCO amb ien te 

em que a criança viveu foi o hospitalar. Acrescentando a es-
-se numero os casos de crianças nascidas em casa e levadas no 

mesmo dia nara o hospital e ainda os casos de retorno ao hos 

pital I dia após a alta do Berç~rio (o que sugere que a crian 

ça tenha saído elo hospital infectada), ternos que em 78.36% 



TA3~=-;\ 20. '.i'er:o.po ce re torno apos a al ta ,~.,) berçário 

I TE~'!PO APÓS Pc, AL'fA 

I Nasceu 2 permaneceu no hospital 

até o óbito 

Nasceu em hospital e foi trans-

ferid·J 2. outro hosp. ,onde mor -

reu 

Retorno 1 dia 
~ 

alta apos a 

Retorno 2 dias apos a alta 

Reto:::no 3 dias 
~ 

alta apos a 

Retorr.o 4 dias 
~ 

alta apos a 

Nasceu em casa e foi transferi-

do para o hosp. em menos de 1 -

dia 

Nasceu em casa e foi transferi-

do para o hosp. 1 dia e mais a 
~ 

pos nascer 

Nasceu e morreu em casa 

N~o houve retorno 

Ignorado 

* Corresponde a 2.30% dos casos. 

N9 

1355 

51 2.67 

~8 2.51 

28 1.46 

1 Q 
.L~ 0.99 

205 10.72 

51 

45 2.35 

51 2.67 

60 3.14 

45 * 

.43. 



.44. 

0.03 casos ü é'i~:Ji,;:;~!.te ela crlan,;:a faL:cida roi o hos:pitalar. 

n~U"l"[O il::'.?Ol .. t:~~nte I~3. cls"vaJíssiEla mortalid.ade por illfe,:çãc:,e~ 

l;2ciCll;.'.2ntc l1i.~rTéi"él, existe!l':~ erf"': São l).~~ul;)" 

risco 

que te:Ü',a rec2bido 

atcnç~o pr~-natal suf~ciente e adequada, que tenha sido aten 

dicla por e:·:cele:-'ctes especialistas durante o parto, e que te-

nllci (1:tc10 à lt:.z "'11 2. .~T:nf'e'l l·(TU~llTlle·nt·~ <:;al1c1a"''''''1 . r' o TIl 110m, ..... ~,~ __ .LC1..1:;:c o I;. .I, Á _ ............ • __ ~ l.ç-,"-, ..... , t. ~ • 

50, de ver seu filho verrer par enfermidad2 diarrfica adqui-

Berçário onde i,]i as s i 5 t i ~10 • 

A16m das 6bitos por diarr€ia, tftano e sífilis con 

gênita, já \"ist.os, ainda houve um grande número de mortes 

que tiveram a septicemia como causa bisica e associada do 

óbito. 

Viegéls (32), em sua tese, mostrou que a infecção 

neü-natal par g~rmes Gram negativos assume muitas vezes 

uma forma sePticêmica, em que a diarréia e apenas a manifes 

tação inicial. 
'N" 

Trabulsi* revelou que, das cultura~ positivas para 

germes enteropatog~nicos em São Paulo, a quase totalidade 

(mais de 80S) uos gerses isolados são cepas enteropatogêni-

cas de Escherichia coli. Ainda segundo Trabulsi, surtos de 

Salmonella, Shi.Q:ella e Pseudomonas são esporád.icos e auto-li 

mitados, por isso mesmo muito menos importantes que o E.coli 

CCE~.o age::1te causadol" de infecção. O ]';lesmo autor informou que. 

maLS de 80~ das cepas isoladas de E.coli sáo resistentes ao 

mesmo tempo aocloranfenicol, tetracilinas, sulfadiazina, 

estreptomicina e necmicina. 

Durante a nossa participação co:rr;o Entrevistador Mé 
dico da 'In\-estigação, foi poss:lvel identificar vários hospi

tais e8 que era raro ocorrer uma alta de prematuro ou patolS 

gi co, is to é, to do s F,O rriam de diarréia. Em nenhum desses 

hospitais havia condições mínimas para o atendimento ao re

cfm-nascido, nem apoio de laborat6rio clInico, especialmente 

* Trabulsi, L.R. - Resistência bacteriana - Palestra proferi 

da na Casa rle Sa5de D. Pedro 11, 1972. 
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no campo microbiologia, com o que o g81'me caus ado r ela I! 8'1 
'-" .,. - .. 

demia" TIl.bica era idel1tificado. Consequen teme~te, a teI'ap3:lt::: 

C3. antibiótica era quase sem~r8 inadequada e 3. base de t::::.fla-

micina e neomicina que, cano sabemos, sâo quase sempre inefi 

ca:es nesses casos. 

Em algtms hospitais chegava-se ate mesmo a ad~i~is 

traI' esses antibi6ticos desde o nascimento, numa aceitaç~o 

tácita do problel!1a. O que nunca vimos fei qualquer tentati-

Vii, nem mesmo intenção, por parte dos médicos - . res-ponsavels 

ou dos administradores desses hospitZ'.is, de enfrentaI' e tcn-

tar resolver o problema, o que 
.. . 

pOSSlve.i, na 

nossa experi~ncia. No hospital em cujo Berç~rio trabalhamos 

houve um surto de E.coli OlllB 4 , sensivel apenas a gentamici 

na e i polimixina B, que atingiu, durante 6 meses, a 33 re

c€m-nascidos, na maioria prematuros. Tivemos apenas U2 6bi

to, e uma outra criança abandonou o tratamento, nao nos ten

do sido possIvel conhecer a sua evolução. Houve 31 altas. 

Mais que isso, foram identificadas ty~S funcion~

rias do Berç~rio portadoras do mesmo sorotipo de ~.coli, irn~ 

diatamente afastadas e tratadas at~ a negativação da copro

cultura. Foram adotadas t€cnicas mais rigorosas de assepsia 

e de manuseio elos recém-nascidos; o berçário de prematuros 

foi separado dos demais; foi instituido um beTçârio de sus-

peitos, onde eram confinadas as crianças que apresentavam 

suspeita de infecção. Com essas medidas não temos tido casos 

de infecção no Berçário há quase dois anos. 

Tal vez mais iTIlpressionante do que a simples const~ 

tação dos fatos aqui expostos tenha sido, paran6s, sen~ir a 

inexistência (ou inefic~cia) de qualquer mecanismo fiscaliz~ 

dor da qualidade da atenção m€dico-hospitalar que o paulista 

no vem recebendo. 

Mortalidade por doenç~s respirat6rias 

As tabelas 21 e 22 referem-se i mortalidade por 

doenças do aparelho respirat6rio. 

Também aqui houve um predomín io nas crianças fale

cidas no perfodo neo-natal tardio: 54 6bitos por essas cau-



I 
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" , ,.:" ......... M2rtalidade neo-natul por (~enças do aparelha 

resoirat6ria. Crianças de O a 6 dias. 

A u S ."- ~-·I r',~,,;,,;:'l ~~~s'"'ci "a";:> i '_õ' u~ ~~u~a _~ ~ _U _ , tal 

Coeficiente 
i 

D~oncopneu~onia I 52 

Cutras I 0.03 

To-tal I 34 

I 
Coeficientes por mil nascidos vivos. 

NQ coe~iCiente! N9 
I 

0'/Q 

3 

99 

, .,..- ,-
.1.,. o."J 

0.05 

1.70 

1148 , 
I 

i 5 

I, -3 
JJ-~ 

I 

Tl\..3ELA 2-:> Mortalidade neo-natal por doenças do aparelho 

respirat6rio. Crianças de 7 a 27 dias. 

Causa básica Causa asscc. m o J.. 

C A U S A N9 Coefic'!iente N° 1 • Coef. 1'19 

Broncopneu.",onia 1-'''' ~L. 2.27 158 2.72 t 290 

01...1tras 

I 
lO 0.17 I 1-' 0.22 23 .::J 

! .. 

i Total I 142 '2.44 171 2.94 313 

I .. 
-

Coefic.iente por nascidos vivos. 

·Coet. 

2.54 

0.09 

2.63 

't a 1 

'-'~-'Q+= \...,--'- - . 

4.99 

0.40 

5.39 
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sas na pri;;;eic3. semana de vida e 142 no grupo í' Cl. 27 

(Js cQefici2:1tes for::~, resp~c:ti~ra!r~erlte, O.93(~'D T;.8.sc.i:::l"JS \-l-

vos e 2.44%. nascidas vivos, com um total de 3.37%u nascidos 

cas, eSTudadas por Puffer e Serrano (25), apenas em La Paz e 
- . na prO\'lnCLl de Sél~l "TUél!l 1:a Argen~ina foi r:~alor que e;'Ti 

Paulo. 

COE,O amai ori a das C8.US as dis tin t as elas pe rinat '1, i. s , 

as sortes por doenças respirat6rias pTcdominam ap6s 

ra S88ana de vida e també;n estão relacionadas ao 

desfavor~vel a que essas crianças foram submetidas. 

~,!ortaliclade n".or anomalias COTl0;~ -i tas ~ ______ ~·~2~ __ ··_~ __ __ 

Houve 71 óbitos por anomalias congênitas na. pyise~ 

ra semana de vida e 43 no restante do período neo-natal, num 

total de 114 6bitos, com um coeficiente de 1.96%Q nascidos 

vivos. Como podemos ver nas tabelas 23 e 24, a grande maio

ria eram anomalias do sistema nervoso e do aparelho circula

tório, representando 64% do total de casos. 

Comparando com os dados de Puffer e Serrano (25), 

podemos dizer que a mortalidade por essas causas em São Pau

lo ~ semelhante i da maioria das ~reas selecionadas paTa es

tudo. 

