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RESUMO 

 

Objetivos: descrever as características dos partos e nascimentos em Pernambuco, 

entre 2011 a 2014. Metodologia: foi realizado um estudo ecológico transversal 

descritivo utilizando dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Foram 

descritas variáveis relacionadas a mãe, ao recém-nascido e territorialidade dos 

partos. A análise dos dados foi feita por a ajuda do Excel (Microsoft®) e realizada 

estatística descritiva. Resultados: foram analisados 574.284 nascimentos, no 

período de 2011 a 2014; os partos hospitalares predominaram (> 99%) e a 1º 

regional de saúde apresentou a maior número de nascidos vivos (> 50%); quanto as 

mães, prevaleceu a faixa etária entre 20 a 29 anos (51,7%) e as adolescentes 

representaram mais de 20,4%; a maioria se declarou solteira (46,92%) e a faixa de 

instrução mais prevalente foi entre 8 e 11 anos de estudos (51,8%); o tipo de parto 

predominante foi o cesáreo com 52,8% e 78,28% das gestações duraram entre 37 a 

41 semanas; 57,1% das realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal; quanto aos 

recém-nascidos, destacou-se o peso entre 3.000g a 3.999g (64,6%), Apgar 1º e 5º 

minuto entre 8 a 10 (84,9% e 96,37%, respectivamente) e a raça/cor, 71,9% foram 

declarados pardos. Conclusão: o estudo demonstrou menor prematuridade e baixo 

peso dos recém-nascidos, maior instrução das mães e adesão ao pré-natal. Porém, 

ainda há predominância de partos cesáreos, gestantes sem acesso ao pré-natal e 

gravidez na adolescência. Estudos como esse são muito úteis para o planejamento 

de políticas na área materno infantil no país. 

 
Palavras-chave: Nascimento Vivo; Sistema de Informação; Epidemiologia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Objectives: to describe the characteristics of births and births in Pernambuco 
between 2011 and 2014. Methodology: a ecologics descriptive cross-sectional study 
was performed using data from the Live Birth Information System. Variables related 
to mother, newborn and territoriality of births were described. The data analysis was 
done by the help of Excel (Microsoft®) and performed descriptive statistics. Results: 
574,284 births were analyzed in the period from 2011 to 2014; Hospital deliveries 
were predominant (> 99%) and the 1st largest in the health sector had the highest 
number of live births (> 50%); The mothers prevailed between 20 and 29 years of 
age (51.7%) and adolescents accounted for more than 20.4%; The majority declared 
themselves single (46.92%) and the most prevalent educational level was between 8 
and 11 years of schooling (51.8%); The predominant type of delivery was cesarean 
section with 52.8% and 78.28% of gestations lasted between 37 and 41 weeks; 
57.1% of them had 7 or more prenatal visits; The weight was between 3,000 and 
3,999g (64.6%), Apgar 1 and 5 minutes between 8 and 10 (84.9% and 96.37%, 
respectively), and race / color , 71.9% were declared pardos. Conclusion: the study 
showed lower prematurity and low birth weight, better education of mothers and 
adherence to prenatal care. However, there is still a predominance of cesarean 
deliveries, pregnant women without access to prenatal care and pregnancy in 
adolescence. Studies like this are very useful for planning policies in the maternal 
and child area in the country. 
 
Keywords: Live Birth; Information system; Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O processo histórico do parto e do nascimento ou o processo gestacional é 

considerado um evento social, sendo influenciado por vários fatores socioculturais e 

de contexto histórico. Com as mudanças e as organizações políticas nas sociedades 

as formas de nascer e de parir foram se moldando e consequentemente as formas 

dos cuidados de saúde dispensados nesse processo também (MORAIS, 2010).  

 No Brasil o ato de engravidar muitas vezes já foi relacionado ao status da 

mulher de procriadora e responsável pela continuidade familiar. Porém, até o Sec. 

XIX ter uma gravidez representava um risco e frequentemente aconteciam mortes 

devido à falta de informação e a precária assistência à saúde das gestantes 

(MORAIS, 2010).    

Visando superar os vazios e as fragilidades do modelo de atenção ao parto no 

Brasil, no ano 2000 foi implantado o Programa de Humanização ao parto e ao 

nascimento (PHPN). Procurou-se com ele, proporcionar a promoção do parto e 

nascimento saudáveis, minimizando ao máximo a possibilidade de mortes maternas 

e perinatal, através da garantia do acesso ao pré-natal de qualidade, de melhorias 

na assistência ao parto e ao puerpério ao binômio mãe-bebê e a autonomia na 

escolha do tipo de parto a seguir (BRASIL, 2002).  

Porém, na prática cotidiana dos serviços de saúde, existem e persistem vários 

problemas de ordem assistencial, cultural e sociais que interferem na assistência 

prestada as mulheres, como: falta de acesso e/ou baixa qualidade do pré-natal; 

descontinuidade da assistência entre a atenção no pré-natal e ao parto no país, 

deixando a gestante sem referência hospitalar e muitas vezes peregrinando por uma 

maternidade adequada às suas necessidades; e baixa autonomia das mulheres na 

condução e na escolha do tipo de seus partos (LEAL, et al., 2015). 

O modelo tecnicista de assistência obstétrica de hospitalização do parto 

transferiu para a figura do médico o controle sobre o processo de parir, onde a 

indicação fisiológica exercida pela mulher é trocada por uma decisão técnica guiada 

pelos interesses institucionais ou dos profissionais de saúde (CARVALHO, et al., 

2014). O PHPN veio na proposta de resgatar a humanização da assistência ao parto 

e propor mudanças de práticas, colocando em pauta um processo de gestação 

seguro e com prazer para a mulher e o direito ao acompanhante de sua escolha 

(BRASIL, 2002).  
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Para esse contexto se efetivar, é necessária uma mudança importante no 

cenário do fornecimento de cuidado ao processo gestacional no Brasil. Como 

iniciativa de melhorar essa atenção às mulheres, em 2011, foi lançada a estratégia 

Rede Cegonha que além dos objetivos do PHPN, trouxe a proposta baseada no 

modelo da Regionalização de forma a vincular a gestante à unidade de referência 

para assistência ao parto e realizar o parto e nascimento seguros através de boas 

práticas (ROHR, et al., 2016).   

