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RESUMO 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como pré-termo toda 

criança nascida antes de 37 semanas, a alta prevalência de nascimentos pré-termo é 

motivo de grande preocupação, tendo em vista que as complicações a ela relacionadas 

são a primeira causa de mortes neonatais e infantis em países de renda média e alta. 

Objetivo: analisar o perfil de prematuridade no Brasil, segundo regiões, no período de 

2007 a 2016. Métodos: Desenvolveu-se um estudo de ecológico, quantitativo, 

utilizando-se dados secundários do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do 

Ministério da saúde e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo 

foi realizado em três etapas: (i) análise da tendência temporal da taxa de prematuridade 

no Brasil e estados; (ii) descrição do perfil da prematuridade segundo variáveis 

relacionadas: à gestação e parto (número de consultas pré-natal e tipo de parto); à mãe 

(faixa etária, escolaridade e raça/cor); e ao recém-nascido (sexo e peso ao nascer); e (iii) 

distribuição espacial da taxa de prematuridade entre as regiões, segundo biênios. 

Resultados: No período entre 2007 e 2016 foram registrados 2.739.225 nascidos vivos 

prematuros, o que representa 9,39% dos NV. Houve tendência crescente 

estatisticamente significante da taxa de prematuridade no país e estados. Entre as 

regiões do país, as regiões norte e nordeste apresentaram as maiores taxas, segundo os 

biênios. Observou-se maior frequência nas gestações entre 32 a 36 semanas, entre os 

partos cesarianos, nos filhos de mães com 40 e mais nãos de idade, pardas com até três 

anos de estudo, e menores taxas entre os NV do sexo feminino com 3.000g e mais de 

peso e filhos de mães que realizaram 7 e mais consultas de pré-natal. Conclusões: A 

prematuridade é ainda um desafio para a assistência obstétrica e neonatal no Brasil no 

sentido de garantir nascimentos seguros e saudáveis.  

 

Palavras-chave: Assistência obstétrica. Indicadores Básicos de Saúde. Prematuridade.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

 

Introduction: The World Health Organization (WHO) defines as pre-term every child 

born before 37 weeks, the high prevalence of preterm births is a cause of great concern, 

bearing in mind that the complications related to it are the first cause of neonatal deaths 

and children in middle-income countries and high. Objective: To analyze the profile of 

prematurity in Brazil, according to regions, in the period from 2007 to 

2016. Methods: Developed an ecological study, quantitative, using secondary data from 

the Live Birth Information System of the Ministry of Health and data from the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics. The study was carried out in three stages: (i) 

analysis of the temporal trend in the rate of prematurity in Brazil and united; (ii) a 

description of the profile of prematurity according to variables related to pregnancy and 

childbirth (number of prenatal consultations and type of delivery); the mother (age, 

schooling and race/color); and to the newborn (sex and birth weight); and (iii) the 

spatial distribution of the rate of prematurity among the regions, second 

biennia. Results: In the period between 2007 and 2016 were recorded 2,739,225 

premature births, which represents 9.39% of NV. There was a statistically significant 

increasing trend in the rate of prematurity in the country and united. Among the regions 

of the country, the north and northeast regions showed the highest rates, according to 

the Biennia. We observed a higher frequency in the pregnancies between 32 to 36 

weeks, between the cesarean deliveries, in children of mothers with 40 and more noes 

age, mixed with up to three years of study, and lower rates between the NV female with 

3.000g and over weight and children of mothers who underwent 7 and more prenatal 

consultations. Conclusions: The prematurity is still a challenge for obstetric and 

neonatal care in Brazil in order to ensure safe and healthy births.  

 

Keywords: obstetric care. Basic Indicators of Health. Prematurity.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A prematuridade, que é definida como o nascimento antes da 37ª semana de gestação, 

é um problema de relevância à saúde que afeta todo o mundo.  Este problema acarreta para a 

família e sociedade custos de alta mensuração e requer dos serviços de saúde, uma assistência 

equipada e eficaz, que muitas vezes não estão preparadas para tal demanda (BRASIL, 2006; 

RAMOS; CUMAN, 2009). 

Os avanços da Epidemiologia e Assistência vêm contribuindo muito para o 

acompanhamento dos nascimentos através de sistemas de informações da saúde; os avanços 

tecnológicos têm dado grande contribuição e aporte acerca da gravidez, nascimento e 

condições de saúde da criança, contribuindo assim para intervenções e para as políticas de 

saúde. Mesmo com todo avanço, a prematuridade hodiernamente continua acometendo um 

alto número de nascidos vivos. Sem distinção de classe social, nos últimos anos ela foi a 

maior causa de morte nos primeiros 5 anos de vida no mundo, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), e a maior causa de morte até o 7º mês, segundo o Ministério da 

Saúde (OMS, 2014). 

No Brasil, um em cada quatro dos óbitos em menores de um ano acontece nas 

primeiras 24 horas de vida, com pequenas variações entre as regiões (24% no norte, sudeste e 

sul; 26% no centro-oeste e 28% no nordeste), sendo a prematuridade responsável por 70% 

desses óbitos e se configurando na principal causa de mortalidade infantil na primeira semana 

de vida em todas as regiões do país (OLIVEIRA, 2015). 

Em ranking mundial, o Brasil ocupa a décima posição dos países com o maior número 

de prematuridade, ainda segundo a OMS são 279 mil partos pré-termos por ano no país. 

(OMS, 2014). Novos dados da pesquisa “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e 

nascimento” mostram que a atual taxa revisada de prematuridade no Brasil é de 11,7% 

(LANSKY et al., 2014).  

Mesmo a prematuridade atingindo todas as classes sociais, a Revista da Sociedade 

Brasileira de Enfermeiros Pediatras elenca que a predição do parto prematuro está associada a 

alguns fatores de risco demográfico e obstétricos como a idade materna menor que 21 anos ou 

maior que 36, baixo nível socioeconômico, antecedente de prematuridade, sangramento 

vaginal no 2º trimestre e aumento da atividade uterina antes da 29ª semana de gestação 

(CHAGAS et al. , 2009).  
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A perda do rendimento familiar e o alto custo das terapias necessárias ao atendimento 

de crianças doentes ou com deficiências pioram a situação de pobreza e a saúde das famílias e 

sociedades (INCORPORATED, 2000). 

A maior concentração de óbitos infantis nos primeiros dias de vida, ocasionados por 

prematuridade, indica a necessidade de melhorar a atenção a este segmento da população 

tanto no pré-natal como no parto, pós-parto e seguimento ambulatorial. Prematuros 

sobreviventes ao parto e período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

neonatal podem conviver com graus variados de sequelas e incapacidades, com prejuízos no 

crescimento e neurodesenvolvimento e necessitam acompanhamento especializado no pós-

alta (BRASIL, 2011). 

Sabendo-se que a prematuridade guarda estreita relação com a qualidade da assistência 

dispensada às mulheres durante o pré-natal e parto e que no Brasil, representa um desafio para 

assistência materna e infantil, pergunta-se: Qual o perfil epidemiológico da prematuridade no 

Brasil, no período de 2007 a 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1  Prematuridade: definição, classificação e fatores de risco 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como pré-termo toda criança nascida 

antes de 37 semanas (BRASIL, 2006). Sendo assim, inclui todo recém-nascido (RN) vivo 

com menos de 37 semanas completas de gestação (<259 dias), contadas a partir do primeiro 

dia do último período menstrual. A incidência é variável e depende de características 

populacionais (SALGE et al., 2010). 