Mortalidade por a.cidentes, envenenamentos e violências 

11 óbitos ele menores de 7 dias e 7 de criallças de 

7 a 27 dias, num total de 18, deveram-se a essas causas, com 

um coeficiente de O.31%u nascidos vivos. 

As tabelas 25 e 26 mostram as causas encc~tradas. 

A. causa mais comum foi a as fix ia po r as? i ração de 

(leite), com 11 casos. 

aI iT11en to 

Comparando com outras areas (25), nos Departamen

tos Rurais da Província elo Chaco (O. 64 ~o) e em St. Andrew ru 

ral, Jamaica (0.57%0) verificaram-se as maiorias taxas, ao 

passo que Sherbrooke (0.06%0) mostrou a menor taxa. São Pau

lo assumiu uma posiç~o intermedi~ria. 
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Crianças ae O a 7 dias. 

~Tr- ",.,,~ "i-J·a~~'; c~J Cauc--" asso~ I 'T' 
~ '-' .... ;:, '-,;. ;::, ~ '--I .::> :..< '-. I -

f . I 
J 1,,,0 ""f""\o.,c 1\-jO C'f"\af i\ro C~t-;:~ f. 
~ ~,~.,. l.,...v ...... .:.... • ~ <lo .. ......,'... 11 "'---r.~_._--_. __ ._--~-i 
I. 9 0.16 1- -. 9 

I 
f 

~c 

o tal 

u 
1\rtencefc11i2. 0.16 

4 0.07 l- 4 0.07 

O~..:t:ras a.r..oL12..Li 3.S 
, 

(:lQ 

I 

0.05 11 0.02 0.07 Hl~roc8falia ccng~nita 

SlS 

tf.=na nervoso 2 0.03 13 0.05 5 0.09 

PJ.n o I:1a 1 i as " -r:'~;)''';''-~O.Ll;;;i ._,_l ·_o.S do 

coraçao 26 0.45 8 0.14 "<1 .) . 0.58 

Outras anonalias do apa 

re1ho circulatório 1 0.02 2 0.03 3 0.05 

Ano!!lalias congênitas do I 
ê.parelho re'3pi ratório 1 0.02 I 4 0.07 5 0.09 

A.Domalias da part<2 sup-,=-

rior do 'cubo digestivo 4 0.07 4 0.07 

Oilt.ras do aparelho di - I 
gestivo 

I 
7 0.12 L 4 0.07 11 0.19 

t I 

Outras anomalias I 

I CO!1g§.. 

I 
nitas 7 0.12 144 0.76 

I 
51 0.88 

I 
SindrorQes congênitas quel I 

rnúl tiplos 
.. ! 

I afe-ta!7t é1 ;:,~a~el I (.A.,t-' ..L,._ i 

lh:JS e sisteI"Cêas 

I 
7 0.12 I 4 0.07 

I 
11 0.19 

Tot.al ! 71 1.22 70 1.20 ~141 2.42 
I 
I 
! 

Coeficientes por pil nascidos vivos. 



.49. 

T':.;3:SL;:' 24.· t>:ortalicade neo-na ~al pOZ' anor.alias congêni tas. 

Crianças de 7 a 27 dias. 

c S u 

I [ . I CtUS2. básica I Caus a assoe T o t d 1 ! 
! iJ 7 C',) 2 E • I ~]"9 C>:);2:E. l-I~-' 9 __ .C __ o_':::._<_-"--I 

F.n9ncefa1ia 

Espin.ha bi fiJa 
I I - I I 

9 0.16 I 9 0.16 I 
rlidr()cefalia 

nita 

Outras do sistema 

nervoso 

Anomalias congêni

tas do coraçao 

3 

I -

15 

Outras anomalias do I. 
aparelho circulatório \ 1 

&~o2alias cong2nitas " 
do aparelho respirat. 

Anom. parte sup. do 

tubo digestivo 2 

Outras do ap. digest. 7 

Outras 

Sindromes congênitas 

que afetam a vários 

ap. e sistemas 

Total 

3 

3 

43 

0.05 2 

0.26 5 

0.02 

0.03 1 

0.12 2 

0.05 23 

0.05 7 

0.74 40 

Coeficientes por wi1 nascidos vivos. 

0.03 i 5 0.09 i 
! 
I 

0.09 20 0.3~ 

1 0.02 

0.02 3 0.05 

0.03 9 0.16 

26 0.45 

0.12 0.17 

0.69 1.43 
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~artalld~d~ nca-natal por acidentes, enve~ena 

~0rtos e viol~ncias. Crianças de O a 

;-----~.---- ----------~-------I 

I i C. básica. I c. 2S50C. f 
, (' 'l', ri ~ 't. II ~."_I rOp ~ i N-O "O"" F I I ~ .. L ,-, ...', ~ •. .1... ! &_'- '-' "---'" . 

I ';:7rnr;?: .sec.2: ":::;:90siç~io ao.:> I 
i ele~entcs e neglig~ncia I 2 0. 03 1 

I ! I 
I As~irac~o e jngest~o de I ! • , I 
ali~entos que provoquem 

oj3trução e 

Total 

8 0.14 

1 

11 0.19 

Co-eficientes por Gil nascidos vivos. 

.2 0.03 

2 0.03 

4 0.07 

2 0.03 

la 0.17 

3 0.05 

15 0.26 

':Li-'.3ELA 26. ~':ortalidade neo-natal por acidentes! envenenamen'COé') 

e viol~ncias. Crianças de 7 a 27 dias. 

Jc. bá.sica 
! IT C. assoc. o t a , 

J 

.J.. 

C A. U S :.~ I N9 Coef. N9 Coef. N9 Coef 

Forne 1 sede; - i e:;:pOSlçao aos ·1 

elementos e "f. - ~ 1 0.02 t ~ 0.02 negJ..~gencla .1. 

I Aspiração e "nae"+-:::o de .!. .:. ~ ~ _'0.1 .... 

alimentos que provoquem 

obstrução e S tlfocac3.o . 3 0.05 3 0.05 

Outras 0.05 , 0.02 4 
I 

3 .J.. 0. 07
1 1 

tt~l l 7 0.12 1 0.02 a 0.14 

Coeficientes por mil nascidos v.ivos. 
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Ao roa1i:ar este estuJo de mortalidade por C~U3as, 

-Ci~U~ Sé'1~~1 21.\-0 d~ 1~1~:: enfoq·u8 especial. 

3) ~ irDDTt~~cia de certos fatores 
---_...:!:-_-~--~ 

o ~ o 

S OCl 0- e C0nO::ll CJS 

na nort~lidade nco-natal 

A preocupaçao em procurar identificar relações en-

tr2 co~Jlç6es socio-econ6mico-culturais de individuas e con-

dições de saúde é e pa:cece óbvio que o risco de mor-
.\ .., - .. 

populacIonaIs as condiçoes desfavo-
_o o 

ra '\re lS . 

'\~uito.3 tré,balhos têm sido public:ldos a respeito. 

Butler e Bonham, no relatóTio sobre o "British Periaatal 

i-:artal i ty SUy\Tey" (5), mos t ra raro verdade i ros gradiente s ele 

mortalidade perinatal por classes sociais. Dentro de uma mes 

ma classe ainda havia gradientes de mortalidade relacionados 

a uma s~rie de vari~veis que, direta ou indiretamente, tives 

sem alguma relação com o status socio-econõmica. Assim e que, 

de::ltro de uma mesma classe social, a mortalidade perinar_al 

diminuia com o aumento da estatura das mães, ou com o aumen

to do peso das mães. Butler e Banham trabalharam com dados 

obtidos de entrevistas a todas as mulheres 
~ 

que deram a luz 

numa dada semana de 1958, na Grã-Bretanha. Obtiveram infor

mes completos sobre todos os óbitos perinatais de um período 

de 3 meses, no mesmo ano. Além de analisar profundameilte os 

fatores que influem na fertilidade morbidade, ,mortalidade, 

aind~ se propuseram a acompanhar todas as crianças nascidas 

naquela se~a~a durante 20 anos, para relacionar todas aque

las variã\Ceis com o crescimento e desenvolvimento do indiví-

dLIQ. 

Entre nós, Ciari (7), ao analisar o risco gravidi

co, estabeleceu, ao lado do risco clínico, o rISCO social, 

que Rede a maneira e a intensidade com que o Reio social in

terfere no processo gravídico. 

E-: .",.~r1-"'"t"f' GlIP se eXIOsto 
....... \I -L ... _v _... ..... ..... t '-', ..i. ....... um risco "'dO gravl ICO devi-

do a fatores socio-econõmicos, também haverá um risco social 

para qualquer outro grupo populacional susceptível, como é o 
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caso do rec€m-nascido. 

A investigação Interamericana de Mortalidade na In 

fância tamb€m se prGocupOU com o problema e uma boa parte do 

questionário, aplicado no domicílio dei criança falecida, pr~ 
curava subsídios para a caracterização do problema. 

Paralelamente i Investigação de Mortalidade, foi 

selecionada uma amostra de crianças vivas menores de 5 anos, 

que fosse representativa da população. Os resultados da pes

quisa em crianças vivas ainda não estão disponíveis, com o 

que nossos resultados não poderão ser cotejados com os da p~ 

pulação em geral, devendo ser entendidos apenas como referin 

do-se a crianças falecidas no período neo-natal. r claro que 

o simples fato de terem essas crianças falecido introduz um 

yício enorme de seleção, em relação is demais. 

Não podendo trabalhar com coeficientes, o que se-

ria ideal, vamos fazê-lo procurando conhecer as proporçoes 

com que certos fatores maternos influem na mortalidade neo

natal. 

