A natimortalidade e a mortalidade
perinatal em São Paulo
A ntonio B enedito M arangone C amargo

Resumo: Apresentam-se considerações sobre a situação recente da natimortalidade e da mortalidade perinatal para o Estado de São Paulo e suas regiões.
Destacam-se algumas de suas principais características e os níveis observados para os indicadores.
Palavras-chave: Óbito fetal. Natimorto. Óbito perinatal.
Abstract: There are considerations on the recent situation of perinatal mortality and the stillborn rates for the state of Sao Paulo and its regions.
Among them some of their main characteristics and the levels observed for the indicators were emphasized.
Key words: Fetal death. Mortality registries. Perinatal mortality.

A

mortalidade perinatal é considerada, atualmente,
um dos indicadores mais importantes para avaliação das condições de saúde de uma população, “visto que
seu estudo revela informações valiosas acerca da qualidade da assistência prestada à mulher durante o ciclo
gravídico-puerperal” (VARDANEGA et al., 2002, p. 2).
Nos países desenvolvidos, esse indicador é utilizado desde os anos 40, quando Peller propôs o termo perinatal, por considerar “necessário analisar como ‘unidade estatística’ a soma dos nascidos mortos (perdas fetais
tardias) com a morte durante os sete primeiros dias de vida” (LAURENTI; BUCHALLA, 1997, p. 2). Almeida
et al. (2006) destacam que, “Na Inglaterra e País de Gales, os natimortos passaram a ser registrados em 1928
e, apenas em 1949 foram somados aos óbitos neonatais precoces, criando-se assim o indicador mortalidade
perinatal”.
Já nos países em desenvolvimento, somente recentemente este indicador passou a merecer maior atenção,
sendo incluído na avaliação das condições de saúde.
Este tema certamente ficou em plano secundário devido às características que predominaram por muito
tempo na mortalidade infantil: grande presença de óbitos com mais de um mês de vida e alta incidência das
doenças infecciosas e parasitárias, o que, provavelmente, direcionou a maior parte das análises para tais aspectos, com a finalidade de adquirir mais conhecimento e também proporcionar melhoria nas condições de saúde
das respectivas populações. Algumas dessas melhorias são consideradas relativamente simples de serem alcançadas, uma vez que determinadas causas podem ser eliminadas ou reduzidas acentuadamente com condições
adequadas de saneamento, vacinação, instalação de postos de saúde, atenção ao parto e à gestante e realização
de pré-natal.
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Laurenti, Buchalla e Costa (1984) destacam que a
mortalidade infantil tem sido estudada exaustivamente em todos os países e, pode-se dizer, muito se sabe a seu respeito [...]
Poucos estudos têm sido feitos entre nós, referentes às mortes
no período perinatal; o seu conhecimento seria importante em
termos de sua redução e representaria, por outro lado, uma
contribuição importante para a redução da mortalidade infantil como um todo.

Aquino e Ceccatti (1998) acrescentam, ainda em
relação à mortalidade fetal, que “pouco se tem estudado a seu respeito separadamente das mortalidades perinatal e infantil”. Nurdan (2003, p. 5), em
estudo sobre a natimortalidade em microrregião do
interior mineiro, afirma que “os poucos trabalhos
existentes na literatura estão relacionados a grandes
cidades”.
Além desses aspectos, deve-se ressaltar que a disponibilidade de informações da natimortalidade tem
sido tradicionalmente menor do que a da mortalidade infantil, o que torna seu conhecimento mais complexo para determinadas regiões. Sobre isto, Lansky,
França e Leal (2002, p. 3) destacam que:
Pouca atenção tem sido dada às mortes que ocorrem antes do
nascimento, apesar da mortalidade fetal ser influenciada pelas
mesmas circunstâncias e a mesma etiologia que a mortalidade
neonatal precoce.

em particular na América Latina, as causas ligadas à gestação
e ao parto contribuíram com somente 6% para a redução total
dos óbitos infantis, passando a ocupar o primeiro lugar entre as
causas de óbito de crianças no seu primeiro ano de vida.

Com as mudanças no perfil da mortalidade, o enfoque dos estudos passou a demandar maior conhecimento sobre sua ocorrência, englobando também a
mortalidade perinatal, pois, como ressaltado anteriormente, seus componentes – óbitos infantis neonatais
precoces (0 a 6 dias) e natimortos (óbitos fetais de
22 ou mais semanas de gestação) – apresentam características e fatores associados muito semelhantes
(LANSKY; França; Leal 2002; LAURENTI;
BUCHALLA, 1997).
Esse diagnóstico é muito importante não apenas
para avaliar a qualidade do atendimento às crianças
e às gestantes, mas também para implementar políticas que proporcionem a continuidade da redução da
mortalidade infantil, observada nos últimos anos.
Tendo em vista que o conhecimento da mortalidade infantil é mais amplo, mesmo quando se trata do período neonatal precoce, é priorizada aqui
a apresentação de alguns aspectos relacionados à
natimortalidade. Posteriormente, apresenta-se sua
participação na mortalidade perinatal, para o Estado
de São Paulo e suas regiões, especialmente para os
últimos anos.

AS INFORMAÇÕES PARA SÃO PAULO
À medida que a mortalidade infantil diminui acentuadamente em muitas áreas, os óbitos concentramse nas primeiras idades, especialmente na primeira semana de vida (CAMARGO, 1992, 1996; FERREIRA,
1989, 1992; ORTIZ, 2002; FUNDAÇÃO SEADE,
2005, 2007).
A redução da mortalidade peri e neonatal tem sido mais difícil
e lenta do que a da mortalidade pós-neonatal, já que esta última é mais vulnerável às melhorias globais da condição de vida
e às intervenções do setor de saúde (LANSKY; FRANÇA;
LEAL, 2002, p. 3).