Em Pernambuco, essa rede ainda se encontra em processo de 

implementação do melhor desenho a ser seguido. Existe ainda no território o Estado 

uma desestruturação da rede obstétrica que impossibilita a organização de redes de 

atenção que gerem um processo articulado de referência das gestantes da atenção 

básica a rede de maternidades gerando superlotação e consequentemente violação 

dos direitos das mulheres (ROHR, et al., 2016).   
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2 OBJETIVOS 
 
 
Objetivo Geral:  

 Descrever as características dos partos e nascimentos no estado de 
Pernambuco no período de 2011 a 2014 

 
Objetivo específico: 
 
 

 Subsidiar os gestores e a sociedade em geral no entendimento sobre o parir 
e o nascer em Pernambuco, para construir políticas de saúde que gerem 
mudanças na atenção à saúde das mulheres gestantes. 
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3 ARTIGO 
 

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela 

revista brasileira materno infantil, cujas normas para submissão de artigos se 

encontram em anexo.  

 

PARTOS E NASCIMENTOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO: UM ESTUDO 

EPIDEMIOLÓGICO  

Laisa Fernanda de Vasconcelos1, Eliane Maria Medeiros Leal2,3 

 
1 
Discente do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva, Centro Acadêmico de Vitória, Universidade 

Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil.  
2
Doutoranda em Saúde Pública no Departamento de Saúde Coletiva do Instituto Aggeu Magalhães. 

Recife, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, Pernambuco, Brasil.  
3 
Docente do Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva, Centro Acadêmico de Vitória, Universidade 

Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil.  

 

Introdução  

 

 O processo histórico do parto e do nascimento ou o processo gestacional é 

considerado um evento social, sendo influenciado por vários fatores socioculturais e 

de contexto histórico. Com as mudanças e as organizações políticas nas sociedades 

as formas de nascer e de parir foram se moldando e consequentemente as formas 

dos cuidados de saúde dispensados nesse processo também (MORAIS, 2010).  

 No Brasil o ato de engravidar muitas vezes já foi relacionado ao status da 

mulher de procriadora e responsável pela continuidade familiar. Porém, até o Sec. 

XIX ter uma gravidez representava um risco e frequentemente aconteciam mortes 

devido à falta de informação e a precária assistência à saúde das gestantes 

(MORAIS, 2010).    

Visando superar os vazios e as fragilidades do modelo de atenção ao parto no 

Brasil, no ano 2000 foi implantado o Programa de Humanização ao parto e ao 

nascimento (PHPN). Procurou-se com ele, proporcionar a promoção do parto e 

nascimento saudáveis, minimizando ao máximo a possibilidade de mortes maternas 

e perinatal, através da garantia do acesso ao pré-natal de qualidade, de melhorias 

na assistência ao parto e ao puerpério ao binômio mãe-bebê e a autonomia na 

escolha do tipo de parto a seguir (BRASIL, 2002).  
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Porém, na prática cotidiana dos serviços de saúde, existem e persistem vários 

problemas de ordem assistencial, cultural e sociais que interferem na assistência 

prestada as mulheres, como: falta de acesso e/ou baixa qualidade do pré-natal; 

descontinuidade da assistência entre a atenção no pré-natal e ao parto no país, 

deixando a gestante sem referência hospitalar e muitas vezes peregrinando por uma 

maternidade adequada às suas necessidades; e baixa autonomia das mulheres na 

condução e na escolha do tipo de seus partos (LEAL, et al., 2015). 

O modelo tecnicista de assistência obstétrica de hospitalização do parto 

transferiu para a figura do médico o controle sobre o processo de parir, onde a 

indicação fisiológica exercida pela mulher é trocada por uma decisão técnica guiada 

pelos interesses institucionais ou dos profissionais de saúde (CARVALHO, et al., 

2014). O PHPN veio na proposta de resgatar a humanização da assistência ao parto 

e propor mudanças de práticas, colocando em pauta um processo de gestação 

seguro e com prazer para a mulher e o direito ao acompanhante de sua escolha 

(BRASIL, 2002).  

Para esse contexto se efetivar, é necessária uma mudança importante no 

cenário do fornecimento de cuidado ao processo gestacional no Brasil. Como 

iniciativa de melhorar essa atenção às mulheres, em 2011, foi lançada a estratégia 

Rede Cegonha que além dos objetivos do PHPN, trouxe a proposta baseada no 

modelo da Regionalização de forma a vincular a gestante à unidade de referência 

para assistência ao parto e realizar o parto e nascimento seguros através de boas 

práticas (ROHR, et al., 2016).   

Em Pernambuco, essa rede ainda se encontra em processo de 

implementação do melhor desenho a ser seguido. Existe ainda no território o Estado 

uma desestruturação da rede obstétrica que impossibilita a organização de redes de 

atenção que gerem um processo articulado de referência das gestantes da atenção 

básica a rede de maternidades gerando superlotação e consequentemente violação 

dos direitos das mulheres (ROHR, et al., 2016).   

O objetivo primário desse estudo é descrever as características dos partos e 

nascimentos no estado de Pernambuco no período de 2011 a 2014 e o secundário é 

subsidiar os gestores e a sociedade em geral no entendimento sobre o parir e o 

nascer em Pernambuco, para construir políticas de saúde que gerem mudanças na 

atenção à saúde das mulheres gestantes.  
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Metodologia 

 

Foi realizado um estudo epidemiológico, transversal e descritivo, com 

abordagem quantitativa sobre os partos e nascimentos ocorridos no período de 2011 

a 2014 em Pernambuco. O Estado de Pernambuco, localiza-se no Nordeste 

brasileiro e apresenta área de 98.076,001km2. Em 2010, a população era composta 

de 9.410.336 habitantes, onde 2.377.651 eram mulheres com mais de 10 anos de 

idade que tiveram filhos (IBGE, 2010).  