Ao analisar os dados da Investigação, Puffe~ e Se~ 

rano (25) verificaram um comportamento diferente em relação 

a fatores socio-econ6micos, quando se tratava de óbitos neo

natais ou pós-neo-natais. 

Estudando apenas os óbitos "rieo-natais, também pud~ 

mos identificar comport8.mento diferente em relação a uma sé
rie de variáveis, quando os casos foram agrupados segundo o 

peso ao nascer ou seglmdo a idade ao morrer. Podemos dizer 

que, de modo geral, as crianças nascidas com peso igualou 

inferior a 2500 gramas provinham de famílias de conuições 50 

cio-econ6micas piores que as dos que pesaram mais de 2500g. 
~ 

Como a prematuridade sera estudada mais detalhadamente em ou 

tro local, vamos nos ocupar aqui do estudo desses fatores se 

gundo a idade ao morrer. 

Idade ao morrer 

Em pa!ses desenvolvidos, a grande maioria dos 6bi

tos infantis concentra-se no período neo-natal e, n este, na 

primeira semana de vida. Isso decorre do fato de a rnortalida 
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-
~"CSl~0l~Y as 

-10 go a ~~ôs o nascimento. Assin 8 que, . 
nus Es"t:tdos L;ll~~-)S, e~l 1962, :2°" elos óbitos infantis se CO:1-

:~0S Esto.clOS Unidos, em 1~)62, ainda seg~ndo Shapir·) 

G!~3 e 9,7~ a crianças falecidas no perIodo neo-natal tardi~ 

::;;1 58G Pa ___ llo, 39.7% dos óbi~os neo-natais si t L:~-

ram-S9 no período neo-natal tardio. Esses resultados consti-

tuem a tabela -, -
L. I • 

Tabela 27 - dDitos neo-natais segundo a idade ao morrer, 

S~o Paulo (1968/70) e Estados Unidos (1962). 

I 
---. 

I 
I Idade ( e;;'1 dias) São Paul;) ( %) Est:ldos Unidos ~%)j 
I 

I O a 6 60.26 90.28 I 

l 7 a ? 7 39.74 9.72 I 
_I 

I . 
Adaptado de Shapiro, S. et aI (30). 

-Esta e uma diferença funlamental entre a nossa mor 

tcilidad::: Il2:::-r:~t:~1l e a dos Estados Unidos (e outros 
.. 

palses 

desenvolvidos): a mortalidade nco-natal tardia observada em 

S50 Paulo ; cle~adissima. 

Se a nossa mortalidade nco-natal tardia ro;resen

t:a~3C ape~as 9.72~ do total, ou seja, os 1180 óbitos da pri

meIra semana de vida correspondessem a 90~ dos 6bitos neo-n~ 

tais, ao lnv~s de 778 6bitos neo-natais tardios teríamos ll~ 

o que reduziria a mortalidade neo-natal de 33.67 para 22.3%D 

nascidos ViV85, v~lor hem mais aceit~vel. 

Parece, pois, !!'.ui to importante saber em .que essas 

crlanças q~e estão falecendo com 7 a 27 dias são diferentes. 
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Assim, talvez se possa programar açoes de sa~de especificas 

para corrigir o fen6meno. 

A tabela 28, que mostra os óbitos por grupos de 

causas e por idade,~~ bastante ilustrativa. Ao passo que as 

doenças respiratórias (pneumonias) e infecciosas (diarr€la), 

em conjunto, valem apenas 8% dos 6bitos da primeira semana, 

representam 73% dos 6bitos de 7 a 27 dias. Por outro lado, 

as causas perinatais e anomalias cong~nitas, que correspon

dem a 91 % dos óbitos de menores de 7 dias, representaI:: ape

nas 25% dos íbitos neo-natais tardios. 

Esses n~meros sugerem que fatores ambientais sejam 

os principais respons~veis pela mortalidade do grupo et~rio 

7 a 27 dias, pois doenças respiratórias e infecciosas pred~ 

minam em grupos populacionais de condiç6es de vida prec~rias. 

Foram estudadas, a seguir, condiç6es de habitação, 

abastecimento de água, destino dos dejetos, idade da mae, 

instrução da mãe, instrução do pai, tipo de união da mãe, l~ 

cal de nascimento, local do óbito. As tabela~ 29 a 37 mos

tram os resultados. 

Não houve diferenças apreciáveis em relação à ida 

de da mae nem ao tipo de união. 

Em relação ao tipo de moradia, 31.81% das famílias 

das crianças falecidas com menos de 7 dias moravam em casas 

de melhores condições de construção, acabamento e n~mero de 

c6modos (tipos 1 e 2), ao passo que isso ocorreu no grupo 7 

a 27 dias apenas em 22.19% dos casos. 

Quanto ao abastecimento de - 38.14% das agua, casas 

d~.s famílias das crianças menores de 7 dias nao tinham agua 

encanada, contra 50.68% para o grupo 7 a 27 dias. 

47.37% das casas do grupo O a 6 dias dispunham de 

privada hidráulica, contra 36.74% do grupo 7 a 27 dias. 

Quanto ~ instrução, 48.18% das mâes e 54.91% dos 

pais das crianças do grupo O a 6 dias tinham instrução pri

mária comple ta e mais. No grupo 7 a 27 dias apenas 39.84 % 

das mães e 45.38% dos pais tinham instrução primária comple

ta e mais. 
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\0 que' s<~ refere ao local de nasc::irr,ento e 

S.53~ d8S cyla~ç~s ~a O a 6 dias e 9.49% das de 7 a 27 ~ia5 

G ct 6 

d i:::s t: 
,. , . ~l' GlaS morreram no QOm~Cl 10. 

_-\ !~~~llG!.'" Dropor~~ão (l~ dO.IPicílios de Elêlllor constTLl-

çao e canseyvaçao, com agua encanada e privada hidr~~lica su 

ge re:-:1 
,. -

q'ie as conc,-lçoes de l1J.bitação 0 SélJ.1eCimení:O da.s c ::ldrl-

ças falecidas co::~ 7 a 27 dias s::io pio'res que as elas crumças 

falecidas na ?rl~e~ra semana de vida. 

7 a 27 dias ~ncontraffiOS 
, -ta@Dem menor prc-

porçao de paIS com instrução prim5ria completa e m~is, ao l~ 

elo de de nascimentos e óbitos doriÜcil ia res , 

Esses fatos nos levam a crer que as crianças que 

falecem com 7 a 27 dias de idad~ sejam provenientes de r ~ 

':~lT~l-

lias clç condições socio-econômicas mais desfavoráveis que as 

de O a 6 dias. 

f interessante notar que a proporçao de prematuros 

entre as crianças falecidas com 7 a 27 dias ~ menor do que a 
... 

verificada no grupo O a 6 dias: 51.61% e 65.36%, respectiva-

mente, o que permite crer que essas diferenças entre 

dois grupos nâo se devem i prematuridade. 

esses 

~ conhecida a associação entre status socio-econ6-

mico e peso ao nascer. O que se afirma e que condições so

cio-econ3micas d9sfavor~veis favorecem o nascimento de crian 

ças de peso igualou inferior a 2500 gramas. Como a mortali

dade de nrematuros ~ muito alta (29), mes~o em paises desen

volvidos, tanto maior a incid5ncia de prematuridade maior s! 

r~ 3 mcrtalidade neo-natal, como veremos aa tratar da prema

turidade como causa de 6bito. 

As condições de nascimento nao devem estar influin 

do de maneira decisiva na mortalidade de 7 a 27 dias, pois 

61 cõ dessas crianças nasceram eLl boas condições, tendo naSCl

do em m~s condições apenas 13.IS~ delas. 

A tabela 20 mostrou que o ambiente a que as crian

ças falecidas no período neo-natal estão expostas foi princl 

palmente hospitalar em 78.36% dos casos. 
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'.~':~·=-~_~~A 28. f110rtalidade por causas segundo a idade ao [r,orrer ." 

---------------------
I I D 1\ D E I O 6 dias 7 2 ..... dias a a· - I I I ...,~ .. ,'-'"" '"'~.r:.~.,.. ...... 7\ DO ("'.QT ...... ---. 'E'~ I .I\..,:\ .... , .... ::~ .O~·~~..LI_1.~ . _~/.:J...J...l.U \ l"~, 
r------~-------. .;........:......;.:..:-;-....~--l--~~--
i 

i D02c:ças infecciosas 

I G::.i.L'POS) l\T? % NO 9.~ ... ! JI o ---
39 3.36 382 53.20 

DS2~ças respirat6rias 54 /1 r r 
",,:~QQ 

1 ,~ ..... 
..... "" L. 19.78 

71 6.13 43 5.99 

984 84 c'n 133 18.52 _ • J \, 

i 1,n();:~3.1ias congêni tas 

I CGctas causas perinatais 

I Acü:'3ntes 11 0.95 13 2.51 

L.~~ ____ ~ __ ~~ __ ~ 

T~_F3ELA 29. Condições de habitação segundo a idade ao morrer. 

I IDADE I 
I o a 6 d:Cas '~--. -----4 7 a 27 dias c' r ! ~FTi"'() DE t-10P.ADIA tI'? % N9 % !.- -- - "- --
I 

1 38 3.78 7 1.05 I 

I 
I 2 282 28.03 141 21.14 

3 540 53.68 390 58.47 

I 4 146 14.51 129 19.34 
I I 
L d 

L 

NOTA: o tipo 1 refere-se ã moradia bem construida, bem conservada: 

o tipo 4 refere-se à moradia em péssimas condições de cons -

trução e conservaçao. 
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;~ _:'3 ~.: r:-.i~'\ ? O • ----- 7i?o de abastecimento de ag~a domiciliQr segundo 

.- JI .~ D Te. D E ------, 
, ---.------==--:-----------1' 
i 1 I 
i " O ;:!. 6 di as """':"0

7 
a 2 7~o' di----l:3.S II ! .... -.... ·,"'I·-..·;-l-·r-- .. 'O:-.~f":"10 .,...,'''' ·'r-":".... ....'~ e ~ ': ._ 1- Ab":.::::-=...::.:.:~:':_~ .. _' _!.;::"~l~. r: -' ~-

! E~c~n3da dentr~ 495 48.91 240 36.09 I 
I Enc0.nac.a :fora. 1 131 12.94 88 13.23 I 
i I I 
l~u~rc I 386 38.1<1 337 5a.ú~ 

TABELA3l. Tipo de privada segundo a idade ao morrer. 