Ainda neste sentido, Vardanega et al. (2002) destacam que,

Como se destacou inicialmente, a análise das informações da natimortalidade depende da sua disponibilidade em termos tanto quantitativos como qualitativos. Em relação ao primeiro aspecto, ressalta-se
que o Estado de São Paulo conta com séries de informações demográficas muito importantes que remontam ao final do século XIX. Para a mortalidade
infantil e a natimortalidade, é possível observar as
importantes alterações que vêm ocorrendo de forma
contínua pelo menos desde os anos 20 do século passado, possibilitando acompanhar as principais alterações ocorridas entre as principais causas de morte, a
distribuição por sexo e idade e também para as áreas
geográficas (GOLDANI, 1982).
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Nas primeiras décadas do século XX, as taxas de
mortalidade infantil, no Estado, mantinham-se em
torno de 200 óbitos por mil nascidos vivos, enquanto a natimortalidade ficava próxima de 60 por mil
nascidos vivos. Estes índices diminuíram de forma
consistente e quase continuamente a partir da década
de 1940, até alcançar os níveis relativamente baixos
observados dos últimos anos, chegando a 13 óbitos
por mil para a mortalidade infantil e a 8 por mil para
a natimortalidade, em 2006.
Quanto aos aspectos da classificação dos eventos,
especialmente a natimortalidade, ou seja, nascidos
mortos considerados nascidos vivos ou vice-versa,
estudos apontam que não se têm detectado maiores
problemas.
Estudos realizados em determinadas áreas mostraram que são insignificantes os problemas na classificação dos eventos, referindo-se basicamente a
algumas crianças que sobreviveram por um tempo
muito reduzido após o nascimento, geralmente apenas alguns minutos. A Investigação Interamericana de
Mortalidade na Infância, realizada na década de 1960
no Município de São Paulo, constatou que “1,4% dos
registrados como nascidos mortos eram nascidos vivos e que faleceram com minutos ou mesmo horas de
vida” (LAURENTI, 1975). Resultados semelhantes
foram encontrados também para Teresina, com dados de 1970 a 1982 (MELLO JORGE, 1990, p. 21).
Quanto à informação-chave para a definição dos
natimortos – a duração da gestação –, ressalta-se que
os critérios não têm sido os mesmos no decorrer
do tempo, pois as classificações de causas de morte
podem modificar seu conceito em função de vários
fatores.
Em decorrência dos contínuos avanços tecnológicos atualmente observados, principalmente no
campo da Neonatologia, que através das unidades de
terapia intensiva neonatal tornaram viável uma sobrevivência fetal cada vez mais precoce fora do útero
materno, tornou-se necessário uma reformulação dos
conceitos anteriormente utilizados (DE LORENZI
et al., 2001, p. 141).
Assim, se na 9ª Classificação Internacional de
Doenças, por exemplo, consideravam-se natimortos
os óbitos fetais com 28 semanas ou mais de gestaSão Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008

ção, na CID-10 este limite diminuiu para 22 semanas.
Com isso, até 1995, cerca de 65% a 70% dos óbitos
fetais eram contabilizados como natimortos, mas,
com a mudança do critério, estes passaram a corresponder a cerca de 94% do total, entre os que tinham
a duração da gestação definida.
Porém, independentemente da classificação, necessita-se no mínimo que as variáveis tipo de óbito
e duração da gestação sejam preenchidas de forma
correta para que os indicadores sejam confiáveis e
apontem seus reais níveis em cada área estudada, bem
como sua evolução no decorrer do tempo.
Assim, apresentam-se a seguir algumas considerações sobre a qualidade de preenchimento de algumas
variáveis, incluindo a duração da gestação, para o Estado de São Paulo, bem como suas principais caracte
rísticas.

CARACTERÍSTICAS DOS ÓBITOS FETAIS

Duração da Gestação
A primeira informação analisada refere-se à duração
da gestação, uma vez que, como se destacou, seu preenchimento é vital para a definição dos natimortos,
pois altos porcentuais de desconhecimento nesta
variável afetam sensivelmente os indicadores da natimortalidade e da mortalidade perinatal.
Observa-se que, nos últimos anos, houve redução
dos porcentuais de não preenchimento ou de desconhecimento desta variável para o Estado de São Paulo, passando de cerca de 14%, em 2000, para quase
6%, em (Gráfico 1).
Quando se trata de áreas geográficas menores, estes
porcentuais apresentam variações significativas, como
é o caso das Direções Regionais de Saúde – DIRs. Em
2006, a DIR da capital registrou a maior proporção
de duração da gestação ignorada, aproximando-se de
10% do total, seguida por Araçatuba e Presidente Prudente, com pouco mais de 9%. Os menores índices
correspondiam às DIRs de Marília (1,5%), seguida pelas DIRs de Franca, Santo André, Franco da Rocha e
São José dos Campos, com menos de 2,5%.
Estes valores para o Estado e as Direções Regionais de Saúde podem ser considerados relativamente
baixos, pois o conhecimento desta variável não é dos
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não é obrigatório para estes casos o fornecimento do atestado,
podendo os produtos ser incinerados no hospital ou outro
estabelecimento ou ainda entregues à coleta hospitalar
adequada, de acordo com as normas estabelecidas para a
matéria (LAURENTI; MELLO JORGE, 2004, p. 70).

Gráfico 1
Porcentual de Óbitos Fetais com Duração
da Gestação Ignorada
Estado de São Paulo – 2000-2006
%

14
12
10
8
6
4
2
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fonte: Fundação Seade.

mais simples. Baldijão e Mello Jorge (1989) destacam
que esse dado inclui-se entre aqueles de mais difícil obtenção, uma vez que depende da informação da mãe.
Entretanto, é de vital importância do ponto de vista
epidemiológico, pelas razões já apresentadas, merecendo grande esforço para seu bom preenchimento.
Um outro fator importante relacionado à duração
da gestação é o registro facultativo dos óbitos fetais
com menos de 20 semanas. Laurenti e Mello Jorge
(2004, p. 69) destaca que, até 1995, a legislação determinava que perdas fetais com menos de 28 semanas
eram de comunicação optativa. Porém, com a implantação da CID-10, criou-se um impasse, pois os
nascidos mortos passaram a ser considerados a partir
da 22ª semana. Tal situação foi resolvida por meio da
Resolução n. 1.601, do Conselho Federal de Medicina, a qual estabelece que:
Em caso de morte fetal, os médicos que prestavam assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a declaração de óbito do
feto, quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20
semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500
gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 centímetros.