Utilizaram-se dados secundários provenientes do Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (SINASC), um sistema oficial do Ministério da Saúde. O 

SINASC possibilita o acesso a dados sobre os nascimentos no Brasil, esse sistema 

é alimentado através da Declaração de Nascidos Vivos (DNV) (BRASIL, 2015).   

Foram descritas e analisadas quinze variáveis agrupadas em três grupos: 

características espaciais:regional de saúde, local de ocorrência; características 

maternas:Número de consultas pré-natal, tipo de gravidez, tipo de parto, instrução 

da mãe, duração da gestação, faixa etária, situação conjugal; característica do 

recém-nascido:Sexo, peso ao nascer, Apgar 1º e 5º minuto, presença de anomalias 

congênitas e tipos de anomalias congênita. 

O processo de análise dos dados se deu através do software Excel e foram 

descritos através de estatística descritiva em frequência absoluta e relativa. 

Esta pesquisa foi realizada com dados secundários, ou seja, a partir do SINASC. 

Os sujeitos estudados não foram identificados, portando não necessitando a 

submissão ao comitê de ética e pesquisa.  

 

Resultados e Discussão 

 

Durante o período avaliado identificou-se a presença de 574.284 partos no 

estado de Pernambuco, com variação de 142.614 em 2011 a 145.024 em 2014. 

Em relação as características espaciais dos partos, a regional de saúde que 

apresentou maior número de nascidos vivos no estudo foi 1º (Recife), composta 

pelos municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, 

Chã Grande, Chã de Alegria, Glória de Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, 

Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, 
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Pombos, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão. Esta regional 

apresentou percentuais superiores a 50% dos nascidos vivos, onde observou-se 

maior valor em 2014, ano que ocorreram um percentual de 50,8% nascimentos, 

seguida pela IV regional (Caruaru) com cerca de 11% do total no período estudado 

(Tabela 1).  

 

 

Regional Saúde 

2011 2012 2013 2014 

n % n % n % n % 

I - Recife 
67.003 47,0% 69.794 48,7% 70.745 49,4% 73.667 50,8% 

II - Limoeiro 
6.254 4,4% 6.887 4,8% 6.659 4,6% 6.719 4,6% 

III- Palmares 
9.597 6,7% 8.810 6,1% 9.246 6,5% 8.862 6,1% 

V- Garanhuns 
8.732 6,1% 7.585 5,3% 7.521 5,3% 7.197 5,0% 

VI- Arcoverde 
6.325 4,4% 5.806 4,0% 5.422 3,8% 5.237 3,6% 

VII- Salgueiro 
3.163 2,2% 3.283 2,3% 3.010 2,1% 2.769 1,9% 

VIII-Petrolina 
9.939 7,0% 9953 6,9% 10065 7,0% 10358 7,1% 

IX- Ouricuri 
6.139 4,3% 5981 4,2% 5395 3,8% 5407 3,7% 

X- Afogados da 
Ingazeira 

3.200 2,2% 3160 2,2% 2813 2,0% 2838 2,0% 

XI- Serra Talhada 
4.202 2,9% 3662 2,6% 3273 2,3% 3432 2,4% 

XII- Goiana 
2.848 2,0% 2373 1,7% 1815 1,3% 1785 1,2% 

Total 
142.614 100% 143.431 100% 143.215 100% 145.024 100% 

Fonte: Sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

 
 

 O Estado de Pernambuco, através do Plano Diretor de Regionalização (PDR, 

2011) foi dividido em doze regiões de saúde. A grande quantidade de nascimentos 

da 1º regional deve-se ao fato dessa região abrigar a capital do Estado, Recife, onde 

se concentram em sua região metropolitana grande parte das maternidades 

referências do Estado. Um estudo no Rio Grande do Norte, analisou os partos entre 

Tabela 1. Nascidos vivos nas regionais de saúde do estado de Pernambuco por ano de 

ocorrência (n=574.284), no período de 2011 a 2014, Pernambuco, Brasil. 
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os anos de 2008 a 2011, e também evidenciou que a maioria aconteceu na Grande 

Natal (51%) região metropolitana do Estado (CARVALHO, et al., 2014).   

Segundo Rogh, et al. (2016) o município de Recife em 2012 realizou 46% a 

mais de parto do que o esperado para o ano. Desses 43% das mulheres poderiam 

ter sido atendidas em seus municípios de residência.  Isso pode se dar pela 

dificuldade de acesso as maternidades dos municípios fora da região metropolitana. 

Em 2013, um estudo realizado em Pernambuco analisou a peregrinação das 

gestantes em busca de uma porta aberta para ter seus bebês, a metade das 618 

mulheres entrevistadas passaram pelo menos por duas maternidades para poderem 

ser admitidas (PINHEIRO, 2014). 

A rede de serviços obstétricos da 1º regional deveria ser referência para os 

municípios que nela residem. Seria apenas indicado a transferência para Recife e 

região metropolitana de gestantes de alto risco dos municípios onde não se justifica 

pela economia de escala e escopo se ter um serviço de assistência obstétrica ou 

não tiver uma referência desenhada (PINHEIRO, 2014). 

A Rede Cegonha é uma estratégia proposta pelo Ministério da Saúde que 

visa enfrentar esse problema do cuidado materno-infantil no Brasil. Dentre outras 

ações, ela atua na construção de redes que desenhem “pontos de atenção” 

conectados que minimizem a fragmentação da atenção, o desperdício de recurso e 

a ineficiência de alguns serviços na busca de garantir acesso e integralidade na 

assistência ao binômio mãe-feto desde a concepção até o parto (CAVALCANTI, et 

al., 2013).   