C a 6 dias 7 a. 27 dias 

TI?O n-Q PPI\lADA 1\~0 c. ~-ro % '-'~, 1. • '0 l\J ~. 

Hidr5.ulica 477 47.37 244 36.74 

Outra 469 46.57 380 57.23 

Nenhuma 61 6.06 40 6.02 

I 
'-
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'l'A3é:LA 32. Ida'.J.2 -da ma.::! segundo a idade ao norrer. 

--.-. 
I D i\ D E ~ . O a 6 dias 7 a 27 dias I . 

IDADE DA. i·tÃS (ANOS) N'? % N9 ~ I 
• I 

(Jle!!os de 20 119 10.75 92 12.99 

20 a 29 628 56.78 411 58.05 

30 a 39 317 28.66 175 24.72 

40 2 49 42 3.80 30 4.24 

T~BELA 33. Instrução da mae segundo a idade aO-8orrer. 

I D A D E 

O a 6 dias 7 a 27 dias 

GRZ\U DE INSTHUÇÃO NO L • ~:i NQ % 

I 
Nenhuma 

1

215 21. 67 159 24.65 

Primária incompleta 299 30.14 229 35.50 I 

Primária completa 350 35.28 199 30.85 
-" 

Secundária e Ir.ais 
I 

128 12.90 58 8.99 
I 
I 



I Dh.::JE; 

•• O a 6 dias I 7 a 

7.:_0_~ ___ ró.· ____ L~) 
! 

! 105 I I 

. l.! )0~ ~~ rp j 225 
l~C~2P~2~~II, JVJ ~~.~0 I 
c:;~,p2..eté:.~! 328 35.81 I 211 

S~~cu;,:,d5. .• ::-=-a. e ~.3..:'s I 175 19.1:) II 

! 

I I ~ __________ . __________ --Í--__________________ ~I __ __ 

12.01. 

G -~ 

-

27 dlas I 

17~331 
37.29 

34.82 

10.55 

-) . ~~ . 

:I'.Z\.3:::==:::",-,-·;;'-,-~3~S. Tipo c.e L'.!1iao da ITtaa segundo a idade ao :rlorre~. 

Casada 

t;ni2.o li\7re 

tada. ,vi uva 

O 
N9 

829 
! 
1145 

Il02 
I 

I 

I 21 

I 

I 

a 6 dias 
~) 

75.57 

13.22 

9.30 

1.91 

D " D E K 

I 7 a 27 dias 
! N9 ~ 

75.25 

101 14.29 

67 9.48 

7 0.99 
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1\0 entanto, 42.14% dos falecidos apos a prjmel-

ra semana de vida chegaram a permanecer 3 dias no domicIlio, 

o que mostra que essas crlanças tamb~m ficaram expostas ao 

ambiente domiciliarl 

Este achado eill absoluto nao invalida a tese de que 

o Hospital 6 respons~vel por um grande nGmero de mortes neo

natais por infecções, uma vez que se 42% das crianças de 7 a 

27 dias estiveram 3 dias ou mais no domicilio, mais de 53t 

morreram por ô()enças infecciosas e quase 20% por doew;as res 

pirat6rias, num total de 73% dos 6bitos neo-natais tardios. 

Al~m disso, o fato de permanecer 3 dias e mais no domicIlio 

não garante que a criança não tenha adquirido no hospital a 

infecção que a vitimou. 

Portanto, para crianças que falecem ap6s a primei

ra semana de vida, a.lérn de condições amb ientais .in t ::-ahospi t~ 

lares,. condições domiciliares também influem na mortalidada 

Para finalizar esta parte, podemos dizer que as 

crianças falecidas com a idade de 7 a 27 dias provieram de 

famílias de nIvel de vida inferior, caracterizado por piores 

condições de habitação, saneamento, nIvel de instrução mais 

baixo dos pais, maior proporção de nascimentos e 6bitos domi 

ciliares; podemos também dizer que esses fatores estão asso

ciados a uma elevadIssima mortalidade por doença diarréica e 

pneumonla. 

Assim, qualquer programa de atenção materno-infan

til para S~O Paulo teri, sob pena de terminar em fracasso, 

de se preocupar não apenas com as ~ariiveis diretamente rela 

cionadas, mas tamb~m com as condições de saneamento ambien

tal (hospitalar e domiciliar) a que esti exposto o paulis

tano. 

4) A prematuridade como causa de morte 

A prematuridade como causa bisica ou associada de 

morte aparece na tabela 38. 

Na verdade, n~o se deve considerar a prematuridade 

como causa básica do óbito, de acordo com as regras para a 

determinação da causa básica, a não ser que ~ão haja outra 
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-f1..i..!j;::': CJ ;~lC;::·,)~t <lI'::: oca::; iões ~ a prc:na::"_.i.yid<J.de p0d:,.; ser 8:1~:lr~_·:.l8. . 
C=:'~:,"~ co::~s:,~~i...~ê~ci2. ~:e" ~_:!::a O'_1trz:.. C~JI:':~iç~'J, C02;) ,~corr8 1"l0 d2S-

dade de\"t: S2I' S8,::iJrc cOllsid0rad,1 C0HlO causa a...:isociacla, 

-
SlJ~l·::'::tÇJ.o [-.i22 6bito na !nvesticação e, Dor '" ~ -

sao, no nosso trab~lho, ~ . -com tEla lt:llca 8xcc-;ao, discutida 

c ~ua se ref~re ao problema da ge~elaridada. 

tas de ~efinlr prematuro: uma, baseada no peso ao nascer e 

outra na idade gestacional. Na Investigação o crit~rio para 

def~r:ir l1reDa-ttl:-idad.e foi o peso 2.0 nasceT, po~que conside-

rou-.::e que nur;:a pesquisa de campo ampla co;:\o foi a Investig~ 

ç3:o, com probleraas diferentes em cada área, mas com o eterno 

problema da falta de dados fidedignos, a determinação corre-
-idaje :;es-::acion:ll - . nao serla e~ ur;: grande n~~e 

ro de casos. 

Assim, neste trabalho, tod~s as vezes que falarmos 

~~ preD~turo estare~os nos referindo ~quelas crianças nasci

d~s com peso igualou inferior a 2500 g?amas. 

Parece, no entanto, cada vez mais aceita a impro

priedade de de~~Dinar-se essas crianças prematuros. 

\u~~ reuniâo de peritos en EstatIstica Vital, 

lizada recente~eate em Genebra, para t~atar das modificações 

a sereD introduzidas na 9~ Revisão da Classificação Interna-

cion:~.l de Dc::mç-3.3, decidiu-se rec'JGendar a substituição do 

te~Do par Rec~~-n~scido de Baixo Peso*. 

Essa decisâo ~ muito acertada e acarretar5 uma mu-

no enfoque do problema pois, pre 

/. 

~aturidade (sensu strictu) 6 ~uitas v~zes considerada inevi

t&vel, existes nuit03 indícios de que o Deso baixo ao nascer 

node ser evitado (11). 

* l~foc~~ç20 presta~a pelo Prof. Ruy Laure~ti 
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() 

;\a tabela 381uàeJ:'os vel'ificar que um total de 

1169 crianças das 1958 selecionadas para estudo, ou 59,70%, 

eram pre macuras . 
. 

Esse núme'ro e muito grande e nao teríamos ~ido co-

nhecirr~nto de sua magnitude se nâo tivesse havido a Investi

gação, pois e@ são Paulo, nos atestados de 6bito correspon

dentes, a prematuridade figurou apenas 357 vezes (25). 

Essa grande proporção de prematuros no obitu~rio 

decorre do fato de ser a mortalidade de prematuros muito ele 

vaua, mesmo eJil países desenvolvidos. Shapiro e Unger (Zg) m~ 

diram a mortalidade neo-natal por peso ao nascer nos Estados 

Unidos, em 1950, e encontraram o seguinte: 

Tabela 39 - Coeficiente de mortalidade neo-natal (x 1000) s~ 

glliido o peso ao n2scer, Estados Unidos, 19 /1/50 

a 31/3/50. 

Peso ao nascer Coeficiente ex ;000) 

ToC:,JS os pesos 20.0 

1000g ou menos p710J 
I 1001 a 1500 CJ 551. 3 o I 

! ---, 
1501 a 2000 CJ I 211. O I o 

----I 
I 

I 2001 a 2500 g I 50.4 

2501 a 3000 g I 12.6 I 
3001 a 3500 CJ 6 . 7 b 

3501 a 4000 g 5.6 

4001 a 4500 a- 7.5 o 

I 4501 g e mais 14.2 

I 2S00g e menos 173. 7 

2501 g e mais 7.8 

Fonte:SHAPIRO & UNGER (29) 
.. 

Chase (6), no Estado de Nova Iorque, para o perlO-

do 1950/52, encontrou, para prematuros, uma mortalidade neo-
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-natal de n as c 1. elo s \' 1 \'0 S e para nao prematuras 

E:J.scLcIos VIVOS. 