Em gestações de menos de 20 semanas,

Isto faz com que o total de óbitos fetais seja inferior
ao real, mas no caso dos natimortos tal fato não ocorre,
uma vez que seu limite está acima daquele período. Também por isso os totais de óbitos fetais e de natimortos
geralmente são muito próximos e apresentaram poucas
alterações nos últimos anos quanto à distribuição segundo sua duração, no Estado de São Paulo.
Entre os óbitos fetais com duração da gestação
definida, ou seja, com a informação preenchida,
ressaltou-se anteriormente que cerca de 94% foram
contabilizados como natimortos, em 2006, ou seja,
tinham pelo menos 22 semanas de gestação. E ainda,
a maior parcela dos óbitos fetais corresponde ao período de gestação de 32 a 36 semanas, com cerca de
28% do total (Gráfico 2).

Gráfico 2
Óbitos Fetais, por Duração da Gestação em Semanas (1)
Estado de São Paulo – 2000-2006
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(1) Excluindo os óbitos fetais com duração da gestação
ignorada.
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Como seria de se esperar, essa distribuição é muito diferente da observada para os nascidos vivos, em
que 91% das crianças tinham de 37 a 41 semanas de
gestação e 7% de 32 a 36 semanas, em 2006.
Entre as DIRs, observa-se que as proporções de
óbitos fetais considerados de “pré-termo”, ou seja,
com menos de 37 semanas de gestação, apresentaram
diferenças importantes. Os maiores valores corresponderam à DIR da Capital, com cerca de 94% do
total, seguida pelas de Osasco, São José do Rio Preto,
Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Santo André, com
86% a 88%. Os menores índices foram observados
nas DIRs de Assis, Sorocaba e Franca, com 72% a
75% (Gráfico 3).
No que se refere à grande concentração de óbitos
fetais em idades gestacionais mais precoces, Barros et
al. (1987) constatou, em sua revisão da literatura sobre
o tema, que este era um fato comum nas áreas analisadas. A respeito deste aspecto, De Lorenzi et al. (2001,
p. 143) ressaltou que
em parte pode ser explicada pelas dificuldades observadas no
manejo clínico das gestações de alto risco, cuja interrupção é

muitas vezes imperativa mesmo antes do termo, a fim de preservar a saúde materna, como por exemplo, nos casos de préeclampsia ou eclampsia.

Por outro lado, uma proporção elevada de óbitos
de crianças com duração da gestação e peso apropriados poderia ser indicativo de que “deficiências
devem ter ocorrido na assistência à saúde prestada”
(BARROS et al., 1987, p. 310). A melhoria das condições de saúde pode ter sido responsável pela redução
do número de óbitos fetais de maior idade gestacional nos últimos anos, resultando, assim, em crianças
nascidas vivas.
Assim, tendo o preenchimento relativamente
elevado na variável “duração de gestação” e praticamente não havendo sub-registro, os indicadores que
envolvem a natimortalidade estão muito próximos
da realidade quanto à sua magnitude, especialmente
para áreas geográficas maiores, como são os casos do
Estado e das DIRs. Isso permite que a análise dos indicadores que englobam esse evento, bem como sua
evolução, possa ser realizada com muita segurança,
não havendo maiores restrições.

Gráfico 3
Proporção de Óbitos Fetais com Menos de 37 Semanas de Gestação, por Direções Regionais de Saúde – DIRs
Estado de São Paulo – 2006
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Fonte: Fundação Seade.
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Distribuição por Sexo
A observação das informações dos óbitos fetais, segundo o sexo, mostram que, a exemplo dos nascidos
vivos, existe maior predominância do sexo masculino. Se, entre os nascidos vivos, a razão é de 105 meninos para 100 meninas, entre os fetais alcança 117 para
100 no Estado. Isso significa que ocorrem 17% mais
perdas fetais do sexo masculino do que do feminino,
resultando em porcentual de 53% para o sexo masculino. A razão em relação aos nascidos vivos por sexo
também exprime bem essa diferença, como mostra o
Gráfico 4, para o período de 2000 a 2006.
Observa-se que, embora as razões diminuam no
decorrer do tempo, as diferenças entre os sexos pouco se alteram, passando de 14% em 2000 para 11%
em 2006. A razão de óbitos fetais masculinos em relação aos nascidos vivos do mesmo sexo passou de 13,0
por mil para 9,5 por mil, nesse período, enquanto a
feminina diminuiu, de 11,5 para 8,5 por mil nascidos
vivos, apresentando assim redução da ordem de 27%
para ambos os sexos.

Em pesquisa realizada em hospital de Caxias do
Sul (RS), entre 1998 e 2001, Vardanega et al. (2002),
constataram que 54,1% dos óbitos fetais eram do
sexo masculino. As estatísticas referentes às Filipinas
mostram um porcentual um pouco maior em 2004
(56%), enquanto nos Estados Unidos, em 1996, foi
um pouco menor (53%). Este porcentual foi o mesmo observado para o Brasil em 2005 (razão de 123
crianças do sexo masculino para 100 do feminino),
sendo que, entre os Estados, Pernambuco, Sergipe e
Mato Grosso, com 56%, tiveram os maiores valores.
Os menores corresponderam ao Piauí e Roraima,
com respectivamente 49,6% e 47,1%, sendo estes os
únicos Estados onde as proporções do sexo masculino foram inferiores a 50% nesse ano.
Deve-se ressaltar ainda que, entre os óbitos fetais registrados em São Paulo, contabilizaram-se, em
2006, cerca de 2% de crianças com sexo desconhecido, sendo seu número absoluto quatro vezes maior
do que o observado entre os nascidos vivos, embora
estes sejam pouco mais de 100 vezes maiores no Estado, em 2006.

Peso ao Nascer
Gráfico 4
Razão de Mortalidade Fetal (1), segundo Sexo
Estado de São Paulo – 2000-2006
Masculino
14

Feminino

Taxa (por mil nascidos vivos)

13
12
11
10
9
8
7
6

2000

2001

2002

Fonte: Fundação Seade.
(1) Por mil nascidos vivos.