Um estudo realizado em 2013, que avalia a superlotação das maternidades 

em Pernambuco, evidenciou que mesmo com os avanços e mudanças de 

paradigmas nos documentos oficiais - programas, políticas e desenho de redes de 

atenção ao parto e nascimentos no Estado - a realidade sugere precarização da 

atenção à saúde, falta de humanização na assistência, dificuldades de acesso e 

uma assistência sem planejamento de natureza emergencial (ASSUNÇÃO, et al., 

2014).  

Quanto ao local de nascimento, o hospital figurou-se, como principal local de 

ocorrência dos partos, obtendo percentuais superiores a 99%. Também se 

identificou a ocorrência de partos em outros estabelecimentos de saúde (OES), com 



17 
 

 

 

variações de 0,367% em 2011 e 0,234% em 2014. Os partos domiciliares 

corresponderam a menos de 0,5% do total de nascidos vivos (Tabela 2).  

Fonte: Sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

 
Sobre o maior predomínio de acontecimentos de partos no ambiente hospital, um 

estudo realizado em São Paulo, evidenciou que a escolha do local de parto de dá-se 

pelas experiências passadas das mulheres, pelo modelo de atenção intervencionista 

da classe médica que muitas vezes influenciam mulheres a optarem por cesarianas 

a o parto vaginal (que pode acontecer no domicilio ou em casas de parto). Muitas 

vezes, os médicos amedrontam as parturientes indicando possíveis agravos que 

podem acontecer no parto normal, como: falta de oxigênio que leva a sequelas como 

paralisia cerebral, assustando gestantes e parentes. Esse comportamento é espelho 

do modelo tecnocrático pautado na tecnologia médica, hospitalização do parto, que 

desencoraja a mulher e reforça a ideia de que as mulheres não conseguem dar à luz 

fora do contexto hospitalar (GONÇALVES, et al., 2011) e (SILVA, et al., 2016).  

Corroborando com esses resultados, estudos na Grande Natal e em São Paulo, 

cerca de 98% dos partos foram hospitalares e apenas 2% em estabelecimentos não 

hospitalares, ratificando a ocorrência desta realidade em mais contextos brasileiros 

(SILVA, et al.,2009) (CARVALHO, et al. 2014) 

 

 

 

 

 

Local 
Ocorrência 2011 2012 2013 2014 

 n % n % n % n % 

Hospital 
141.441 99,178% 142.709 99,497% 142.435 99,455% 144.106 99,367% 

OES 
523 0,367% 158 0,110% 257 0,179% 340 0,234% 

Domicílio 
501 0,351% 401 0,280% 365 0,255% 405 0,279% 

Outros 
145 0,102% 156 0,109% 149 0,104% 166 0,114% 

Ignorado 
4 0,003% 7 0,005% 9 0,006% 7 0,005% 

Total 
142.614 100% 143.431 100% 143.215 100% 145.024 100% 

 

 
Tabela 2. Locais de nascimento do estado de Pernambuco por ano de ocorrência 

(n=574.284),  no período de 2011 a 2014, Pernambuco, Brasil. 
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 Características maternas  

  

A faixa etária que prevaleceu entre as mães que tiveram seus filhos em 

Pernambuco foi entre 20 a 24 anos (27,50%) e 25 a 29 anos (24,19%). Um total de 

123.717 (21,54%) mulheres tinha idade inferior a 20 anos com destaque para a faixa 

etária de 15 a 19 anos (20,36%). A faixa de instrução das mães que mais se 

destacou foi de 8 a 11 anos de estudo (51,84%) e de 4 a 7 anos de estudo (27,48%). 

Apenas 1,44% não tinham instrução. A maioria das mães declarou-se solteiras 

(46,92%) e 29,95% declaravam-se casadas e 21,63% em união consensual.  

Em 78,28% dos casos, as gestações duraram entre 37 e 41 semanas e 

10,26% nasceram entre 32 a 36 semanas; 97,95% dos casos a gravidez foi do tipo 

única. A gemelaridade esteve presente em 1,87 % dos casos. Sobre o tipo de parto 

identificou-se que em 52,79% dos casos ocorreram por intervenção cirúrgica (parto 

cesáreo). Em todos os anos de estudo o parto cesáreo se sobrepõe 

quantitativamente ao vaginal, com destaque para os dois últimos anos, 2013 e 2014, 

com percentuais de 53,7% e 54,3% respectivamente. Em termos quantitativos de 

consultas realizadas durantes o pré-natal, 57,21% das gestantes realizaram 7 ou 

mais consultas. Por sua vez, 2,25% não realizaram nenhuma consulta (Tabela 3). 
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Tabela 3. Informações obstétricas dos partos ocorridos no 

estado do Pernambuco (n=568200). Pernambuco, Brasil, 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Variáveis n % 

Nº de consultas pré-natal   

Nenhuma 
12.964 2,257% 

1-3 vezes 
43.967 7,656% 

4-6 vezes 
180.914 31,503% 

7 e + 
328.551 57,211% 

Ignorado 
7.888 1,374% 

Idade Gestacional (IG)   

Menos de 22 
399 0,07% 

22-27 semanas 
3.131 0,55% 

28-31 semanas 
6.335 1,10% 

32-36 semanas 
58.930 10,26% 

37-41 semanas 
449.555 78,28% 

42 e+ 
25.614 4,46% 

Ignorado 
30.320 5,28% 

Tipo de Gravidez    

Única 
562.487 97,95% 

Dupla 
10.744 1,87% 

Tripla e mais 
241 0,04% 

Ignorado 
812 0,14% 

Tipo de Parto   

Vaginal 
270.192 47,048% 

Cesário 
303.167 52,790% 

Ignorado 
925 0,161% 

 

Fonte: Sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 
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Observou-se o predomínio de parto entre mulheres jovens em idade fértil. 