O Recém-nascido pré-termo (RN-PT) pode ser classificado de acordo com a idade 

gestacional, com o peso de nascimento e ainda com a adequação do peso de nascimento à 

idade gestacional (SILVA, 2010). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os prematuros podem ser 

classificados em três subcategorias: moderado a tardio – idade gestacional de 32 a 37 semanas 

incompletas de gestação. Correspondem a 84% do total mundial de nascimentos prematuros 

(12,5 milhões); muito prematuro – idade gestacional de 28 a 32 semanas incompletas; e 

extremamente prematuro – idade gestacional inferior a 28 semanas (OMS, 2013). 

Quanto o peso ao nascer o prematuro pode ser de baixo peso (igual ou menos de 2 kg), 

muito baixo peso (inferior a 1,5 kg) e extremo baixo peso (menos de 1kg) (ASSOCIAÇÃO... 

2016).  

A causa da prematuridade é multifatorial e suas consequências a curto e a longo prazo 

são variáveis de caso a caso e dependente de fatores biomédicos, sociais, pessoais, 

sociodemográficos e genéticos. Fatores como pobreza, raça negra, má nutrição, idade materna 

inferior a 16 anos ou superior a 40 anos, tabagismo, doença aguda ou crônica da mãe, 

gestação múltipla, polidrâmnios, partos prematuros anteriores, gravidezes muito seguidas, 

malformações uterinas, ausência de pré-natal, má qualidade da assistência pré-natal e erro de 

data, podem aumentar o risco de nascimento prematuro (OLIVEIRA, 2015). 

Ainda, considerando a etiologia multifatorial, podemos ressaltar também estudos 

nacionais elaborados pelo Ministério da Saúde que apontam este aumento relacionado às 

taxas crescentes de cesarianas programadas com interrupção indevida da gravidez sem 

justificativa médica, tendo como consequência a prematuridade iatrogênica e o aumento do 

risco de morte infantil e perinatal, mesmo entre os prematuros tardios com peso adequado ao 

nascer. A despeito dessa constatação, registrou-se no Brasil um aumento de cesarianas 

agendadas eletivamente em todo o país de 38,3% em 2000 para 54,0% em 2011 (ALVES, 

2016). 
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2.1.1 Prematuridade no Brasil e no mundo 

 

No mundo, nasce cerca de 15 milhões de prematuros a cada ano, o que corresponde a 

mais de um em cada 10 nascimentos. Esta taxa vem aumentando conforme o documento Born 

To Soon, Relatório de Ação Global para a Prematuridade. Nascimentos prematuros 

representaram 11,1% do total de nascidos vivos no mundo no ano de 2010, sendo a maioria 

em países de baixa renda (África subsaariana e sul da Ásia). Todavia, este não é um problema 

apenas de países pobres, há disparidades entre todos e até mesmo dentro de um mesmo país. 

Nações como Estados Unidos e Brasil ficam entre os 10 países de maior número de partos 

prematuros (BLENCOWE et al., 2012). 

Estudo realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade 

Federal de Pelotas, apoiado pela UNICEF e Ministério da Saúde do Brasil, mostrou 

prevalência de prematuridade de 11,7% em relação a todos os partos realizados no país no ano 

de 2011, valor que coloca o Brasil no mesmo nível de países de baixa renda. Os maiores 

percentuais foram evidenciados nas regiões sul e sudeste (12,0% e 12,5%, respectivamente), 

seguidos pela região centro-oeste (11,5%), nordeste (10,9%) e norte (10,8%) (UNICEF, 

2013). 

Segundo Silveira et al. (2013), a alta prevalência de nascimentos pré-termo é motivo 

de grande preocupação, tendo em vista que as complicações relacionadas com a 

prematuridade são a primeira causa de mortes neonatais e infantis em países de renda média e 

alta.  

Além disso, a alta prevalência de prematuridade tem importantes repercussões sociais 

e econômicas, com a demanda crescente de unidades de tratamento intensivo neonatal a curto 

prazo, e os custos da atenção requerida, a longo prazo, por indivíduos portadores de sequela, 

que carregam ao longo de sua vida danos irreparáveis à sua saúde física e mental (SILVEIRA 

et al., 2013). 

 

2.2  Assistência materna e neonatal no Brasil 
 

Segundo Foucault (1984), o objetivo essencial das primeiras políticas de saúde 

consistia em produzir um melhor número de crianças, com boas condições de vida, sob a 

necessidade de um conjunto de obrigações tanto aos pais quanto aos filhos.  
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No Brasil, o primeiro órgão governamental voltado para o cuidado da saúde materno-

infantil foi o Departamento Nacional da Criança (DNCR), criado em 1940. Em suas diretrizes 

de trabalho visavam integrar os planos e as atividades de proteção à maternidade, à infância e 

à adolescência, públicos e privados, com os programas de saúde pública em geral 

(NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Com o advento da ditadura militar, na década de 1960, o modelo do Sistema Nacional 

de Saúde implantado caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições 

previdenciárias e pela hegemonia de uma tecno-burocracia, cuja lógica estava centrada na 

mercantilização da saúde, o que teve impactos deletérios na formulação e execução de saúde 

pública e na medicina previdenciária (NETO SANTOS et al., 2008). 

Em meados do ano de 2000, através da Portaria/GM nº 569, foi instituído o Programa 

Nacional de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) subsidiado nas análises das 

necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à mãe no período pós-parto 

(BRASIL, 2002). 

Segundo o Ministério da Saúde (2000), o objetivo primordial do programa é assegurar 

a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal. Em sua 

literatura o Ministério da Saúde traz que:  

 

A humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro diz 

respeito à convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a 

mulher, seus familiares e o recém-nascido. Isto requer atitude ética e solidária por 

parte dos profissionais de saúde e a organização da instituição de modo a criar um 

ambiente acolhedor e a instituir rotinas hospitalares que rompam com o tradicional 

isolamento imposto à mulher (BRASIL, 2000, p. 5). 
 

Outra estratégia do Ministério da Saúde (MS) visando os cuidados para assegurar às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao 

crescimento e desenvolvimento saudáveis, foi a Rede Cegonha, implantada pelo Ministério da 

Saúde em 2011, pela Portaria 1.459. Esta estratégia tem a finalidade de estruturar e organizar 

a atenção à saúde materno-infantil no país e foi implantada, gradativamente, em todo o 

território nacional, iniciando sua implantação respeitando o critério epidemiológico, taxa de 

mortalidade infantil e razão mortalidade materna e densidade populacional (BRASIL, 2011).  
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2.2.1 Avaliação da segurança e qualidade 

 

A preocupação com a qualidade na assistência à saúde pode ser tão antiga quanto à 

medicina. Desde a célebre frase de Hipócrates Primun no nocere ou Primeiro não causar 

danos, que o assunto é parte constante das preocupações da maioria dos envolvidos na 

prestação de serviços de saúde. Entretanto, por muitos anos, essa preocupação se limitou às 

atividades dos profissionais individualmente, mas hoje ela se amplia através da coleta 

sistemática de dados, relatórios e programas de melhoria da qualidade assistencial, 

envolvendo os sistemas de saúde como um todo (BRASIL, 2014). 