2003

2004

2005

2006

O peso ao nascer também é uma variável muito importante, sendo muitas vezes utilizada para definição
dos natimortos, especialmente quando se desconhece
a duração da gestação. Geralmente nesses casos, consideram-se natimortos os óbitos fetais que tenham
pelo menos 500 ou 1.000 gramas.
Existe grande associação entre peso ao nascer e
duração da gestação: em 2006 que, entre aqueles com
22 a 27 semanas de gestação, somente 1% possuía
peso igual ou maior que 2.500 gramas, enquanto entre os de 37 ou mais semanas 74% alcançaram esse
peso.
No caso de São Paulo tem-se utilizado tradicionalmente a duração da gestação para o cálculo dos coeficientes de mortalidade perinatal e natimortalidade
uma vez que só recentemente esta variável apresentou menores porcentuais de desconhecimento.
Nos últimos anos, o preenchimento dessa informação vem melhorando, ainda que não tenha alcançado níveis considerados totalmente adequados.
São Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008
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Até 2002, os porcentuais de ignorados superavam
30%, diminuindo para 13,7% dos registros, em 2006
(Gráfico 5).
Dos cerca de 86% dos registros com informações
definidas em 2006, a maior parte dos óbitos fetais
tinha peso entre 500 e 900 gramas, seguidos pelas
faixas de 1.000 a 1.499 gramas e de 1.500 a 1.999
gramas. Como se ressaltou, o registro de óbitos fetais abaixo de 20 semanas é facultativo e, por isso, o
porcentual referente a menos de 500 gramas é muito
reduzido, não alcançando 2%, dada a estreita relação
existente entre essas duas variáveis. Chama a atenção
também o fato de um quarto deles estar na categoria
em que já não são considerados de baixo peso, ou
seja, tinham pelo menos 2.500 gramas e ainda, de que
de todos os fetais com peso conhecido, 13% tinham
mais de três quilos.
Como seria de esperar o peso médio dos óbitos fetais (1.400 gramas) é bem inferior ao observado para
os nascidos vivos (cerca de 3.100 gramas). O peso
médio dos óbitos fetais observados na pesquisa de
Caxias do Sul foi de 1.705 gramas, ou seja, cerca de
20% superior ao verificado em São Paulo. Ressalte-se
ainda que, entre as Unidades da Federação, São Paulo
apresentou, em 2005, o menor porcentual de óbitos
fetais com 2.500 gramas ou mais (24%), pouco menor que o observado em Minas Gerais. Os maiores
valores foram registrados no Maranhão (40%) e Pará
(38%) (DATASUS, 2008).
Quanto à evolução no decorrer dos últimos anos,
não houve grandes modificações no Estado de São
Paulo, sendo a mais importante o pequeno aumento
na proporção dos óbitos fetais com 500 a 999 gramas:
de 28% para 32%, entre 2000 e 2006 (Gráfico 6).

Gráfico 5
Proporção de Óbitos Fetais com Peso Ignorado
Estado de São Paulo – 2000-2006
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Fonte: Fundação Seade.

Gráfico 6
Distribuição dos Óbitos Fetais, com Peso Conhecido
Estado de São Paulo – 2000-2006
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Idade da Mãe
A idade da mãe é uma informação muito importante para avaliação dos riscos de ocorrência das perdas
fetais, a exemplo do que se observa na mortalidade
infantil, em que as relações já são mais conhecidas,
sendo que os maiores riscos ocorrem para mães muito jovens e aquelas com idades mais avançadas. Porém, para os óbitos fetais, esse conhecimento ainda
é restrito.
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Gráfico 7
Proporção de Ignorados na Variável Idade
da Mãe entre Óbitos Fetais
Estado de São Paulo – 2000-2006
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No Estado de São Paulo, para 16% dos óbitos fetais registrados em 2006, não havia informação sobre a idade da mãe, denotando certa deficiência no
preenchimento dessa variável, embora tenha havido
melhoras em relação aos anos anteriores (Gráfico 7).
O fato deste dado constar em cerca de 84% dos
registros, em 2006, já permitiria observar com muita proximidade as razões resultantes do seu relacionamento com os nascidos vivos das mesmas faixas
etárias maternas, mas, ainda assim, fez-se uma distribuição proporcional daqueles casos em que se desconhecia a informação, para se chegar a níveis mais
próximos dos reais.
Os resultados das estatísticas vitais mostram que,
para o Estado de São Paulo, a relação é semelhante àquela observada para a mortalidade infantil, com
menores índices na faixa de 20 a 34 (cerca de 8 óbitos
por mil nascidos vivos). Entre as mães com menos de
15 anos, a razão alcançou 12 por mil, para as de 35 a
39, ficou em 13,5 por mil e, na faixa de 40 a 44 anos,
chegou a 19,1. Já entre as mães com 45 anos ou mais,
a razão aproxima-se de 50 por mil (Gráfico 8).
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Fonte: Fundação Seade.

Gráfico 8
Distribuição dos Nascidos Vivos, dos Óbitos Fetais e Razão entre Óbitos Fetais e
Nascidos Vivos (1), por Idade da Mãe
Estado de São Paulo – 2000-2006
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Fonte: Fundação Seade.
(1) Por mil nascidos vivos.
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Este padrão observado para o Estado de São Paulo repete-se em outras áreas, tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento.
Vários trabalhos têm demonstrado existir uma relação entre a
mortalidade neonatal e a idade da mãe, evidenciando que o aumento da idade faz aumentar essa mortalidade. Relativamente
aos nascidos mortos os coeficientes seguiram a tendência mostrada nos referidos trabalhos: a possibilidade ou ocorrência de perdas fetais tardias foi maior nas mulheres de menos de 20 anos
do que naquelas dos grupos etários seguintes (20 a 24 e 25 a
29 anos), aumentando depois com o crescer da idade e atingindo
seu valor máximo no grupo de mulheres entre 40 e 44 anos
(LAURENTI; SILVEIRA; SIQUEIRA, 1975).

Laurenti destacava, já em 1975, que
as mulheres com idades compreendidas entre 40 e 49 anos
constituem grupo de alto risco e estão, portanto, a merecer maior
atenção dos serviços de atendimento pré-natal e ao parto.