Porém, destaca-se de forma alarmante a percentagem de adolescentes grávidas. A 

adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta onde há o 

desenvolvimento biológico, psicológico e social do ser humano. A gravidez na 

adolescência é um problema de saúde pública, pois as suas complicações 

obstétricas são causa de morte entre meninas de 10 a 19 anos, principalmente pela 

imaturidade biológica uterina e ossos da bacia (MARTINS, et al. 2014).  A 

percentagem de maternidade na adolescência nesse estudo (21,54%) seguiu bem 

próxima da percentagem nacional (19, 28%) em estudo recente no Brasil (SILVA, et 

al., 2016).  

Pelo avanço das informações sobre métodos contraceptivos entre os 

adolescentes, estudo feito com 20 meninas em Curitiba/PR, mostrou que todas 

conheciam os métodos, porém não utilizavam. Essa realidade indica uma 

necessidade diversificação das estratégias de prevenção de gravidez para esse 

público, além de investimentos em propostas que trabalhem a sexualidade humana 

(TABORDA, et al., 2014 & CARVALHO, et al., 2014).  

Em relação a faixa de instrução das mulheres, o que se destacou foi o fato de 

que a maioria possui até 11 anos de estudo. Isso pode influenciar muito na 

compreensão do cuidado em saúde na fase da gravidez e puerpério. Variáveis idade 

mais alta e maior instrução influenciam e são associadas a adequação da atenção 

do parto ao preconizado pelo Ministério da Saúde, como ter uma vaga assegurada 

na maternidade, atendimento digno (com pouca espera), e garantia de 

acompanhante (LEAL, et al., 2015).  

 Um fator de risco para continuidade do pré-natal é a situação conjugal 

instável/insegura da mãe. Esse fator está relacionado as características individuais e 

sociodemográficas desfavoráveis da mãe e foi detectado nesse estudo, pois quase 

metade das mulheres eram solteiras. A família geralmente constitui um determinante 

central para a decisão de manter ou interromper a gravidez e para o processo de 

assistência à gestante (BRASIL, 2012), e essa instabilidade conjugal além 

influenciar negativamente esse contexto de início e período gravídico-puerperal, 

ainda predispõe a uma dificuldade de criação dos filhos, pois as mulheres terão que 
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sozinhas trabalhar para sustentar os filhos além de educa-los em uma ajuda paternal 

(CARVALHO, et al. 2014).  

Em relação a duração da gestação, observou-se que a maioria dos partos 

aconteceu no período onde os recém-nascidos são classificados como a termo, ou 

seja, entre as 37 e 41 semanas de gravidez. Um estudo em Minas Gerais, mostrou 

que mães como 6 ou menos consultas de pré-natal, tipo de parto cesáreo e menor 

idade da mãe são mais propicias a ter bebês prematuros (GUIMARÃES, et al., 

2017).  

A prematuridade de recém-nascidos nesse estudo ficou próximo da média 

nacional de 11,3% identificada pela Pesquisa Nascer Brasil, em 2011 (LANSKY, et 

al., 2014) e também de outros estudos como em Divinópolis- Minas Gerais (8%), a 

Grande Natal (11,4%).  

 No tocante ao tipo de parto, os dados desse estudo corroboram com a 

tendência atual de hospitalização e medicalização do parto, ou seja, prevaleceu os 

partos cesáreos. Segundo Silva, et al. (2016), os partos cesarianos aumentaram 

63,68% no Brasil entre os anos de 1999 e 2013. Muito além dos 15% preconizados 

pela OMS, colocando o país em um dos campeões em partos operatórios no Mundo. 

Nos últimos anos existe uma tendência importante de crescimentos de partos 

cirúrgicos em todas as regiões no Brasil: 73% na Região Norte, 53% na Região 

Nordeste, e Sudeste, Sul e Centro-oeste com aumentos de cerca de 60% 

(RATTNER, et al., 2016).  

 Em se tratando de número de consultas de pré-natal, o Programa de 

Humanização do Pré-natal do Ministério da Saúde preconiza que devam ser 

realizadas no mínimo, seis consultas de acompanhamento pré-natal, sendo, 

preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no 

terceiro trimestre da gestação (BRASIL, 2002). Nesse estudo, mais da metade das 

gestantes realizam 7 ou mais consultas de pré-natal, porém não se pode ignorar as 

2,25% (12.964) gestantes que não fizeram nenhuma consulta. A realização do pré-

natal é fundamental para o acompanhamento do binômio mãe-feto desde a 

concepção até parto, além de ser um indicador de qualidade importante da 

assistência à saúde (SERRUYA, et al., 2004).  

 
 Características dos recém-nascidos  
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Quanto as características dos recém-nascidos, observou-se a predominância 

do sexo masculino (51,19%). O peso de 3.000g a 3.999g foi identificado em 64,62% 

dos recém-nascidos, 21,60% pesou entre 2.500g e 2.999g e 8,06% menos de 2.500 

g. Apenas 5,68% pesou mais de 3.999 g. Em relação a raça/cor dos recém-

nascidos, 71,9% foram declarados pardos, 22,1% brancos, 4,3% pretos e 0,5% e 

0,2%, respectivamente foram declarados indígenas e amarelos.  

Em relação ao peso dos recém-nascidos, esse é um indicador importante 

para compreender o desenvolvimento do feto e o acompanhamento pré-natal. O peso 

é um parâmetro de classificação do recém-nascido, a saber: baixo peso (menos de 

2.500g); peso insuficiente (2.500g a 2.999g); peso adequado (3.000g a 3.999); e 

excesso de peso (4.000g ou mais) (VIANA, et al., 2013). Nesse estudo a maioria 

teve um peso adequado, porém 8,06% (46.301) apresentaram baixo peso e 25,66% 

(170.329) tiveram peso abaixo do adequado. Outros estudos no Brasil, apresentam 

resultados semelhantes, como o do Rio Grande do Norte onde 25% dos recém-

nascidos tiveram abaixo do peso adequado.  

O nascimento de crianças com baixo peso está associado à baixa qualidade 

do pré-natal, muitas intervenções médicas e o aumento da prematuridade (SILVA, et 

al. 2016), podendo aumentar o número de mortes recém-nascidos. Portanto, é 

necessário o monitoramento dessa variável, constantemente, no sentido de 

identificar as características específicas da mãe e do recém-nascido para se 

organizar intervenções cabíveis do controle e na prevenção durante o pré-natal 

(CARVALHO, et al. 2014). 