Percebe-se, assim, que qualquer 

na incid~ncia da prematuridade modificar~ 

taxas de mortalidad~ neo-natal. 

pequena variação 

sensivellílcnte a.:; 

Ocorre, tamb~m, que quanto menor a proporçao de 

nascimentos ele crianças de baixo peso, menor tamb~m ser~ a 

mortalidade neo-natal. 

Chase (6) considera o baixo peso ao nascer como o 

fator isolado de maior influ~ncia na ~ortalidade nco-natal. 

Essa autora cita, a titulo de ~omparação, as diferenças en

tre paIses como a Holanda e a Su~cia, que ela chama de 

"low rate countries", com uma incid~ncia de promaturiciade da 

ordem de 5%, e os Estados Unidos, em que essa incid~ncia e 

de cerca de 8%. 

Se naqueles países se observasse a mesma mortalida 

de para prematuros (173.7%0) e não prematuros (7.8%0) que a 

dos Estados Unidos, a mortalidade neo-natal seria de 16.1%0 

nascidos vivos. V~-se, assim, que urna diferença de 3~ na in

cid~ncia da prematuridade provoca um aumento de 5~0 nascidos 

vivos na mortalidade neo-natal ~ Chase conclui, dizendo que 

a simples diferença na incid~ncia de prematuridade entre os 

Estados Unidos e aqueles países é responsá\-el por 90% da di

ferença entre as respectivas mortalidades neo-natais. 

Vimos que a mortalidade neo-n~tal em São Paulo e 

muito alta (33.67%0 nascidos vivos) e que a elevadíssima mor 

talidade por doenças infecciosas é uma das principais respo~ 

sáveis por essa mortalidade, ao lado de mortalidade por doe~ 

ças respirat6rias; esses dois grupos de doenças, que est~o 

sempre relacionados a fatores ambientais, respondem por 

10.58 6bitos neo-natais por mil nascidos vivos~ Se aqui ti

véssemos a mesma mortalidade por essas causas que nos países 

desenvolvidos, teríamos, ao invés de 10.5 6bitos por mil nas 

cidos vivos, apenas 1.5, o que nos leva a dizer que temos um 

excesso de mortes por infecção e doença respiratória de 9%0 

nascidos vivos. 
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\jo ~ passrvel m~dir a influ~ncia do baixo peso ao 

rl~1scer Iles.sC5 
-, . .-
GOl tos porem nos E s t a do s Un i do s , onde ob se Y"va-

rlJS UJila pequena ;iiort<llidi!cle por ess:J.s causas, temos uma alta 

inci~ência de prema~uridade. 

Assim, queremos crer que as condi~6es ambientais 
( '1'10 sp i + " J '" y ," ,-_ '- ___ L.. u.. _ c ..... '-' :;, e dor.1iciliares, como vimo;) desfa'loráveis se-
jan; de grallc.e ir::f'ortaTIcia. 

Se as condiç5es ambientais de São Paulo fossen sa-
tl·<;f-" .... ~~ .. Ln . ___ GL.~.J..:.._l.l..:::" mesmo tirando os 9 6bitos por mil nascidos Vl-

vos em excesso, ainda terIamos uma Eortalidade neo-natal de 

24.7%0 nascidos vivos, valor muito alto. 

Como vimes no capitulo anterior, ao examinar a mor 

talidade por causas perinatais, os coeficientes de mortalida 

de para um grande número delas sao elevados, o que permite 

dizer que existam deficiências importantes no mecanismo de 

atenção ao parto e, especialmente, ao recém-nascido. 

o que não foi até aqui estudado é a importância da 

prematuridade como causa associada desses 6bitos. Cabe, poi~ 

uma pergunta: Estarão esses coeficientes t6dos e, por exten

são, a mortalidade neo-nat:J.l, inflacionados pela incid~ncia 

maior de pre~aturos ? 

Para responder a essa questão, vamos aplicar o me~ 

mo raciocfnio desenvolvido por Chase aos dados de Shapiro e 

Unger (29), que mostraram que a mortalidade neo-natal de 

não-brancos, nos Estados Unidos era, em 1950, muito superior 

~ de brancos: 18.9%J para brancos e 26.7%~ para nao brancos. 

Nessa llieSDa epoca, 7.2% dos rec€m-nascidos brancos pesavam 

2500 gramas e menDS ao nascer contra 10.4% dGS não brancos. 

Se os dois grupos raciais tivessem a mesma 80rtalidade por 

peso, ou 173.7L p:tra prematuros e 7.8% ... para não prematuros, 

a mortalidade neo-natal para brancos seria de 19.75%0 nasci

dos vivos e a de não brancos 25.06 % <l. 

Vemos, assim, que a maior proporçao de - . recem-naSCl 

dos de baixo peso entre nao brancos é, nos Estados Unidos, a 

responsável por praticamente tôda a diferença na mort:üidade 

nca-natal dos dois grupos raciais. 
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Seguindo este tipo de 
. .... 

raCIOCITlIO, poderemos ent,:m-

der e aceitar a exist~ncia de uma mortalidade neo-natal tão 

alta em São Paulo, desde que a inci~;ncia da 

ent.re nós seja elev--ada. 

Incid~~cia da PrematuridaJe 

prel:"at urídacle 

Como já VlTIlOS, muit.os países mandam colocar o peso 

ao nascer no certificado de nascimento. Ent.re nos, no Rio 

Grande do Sul e em Santa Catarina a medida estâ senél.o ü1plan 

tada e brevemente as autoridades daqueles estados brasilei-

ros conhecerão a magni tude do problema da prema turidade. Po

derão calcular coeficientes de mortalidade segundo o peso ao 

nascer, identificando, assim, grupos de mortalidade elevada 

que deverão merecer atenção especial em seus programas de 

atenção materno-infantil. 

No Estado de São Paulo, Terue1, em Ribeirão Preto, 

verIficou que 8.8% dos nascidos vivos pesam 2500 gramas e me 

nos ao nascer*. 

Para o município de São Paulo, infelizmente, ne

nhum estudo nesse sentido foi publicado. 

Durante a realização deste trabalho, ao perceber a 

importância da caracterização do peso ao nascer da populaçã~ 

procuramos conhecer a incidência da prematuridade em São Pau 

lo. Houve, no entanto, dois problemas que impediram a consé

cuçao desse intento. 

o prÍT:-:eiro refere-se ao grande nwnero de hospitais, 

casas de sa~de e maternidades da ~rea (mais de 200); o segu~ 

do, ao fato de que muitos desses hospitais t~m um numero va

riive1 de leitos de maternidade, isto ~, um hospital que no 

~ltimo levantamento não tivesse declarado nenhum leito de 

maternidade não seria incluido para estudo e poderia atual

mente ter um grande número de leitos para essa finalidade. 

Um levantamento como esse exigiria virias visitas 

a cada hospital; esbarraríamos com vários proolemas, corno a 

recusa em prestar informações, a ausenCla de registras hosp! 

* Informação prestada pelo autor - dados não publicados 
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C!2r C~8 toclo;3 ()5 r3c3:~-nâ.scldos .... ~SSi:;l, em rntlltos h .) 5 C i t3. i s 

t.:;rLl~~O.S qt:e or;al1izar slstc::cas de coleta de iIlforf:~ações so-

s e.:-~ :.~e:"" ~ en t a r .. - . 
Tanb~m nâo seria possível fazer um levantamento n~ 

na. a1Ylostra d.e hospitais, por causa do problema do desconheci 

~2nto da prcpDrç~o atual de leitos dp mateYni~ade nos Jiver-

505 }I.ospi t2is ~ e 1"') '''''':::J'' po rq''''' o .... ""-11~'--''''''' ,..... .... \.. L~,-, peso 

can81i::C elo nível sacio-econômico d3. populaç5.o que frequen ta 

Po:ie-se, no en'::;:mto, estimar a inc::"dência da preffi~ 

tUI-idade. 

Na casa de SaGde D. Pedro 11, no periodo de 1968 a 

1971 inclusive, 3.15% dos nascidos vivos pesavam 2500 gramas 

e menos ao na.scer. Esse hospital atende, na sua maioria, a 

beneficiários da Previdência Social (90%); 110 período consi

derado houve mais de 7000 nascimentos nesse hospital. 

Para o ano de 1973, num to~al de 3199 nascidos vi

vos, a incidência foi de 9.50%. 

;.ia r.latcrnidade ele São Paulo, de 1968 a 1970, houve 

43.373 nascidos vivos, ou seja, 14.458 por ano, o que repre

senta 11.7% do nfireyo anual de nascidos vivos do Distrito de 

São Paulo. \essa maternidade são. atendidas parturientes per

tencentes a tres grupos sociais: pensionistas (particulares1 

previdenci~rios (I~PS) e indigentes (gratuitos). 

A inciJ6ncia da preBaturidade foi a seguinte: 

Ta:'elô. ~;J - itlC1J~ílCi'). de prernturiu<-t:1e (~) na ~·~;ltcrniclat~e 53:,) Pa1Jlo, ser,nnJo o 

FU;J.) social. Perío~o de 1963 a 19N. 

GRUPO 5úC1AL 
:\.\0 

I.:uig2'nt~ PreviJ.e~lciári() FensicnisCa Pr~viJenciirlo + Pensionista 

1J68 l-L 58 7.10 

196'1 15. 4 j 8.39 6.93 7.77 

1970 1 J. C':1 8.36 7.72 8.20 I. 
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Se supuserm~5 que 20% da população - . ... gesta.nte e lTlGl. 

t ; t- ;;. "",~ .. te ...... ...-l·~ ;t " ...... lr" t o
-. .-i..-:... . - -bCll e, ~s ,-o '" l_c,') ~Lt ul~ e ___ o a (t:J,LL.'-ll,er ipO u.~ a"terrçao i:,::; 

dica., que lO~ podem ser consideradas particulares e 7G% ~re

videnci5rias, ~eren05) se as proporções de pr0m~turos nos di . 
versos grupos sociaís da população foren s~r:";elh2.ntes às CQ-

sec-;:J.das na ;-;aterniêade S~o Faulo, uma incid~ncia de pre-

maturidade, em São Paulo, da ordem de 10t. 