De acordo com Donabedian, uma boa estrutura pode contribuir para um bom processo 

de trabalho que, por sua vez, contribuirá para bons resultados (DONABEDIAN, 2005). Com 

essa proposta, a avaliação da qualidade assistencial torna-se contínua e não baseada apenas na 

análise de resultados ou das consequências de algum erro do processo de Serviços de Atenção 

Materna e Neonatal: Segurança e Qualidade assistencial, permitindo ações corretivas antes 

que algum dano ao paciente aconteça. Ou seja, é melhor prevenir a catástrofe do que remediá-

la (BRASIL, 2014). 

Segundo o Manual Serviços de Atenção Materna e Neonatal: Segurança e Qualidade 

assistencial (2014) proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por 

vários motivos, como a mudanças repentinas, as duas vidas assistidas ( a mãe e o recém-

nascido), a duração do cuidado e a alta incidência de intervenções, a promoção da qualidade 

na atenção materna e neonatal se reveste de um caráter particular (BRASIL, 2014).  

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 36/2008, o funcionamento 

dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal deve ser fundamentado na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão e na redução e controle de riscos aos usuários e ao meio 

ambiente. (BRASIL, 2008). 

Seguindo o Manual Serviços de Atenção Materna e Neonatal: Segurança e Qualidade 

assistencial (2014), da ANVISA, fica-se entendido que, a equipe técnica do Serviço deve ser 

dimensionada, quantitativa e qualitativamente, e atender às normatizações e legislação 

vigentes, e ainda seja de acordo com a proposta assistencial, complexidade e perfil de 

demanda (BRASIL, 2014). 

O mesmo ainda traz que todos os profissionais do quadro próprio ou terceirizado, 

devem ser legalmente habilitados, capacitados e responsáveis pelas atividades propostas. As 

atividades trazidas pelo Manual são: 
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a) Atendimento humanizado e seguro às mulheres, recém-nascidos, acompanhantes, 

familiares e visitantes; b) Indicação e realização de procedimentos de forma 

individualizada e baseada nos protocolos institucionais; c) Identificação de 

complicações obstétricas e neonatais para a imediata assistência ou encaminhamento 

a serviço de referência; d) Participação nas ações de educação permanente; e) 

Atendimento às urgências e emergências (BRASIL, 2014, p. 58). 
 

Os serviços de atenção materna e neonatal devem implementar listas de checagem de 

segurança como parte dos seus programas de melhoria da qualidade assistencial 

(MARCOLIN, 2015). 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a evolução e o perfil da prematuridade no Brasil, no período de 2007 a 2016. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Descrever a tendência temporal da prematuridade no Brasil e Unidades Federativas, no 

período de 2007 a 2016; 

b) Descrever o perfil da prematuridade no Brasil, segundo características do pré-natal e 

parto, das gestantes e dos recém-nascidos, entre 2007 e 2016; 

c) Analisar a distribuição espacial da taxa de prematuridade nas regiões do país, segundo 

biênios do período estudado. 
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4 ARTIGO 

 

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela Revista 

Brasileira de Epidemiologia, cujas normas para submissão de artigos se encontram em 

anexo (Anexo A). 
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RESUMO 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como pré-termo toda criança 

nascida antes de 37 semanas, a alta prevalência de nascimentos pré-termo é motivo de grande 

preocupação, tendo em vista que as complicações a ela relacionadas são a primeira causa de 

mortes neonatais e infantis em países de renda média e alta. Objetivo: analisar o perfil de 

prematuridade no Brasil, segundo regiões, no período de 2007 a 2016. Métodos: 

Desenvolveu-se um estudo de ecológico, quantitativo, utilizando-se dados secundários do 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da saúde e dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. O estudo foi realizado em três etapas: (i) análise da 

tendência temporal da taxa de prematuridade no Brasil e estados; (ii) descrição do perfil da 

prematuridade segundo variáveis relacionadas: à gestação e parto (número de consultas pré-

natal e tipo de parto); à mãe (faixa etária, escolaridade e raça/cor); e ao recém-nascido (sexo e 

peso ao nascer); e (iii) distribuição espacial da taxa de prematuridade entre as regiões, 

segundo biênios. Resultados: No período entre 2007 e 2016 foram registrados 2.739.225 

nascidos vivos prematuros, o que representa 9,39% dos NV. Houve tendência crescente 

estatisticamente significante da taxa de prematuridade no país e estados. Entre as regiões do 

país, as regiões norte e nordeste apresentaram as maiores taxas, segundo os biênios. 

Observou-se maior frequência nas gestações entre 32 a 36 semanas, entre os partos 

cesarianos, nos filhos de mães com 40 e mais anos de idade, pardas, com até três anos de 

estudo; e menores taxas entre os NV do sexo feminino com 3.000g e mais de peso e filhos de 

mães que realizaram 7 e mais consultas de pré-natal. Conclusões: A prematuridade é ainda 

um desafio para a assistência obstétrica e neonatal no Brasil no sentido de garantir 

nascimentos seguros e saudáveis.  

Palavras Chaves: Assistência obstétrica; Indicadores Básicos de Saúde; Prematuridade.  
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Introdução 

A prematuridade, que é definida como o nascimento antes da 37ª semana de gestação, 

é um problema de relevância à saúde que afeta todo o mundo.  Este problema acarreta para a 

família e sociedade custos de alta mensuração e requer dos serviços de saúde, uma assistência 

equipada e eficaz, que muitas vezes não estão preparadas para tal demanda
 1,2

.  

Os avanços epidemiológicos e assistenciais vêm contribuindo muito para o 

acompanhamento dos nascimentos através de sistemas de informações da saúde; os avanços 

tecnológicos também têm dado grande contribuição acerca da gravidez, nascimento e 

condições saúde da criança, contribuindo assim para intervenções e para as políticas de saúde
 

3
.
 

No Brasil, um em cada quatro dos óbitos em menores de um ano acontece nas 

primeiras 24 horas de vida, com pequenas variações entre as regiões (24% no norte, sudeste e 

sul; 26% no centro-oeste e 28% no Nordeste), sendo a prematuridade responsável por 70% 

desses óbitos e se configurando na principal causa de mortalidade infantil na primeira semana 

de vida em todas as regiões do país
 4

. 

Em ranking mundial, o Brasil ocupa a décima posição dos países com o maior número 

de prematuridade, ainda segundo a OMS são 279 mil partos pré-termos por ano no país 
3
. 

Novos dados da pesquisa “Nascer no Brasil: inquérito nacional sobre parto e nascimento” 

mostram que a atual taxa revisada de prematuridade no Brasil é de 11,7%, o dobro do 

verificado em países da Europa
 5

. 

A maior concentração de óbitos infantis nos primeiros dias de vida, ocasionados por 

prematuridade, indica a necessidade de melhorar a atenção a este segmento da população 

tanto no pré-natal como no parto, pós-parto e seguimento ambulatorial. Prematuros 

sobreviventes ao parto e período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

neonatal podem conviver com graus variados de sequelas e incapacidades, com prejuízos no 

crescimento e neurodesenvolvimento e necessitam acompanhamento especializado no pós-

alta
 6

. 