Em relação ao Apgar, nesse estudo no primeiro minuto tiveram resultados de 

8 a 10 em 84,96% dos partos. Já no 5º minuto esse percentual subiu para 96,37% 

dos casos (Tabela 4).  
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Tabela 4. Apgar no 1º e 5º minuto de vida de nascidos vivos 

no estado de Pernambuco (n=574.284), no período de 2011 a 
2014, Pernambuco, Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 
 
 

A avaliação clínica do recém-nascido foi proposta por Virginia Apgar em 1953 

com o propósito de avaliar a necessidade de reanimação em recém-nascidos 

quando aplicada no primeiro minuto e no quinto minuto de vida, segundo cinco 

sinais, a saber: respiração; frequência cardíaca; cor; tônus musculares; e 

irritabilidade reflexa (APGAR, 1953). Para cada sinal existe uma pontuação que vai 

de 0 a 10; Valores inferiores a 7 indicam que o recém-nascido precisa de cuidados, 

imediatamente (OLIVEIRA, et al. 2012).   

O índice de Apgar é considerado um indicador para a prevenção da 

morbimortalidade perinatal, portanto seu monitoramento é fundamental para 

mensuração da vitalidade do recém-nascido e a evitação da mortalidade (MAIA, et 

al., 2012).  

A presença de malformações congênitas foi detectada em 4.996 recém-

nascidos, o que corresponde a um percentual de 0,9% da amostra estudada. 

Constatou-se maior frequência de anomalias as classificadas como outras 

malformações e deformidades congênitas aparelho osteomuscular (30,52%), 

seguido de outras malformações congênitas (13,29%) e deformidades congênitas 

dos pés (12,65%) (Tabela 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apgar  1º Minuto  5º Minuto  

 n % n % 

0 - 2 4.882 0,85% 2.438 0,42% 

3 - 5 17.409 3,03% 2.873 0,50% 

6 - 7 57.669 10,04% 9.490 1,65% 

8 - 10 487.927 84,96% 553.463 96,37% 

Ignorado 6.397 1,11% 6.020 1,05% 
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Tabela 5. Anomalias congênitas identificadas em nascidos vivos no estado de 

Pernambuco (n=4.996), no período de 2011 a 2014, Pernambuco, Brasil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sistema de informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

 

As anomalias congênitas mais prevalentes nesse estudo foram as 

osteomusculares, assim como nos estudos no Rio Grande do Norte (CARVALHO, et 

al., 2014) e no Ceará (FONTOURA, et al., 2014). Segundo esse último estudo, as 

anomalias congênitas podem estar associadas a algumas variáveis maternas como 

idade, uso drogas, número de consultas de pré-natal, escolaridade) e também 

algumas variáveis do recém-nascido como sexo, peso ao nascer e idade 

gestacional. Anomalias congênitas também são associadas como fator de risco para 

mortalidade infantil (MAIA, et al., 2012). 

 

Considerações Finais  

Os achados desse estudo mostraram um predomínio de partos hospitalares, 

de mães com maioria de faixa etária entre 20-29 anos, escolaridade de 8-11 anos de 

estudo, em sua maioria solteira, com idade gestacional de 37-41 semanas com a 

realização de 7 ou mais consultas de pré-natal e em sua maioria de partos 

Tipos de anomalias congênitas  n % 

Espinha bífida 175 3,50% 

Outras malformações congênitas do sistema nervoso 385 7,71% 

Malformações congênitas do aparelho circulatório 255 5,10% 

Fenda labial e fenda palatina 314 6,29% 

Ausência atrésia e estenose do intestino delgado 3 0,06% 

Outras malformações congênitas aparelho digestivo 168 3,36% 

Testículo não-descido 155 3,10% 

Outras malformações do aparelho geniturinário 530 10,61% 

Deformidades congênitas do quadril 11 0,22% 

Deformidades congênitas dos pés 632 12,65% 

Outras malformações e deformidades congênito aparelho 
osteomuscular 1.525 30,52% 

Outras malformações congênitas 664 13,29% 

Anomalias cromossômicas NCOP 164 3,28% 

Hemangioma e linfangioma 15 0,30% 

Total 4.996 100% 
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cesarianos. Entre os recém-nascidos predominaram os pesos adequados com 

Apgar entre 8 a 10 pontos e nos casos de malformação congênita, predominaram as 

osteomusculares. 

As limitações desse estudo foram as relacionas as subnotificações e o mal 

preenchimento dos sistemas de informação em saúde, possibilitando interpretações 

equivocadas e dados incompletos. Porém, os percentuais de dados ignorados foram 

poucos nesse estudo, destacando o SINASC como sistema confiável para descrever 

e avaliar as variáveis relacionadas aos partos e nascimentos.  

Os resultados do presente estudo apontam para possíveis problemas na 

qualidade da assistência e do acesso ao pré-natal. Indicam a necessidade de 

redefinições da política estadual de atenção à saúde da mulher, principalmente na 

construção de linhas de cuidado que garantam um efetivo e funcional acesso a rede 

de atenção e garantia ao local de parto de acordo com a necessidade e o desejo da 

mulher. 
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ANEXO A – NORMAS PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO 
 

A Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (RBSMI) é uma publicação 

trimestral (março, junho, setembro e dezembro) cuja missão é a divulgação de 

artigos científicos englobando o campo da saúde materno-infantil. As 
contribuições devem abordar os diferentes aspectos da saúde materna, saúde da 

mulher e saúde da criança, contemplando seus múltiplos determinantes 

epidemiológicos, clínicos e cirúrgicos. Os trabalhos são publicados em português 

e em inglês. No caso de aceitação do trabalho para publicação, solicitamos que 

os manuscritos escritos em português sejam remetidos também em inglês. A 

avaliação e seleção dos manuscritos baseia-se no princípio da avaliação pelos 
pares. Para a submissão, avaliação e publicação dos artigos não há cobrança de 

taxas 

Direitos autorais 

A Revista adota a licença CC-BY do Sistema Creative Commons sendo possível 

cópia e reprodução em qualquer formato, bem como remixar, transformar e criar 

a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial, sem necessidade 
de autorização, desde que citada a fonte. Os manuscritos submetidos deverão 

ser acompanhados da Declaração de Transferência dos Direitos Autorais, 

assinada pelos autores (modelo). Os conceitos emitidos nos artigos são de 

responsabilidade exclusiva dos autores. 