Na Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte, segundo
informações referentes a 2004, a razão de natimortos
para os nascidos vivos, para mães de 45 anos ou mais,
era cerca de três vezes maior do que a registrada entre
aquelas de 20 a 29 anos.

Causas de Morte
No Estado de São Paulo, em 2006, 93,3% dos óbitos fetais ocorreram devido a problemas perinatais e
6,6% por malformações congênitas, havendo ainda
três casos de neoplasias.
Considerando-se uma desagregação maior de causas de morte, percebe-se que, desde 2000, a hipóxia
intra-uterina vem representando a principal causa de
morte fetal, com cerca de 30% do total. A “morte
fetal de causa não específica”, que na verdade representa a causa maldefinida para os óbitos fetais,
vem a seguir e muito próxima da anterior, com valores de 26% a 29% no período. Aparecem depois
as seguintes causas: “feto e recém-nascido afetados
por complicações da placenta, do cordão umbilical
e das membranas” (16%) e as causas denominadas
como “feto e recém-nascido afetados por afecções
São Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008

maternas, não obrigatoriamente relacionadas com a
gravidez atual” (10,9%). Já bem abaixo, com cerca de
4% do total, vem a causa denominada “feto e recémnascido afetados por complicações maternas da gravidez”, ressaltando-se que as cinco causas destacadas
representam cerca de 90% do total. No grupo das
malformações congênitas, as denominadas “anencefalia e malformações similares” aparecem como as
mais importantes, com 1,2% do total de ocorrências
em 2006.
Em relação aos coeficientes das principais causas de mortalidade fetal, observa-se que as reduções
mais importantes observadas desde 2000 ocorreram
naquelas causas que apareciam na terceira e quarta
posições das mais importantes e citadas acima. Já a
hipóxia, que aparece como a principal, diminuiu 17%
desde 2000, ao passar de um coeficiente de 3,5 por
mil para 2,9 por mil em 2006. Já as “não específicas”
diminuíram cerca de 36%, com o coeficiente passando de 3,6 por mil para 2,3 por mil, no período analisado, significando pequena melhoria no preenchimento
nas causas de morte dos óbitos fetais.
Quanto ao item denominado “restante das afecções perinatais”, os valores foram de 1,4 e 1,1 por
mil, respectivamente em 2000 e 2006 (Gráfico 9).
Ainda em relação aos resultados apresentados,
chamam atenção os elevados porcentuais dos óbitos
incluídos na categoria no item “morte fetal de causa
não especificada”, que para o Estado, representavam
cerca de 26% do total, em 2006, mas em algumas
regiões eram mais elevados, chegando a quase 50%
na DIR da Capital, 41,8% na de Presidente Prudente,
34,7% em Araçatuba e 33,3% em Barretos. Já nas
DIRs de Ribeirão Preto, Marília, Taubaté, Santo
André e São José dos Campos, ficaram abaixo de
12%, sendo que na primeira alcançou 6% (Tabela 1).
Os elevados valores para as causas não especificados, observados em algumas regiões, comprometem
de forma significativa um melhor diagnóstico para
estas áreas, demandando medidas urgentes para sua
melhoria.
Em relação às causas específicas, observa-se que
em 13 das 24 DIRs a hipóxia intra-uterina aparece
como a principal causa, variando entre 26%, na DIR
de Assis, e 66%, na de Osasco. A causa denominada
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Tabela 1
Proporção de Óbitos Fetais, por Principais Causas de Morte, segundo Direções Regionais de Saúde – DIRs
Estado de São Paulo – 2006
Em porcentagem
Hipóxia
Intrauterina

Morte Fetal
de Causa Não
Especificada

Feto e RecémNascido Afetados
por Complicações da
Placenta, do Cordão
Umbilical e das
Membranas

Feto e RecémNascido Afetados por
Afecções Maternas,
Não Obrigatoriamente
Relacionadas com a
Gravidez Atual

Demais
Causas

Estado de São Paulo

31,9

25,7

16,1

10,9

15,4

Araçatuba

14,7

34,7

26,7

10,7

13,3

Araraquara

16,9

14,6

30,3

19,1

19,1

Assis

25,8

24,2

24,2

8,1

17,7

Barretos

16,7

33,3

19,4

22,2

8,3

Bauru

24,2

13,7

28,2

16,1

17,7

Botucatu

16,0

30,7

21,3

10,7

21,3

Campinas

30,3

11,1

27,6

11,8

19,2

Capital

25,5

48,4

7,4

5,3

13,5

Franca

34,8

14,6

15,7

15,7

19,1

Franco da Rocha

47,9

13,5

16,7

7,3

14,6

Marília

44,3

10,2

17,0

20,5

8,0

Mogi das Cruzes

39,6

19,2

14,4

13,0

13,7

Osasco

65,8

14,2

6,5

3,7

9,8

Piracicaba

19,4

18,3

24,6

12,0

25,7

9,0

41,8

20,9

20,9

7,5

Registro

19,0

27,6

27,6

10,3

15,5

Ribeirão Preto

40,9

6,0

18,8

13,4

20,8

Santo André

47,1

10,6

14,6

11,6

16,1

Santos

29,7

15,5

21,8

16,8

16,2

São João da Boa Vista

13,4

24,6

27,6

14,2

20,1

São José do Rio Preto

31,1

25,8

12,9

10,6

19,7

São José dos Campos

23,0

11,9

28,9

20,0

16,3

Sorocaba

25,4

23,2

18,9

19,2

13,3

Taubaté

35,3

10,3

19,8

15,5

19,0

DIRs

Presidente Prudente

Fonte: Fundação Seade.
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“feto e recém-nascido afetados por
complicações da placenta” aparece
como a principal em oito DIRs, e
com o maior porcentual registrado
para a DIR de Araraquara (30%) e
o menor correspondente a Botucatu
(21%).
O padrão observado para o
Estado de São Paulo e suas regiões
mostra-se semelhante ao de outras
áreas do país.