Sabendo-se que a prematuridade guarda estreita relação com a qualidade da assistência 

dispensada às mulheres durante o pré-natal e parto e que no Brasil, sua redução representa um 

desafio para assistência materna e neonatal, esse estudo se propôs a analisar a evolução e o 

perfil da prematuridade no Brasil, no período de 2007 a 2016. 
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Métodos  

Foi desenvolvido um estudo quantitativo ecológico de séries temporais, utilizando-se 

dados secundários do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), referentes à 

prevalência características dos nascidos vivos pré-termos, considerados segundo o Ministério 

da Saúde como produto da concepção, com idade gestacional menor que 37 semanas, que 

depois da expulsão ou da extração completa do corpo materno, respira ou dá qualquer outro 

sinal de vida. 

Para analisar a tendência temporal da prematuridade no Brasil e Unidades Federativas 

(UF), entre 2007 e 2016, calculou-se a taxa de prematuridade por 100 nascidos vivos, a partir 

do quociente entre o número de nascidos vivos prematuros e o número total de nascidos 

vivos, em determinado local e ano. Em seguida, realizou-se o modelo de regressão linear 

simples, considerando a Taxa de Prematuridade a variável dependente (Y) e os anos, a 

variável independente (X). Todas as decisões foram tomadas considerando o nível de 

significância estatística de 5,0%.  

O perfil da prematuridade foi descrito segundo as seguintes características: (i) da 

gestação: número de consultas pré-natal realizadas pela gestante; (ii), do parto: tipo de parto; 

(iii) da mãe (faixa etária, cor/raça e escolaridade); e do recém-nascido (peso ao nascer e sexo). 

Foram calculadas as taxas de prematuridade para cada uma das variáveis.  

A distribuição prematuridade segundo regiões no país foi apresentada, a partir da 

elaboração de mapas temáticos considerando as taxas dos biênios: 2007-2008; 2009-2010; 

2011-2012; 2013-2014; e 2015-2016 

Para todos os indicadores, foi calculado o coeficiente de variação proporcional (CVP), 

através da equação: CVP = [((indicador no último ano/indicador no primeiro ano) -1) x100]. 

Forma utilizados os Softwares Tabwin, Microsoft Excel, e o sistema estatístico R. Os 

dados foram apresentados no formato de tabelas, gráficos e figuras. 

A pesquisa utilizou exclusivamente dados secundários de domínio público do 

Ministério da Saúde, não sendo, portanto, necessária a submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos. 

 

Resultados 

No período entre 2007 e 2016 foram registrados 29.147.308 de nascimentos, desses, 

2.739.225 foram nascidos vivos (NV) prematuros, o que representa 9,39%. Em 2007 a taxa de 

prematuridade no país era de 6,6 nascidos vivos prematuros para cada 100 nascidos vivos, 

passando para 11,9, um crescimento de 69,01% entre o primeiro e o último ano estudado, com 
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tendência crescente estatisticamente significante (p<0,001), com um aumento média anual 

0,6% (gráfico 1). 

Na tabela 1 observou-se tendência crescente estatisticamente significante (p > 0,05) da 

taxa de prematuridade no período avaliado, em todas as regiões e estados brasileiros, exceto 

na Paraíba, onde não houve significância estatística. Em relação à variação média percentual 

da taxa entre o primeiro e segundo quinquênios, as maiores proporções foram verificadas nos 

estados das regiões norte e nordeste: Acre (146,6%); Pará (123,1%); Amapá (11,2%); 

Maranhão (111,0%); e Alagoas (92,5).  

A distribuição da taxa de prematuridade, segundo os biênios, entre as regiões do país 

apresentou diferenças ao longo dos anos, sendo inferior na região Norte entre 2007 e 2008, 

superior no Sudeste entre 2009 e 2010, maior na região norte entre 2011 e 2012 e superior no 

norte e nordeste nos últimos biênios avaliados (figura 1). 

Em relação à idade gestacional (IG) dos nascidos vivos prematuros, identificou-se que 

a maior taxa de prematuridade se concentrou nas gestações entre 32 a 36 semanas, sendo a 

taxa mínima de 82,98 prematuros/100 NV, também nessa IG identificou-se um crescimento 

de 3,7% da taxa entre 2007 e 2016, enquanto nas demais faixas avaliadas houve redução 

(gráfico 2).   

Quanto às características da gestação evidenciou-se que o número de mães de 

prematuros que realizaram 7 e mais consultas de pré-natal foi a categoria que apresentou a 

menor taxa de prematuridade em todos os anos avaliados, enquanto a maiores concentraram-

se entre os filhos de gestantes com nenhuma ou entre 1 e 3 consultas de pré-natal.  No que se 

refere ao tipo de parto, a taxa de prematuridade foi superior nos partos cesarianos nos anos de 

2007 a 2010 e 2016, sendo superior o crescimento da taxa entre os partos normais (89,5%) 

entre o primeiro e último ano avaliados (tabela 3). 

Ainda na tabela 3, verificou-se que taxa de prematuridade foi superior entre os filhos 

de mães com 40 anos e mais de idade em todo o período, sendo a menor taxa em 2007 (9,6) e 

maior no ano de 2012 (15,4). A maior variação média proporcional da taxa de prematuridade 

foi identificada entre os recém-nascidos de mães adolescentes (82,3%). Em relação a raça/cor, 

identificou-se as maiores taxas e maior crescimento proporcional entre os filhos das mães 

pardas. No que se refere à escolaridade das mães, as maiores taxas de prematuridade 

estiveram concentradas entre as mulheres com até 3 anos de estudo. Em relação ao sexo do 

RN, a taxa de partos pré-termos se manteve maior no sexo masculino em todo os anos do 

estudo. Quanto ao peso ao nascer, as maiores taxas foram observadas entre os prematuros 

com 500 a 1499 gramas, e 1500 a 2499 gramas, e as menores entre os recém-nascidos com 
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3000 gramas e mais. Nesse grupo, evidenciou-se, um expressivo aumento na média 

proporcional da taxa de prematuridade (216%) entre o primeiro e último ano avaliados. 

 

Discussão 

 

O presente estudo permitiu conhecer o perfil epidemiológico da prematuridade no 

Brasil, no período entre 2007 a 2016, assim como as variáveis relacionadas a essa condição de 

nascimento. Em 2016 a taxa de prematuridade no país foi superior a 11 nascimentos pré-

termos a cada 100 nascidos vivos, resultados semelhantes ao encontrado em outras pesquisas
 

5,7
. 

 

Os achados dessa pesquisa evidenciaram tendência crescente estatisticamente 

significante da taxa de prematuridade no Brasil, Macrorregiões e estados entre 2007 e 2016, 

com exceção da Paraíba, onde não se verificou significância estatística.  

Estudos recentes têm identificado tendência crescente da prematuridade no país nos 

últimos anos, situando o Brasil entre as dez nações mundiais com maior número de nascidos 

prematuros, equiparando-o ao nível de países de baixa renda 
8,9,10,11,12

. Situação que se reveste 

de importância e representa um desafio para as ações voltadas à saúde da criança no SUS, no 

sentido promover intervenções viáveis direcionadas à redução do nascimento prematuro, 

considerada a principal causa de morte na infância
3
. 