Cabe aqui lern.brar que há ::aterniclacles, como o 

Hospital Amparo i'-Iaternal (quc~ atende a um número de nascl}1Cen 

tos superior ao da Ma-::ernidade São Paulo), o du. Legião BrasJ:.. 

leira de Assist;ncia, o da Cruzada Pr5-Infâ~cia, em que a i~ 

cidência de prematuridade deve ser semelhante aos 15% da sec 

ção de gratuitos da ;,laternidade são Paulo, pois atendem ao 

grupo indigente da população. Se acrescentarmos a essa lista 

a Santa Casa de Miseric6rdia, o Hospital São Paulo, o Hospi

tal das Clínicas, a incidência da prcmaturidade poderá ser 

até maior que os 10% presumidos. 

Outro fato a ponderar é o de que, mesmo em se tr.l

tando de populações previdenci~rias, ~ de se esperar que a 

incid~ncia de prematuridade seja maior nos hospitais perif~

ricos do que no D. Pedro 11 cu na l,jaternidade São Paulo,pois 

sua própria localização mais central exerce uma seleção so

cial. 

Por todos esses fatos e SUpOSlçoes, queremos crer 

que a incid;ncia da prematuridade não seja menor que 10% em 

São P.:lulo. 

Ainda para mostrar a iT:lportância do proble::.a, ima-

ginemos que 10% dos nascimentos vivos em São Paulo fossem 

prematuros e que tiv€ssemos aqui os TI~smos coeficientes 

mortalidade neo-natal que nos Estados Unidos em 1950, ou se

ja: 173.7 por mil nascidos vivos para prematuros e 7.8%0 nas 

cidos vivos não prematuros. 

Assim calculada, a mortalidade neo-natal em São . 
Paulo seria 24.7% nascidos vivos. 

Se acrescentarmos a esses 24.7%0 nascidos Vl \'OS 

mais g g 
o o nascidos vivos referentes ao excesso de mortes por 

infecção e doenças respiratórias, teremos 33.7~o nascidos Vl 

BIBLIOTECA 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 

SP - 8 
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vos, ou seja, fica reconstituid~ a mort~lidaJ9 neo-~~t~l de 
n " YaUlO. 

Visto 15S0, podemos dizer que, apesnr de havt:r lIlll~ 

tos indícios de qu~ a atenç~o pr~-natal, ao parto c ao rec~ill 

nasc~do sejaô deficientes, o problema da mortalidade neo-rra

tal em S~o Paulo pode ser resumido numa elevada praporç~o de 

recém-nascidos de baixo peso, associada a condições ambien

tais, seja hospitalares ou domiciliares, desfavor5v9is (des

de q 1 i.2 a incidência da prematuridade seja realr:J.e:1te l(}~). 

Um problema de tal magnitud8 não pode ser medido 
-apenas a custa de estimativas como as que a~abamos de fazer, 

pelo que acredi tar:J.os sej a de fUlldamental Lnportância acanhe 

cimento da distribuição de nascimentos seg~Ldo o peso ao 

nascer. 

Uma vez conhecida a incidência da prematuridade, 

nao ~ difIcil imaginar que as autoridades poderão tomar uma 

s€rie de medidas destinadas a identificar o fator ou Eatores 

respons5veis pelo baixo peso ao nascer. 

Se ~ verdade que uma serle de 

de e paridade da mâe (28), o fumo (17), 

f2tor~s, co~o a iJa-

o diabetes rrwt e rno 

(8) influem no peso do recém-nascido e tenha sido descri ta 

at~ mesmo uma influência estacionaI (28), tamb~m ~ verdade 

que existem muitos indícios de que a nutrição materna esteja 

relacionada nao s6 com o peso ao nascer; como com a vitalicia 

de, crescimento e desenvolvimento da criança (4), (11). 

Cremos, pois, que, dentro da gama de atividades 

desenvolvidas em Saúde :'-!aterna, o diagnóstico do estad.o nu

t ricional da população ge s tan te se j a uma nece s si daJe pl' ior i

t~ria para a elaboração de programas especiais ~e nutriç~c 

para gestantes, que nos aparece o único caminho correto para 

enfrentar o problema da prematuridade, porque será sempre m~ 

lhor evitar que nasça uma criança de baixo peso elo que elese~ 

volver t~cnicas altamente sofisticadas para () seu tratamento. 
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5) A qualidade da atencão , 

A at2nção ao rec5m-nascido 
.p 

:~o d2C~.lTSO de nossa ati\ridade' prcfissio:1al co~!:o .~)2 

diatra e Berçarista, sClnpre nos chamou a atenção o 

com que o B8rçáTio e encarado d;;;ntro do sistema do 

m~Jico-hosDitalar. 

d:~SCélSO 

Talvez essa situação decorra do fato de q~!e a at8n. 

çao ao rec~m-nascido seja vista corno um investi~ento s~rn ~e

torno, isto é, qualque r despesa para Elelhorar o padrão :2essa 

atenção tira uma parcela do lucro ou agrava o deficit da hcs 

pital, urna vez que o INPS, o nosso maior agenciador de servi . -
ços m~dicos, quase nada paga aó hospital pela atenção ao 1'e-

cérl-nasc i do, que flli ..... ciona COrlO um si mple s s ubpro dut:) do par-

to. 

Quer nos parecer, porem, que o problema tenha raí-

ze s nais p TO fundas pOIS, 5 e a pa reeI a da p'.Jp:11 élção de a1to 

nivel s6cio-econ6mico dispõe, aqui em São Paulo,-como nos 

P aíses desenvolvidos, das mais sofisticadas técnicas de diacr 
- "" 

n6stico e tratamento, como as unidades de terapia intensiva, 

as técnicas de diagn6stico e tratamento utilizadas 8~} Cardia 

logia, serviços de radioterapia e radiodiélgnóstico avançadr~ 

s~os, laboratórios clInicos automatizados, e assim por dian

te, não temos conhecimento, até o momento, de serviços que 

utilizem rotineiramente as t~cnicas (e monitorizaçâo do par-

to, determinação seriada do pH fetal,entre outras, to rIl ânc.o 

os berçários verdadeiras unidades de terapia intensiva para 

recém-nascidos. 

Parece que autoridades, administradores hospitala

res, médicos e até mesmo a populaçQo aceitam com na~uralida

de a nossa elevadíssima mortalidade neo-natal. 

Deixando de lado essas considerações, falhas na 

mesma medida em que são subjetivas) há v·árias e"\'iu5ncias de 

que a atenção ao recém-nascido seja deficiente em São Paulo. 

Quan.do estudamos a mortalidade neo-natal por cau

sas, tiver.1os oportunidade de assinalar que a mortalic'ade ::;or 
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de Tcc~m-nascidos 

gatoria~3nte, est~r prep~rnjos para atcnd~-los em tudo o que 

o J:~2S::'C s~ pode dizer -;;T;1 relaçilo à atcnçao ao p~r-

to, isto ~, se a at2nção ao parto € deficiente (como 

berç2.-

de servlços. 

Paóarfamos resumir, dizendo que a pr6pria mortali-

dadc nca-natal po~ causas perinatais, -que e muito alta 

(l9.21~o nasci~05 vivos), se se deve muitas VãZdS a defici~n 

tias na atenção p~~-natal e ao parto, o que indica falhas no 

scto~ preventiva da saGda ma~erno-infantil, ~eve-se, tamb~m, 

a d~fici~ncia na - - .. , 
~tençao ao recem-naSClUO, o iadic2. fa-

lhas no setor curativo da atenção . 

• \SSilíl, € provável que um certo numero das crianças 

falecidas po~ ca~sas maternas, dist6cias, afecç6es da place~ 

ta, afecç3as an6xicas e hip6xicas, por exemplo, tivessem po

dido sobreviver, desde que tratadas convenientemente. 

Se bem que não possamos saber que fração dos 19 

Sbitos ~or ~il nascidos vivos de~e-se ~ mi atenção no berç5-

l'io, al;l.L1S CLlc'.CS poles ajudar a cOTnIJreencler o que esta ccor 

rendo. 

Procura~os conhecer as condições de nascimento das 

crianças falecidas pOIS, apesar de haver entidades m6rbidas 

de extrema gravidade para o rec~m-nascido e que se manifes

ta~ apenas alg~~ te~po ap6s o nascimento, como a hipoglice

ria, a hesarragia cerebral, e a pr6pria dificuldade respira

t6ria, entre outras, parece coerente que se uma criança, ten 

do nascido em bo3.s condições, vem a falecer, ~ provável que 

a atenç~o a ela dis~ensada tenha sido ineficaz. 

A tabela 42 ~cstra esses resultados . 

• 
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TabelJ. 42 - Condições de nascimento seguIldo a idade ao ne,rrer. 

IDADE 
~----------------~-----------------~------------~ 

C~~ndições meTlo.~ de 1 dia 1 a 6 dias 7 a 27 dias 

'" ,) 

I i\ ~ I l'~ .. í -o !l' I ó ! 
i I I I 

-~ 

-f413 i I Bo as I I í 
13 2. 16 1'1 ~ 22.94 6 1, • () O I J.. / I i I 

i I 
I 

! 
! I 

lZ2 ?:~:llél res 42 6.99 1,1,3 28.04 I 175 25. 35 I i 

! I 
I 

I I I I 
I I 1 -----. 