Gráfico 9
Taxa de Mortalidade Fetal, segundo Principais Causas
Estado de São Paulo – 2000-2006
Hipóxia intra-uterina
Demais Causas
Morte fetal de causa
não específica

4

Feto e recém-nascido afetados
por complicações da placenta,
do cordão umbilical e das
membranas

Feto e recém-nascido afetados
por Afecções maternas, não
obrigatoriamente relacionadas
com a gravidez atual

Taxa (por mil NV + OF)

3,5

3

No Brasil, por exemplo, prevalecem
2,5
como causas de mortalidade perinatal
a asfixia intra-uterina e intraparto, o
2
baixo peso ao nascer, as afecções respi1,5
ratórias do recém-nascido, as infecções
e a prematuridade, diferentemente dos
1
países desenvolvidos, onde a prema0,5
turidade extrema e as malformações
congênitas – mortes que não se pode
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
prevenir – são as principais causas de
óbito perinatal. Nos países desenvolvidos, a principal causa de óbito fetal
Fonte: Fundação Seade.
(1) Por mil nascidos vivos.
ocorre no período anteparto, tendo o
crescimento intra-uterino retardado e a
No Brasil, as principais causas de óbito perinatal são as
isoimunização diminuído significativamente e praticamente
afecções passíveis de prevenção através de uma adequada
desaparecido a asfixia intraparto e as mortes anteparto por
causas desconhecidas (LANSKY; FRANÇA; LEAL,
atenção pré-natal e assistência ao parto, das quais destacam2002, p. 2).
se: os tocotraumatismos, patologias maternas (síndromes hipertensivas, diabetes gestacional, infecções congênitas e etc.)
Pesquisa realizada em Belo Horizonte, em 1999,
e, por fim, a asfixia perinatal. Esta última é sempre consimostrou que a asfixia aparecia em grande proporção
derada como uma das grandes causas de morbidade e morentre os óbitos fetais, sugerindo, segundo Lansky,
talidade, apesar de raramente ter os seus fatores etiológicos
França e Leal (2002), “problemas relativos ao sistema
bem esclarecidos, favorecendo distorções no preenchimento das
de referência para a gestante e ao atendimento obsdeclarações de óbito.

tétrico”.
Os resultados apresentados para o Estado de São
Paulo e suas regiões mostram um panorama muito
parecido mesmo em anos recentes, certamente refletindo semelhantes aos detectados em Belo Horizonte. A alta mortalidade das demais causas também
denotam falhas na atenção pré-natal e/ou condições
maternas adversas.
Sobre este aspecto, De Lorenzi et al. (2001, p. 142)
destacam que:
São Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008

Outras Informações
Informações importantes existentes na Declaração
de Óbito, que poderiam contribuir para o melhor
conhecimento demográfico e epidemiológico das
ocorrências deste evento, tais como número de filhos
nascidos vivos e nascidos mortos, anos de estudo da
mãe e tipo de parto, apresentam muitas deficiências
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em seu preenchimento, demandando melhorias para
sua utilização.
Enquanto, para o tipo de parto, o porcentual de
desconhecimento, em 2006, foi de quase 30% nas outras variáveis ficaram entre 50% e 55%.
Fato semelhante ocorre com a variável “morte em
relação ao parto”, que seria extremamente importante, mas que praticamente não é preenchida em São
Paulo.

Tendência da Natimortalidade
e da Mortalidade Perinatal
Os resultados apresentados mostram que as informações necessárias à obtenção de indicadores que
envolvem os óbitos fetais possuem problemas considerados mínimos, quanto à sua quantificação para
o Estado de São Paulo e regiões (FUNDAÇÃO
SEADE, 2006). Antes de apresentar sua evolução no
tempo, porém, destacam-se as razões que geram os
indicadores aqui utilizados, ou seja, a natimortalidade e a mortalidade perinatal, que são expressadas da
seguinte forma:
Taxa de Natimortalidade =

Nascidos Mortos * 1000
Nascidos Vivos + Natimortos

Taxa de Mortalidade Perinatal =
Óbitos infantis de 0 a 6 dias + Natimortos * 1000
Nascidos Vivos + Natimortos

Ao contrário da maioria dos indicadores demográficos, não há uniformização para obtenção daqueles que envolvem os natimortos, devido à falta
de padronização internacional quanto ao registro
dos fetos. “Ainda hoje, em vários países, somente
os fetos com 20 semanas ou mais de gestação são
rotineiramente registrados, enquanto que em outros apenas os conceptos considerados como perdas fetais tardias (idade gestacional > a 28 semanas
ou peso > 1.000g) têm o seu registro obrigatório”
(DE LORENZI, 2001, p. 142).
Além disso, como ressaltado anteriormente, estas
razões alteram-se no decorrer do tempo em função
das mudanças de conceito dos natimortos, que na
Classificação Internacional de Doenças mais recente

diminuiu seu limite para 22 semanas de gestação. Assim, devido a tais alterações, não é possível analisar a
tendência desses indicadores considerando apenas um
período, pois os resultados não são comparáveis, uma
vez que os intervalos utilizados anteriormente para a
duração da gestação não podem ser compatibilizados.
Deve-se ressaltar que, recentemente, a Rede Interagencial de Informação para a Saúde – Ripsa sugeriu
a inclusão dos óbitos fetais com duração da gestação
ignorada no cálculo da mortalidade perinatal,
Considerando a subnotificação de óbitos fetais e a precariedade
da informação disponível sobre a duração da gestação, recomenda-se somar, tanto ao numerador como ao denominador, o
número de óbitos fetais com idade gestacional ignorada ou não
preenchida (RIPSA, 2008, p. 117).