Aspectos Éticos 

1. Ética 

A Declaração de Helsinki de 1975, revisada em 2000 deve ser respeitada. Serão 
exigidos, para os artigos brasileiros, a Declaração de Aprovação do Comitê de 

Ética conforme as diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

e, para os artigos do exterior, a Declaração de Aprovação do Comitê de Ética do 

local onde a pesquisa tiver sido realizada. A fim de conduzir a publicação 

conforme os padrões éticos da comunicação científica, a Revista adota o 

sistema Ithenticate para identificação de plagiarismo 

2. Conflitos de interesse 

Ao submeter o manuscrito os autores devem informar sobre a existência de 

conflitos de interesse que potencialmente possam influenciar o trabalho. 

Critérios para aprovação e publicação de artigo 

Além da observação das condições éticas da pesquisa, a seleção de um 

manuscrito levará em consideração a sua originalidade, prioridade e 

oportunidade. O rationale deve ser exposto com clareza exigindo-se 
conhecimento da literatura relevante e adequada definição do problema 

estudado. O manuscrito deve ser escrito de modo compreensível mesmo ao leitor 

não especialista na área coberta pelo escopo da Revista. A primeira etapa de 
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avaliação é realizada pelos Editores Associados. Dois revisores externos, 

indicados por estes, serão consultados para avaliação do mérito científico no 

manuscrito. No caso de discordância entre eles, será solicitada a opinião de um 

terceiro revisor. A partir de seus pareceres e do julgamento dos Editores 

Associados e Editor Executivo, o manuscrito receberá uma das seguintes 

classificações: 1) aceito; 2) recomendado, mas com alterações; 3) não 

recomendado para publicação. Na classificação 2 os pareceres serão enviados 
aos(s) autor(es), que terão oportunidade de revisão e reenvio à Revista 

acompanhados de carta-resposta discriminando os itens que tenham sido 

sugeridos pelos revisores e a modificação realizada; na condição 3, o manuscrito 

será devolvido ao(s) autor(es); no caso de aceite, o artigo será publicado de 

acordo com o fluxo dos manuscritos e o cronograma editorial da Revista. Após 

aceito o trabalho, caso existam pequenas inadequações, ambiguidades ou falta 
de clareza, pontuais do texto, os Editores Associados e Executivo se reservam o 

direito de corrigí-los para uniformidade do estilo da Revista. Revisores de idioma 

corrigirão erros eventuais de linguagem. Antes da publicação do artigo a prova 

do manuscrito será submetida ao(s) autor(es) para conferência e aprovação 

definitiva. 

Seções da Revista 

Editorial escrito por um ou mais Editores ou a convite do Editor Chefe ou do 
Editor Executivo. 

Revisão avaliação descritiva e analítica de um tema, tendo como suporte a 

literatura relevante, devendo levar em conta as relações, a interpretação e a 

crítica dos estudos analisados bem como sugestões para novos estudos relativos 

ao assunto. Pode ser do tipo: narrativa ou sistemática, podendo esta última, 

incluir meta-análise. As revisões narrativas só serão aceitas a convite dos 
Editores. As revisões devem se limitar a 6.000 palavras e até 60 

referências. Artigos Originais divulgam resultados de pesquisas inéditas e 

devem procurar oferecer qualidade metodológica suficiente para permitir a sua 

reprodução. Para os artigos originais recomenda-se seguir a estrutura 

convencional, conforme as seguintes seções: Introdução: onde se apresenta a 

relevância do tema, as hipóteses iniciais, a questão da pesquisa e sua 
justificativa quanto ao objetivo, que deve ser claro e breve; Métodos: descrevem 

a população estudada, os critérios de seleção inclusão e exclusão da amostra, 

definem as variáveis utilizadas e informam a maneira que permite a 

reprodutividade do estudo, em relação a procedimentos técnicos e instrumentos 

utilizados. Os trabalhos quantitativos devem informar a análise estatística 

utilizada. Resultados: devem ser apresentados de forma concisa, clara e 

objetiva, em sequência lógica e apoiados nas ilustrações como: tabelas e figuras 
(gráficos, desenhos, fotografias); Discussão: interpreta os resultados obtidos 

verificando a sua compatibilidade com os citados na literatura, ressaltando 

aspectos novos e importantes e vinculando as conclusões aos objetivos do 

estudo. Aceitam-se outros formatos de artigos originais, quando pertinente, de 

acordo com a natureza do trabalho. 

Os manuscritos deverão ter no máximo 5.000 palavras, e as tabelas e figuras 
devem ser no máximo cinco no total; recomenda-se citar até 30 referências 
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bibliográficas.No caso de ensaio clínico controlado e randomizado os autores 

devem indicar o número de registro do mesmo conforme o CONSORT. 

Notas de Pesquisa relatos concisos sobre resultados preliminares de pesquisa, 

com 1.500 palavras, no máximo duas tabelas e figuras no total, com até 10 

referências. Relato de Caso/Série de Casos casos raros e inusitados. A 

estrutura deve seguir: Introdução, Descrição e Discussão. O limite de palavras é 

2.000 e até 10 referências. Podem incluir até duas figuras. 