546 \ 90.85 250 49.02 89 14.42 
L--__________ -L ______ ~,~I __________ ~~ ___ L ______ ~~ ____ ~ __ -------

Como é óbvio, pouco íllais de 2 % d:ls crianças :faleci 

das nas primeiras 24 horas de vida nasceram em boas condi-

ções, mas 22.94% das crianças de 1 a 6 dias e 61.00% das de 

7 a 27 dias nasceram em boas condições. O que quer que te

nham 2.presentado para virem a falecer deve ter sofrido a ln

flu~ncia da mi qualidade da atenção de berçirio ou então da 

inexist~ncia da orientação ~ mãe. 

Isso é particularmente válido para crianças de 7 a 

27 dias, em que quase 40% das crianças que nasceram em boas 

con~lç6es eram prematuros e, portanto, nunca chegaram a sair 

do hospital, o que responsabiliza o berçário. 

AI guns de sse s ób i tos de crianças nas ci das em bo as 

condições devem-se ~ doença hemorrágica do rec~m-nascido (o 

que na nossa opinião já é um indi~ador da m~ qualidade da 

atenção) e i incompatibilid2de sanguínea, Das a grande malO

r1a deve-se a doenças infecciosas, especialmente diarr~ia. 

Essa e1evadIssima mortalidade por doenças infecci~ 

sas, se bem que também se deva a condições de saneamento do

miciliar, é de responsabilidade fund~merrtalmente dos berçá

rios, como vimos ao tratar da mortalidade por infecçâo. 

Fica patente, dessa maneira, a inadequaçâo entre a 

demanda maior de atenção qualificada ao rcc~m-nascido, dita

da pela elevada incid~ncia de prematuridade, alta mort~lida

de por doenças prevenÍveis no pré-natal e de condições deco~ 

rentes da má atenção ao parto, e a atenção efetivamente pres 

tada a essa população de recém-nascidos de risco, atenção e~ 

sa nao apenas pouco sofisticada, mas agravada pela ausenClB 
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de coniiç625 mrni~as d,~ hioiene. . ,-, 

fo~na-S2 imperioso, p015, estabelecer m~tados para 

. .. - .. ~ -
de dl~;~ostlCO das faInas existente3 e que -c ode-

1'710 surgir ?c5 rr.eúid3.s saneadoras que a gravidade do problema 

Péwlo, a política do governo, no setor de 
-atenç~o a gestan~~, 

d
' , .. 

3.l.é2:; a·:; p :ce -natal, 

apesar estarem sendo desenvolvidas ativi 

tem sido a de colocar à disposição da po 

pulação leitos de maternidade em numero suficiente para que 

nao haja nascimentos do~iciliares. 

Esse intento foi con~eguido, po~s a In ves ti gação 

revelou que mais de 90% das crianças falecidas nasceram em 

hospital, o T:l8Sr::O tendo ocorrido na amostra de crianças vi

vas, realizada paralelamente*. 

Se compararTílOS, no entanto, o que ocorre el~ São 

Paulo e na H,)landa, quanto ã proporção de partos hospitala

res, verCi-:-:as que enquanto aqui a grande maioria dos nascimen 

tos ocorrem em hospi tais e a mortalidade neo-natal vale 

33.67%0 nascidos vivos, na Holanda apenas 30% ~os nascimen

tos sao hospitalares e a mortalidade neo-nata1~ em 1959, va

lia J1.7%0 nascidos vivos (6). 

essa co~paraçâo mostra que simplesmente dar à luz 

em hospit2.1 e;;: Tl:lda garante à mãe que seu filho, mesmo tendo 

nascido ej::' boas condições, não venha a falecer. Sob 

2 ~;pe c tos, con:c \"imos, da r '2. luz em aI gu..'1S hospi tai 5, 

certos 

cujos 

berçários são corrtasinados, o que causa um grande número de 

mortes por diarr€ia, representa, para o feto, um risco tal

~ez maior do que nascer no domicilio. 

Se ~ verdade que a grande proporção de partos hos-

pitalares, em S~O Paulo, pouco contribui para fazer dimi-

* Investigaçio Interasericana de Mortalidade na infincia 

dado3 não p~blicados. 
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nuir ~ ~ortaliJade nco-natal, . - - 1 tambeill e vCYGude que u~a aten-

I:loTtalidade nco-na.tal por C2.USélS. 

Agrupando os 6bitos neo-natai~ devidos a condições 

prevenfveis no pr~-natal, tcren05 uma id~ia da intensidade 

com que a atenção pré-natal deficiente está infhünclo na mor 

talidacle neo-natal, mas nao podereffios conhec<.::!r a medida 8:,1 

que essas condiç6es estão co~prometendQ a saGde e o desenvol 

vimento dos recém-nascidos que não chegaram a morrer. 

Poderiare ter sido evitados todos os 6bitos POT te-

télno e sífilis congênita, a ma.ioria dos 6bitos por causas m~ 

ternas, entre as quais avulta a toxemia, e boa parte dos 6bl 

tos por descolamento prematuro da placenta e doença hemolIti 

ca do recém-nascido. 

Esses 6bitos totalizaram 162, o que corresponce a 

um coeficiente de 2.79%. nascidos vivos. 

Abramowicz e Kass (1), numa interessante monogra

fia sobre patogênese e progn5stico da prematuridade, mostra

ram uma associação positiva entre a deficiência de atenção 

pré-natal e a incidência da prematüridade. Como tudo leva a 

crer que a incidência da prematuridade em São Paulo seja mUl 

to alta, este e outro argumento a favor da deficiência da 

atenção à gestante. 

A atenção pré-nat~l recebida pelas maes das crian

ças falecidas figura nas tábelas 43 e 44. 

Como vemos, no grupo de baixo peso ao nascer encon 

tramos menor proporção de maes que tiveram atenção 

tal: 76,46% contra 82,81% para o grupo de 2501 gramas e rna~s. 

Quanto ao n~mero de consultas de pr~-natal, 40.3~% 

das maes do grupo de prematuros receberam 3 COfl5Ul t::::.s ou m·2;

nos, ao passo que apenas 24.71% das mães do grupo de não pr~ 

maturos receberam um número insuficiente de consult~s de pre 

-na tal. 

Verificamos, assim, que houve uma associação POS.l

tiva entre número suficiente de consultas (pelo menos 4) e 

peso ao nasce r. 
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SSS25 rdsultados, como se referem apenas -as maes 

c~s c~i~nças fal~~ld~s, não podem ser estendiJos i populaç~o 

c~~ geTal; l1~~!.2 :·ei.~03 le:-:1orar, t'1mbénl, corriO o Íaze;ll l\brar:l.o:vicz 

e J~~IS S ( 1 ' , ~) , que 8 ~xist6ncia de uma . - - -assocluçao nao e o mesmo 

l)r'J~\Jri:~r (\ ser\'~ç) de pré-natal pO'C' um padrão cul 'tural de 

s 2 u gr'.uJ P'T9l:Ll.c 2.on<3.1. Se 1'3: que as mull:.e res de baixo nível 

socio-eco~5mi~0. predo~inante~ente analfabetas, que vivem em 

casas Déil construidas e mal cO~lservadas, -sem agua encanada 

.n ~ I~ P -c' l \-('1 CZt e baixo pe-

SO 1l=0 SclO as eeSi::as que dão pouca ou nenhL:;aa impoTtância -a 

atenção pre-natal ? 

f possível que isso esteja ocorrendo, em S~o Pau

lo, em relação; atenção pr~-natal, porque se muitas mulhe

res ddixam de recebê-la adequadamente, a Secretaria da Saúde 

esta apta, pelo menos teoricamente, a fornecer a atenção ne-- . como veremos a seguir. ce s~; 3. r 1. a , 

De acordo com a Portaria SS-CG-8, de 6.6.72 e tam-

be;:, COTTl os di Vel"SOS 

tipos de Centres de SaGde devem executar atividades de pre

natal com a seguinte distribuição hor~ria: 

C.S. I 2 méd.icos consultantes dando (cada um) 40 horas semanais 

C.S. II 1 médico consultante dando 40 noras semanais 

C. S. lIr 1 r.:édico consultante dando 20 horas semanais 

C.S. IV 1 r.:édico consultõ.nte dando 8 horas semanais 

C.S. V 1 médico cor.sultante dando 8 horas semanais 

\0 Distrito da São Paulo os Ce~tros de Saúde estão 

aSS1~ distrihuiJ0s: 

C.S. I 13 

C.S. I I 3 

C. S. I I I - 10 

C.S. IV - 14 

C. S. \' - 81 

p""Cestadas pelo Dr. Alfredo Arnoni, da Secreta-

ria da SaCide. 



.75 . 

Aplic~llldo a. essa dis"triblliçao 3. ca"rga horá-i-ia __ sen1.~ 

nal T0conendada, a r9de de Centros de SaGd2 do distrito de 

São P<:l Lllo, l~O se l1 ",conj ltn. -to, c18s tina 212 O 11C ras /1ilê clico /s.?itu:.lrra; 

se furem a~cnd~das 4 consultas por hora, poder~o ser fei~as 

440.900 consulta5 de pr5-natal por ano. 

Se cada gestante receber 4 consultas de Drp-l1<'·r~1l* .t .... .... a~" ...... _ , 

podemos dizer que a capacidade de atendimento da Secretaria 

da S~Gde, no Distrito de São Paulo. no setor de pr~-natal 

de 110.240 gestantes por ano. 

-

-e 

Se conhecermos o numero es?erado de gest~ntes, po-

deremos julgar se a Secretaria da SaGde pode ou nao atender 
~ 

a população gestante. 

Para isso, conhecendo a população feminina em ida~ 

de f~rtil, aplicamos os coeficientes de fertilidade por g~u

po etário paTa o município de São Paulo, apresentados por 

Singer (31). 