No último ano de estudo as maiores proporções foram verificadas nos estados das 

regiões norte e nordeste, e entre as regiões, o maior crescimento entre os quinquênios se deu 

nessas regiões.  

Com resultados divergentes, outras análises sobre a ocorrência e fator associados à 

prematuridade no Brasil, identificaram maiores concentrações nos estados das regiões Sul e 

Sudeste, revelando um comportamento de crescimento nos estados de regiões mais 

desenvolvidas
7,13

.
  

Os achados desse estudo demonstraram que a maior proporção de prematuridade 

ocorreu em gestações com idade entre 32 e 36 semanas de gestação, em todos os anos 

avaliados, situação encontrada por diversos estudos, que apontam uma maior prevalência da 

prematuridade nessa IG 
2,14,15

.  

No que se refere às características do pré-natal e parto, da mãe e do recém-nascido, 

identificou-se maiores taxas de prematuridade entre filhos de mães com menos de 4 consultas 

de pré-natal, nascidos de partos cesáreos, de mães com 40 e mais anos de idade, pardas com 

até três anos de estudo. A prematuridade também foi superior entre os recém-nascidos do sexo 



24 

 

masculino, com peso entre 500 e 1499g. Destaca-se o expressivo crescimento da taxa de 

prematuridade entre as mães com mais de 40 anos de idade, que realizaram entre 4 e 6 

consultas de pré-natal e nos recém-nascidos com mais de 3kg.  

A atenção pré-natal considerada fundamental para a identificação e intervenção 

oportuna sobre agravos da saúde materna e do seu concepto
14

, alcançou cobertura 

praticamente universal no Brasil, entretanto persistem desigualdades no acesso e não 

desenvolvimento de todos os procedimentos necessários à redução de desfechos 

desfavoráveis, não possibilitando a reversão de indicadores perinatais desfavoráveis como é o 

caso da prematuridade 
16,17

. 

Os achados encontrados sobre a concentração da prematuridade entre os partos 

cesáreos, demonstram que o modelo tecnocrático de atenção ao parto ainda não foi superado 

no Brasil. Cenário desfavorável à redução da prematuridade, quando se sabe que entre as 

causas associadas à ocorrência da prematuridade, o tipo de parto cesáreo constitui um fator de 

risco para a sua ocorrência
18

.  

Alves
19

 aponta que houve um grande crescimento das cirurgias cesarianas 

programadas com interrupção indevida da gravidez sem justificativa médica apresentou um 

grande aumento nos últimos anos, ocasionando a prematuridade iatrogênica. 

Maiores prevalências de nascimentos prematuros entre filhos de mães com idade 

superior a 40 anos também já foram verificadas por outros estudos
20

. 
 
Achados que se 

revestem de importância, quando se sabe que da ocorrência da postergação da maternidade no 

Brasil, com expressivo crescimento de primíparas nessa faixa etária, ao longo dos anos
21

. 

Padilha
22 

e colaboradores afirmaram que a idade representa um fator de risco independente 

para placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, parto cesáreo e mortalidade 

perinatal, em gestantes com idade superior aos 35 anos. 

Os achados de maior frequência da prematuridade entre mães de raça/cor parda, com 

menor escolaridade, contraiam os resultados identificados por outros estudos que 

evidenciaram maior probabilidade de ocorrência entre negras e com maior escolaridade
23,24

. 

No que se refere aos resultados encontrados sobre o sexo e peso do recém-nascido 

prematuro, achados semelhante foram observados em Santa Catarina e no Rio Grande Sul
24,25

. 

Em contrapartida, na Paraíba, a maioria dos prematuros avaliados do sexo feminino e no 

Paraná, a prematuridade se concentrou nos recém-nascidos com peso de 1000 gramas a 1999 

gramas
2,25

. 
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Considerações Finais 

 

 Esse estudo demonstrou que a prematuridade ocorre com elevada frequência em todos 

os estados e macrorregiões do no Brasil, configurando-se ainda como um importante 

problema de saúde pública. 

As características da prematuridade relacionadas ao pré-natal e parto, às mães e 

recém-nascidos avaliadas, apontam à necessidade de reorganização e readequação da 

assistência prestada às mulheres e recém-nascidos durante o pré-natal, parto e pós-parto. Faz-

se necessário o desenvolvimento de estratégias voltadas a garantir cuidados efetivos em 

saúde, possibilitando adequadas e seguras condições de parir e nascerás mães e seus recém-

nascidos. 
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Gráfico 1 – Tendência temporal da taxa de prematuridade no Brasil, no período de 2007 a 2016. 
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Tabela 1: Tendência temporal da taxa de prematuridade, nas regiões e estados brasileiros, no período 

de 2007 a 2016. 

UF 2007 a 2011 2012 a 2016 Variação Média 

Percentual 

Tendência     (2007 a 

2016) 

N Taxa N Taxa B P 

 Acre 4441 5,2 10732 12,8 146,6 1,3 0,000 

 Amazonas 25826 6,9 45577 11,6 67,6 0,9 0,009 

 Pará 39975 5,5 86122 12,3 123,1 1,1 0,000 

 Rondônia 8079 6,2 12667 9,3 49,5 0,5 0,001 

 Roraima 4555 9,3 8026 14,5 56,2 1,0 0,006 

Amapá 4159 5,6 9281 11,9 111,2 1,2 0,002 

Tocantins 7648 6,1 14051 11,5 87,8 0,9 0,004 

Região Norte 94683 6,05 186456 11,86 96,0 1,0 0,000 

 Alagoas 16232 5,8 28776 11,2 92,5 1,0 0,003 

 Bahia 71951 6,6 109686 10,7 61,9 0,7 0,002 

Ceará 42713 6,5 75046 11,7 80,5 0,9 0,000 

 Maranhão 32728 5,3 64197 11,1 111,0 1,0 0,000 

Paraíba 29838 10,0 30319 10,6 6,1 0,1 0,400 

Pernambuco 49204 7,0 81282 11,6 66,3 0,8 0,002 

Piauí 15078 5,9 26158 11,0 86,5 0,9 0,001 

Rio Grande do Norte 18080 7,5 30848 13,1 75,1 1,0 0,000 

Sergipe 12537 7,1 15719 9,3 30,3 0,5 0,004 

Região Nordeste 288361 6,67 462031 11,19 67,8 0,8 0,000 

 Espírito Santo 18050 7,0 26690 9,7 40,0 0,5 0,005 

 Minas Gerais 102690 8,0 148543 11,4 42,4 0,5 0,002 

 Rio de Janeiro 90258 8,3 130244 11,5 37,8 0,5 0,002 

 São Paulo 256107 8,5 355091 11,5 35,0 0,4 0,005 

Região Sudeste 467105 8,28 660568 11,38 37,3 0,5 0,003 

 Paraná 53123 7,1 82582 10,5 49,0 0,5 0,007 

Rio Grande do Sul 65480 9,7 83108 11,6 19,8 0,4 0,003 

Santa Catarina 33009 7,8 51115 11,0 41,0 0,5 0,000 

Região Sul 151612 8,20 216805 11,04 34,6 0,5 0,001 

 Distrito Federal 19348 8,8 24685 11,1 26,3 0,4 0,008 

Goiás 29560 6,8 50886 10,5 55,5 0,6 0,001 

 Mato Grosso do Sul 14606 7,2 25686 11,9 65,4 0,7 0,001 

 Mato Grosso 18314 7,5 28519 10,5 41,2 0,6 0,005 

Região Centro-oeste 81828 7,40 129776 10,88 47,0 0,6 0,001 

Brasil 970938 7,9 1655636 11,3 43,5 0,6 0,001 
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Figura 1 – Distribuição da taxa de prematuridade nas regiões do Brasil, 2007 a 2016. 
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Gráfico 2 – Distribuição da proporção da prematuridade segundo a duração da gestação. Brasil, 2007 a 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