No caso do Estado de São Paulo, essa alteração
não foi realizada até o momento, pois, além de reestimar toda a série de informações disponíveis para
os anos anteriores, isto implica variações de cerca de
somente 3% nos coeficientes estaduais de mortalidade perinatal nos anos mais recentes. Dessa forma, no
Gráfico 10, que apresenta a evolução dos indicadores
a partir de 1980, englobam-se as informações calculadas segundo as razões apresentadas, porém, para
dois períodos distintos para sua observação: de 1980
a 1995 e de 1996 a 2006, que correspondem às CIDs
utilizadas.
Assim, tendo em conta tais considerações, observa-se a evolução das taxas de natimortalidade, mortalidade neonatal precoce e mortalidade perinatal, para
o Estado de São Paulo a partir de 1980, bem como a
proporção que os natimortos representam sobre esta
última.
As informações do Gráfico 10 apontam a importante redução dos níveis de natimortalidade e mortalidade perinatal no Estado de São Paulo, desde 1980,
independente da classificação utilizada. Em 1980, a
taxa de natimortalidade era de 13,4 por mil no Estado, chegando a 8,2 por mil em 1992, a mais baixa
registrada no período da CID-9, e, posteriormente,
aumentando para 9,2 por mil, ou seja, 12% maior do
que o valor observado em 1992. Ao se iniciar o perío
do que corresponde à utilização da CID-10 (1996), o
São Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008
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Gráfico 10
Coeficientes de Mortalidade Neonatal Precoce, Perinatal e Natimortalidade
e Proporção de Natimortos no Total da Mortalidade Perinatal
Estado de São Paulo – 1980-2006
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Fonte: Fundação Seade.

índice era de 10,7 por mil, 16% superior ao do ano
anterior, o que é justificado pelo maior número de
eventos, ao se reduzir, no novo conceito de natimorto, o tempo da duração da gestação. Nos anos seguintes, os coeficientes diminuem, chegando a 8,0 por mil
em 2006, ou seja, 30% menor que em relação a 1996.
Já a mortalidade perinatal, que correspondia a 31
por mil em 1980, reduziu-se para cerca de 22 por mil
nos últimos anos da CID 9, enquanto de 1996 a 2006
passou de 22,5 para 14,4 por mil, com um decréscimo
da ordem de 37% nesses dez últimos anos.
Por sua vez, a mortalidade neonatal precoce diminuiu 34,6%, entre 1980 e 1996, e 45,4% no período
mais recente, no Estado, enquanto para a natimortalidade esses valores são de, respectivamente, 20,3% e
25,1%. Portanto, para a redução da taxa de mortalidade perinatal, foi maior contribuição da mortalidade neonatal precoce, uma vez que a natimortalidade
São Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008

apresentou evolução mais lenta. Devido a esse comportamento, observa-se, ainda no Gráfico 10, que a
cada ano as taxas de natimortos aproximam-se das
neonatais precoces, superando-as definitivamente a
partir de 1999. Em 2006, a natimortalidade representava 55% da mortalidade perinatal, o que torna muito
importante analisar não apenas sua ocorrência, mas
também suas principais características e fatores associados à sua ocorrência.
Segundo Vardanega et al. (2002, p. 2), a maior redução dos coeficientes de mortalidade neonatal precoce em relação à natimortalidade
é atribuída aos contínuos progressos observados nos campos da
Obstetrícia, pela melhoria da assistência pré-natal e da Neonatologia. Esta última corresponde principalmente à criação
dos centros de terapia intensiva neonatal, o que tornou possível
uma maior sobrevida de fetos nascidos pré-termo.
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Em termos internacionais, constata-se que os níveis de natimortalidade alcançados no Estado de São
Paulo, em 2006, são cerca de duas a três vezes maiores que os registrados em anos recentes nos Estados
Unidos, Chile, Japão, França, Alemanha, Polônia,
Suécia e Reino Unido, mas equivalem aos da Argentina e Rússia e são menores que os da Guatemala,
Cuba e Equador, para os anos em que estas informações estavam disponíveis (Tabela 2).
Tabela 2
Taxas de Natimortalidade (1),
segundo Países Selecionados
1998-2006
Países

Último Ano
Disponível

Taxas (1)

Japão

2001

2,5

Canadá

2000

3,2

EUA

2001

3,2

Suécia

1999

3,4

Alemanha

2001

4,1

Chile

1999

4,3

Polônia

2001

4,3

França

1999

4,6

Reino Unido

2000

5,3

Romênia

2001

5,8

Rússia

1999

7,3

Argentina

2001

7,8

Cuba

1999

10,9

Equador

1998

14,0

Guatemala

1999

17,3

Estado de São Paulo

2001

9,8

Estado de São Paulo

2006

8,0

Fonte: Nações Unidas; Fundação Seade.
(1) Por mil nascidos vivos mais nascidos mortos.

Panorama Regional
Os resultados até aqui apresentados mostram que
houve evolução positiva no que se refere à redução
dos níveis da natimortalidade, contribuindo também
para a diminuição da mortalidade perinatal. Quando
se observam as 24 Direções Regionais de Saúde, constata-se que não só sua evolução tem sido diferenciada,
como os níveis encontram-se em patamares diferentes, como mostram os indicadores de 2000 e 2006.
Entre 2000 e 2006, seis Direções Regionais de
Saúde apresentaram aumento nas taxas de natimortalidade, principalmente Sorocaba (30%) e Campinas
(25,4%). Em Ribeirão Preto, o aumento foi de cerca
de 10% e, em Marília, Franco da Rocha e Assis, entre
2% e 6%. Por outro lado, quatro regiões registraram
reduções importantes, superando 25%: Barretos, Capital, São José dos Campos e Taubaté, sendo que nesta última alcançou 44%.
Com esse comportamento, algumas regiões alteraram suas posições no que se refere aos índices de
natimortalidade, entre 2000 e 2006, embora algumas
permaneçam com taxas mais elevadas ou mais baixas
nos dois momentos analisados. No primeiro caso,
destacam-se Registro, Santos, São João da Boa Vista e
Mogi das Cruzes, que ficam entre as seis maiores nos
dois anos, e no segundo, estão, Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto,
entre as menores. Mudanças significativas ocorreram
em São José dos Campos, que passou da 8ª maior
taxa para a 19ª, e principalmente em Taubaté, que da
2ª posição passou para a 20ª. O oposto ocorreu principalmente com Marília, que da 6ª passou para a primeira posição, Franco da Rocha, de 12ª para 5ª, Assis
de 18ª para a 8ª, Campinas, da menor taxa para a 14ª,
e Sorocaba, da 23ª para a 7ª (Gráfico 11).
Observando-se a distribuição dos componentes da
mortalidade perinatal para a média do período 200506, constata-se que em somente três DIRs os natimortos contribuíram com menos de 50% dos totais
dos óbitos perinatais: Taubaté, Presidente Prudente e
Araçatuba. As maiores proporções correspondem às
DIRs de Registro, Piracicaba, Mogi das Cruzes, Santo
André, Campinas e Marília, com mais de 58%, sendo
que na primeira alcançou 67%.
São Paulo em Perspectiva, v. 22, n. 1, p. 30-47, jan./jun. 2008
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Gráfico 11
Taxas de Natimortalidade (1), por Direções Regionais de Saúde – DIRs
Estado de São Paulo – 2000-2006
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Fonte: Fundação Seade.
(1) Por mil nascidos vivos mais nascidos mortos.