Obtivemos, assim, o valor de 9.274 nascimentos pa

ra cada 100.000 mulheres. 

A população feminina em idade fértil do Distrito 

de são Paulo era, em 1970, de cerca de 1.467.896 mulheres (a 

distribuição da população segundo o sexo, não disponível ai~ 

da para 1970, foi tomada do trabalho de Singer (31»). Dessa 

ma;J.el ra, .-o numero esperado de gestantes foi de 136.132. 

Podemos também chegar ao nGmero de gestantes atra

ves do nGrnero de nascidos vivos. Em São Paulo, nos dois anos 

em que se realizou a Investigação, houve 247.179 nascidos vi 

vos, ou 123.590 por ano. Acrescentando a esse nllmero os nati 

mortos (o coeficiente de natimortalidade aqui utilizado foi 

de 28 por mil nascidos vivos), temos 127.051 gestantes espe

radas. 

Se considerarmos que 10 a 15% dessas mulheres nao 

se utilizam dos serviços oferecidos pela Secretaria da Sa~de 

* A disciplina Higiene Materna da Faculdade de Sa~de P~blica 

considera 3 consultas de pré-natal a concentração 
... . 

m~n l"Wa 

-que confere alguma proteçao a gestante, mas prefere fixar 

em 4 consultas por gestante a concentração razoivel. 
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no~ p~eferire~ o seu m~Jico particular e que outro S a lO~ 

c~rrespande~ As sulheres de nIvel s5clo-econ3mico muito bai-

cor-

;:.'espon.denclo a 10S:~90S e 101.641 TIlulhen:)s, respectivamente, 

OL1, 19 7 0, a populaçio gestante a carao da .':> 'Secretaria 

da S:J.úde. 

Vewos, assir'1, qt~e a Secreto.ria ela Saúde, p'Jr seus 

Centros de SaG~e, esti apta a atender ~ populaç~o gesta!.1te 

sestante, W7:a vez que Cl sua capacidade de atendimento é de 

110.240 gestantes. 

Vale a pena ressaltar que aqul nao foi considerada 

a existência de outras instituições que mantêm Serviços de 

Pré-natal (Prefeitura, INPS, Sociedades de f.ledicina de Grupo, 

DAMSP, Escolas ~rédicas). 

Apesar de contarem com possibilidades teóricas 

lílalS 'do que satisfatórias de atenção médica, as gestantes de 

São Paulo estão recebendo, como vimos, atenção pré-natal de

ficiente. Decorre dai a necessidade de se instituir m~~odos 
;., ... 1 d 

aq~quaaos, a TI1Ve e comunidade, para a captação do maior 

n~mero possível de gestantes para o pr~-natal, e desenvolvet 

program~~e Educaç~o em SaGde Materna voltados para as dife

rentes ~reas da Sa~de pGblica, com ~nfase toda especial em 

Nutrição, pois talvez a desnutrição materna seja o principal 

fator por tras do baixo peso ao nascer e, por conseguinte,da 

mortalidade neo-natal de São Paulo. 
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\:" - CCr<CLUSC2S 

1 - A Elorta:idade Ileo-Ilatal, 1;'0 Distrito de São Paulo, Y'.,) re 
rfodo de junhQ.da 1968 a maio de 1970 atingiu.~ 

6bitos por mil nascidos vivos. 

-

33,67 

2 - Es relação ~ mortalidade por causas, 

v8rificou-se: 

ria TIl,3Sma a~"e~l e é.1!lO 

TI',ortalidade por doenças respiratórias 

b) excessiva ~ortalidade por causas perinatais 

c) chamou particularmente a atenção a elevadíssima rílorta 

lidada por doenças infecciosas. 

3 - Dentre as causas infecciosas, avultou a doença diarr~i

ca, reipons5vel por mais de 80% dos óbitos por infecção. 

4 - Das crianças falecidas no periodo neo-natal, 73,SO%nunca 

chegaram a ter alta dos hospitais onde nasceram. Soman

do-se os casos de crianças nascidas no domicilio e leva

das ao hospital no mesmo dia e os casos de retorno ao 

hospital at~ 1 dia após a alta, em 78,36% dos casos o am 

biente da criança falecida foi o hospitalar. Concl~i-se, 

assim, que o hospital exerce um papel importante na manu 

tenção de coeficiente tão elevado de mortalidade por in

fecção. 

5 - C080, dentre as crianças falecidas -apos a primeira sema-

na de vida, mais de 40% chegaram a permanecer pelo menos 

3 dias no domicilio e a maior concentração de óbitos por 

doenças diarr~icas verificou-se nesse grupo et&rio, con

dições ambientais domiciliares també:::1 estão contribuindo 

para manter o elevado coeficiente de mortalidade por in

fecção. 

6 - Constatou-se que grande proporção das 

das provinham de familias de condições 

.c - . 

.l..2.1eCl-

socio-econBmicas 

precárias, evidenciadas por más condições de habit~

çao, quase metade das casas sem agua encanada, menos da 

metade delas com privada hidráulica, e mais de 20% das 

mães não tinham qualquer instrução. 
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criéwças 

~. - --. ..... . 
CO::-:-J.lÇO(:S ,:,;c':'lo-eCOnOlrr~c.a3 ~=tue a3 qu.e 

~ , 
pe.:"lO JO 

Il80-;1at;;1l, as· q'..:e f:lleccí-:J. no perfodo neo-natal taydlo 

que o fazem na 'pl'ilileira semana de vi.da. 

3 - Supondo ~ue a incid~ncia da prematuridade em r-
~.,ao Paulo 

seja da ordeD de 10% dos nascidos vivos, podemos resu~ir 

o proble~a da nortalidade neo-natal numa elevada propor-
- , -. , 1 b . çao ac prenatu~0S - recem-naSC1COS G8 2.1XO peso - alia-

da a condiç3es acbientais (hospitalares e do~iciliares) 

9 - Ficou patente a inadequaç~o entre a demanda malor de 

atenção qualificada ao recém-nascido, citada pela eleva

da incidência de prematuridade, pela presença de doenças 

evit5veis no pr€-natal, pela m5 atenção ao parto e a 

te-"ça- e-Cp't";,.,..~ e "'0 pres4.-, ,-1- Y"'Q~e-m-na-cl'do em a .. c o _~~_.l.'L.;r\ nL.'~ l.a,-,a ao L'-'~ ,. ,:, _ •• São 

Paulo. 

10 - Apesar da capacidade te6rica da rede de Centros de SaGde 

da Capital ser suficiente para dar (a todas as gestan~ 

tes) pelo T:\enOS 11 consultas durante a gravidez, a aten

ção pré-natal recebida pelas gestantes é deficiente. 
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I - Tendo er.l vistn.· a responsabilidade dos Berç&Tios na 812\-a 

da nortalidade neo-natal observada em São Paulo 
• .... ,.. - . ., ., 1 clalmente na que se re~ere a r.lOrtallOaGe por causas ln-

f'2cciosas), julg.:lTIloS recomendável o desenvolvimen.to e a 

aplicação de m€todos para a avaliação de Serviços de Re

c8i1'-Nascidos. 

2 - Havendo evidencias dp 0"°· ~,)' n:'J.i tas crianças estão fa-~ "-' L ........ ...,· ::::... _ 

1 d .- 1 .. ecen o, no perlo~o neo-natal, por causas prevenlveis 

pré-natal e Q) de que a capacidade teórica da rede 

Centros de SaGde da Secretaria da SaGde localizados 

no 

em 

São Paulo permite atender a todas as gestantes aqui resi 

dentes, com urna concentração de 4 consultas por gesta

ção, deve-se aplicar m€todos de avaliação qualitativa e 

quantitativa de Serviços de Pré-Natal, no sentido' de co

nhecer e corrigir as causas dessa situação paradoxal. 

3 - Tendo em vista a grande importância do peso ao nascer na 

mortalidade neo-natal, há necessidade do levantamento, em 

São Paulo, do peso do rec€m-nascido, ,procurando rel~cio

ná-Io ao estado nutricional da população gestante. 



Infant. mortalit:y ir~ 8;10 Paulo ci ty d:~creased until 

ele year of 1961. I-~:::;-"eve.'::" ,ther'2 has been an ine:::.-ease ever sin 

ee. 

r~eona-t:al IT!or-tali ty rEltes, wl1.ich ~~iere alr."eady h~igh I 

have also increased. 

The Interamerican Investigation of Hortality in 

Clild,hood, developed from 1963 'to 1970, collocted Q considera 

ble amount of infornation on dea'ths of under five ehildren,re 

sident in sâo Paulo. 

Th.Ls pc,per 1 based on the data ofthe Inves,tigation, 

has 'che folowing objeetives: 'to calculate the real neonatal 

mortali 'cy ra te in são Paulo and determine i ts causes i to eva

luate the influenee of some soeio-eeonomic faetors in mo:.-ta

litYi to analyse the importance of immaturity as an associatEd 

cause of death and the quality of prenatal a::-ld neonatal carGo 

The material utilized in this paper is based on the 

inforI:1ation on the causes of deaths of children under 28 days, 

given_by_ D1e Investigation. 

The authors found a very high neonatal morta.li ty ra 

te 1 due to infee tious diseases and, perina'tal causes. Because 

of the great effect of infectious diseases on these deaths, 

the problem has been analysed. 

Immaturity has been assoeiated to 59,70 percent of 

neonatal deaths a.nd its incidence is estimatedto be high. 

The author believes that the high neonatal mortali

ty rate observed in são Paulo derives from the great propor -

tion of low birth '.<leigh t babies. 

As maternal undernutrition has been thought tobe 

responsible for 10'17 birth weight, nutri,tion aspects must be 

emphasized in prenatal care programs. 
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