% Nascidos Vivos Prematuro

> 22 semanas 0,96 0,86 0,89 0,82 0,58 0,44 0,47 0,45 0,46 0,44

22 a 27 semanas 5,76 5,77 5,69 5,61 4,65 3,99 4,26 4,4 4,4 4,42

28 a 31 semanas 10,3 10,27 10,34 10,14 9,77 8,8 9,16 8,99 9,25 9,11

32 a 36 semanas 82,98 83,1 83,07 83,43 85 86,77 86,11 86,16 85,89 86,03
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Tabela 3: Distribuição da taxa de prematuridade, segundo características maternas e neonatais. Brasil, 2007 a 2016. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
CVP 

N *TP N *TP N *TP N *TP N *TP N *TP N *TP N *TP N *TP N *TP 

Número de consultas pré-natal 

Nenhuma 7448 13,4 7951 15,0 7745 14,2 7942 15,2 9543 12,2 9956 11,5 9977 12,8 9861 13,1 9282 13,8 8492 14,5 8,3 

De 1 a 3 consultas 27477 11,9 28474 12,6 28682 13,1 28301 13,9 42201 19,6 47051 22,4 46587 21,9 43580 21,8 41114 21,7 38873 22,2 86,8 

De 4 a 6 consultas 72638 7,6 75624 8,0 76070 8,4 75564 8,9 110058 13,6 128778 16,4 124116 16,1 122149 16,1 119315 16,2 113219 16,9 120,6 

7 ou mais consultas 78781 4,9 85976 5,1 86527 5,2 89935 5,2 120373 6,7 154933 8,6 148708 8,2 153973 8,0 154326 7,7 154191 8,0 63,2 

Ignorado 3811 9,4 3416 9,7 3078 9,7 2557 10,2 3417 12,9 3938 12,6 4064 12,7 3429 15,2 2842 15,8 2882 17,1 

   190155 6,6 201441 6,9 202102 7,0 204299 7,1 285592 9,8 344656 11,9 333452 11,5 332992 11,2 326879 10,8 317657 11,1   

Tipo de Parto 

Vaginal 90021 5,8 92032 6,1 89880 6,3 87691 6,4 133344 9,9 157078 12,2 148493 11,8 146258 11,5 145804 10,9 140697 11,1 89,5 

Cesário 99763 7,4 109095 7,7 111936 7,8 116392 7,8 151684 9,7 187020 11,6 184420 11,2 186342 11,0 180733 10,8 176755 11,2 50,4 

Ignorado 371 7,1 314 7,5 286 7,5 216 6,1 564 7,8 558 8,8 539 9,4 392 9,5 342 8,7 205 8,4 

   190155 6,6 201441 6,9 202102 7,0 204299 7,1 285592 9,8 344656 11,9 333452 11,5 332992 11,2 326879 10,8 317657 11,1 

 Idade da mãe 

10 a 19 anos 42743 7,0 44109 7,4 42428 7,4 42122 7,6 63011 11,2 76444 13,6 74396 13,3 72716 12,9 68184 12,5 64011 12,8 82,3 

20 a 34 anos 123476 6,2 131891 6,5 133408 6,6 135044 6,7 185500 9,1 222572 11,0 213852 10,7 212766 10,4 208963 10,0 203425 10,3 67,1 

35 a 39 anos 17916 8,2 19173 8,4 19870 8,7 20587 8,8 28288 11,3 35104 13,5 34652 12,9 36702 12,6 38473 12,4 38862 12,6 54,0 

40 anos e mais 6015 9,6 6257 9,8 6384 10,0 6524 10,1 8787 13,2 10532 15,4 10548 15,1 10796 14,7 11236 14,5 11353 14,7 53,4 

Idade ignorada 5 1,5 11 7,7 12 12,0 22 11,3 6 6,2 4 8,0 4 9,8 12 12,8 23 23,7 6 11,8 
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Raça/Cor (mãe) 

Amarela 351 6,6 98699 7,5 98510 7,7 99931 7,8 113845 9,3 129400 11,9 120538 11,4 118004 11,0 114285 10,7 110795 11,0 67,1 

Branca 93471 7,2 3642 7,5 3501 7,6 3423 7,8 13276 11,7 19572 12,7 19124 12,3 18375 12,0 17270 11,5 17711 11,9 65,9 

Indígena 918 6,2 83903 6,0 86555 6,2 87971 6,3 143550 10,0 178140 11,8 176323 11,5 177962 11,1 175814 10,8 170387 11,0 77,5 

Parda 77506 5,8 1298 8,0 1498 9,4 1283 8,1 2798 14,3 3456 15,9 3554 16,1 3492 15,2 3300 14,4 3263 14,0 143,7 

Preta 3556 7,2 13556 8,3 11638 8,1 11304 9,0 11303 10,1 12779 10,9 12561 10,6 13840 11,4 15008 11,2 14314 11,8 64,7 

Ignorado 14353 8,1 343 6,1 400 6,9 387 7,2 820 10,0 1309 11,8 1352 11,7 1319 11,4 1202 11,0 1187 11,4 

   190155   201441   202102   204299   285592   344656   333452   332992   326879   317657     

Escolaridade (mãe) em anos de estudo 

Nenhuma 3210 5,9 3013 6,5 2647 6,7 2400 7,2 3276 11,3 3338 13,5 3014 13,9 2570 13,4 2213 13,2 1858 13,0 118,5 

1 a 3 anos 13557 5,6 13433 6,1 12413 6,5 10052 6,0 17318 10,9 17447 13,3 14451 13,0 12383 12,9 10649 12,6 8936 13,1 135,3 

4 a 7 anos 55294 6,2 54944 6,3 52503 6,5 50916 6,7 75157 10,4 85389 12,9 78503 12,6 73588 12,3 67215 12,0 61121 12,3 98,8 

8 a 11 anos 83091 7,0 91090 7,2 94221 7,2 99213 7,3 140552 9,4 180768 11,4 179687 11,1 183630 10,8 183343 10,4 182758 10,8 54,3 

12 anos e mais 31443 7,4 35205 7,6 37093 7,7 39027 7,7 44623 9,6 50986 11,6 51718 11,0 55738 10,9 58931 10,7 58924 10,9 47,0 

Ignorado 3560 4,2 3756 6,1 3225 5,6 2691 6,9 4666 8,9 6728 10,0 6079 10,5 5083 10,2 4528 9,8 4060 10,4 