Quando se observa o panorama internacional, verifica-se, a exemplo da natimortalidade, que as taxas de
mortalidade neonatal precoces do Estado são cerca de
três vezes superiores às dos países mais desenvolvidos.
Assim, os dois componentes sendo relativamente elevados, quando comparados com essas áreas, resultam
também em maiores taxas de mortalidade perinatal.
Na Tabela 3 obeserva-se, ainda, que as diferenças regionais também são importantes quando se trata dos
indicadores. Assim, enquanto a taxa de mortalidade
perinatal da DIR de São José do Rio Preto e da Capital
ficaram em torno de 12 por mil, nas DIRs de Santos e
São João da Boa Vista aproximaram-se de 19 por mil,
ou seja, cerca de 60% maiores que as das outras áreas.
Para a natimortalidade, isso também aparece de
forma clara, pois, enquanto as taxas das DIRs da Capital, Araraquara e Presidente Prudente, ficaram abaixo de 7 por mil, nas DIRs de Santos, São João da Boa
Vista e Registro, aproximaram-se de 11 por mil, ou
seja, quase duas vezes mais.
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As diferenças existentes nos indicadores
apresentados refletem certamente o atendimento
diferenciado que as populações, especialmente a
feminina, recebem nas suas áreas. Estudos para
diferentes áreas do país mostram que grande parte dos
óbitos fetais não ocorreria com medidas denominadas
como “redutíveis por adequado controle na gravidez”,
seguidas pelas “redutíveis por adequada atenção ao
parto”. Estudo realizado em Belo Horizonte apontou
que esses grupos respondiam, respectivamente, por
60% e 25% dos óbitos fetais (MELLO JORGE
et al., 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados aqui apresentados mostram que, a
exemplo de outros indicadores, os relativos à natimortalidade e à mortalidade perinatal evoluíram de
forma muito positiva nas últimas décadas, para o
Estado de São Paulo, atingindo níveis relativamen-
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Tabela 3
Taxas de Mortalidade Neonatal Precoce, Natimortalidade e Mortalidade Perinatal e Participação da Natimortalidade na
Mortalidade Perinatal, segundo Direções Regionais de Saúde – DIRs
Estado de São Paulo – Média de 2005/2006
Taxas de Mortalidade
Neonatal
Precoce (1)

Natimortalidade
(2)

Perinatal
(2)

Natimortalidade /
Perinatal
(%)

Estado de São Paulo

6,5

8,0

14,5

55,3

Capital

5,8

6,6

12,3

53,7

Santo André

5,9

8,1

14,0

58,3

Mogi das Cruzes

6,5

9,3

15,7

58,8

Franco da Rocha

7,6

9,1

16,6

54,9

Osasco

6,3

8,0

14,3

56,1

Araçatuba

9,4

6,9

16,2

42,7

Araraquara

6,8

6,9

13,6

50,7

Assis

6,8

8,4

15,1

55,5

Barretos

6,4

7,9

14,2

55,4

Bauru

7,8

8,3

16,0

51,5

Botucatu

7,1

8,5

15,5

54,8

Campinas

5,6

7,8

13,4

58,2

Franca

6,9

8,4

15,2

55,0

Marília

7,1

9,8

16,8

58,1

Piracicaba

5,8

8,9

14,6

61,0

Presidente Prudente

8,2

6,5

14,6

44,4

Registro

5,5

11,0

16,4

66,9

Ribeirão Preto

6,4

7,5

13,9

54,2

Santos

8,5

11,0

19,4

56,6

São João da Boa Vista

8,4

10,8

19,2

56,5

São José dos Campos

7,5

8,6

16,0

53,8

São José do Rio Preto

5,4

6,4

11,8

54,4

Sorocaba

7,9

8,5

16,4

52,2

Taubaté

9,1

7,9

16,9

46,5

DIRs

Fonte: Fundação Seade.
(1) Por mil nascidos vivos.
(2) Por mil nascidos vivos mais nascidos mortos.
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te baixos quando comparados aos de áreas menos
desenvolvidas.
Quando confrontados com os de países mais
avançados, no entanto, percebe-se que ainda há um
importante caminho a ser percorrido, além de se perceber a persistência de importantes diferenças entre
as regiões.
A simples redução dos níveis de natimortalidade
e da mortalidade neonatal precoce nas regiões com
maiores índices, especialmente Santos, Registro, São
João da Boa Vista, Sorocaba e Taubaté, diminuiria a
distância entre o resultado do Estado e aqueles observados nos países mais desenvolvidos.
Deve-se ainda acrescentar a necessidade de melhorias no preenchimento de algumas variáveis da
Declaração de Óbito, inclusive a causa de morte,
ampliando, assim, o conhecimento epidemiológico e
demográfico de tais óbitos.
Esse conhecimento das características demográficas é vital para elaboração de políticas que visam

a melhoria das condições de saúde da população e
certamente será ampliado com a constituição dos Comitês que investigam a mortalidade perinatal, identificando novos elementos, tais como as doenças relatadas, aspectos sociais, hábitos, número de consultas e
acesso aos serviços médicos.
Algumas análises já apontam esses fatores, ressaltando-se aqueles mais importantes, especialmente os
relacionados a melhorias no acesso e na qualidade do
pré-natal e do parto. Isto teria impacto também na
mortalidade infantil, especialmente do período neonatal precoce, em que ocorre, atualmente, cerca de
metade dos óbitos infantis do Estado e cujas características são muito semelhantes aos dos natimortos.
Com isso, a mortalidade infantil manteria a tendência de queda observada de forma quase contínua
nas três últimas décadas e aproximar-se-ia dos níveis
observados nos países desenvolvidos.
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