Informes Técnico-Institucionais referem-se a informações relevantes de 

centros de pesquisa de suas atividades científicas e organizacionais. Deverão ter 

estrutura similar a uma Revisão. Por outro lado podem ser feitas, a critério do 

autor, citações no texto e suas respectivas referências ao final. O limite de 

palavras é de 5.000 e até 30 referências. Ponto de Vista opinião qualificada 

sobre saúde materno-infantil (a convite dos editores). 

Resenhas crítica de livro publicado e impresso nos últimos dois anos ou em 

redes de comunicação on line(máximo 1.500 palavras). Cartas crítica a 

trabalhos publicados recentemente na Revista, com o máximo de 600 palavras. 

Artigos Especiais textos cuja temática seja considerada de relevância pelos 

Editores e que não se enquadrem nas categorias acima mencionadas. O limite de 

palavras é de 7.000 e até 30 referências. 

Notas 
1. Em todos os tipos de arquivo a contagem do número de palavras exclui 

resumos, tabelas, figuras e referências;  

2. Por ocasião da submissão os autores devem informar o número de palavras do 

manuscrito. 

FORMA E PREPARAÇÃO DE MANUSCRITOS 

Os manuscritos deverão ser escritos em português ou inglês, digitados no programa 

Microsoft Word for Windows, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo. 

Estrutura do manuscrito 

Identificação título do trabalho: em português e em inglês, nome e endereço completo 

dos autores e respectivas instituições; indicação do autor responsável pela troca de 

correspondência; fontes de auxílio: citar o nome da agência financiadora, o tipo de 

auxílio recebido, e conflito de interesse. 

Resumos deverão ter no máximo 210 palavras e serem escritos em português e em 

inglês. Para os Artigos Originais, Notas de Pesquisa e Artigos de Revisão Sistemática os 

resumos devem ser estruturados em: Objetivos, Métodos, Resultados, Conclusões. No 

Relato de Caso/Série de Casos devem ser estruturados em: Introdução, Descrição, 
Discussão. Nos artigos de Revisão Sistemática os resumos deverão ser estruturados 

em: Objetivos, Métodos (fonte de dados, período, descritores, seleção dos estudos), 

Resultados, Conclusões. Para o Informe Técnico-Institucionais e Artigos Especiais o 

resumo não é estruturado. 
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Palavras-chave para identificar o conteúdo dos trabalhos os resumos deverão ser 

acompanhados de três a seis palavras-chave em português e em inglês, utilizando-se os 

Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da Metodologia LILACS, e o seu 

correspondente em inglês o Medical Subject Headings (MESH) do MEDLINE, adequando 

os termos designados pelos autores a estes vocabulários. 

Ilustrações as tabelas e figuras somente em branco e preto ou em escalas de cinza 

(gráficos, desenhos, mapas, fotografias) deverão ser inseridas após a seção de 

Referências. Os gráficos deverão ser bidimensionais. 

Agradecimentos à colaboração de pessoas, ao auxílio técnico e ao apoio econômico e 
material, especificando a natureza do apoio. 

Referências devem ser organizadas na ordem em que são citadas no texto e numeradas 

consecutivamente; não devem ultrapassar o número estipulado em cada seção conforme 

a presente Instruções aos Autores. A Revista adota as normas do International 
Committee of Medical Journals Editors - ICMJE (Grupo de Vancouver), com algumas 

alterações; siga o formato dos exemplos: 

Artigo de revista 

Bergmann GG, Bergmann MLA, Hallal PC. Independent and combined associations of 

cardiorespiratory fitness and fatness with cardiovascular risk factors in Brazilian youth. J 
Phys Act Health. 2014; 11 (2): 375-83. 

Livro Sherlock S, Dooley J. Diseases of the liver and biliary system. 9 ed. Oxford: 

Blackwell Scientific Publications; 1993. 

Editor, Organizador, Compilador Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care 
for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996. 

Capítulo de livro Timmermans PBM. Centrally acting hipotensive drugs. In: Van Zwieten 

PA, editor. Pharmacology of anti hypertensive drugs. Amsterdam: Elservier; 1984. p. 

102-53. 

Congresso considerado no todo Proceedings of the 7th World Congress on Medical 

Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992. 

Trabalho apresentado em eventos Bengtson S, Solheim BG. Enforcement of data 

protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme 
TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical 

Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992. p. 

1561-5 

Dissertação e Tese Pedrosa JIS. Ação dos autores institucionais na organização da 

saúde pública no Piauí: espaço e movimento [dissertação]. Campinas: Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas; 1997. 

Diniz AS. Aspectos clínicos, subclínicos e epidemiológicos da hipovitaminose A no Estado 

da Paraíba [tese]. Recife: Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco; 1997. Documento em formato eletrônico – 
Artigo de revista 
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Neuman NA. Multimistura de farelos não combate a anemia. J Pastoral Criança [periódico 

on line]. 2005 [acesso em 26 jun 2006]. 104: 14p. Disponível em: 

www.pastoraldacriança.org.br/105/pag14/pdf 

ENVIO DE MANUSCRITO  

A submissão on line é feita, exclusivamente, através do Sistema de 

gerenciamento de artigos: http://mc04.manuscriptcentral.com/rbsmi-scielo 

Deve-se verificar o cumprimento das normas de publicação da RBSMI conforme 

itens de apresentação e estrutura dos artigos segundo às seções da Revista. 

Por ocasião da submissão do manuscrito os autores devem encaminhar a 

aprovação do Comitê de Ética da Instituição, a Declaração de Transferência dos 

Direitos Autorais, assinada por todos os autores. Os autores devem também 

informar que o manuscrito não está sendo submetido a outro periódico. 

Disponibilidade da RBSMI 

A revista é open and free acess, não havendo portanto, necessidade de 

assinatura para sua leitura e download, bem como para copia e disseminação 
com propósitos educacionais. 

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP 

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil - Secretaria Executiva Rua dos 

Coelhos, 300 Boa Vista 

Recife, PE, Brasil CEP: 50.070-550 Tel / Fax: +55 +81 2122.4141 

E-mail: revista@imip.org.br Site: www.imip.org.br/rbsmi 
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