   190155   201441   202102   204299   285592   344656   333452   332992   326879   317657     

Sexo do Recém-Nascido 

Masculino 99421 6,7 105039 7,0 105810 7,2 106734 7,3 150241 10,1 182305 12,3 176171 11,8 175689 11,5 172147 11,1 168040 11,5 71,2 

Feminino 90556 6,4 96247 6,7 96087 6,8 97388 7,0 135184 9,5 162175 11,4 157090 11,1 157058 10,8 154509 10,5 149390 10,7 66,7 

Ignorado 178 34,2 155 38,8 205 44,4 177 40,0 167 38,3 176 37,8 191 36,0 245 37,2 223 41,3 227 41,6 

   190155   201441   202102   204299   285592   344656   333452   332992   326879   317657     

Peso ao nascer 

Menos de 500g 1325 53,8 1494 53,0 1563 52,5 1607 55,5 1636 45,3 1674 50,4 1886 48,7 1930 54,5 1960 50,7 1964 48,9 -9,1 

500 a 1499g 29114 88,4 30672 89,7 30989 89,8 30335 90,0 30609 87,5 30799 88,3 31682 89,5 32850 91,3 33508 91,2 32373 91,8 3,9 

1500 a 2499 g 85344 42,3 90565 44,0 90909 44,4 91233 44,8 98392 46,9 104821 50,5 105057 50,5 108685 51,7 111074 51,9 108869 53,6 26,5 

2500 a 2999 g 46389 7,0 49678 7,4 49695 7,5 51599 7,8 74950 11,0 95466 14,2 91668 13,6 91335 13,4 89677 13,0 88281 13,6 92,6 

3000 e mais 27425 1,4 28527 1,4 28593 1,5 29260 1,5 79734 4,0 111639 5,6 102965 5,2 98034 4,8 90509 4,4 86037 4,4 216,0 

Ignorado 558 3,1 505 7,7 353 6,5 265 6,1 271 8,0 257 10,4 194 9,6 158 9,9 151 12,8 133 13,0 

   190155   201441   202102   204299   285592   344656   333452   332992   326879   317657     
Fonte: SINASC/ MS     Nota: *TN – Taxa de Prematuridade
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ANEXO A - NORMAS DA REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA 

 
 

 
 
 

Escopo e política 

A Revista Brasileira de Epidemiologia tem por finalidade publicar Artigos 

Originais e inéditos (máximo de 21.600 caracteres com espaço), inclusive os 

de revisão crítica sobre um tema específico, que contribuam para o conhecimento 

e desenvolvimento da Epidemiologia e ciências afins. Serão aceitas somente 
Revisões Sistemáticas e Metanálises; não serão aceitas Revisões Integrativas. 

Publica, também, artigos para as seguintes seções: 

 Artigos originais com resultados de pesquisas 

  Metodológicos: Artigos que se dedicam a analisar as diferentes técnicas 

utilizadas em estudos epidemiológicos; 

 Debate: destina-se a discutir diferentes visões sobre um mesmo tema, que 

poderá ser apresentado sob a forma de consenso/dissenso, artigo original 

seguido do comentário de outros autores, reprodução de mesas redondas e 

outras formas semelhantes; 

 Notas e Informações: notas prévias de trabalhos de investigação, bem 

como breves relatos de novos aspectos da epidemiologia, além de notícias 

relativas a eventos da área, lançamentos de livros e outros (máximo de 

6.450 caracteres com espaço); 

 Cartas ao Editor: comentários de leitores sobre trabalhos publicados na 

Revista Brasileira de Epidemiologia (de 3.260 até 4.570 caracteres com 

espaço). 

Os manuscritos apresentados devem destinar-se exclusivamente à Revista 

Brasileira de Epidemiologia, não sendo permitida sua apresentação simultânea a 

outro periódico. Após o envio do parecer, os autores devem assinar uma 

declaração, de acordo com modelo fornecido pela RBE (Declaração de 

Exclusividade, Declaração de Direitos Autorais e Declaração de Conflito de 

Interesses). Os conceitos emitidos em qualquer das seções da Revista são de 
inteira responsabilidade do(s) autor(es). 

Os manuscritos publicados são de responsabilidade da Revista, sendo vedada a 

reprodução ― mesmo que parcial ― em outros periódicos, assim como a tradução 

para outro idioma sem a autorização do Conselho de Editores. Assim, todos os 

trabalhos, quando aprovados para publicação, deverão ser acompanhados de 

documento de transferência de direitos autorais contendo a assinatura dos autores, 

conforme modelo fornecido posteriormente pela Revista. 

Cada manuscrito é apreciado por no mínimo dois relatores, indicados por um dos 

Editores Associados, a quem caberá elaborar um relatório final conclusivo a ser 

submetido ao Editor Científico. Na primeira etapa da submissão, a secretaria 

verifica se todos os critérios estabelecidos foram atendidos, e entra em contato com 

o autor. O manuscrito é encaminhado para a apreciação dos editores somente se 
atender a todas as normas estabelecidas pela RBE. 
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A Revista Brasileira de Epidemiologia não cobra taxas para a submissão de 

manuscritos, ou para a avaliação ou publicação de artigos. 

Aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Medida exigida desde o início da publicação da RBE e que reafirmamos, exigindo 

especial menção no texto dos artigos. Tal exigência pode ser dispensada em alguns 

tipos de estudo que empregam apenas dados agregados, sem identificação de 

sujeitos, disponíveis em bancos de dados e tão comuns na área da saúde. 

Nenhuma instância é melhor que um CEP para analisar a natureza das propostas de 

investigação, seguindo a orientação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP/CNS/MS). O CEP que aprova a investigação deve ser registrado na CONEP. 

Em particular, devem ser contempladas as seguintes Resoluções: 

 196/96, reformulada pela 446/11, sobre Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos; 

 251/97, sobre Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos para a área 

temática de Pesquisa com Novos Fármacos, Medicamentos, Vacinas e Testes 

Diagnósticos; 

 292/99 e sua Regulamentação de agosto de 2002, que dizem respeito à 

área temática especial de Pesquisas Coordenadas do Exterior ou com 

Participação Estrangeira e Pesquisas que Envolvam a Remessa de Material 

Biológico para o Exterior. 

A Revista Brasileira de Epidemiologia apoia as políticas da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) para 

registro de ensaios clínicos, reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 

registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 

aberto. Sendo assim, a partir de 2007, serão aceitos para publicação somente os 

artigos de pesquisa clínicas que tenham recebido um número de identificação em 

um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 

OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de 
identificação/aprovação deverá ser registrado na Folha de rosto. 

As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do ICMJE são: 

 Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 

 ClinicalTrials.gov 

 International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN) 

 Nederlands Trial Register (NTR) 
 UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 

WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP)  

  

Apresentação do manuscrito 

 

Os manuscritos são aceitos em português, espanhol ou inglês. Os 

artigos em português e espanhol devem ser acompanhados do 

resumo no idioma original do artigo, além de abstract em inglês. Os 

artigos em inglês devem ser acompanhados do abstract no idioma 
original do artigo, além de resumo em português. 

O manuscrito deve ser acompanhado de documento a parte com 
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carta ao editor, justificando a possível publicação. 

Os manuscritos devem ter o máximo de 21.600 caracteres com 

espaço e 5 ilustrações, compreendendo Introdução, Metodologia, 

Resultados, Discussão, Conclusão (Folha de rosto, Referências 

Bibliográficas e Ilustrações não estão incluídas nesta contagem). O 

arquivo deve apresentar a seguinte ordem: Folha de rosto, 

Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão, 

Referências Bibliográficas e Ilustrações. O manuscrito deve ser 

estruturado, apresentando as seções: Folha de rosto, Resumo, 

Abstract, Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, 

Conclusão, Referências e Ilustrações. O arquivo final completo (folha 

de rosto, seções, referências e ilustrações) deve ser submetido 

somente no formato DOC (Microsoft Word), e as tabelas devem ser 

enviadas em formato editável (Microsoft Word ou Excel), devendo 

respeitar a seguinte formatação: 

 Margens com configuração “Normal” em todo o texto 

(superior e inferior = 2,5 cm; esquerda e direita = 3 cm); 

 Espaçamento duplo em todo o texto; 

 Fonte Times New Roman, tamanho 12, em todo o texto; 

 Não utilizar quebras de linha; 
 Não utilizar hifenizações manuais forçadas. 

Folha de Rosto 

Os autores devem fornecer os títulos do manuscrito em português e 

inglês (máximo de 140 caracteres com espaço), título resumido 

(máximo de 60 caracteres com espaço), dados dos autores*, dados 

do autor de correspondência (nome completo, endereço e e-mail), 

agradecimentos, existência ou ausência de conflitos de interesses, 

financiamento e número de identificação/aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa. Deve ser especificada, também, a colaboração 
individual de cada autor na elaboração do manuscrito. 

*A indexação no SciELO exige a identificação precisa da afiliação dos 

autores, que é essencial para a obtenção de diferentes indicadores 

bibliométricos. A identificação da afiliação de cada autor deve 

restringir-se a nomes de entidades institucionais, Cidade, Estado e 
País (sem titulações dos autores). 

O financiamento deve ser informado obrigatoriamente na Folha de 

rosto. Caso o estudo não tenha contato com recursos institucionais 

e/ou privados, os autores devem informar que o estudo não contou 
com financiamento. 

Os Agradecimentos devem ter 460 caracteres com espaço no 
máximo. 

Resumo e Abstract 

Os resumos devem ter 1600 caracteres com espaço no máximo, e 

devem ser apresentados na a forma estruturada, contemplando as 

seções: Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão. 
As mesmas regras aplicam-se ao abstract. 

Os autores deverão apresentar no mínimo 3 e no máximo 6 

palavras-chave, bem como as respectivas Keywords, que 
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considerem como descritores do conteúdo de seus trabalhos, no 

idioma em que o artigo foi apresentado e em inglês. Esses 

descritores devem estar padronizados conforme os DeCS 
(http://decs.bvs.br/). 

Ilustrações 

As tabelas e figuras (gráficos e desenhos) deverão ser inseridas no 

final do manuscrito, não sendo permitido o envio em páginas 

separadas. Devem ser suficientemente claras para permitir sua 

reprodução de forma reduzida, quando necessário. Fornecer títulos 

em português e inglês, inseridos fora das ilustrações (não é 

necessário o corpo da tabela e gráficos em inglês). Deve haver 

quebra de página entre cada uma delas, respeitando o número 

máximo de 5 páginas dedicadas a Tabelas, Gráficos e Figuras. 

Apresentá-las após as Referências, no final do manuscrito (em 

arquivo único). 

As ilustrações podem no máximo ter 15 cm de largura e devem ser 

apresentadas dentro da margem solicitada (configuração nomeada 

pelo Word como “Normal”). Não serão aceitas ilustrações com recuo 
fora da margem estabelecida. 

Imagens 

 Fornecer as fotos em alta resolução; 

 Fornecer os gráficos em formato editável (preferencialmente 
PDF). 

Tabelas, Equações, Quadros e Fluxogramas 

 Sempre enviar em arquivo editável (Word ou Excel), nunca 

em imagem; 

 Não formatar tabelas usando o TAB; utilizar a ferramenta de 

tabelas do programa; 

 Nas tabelas, separar as colunas em outras células (da nova 
coluna); não usar espaços para as divisões. 

Abreviaturas 

Quando citadas pela primeira vez, devem acompanhar o termo por 

extenso. Não devem ser utilizadas abreviaturas no título e no 
resumo. 

Referências 

Devem ser numeradas de consecutiva, de acordo com a primeira 

menção no texto, utilizando algarismos arábicos. A listagem final 

deve seguir a ordem numérica do texto, ignorando a ordem 

alfabética de autores. Não devem ser abreviados títulos de livros, 

editoras ou outros. Os títulos de periódicos seguirão as abreviaturas 

do Index Medicus/Medline. Devem constar os nomes dos 6 primeiros 

autores, seguidos da expressão et al. quando ultrapassarem esse 

número. Comunicações pessoais, trabalhos inéditos ou em 

andamento poderão ser citados quando absolutamente necessários, 

mas não devem ser incluídos na lista de referências, sendo 

apresentados somente no corpo do texto ou em nota de rodapé. 

Quando um artigo estiver em vias de publicação, deverá ser 

indicado: título do periódico, ano e outros dados disponíveis, 
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seguidos da expressão, entre parênteses “no prelo”. As publicações 

não convencionais, de difícil acesso, podem ser citadas desde que os 

autores indiquem ao leitor onde localizá-las. A exatidão das 
referências é de responsabilidade dos autores. 

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS 

Artigo de periódico 

Szklo M. Estrogen replacement therapy and cognitive functioning in 

the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Am J 

Epidemiol 1996; 144: 1048-57. 

Livros e outras monografias 

Lilienfeld DE, Stolley PD. Foundations of epidemiology. New York: 
Oxford University Press; 1994. 

Capítulo de livro 

Laurenti R. Medida das doenças. In: Forattini OP. Ecologia, 

epidemiologia e sociedade. São Paulo: Artes Médicas; 1992. p. 369-
98. 

Tese e Dissertação 

Bertolozzi MR. Pacientes com tuberculose pulmonar no Município de 

Taboão da Serra: perfil e representações sobre a assistência 

prestada nas unidades básicas de saúde [dissertação de mestrado]. 
São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da USP; 1991. 

Trabalho de congresso ou similar (publicado) 

Mendes Gonçalves RB. Contribuição à discussão sobre as relações 

entre teoria, objeto e método em epidemiologia. In: Anais do 1º 

Congresso Brasileiro de Epidemiologia; 1990 set 2-6; Campinas 
(Br). Rio de Janeiro: ABRASCO; 1990. p. 347-61. 

Relatório da OMS 

World Health Organization. Expert Committee on Drug Dependence. 

29th Report. Geneva; 1995. (WHO - Technical Report Series, 856). 

Documentos eletrônicos 

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics. [computer 
program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computorized Systems; 1993. 

OBSERVAÇÃO 

A Revista Brasileira de Epidemiologia adota as normas do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (estilo Vancouver), 

publicadas no New England Journal of Medicine, 1997; 336: 309, e 

na Revista Panamericana de Salud Publica, 1998; 3: 188-96 

(http://www.icmje.org/urm_main.html). 

 
 
 
 




