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RESUMO 

Objetivo. Analisar o perfil sociodemográfico e gestacional dos nascidos vivos em Maceió 

no período de 2006 a 2016. Método. Pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com 

abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre os 

Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde. Os resultados foram tabulados e, por meio do 

método qui-quadrado de tendência, testou-se a significância estatística para os próximos 

anos. Resultados. Observou-se tendência de redução nas variáveis: escolaridade < 4 anos, 

mães não casadas e Apgar ≤ 7 no 5’. As com tendência aumento, foram: pré-termo, 

cesariana e gravidez múltipla. Para as variáveis: mães > 35 anos, consultas pré-natais < 

4, mães < 20 anos e baixo peso, não houve significância estatística para se estabelecer 

tendência. Conclusão. Enquanto o comportamento de algumas variáveis se mostrou 

favorável à diminuição do risco de morbimortalidade materno-fetal, outros alertam para 

uma possível ineficiência das políticas públicas de saúde. 

Palavras-chave: Nascidos Vivos, Escolaridade, Pré-natal, Cesárea, Gravidez Múltipla, 

Apgar.  

 

ABSTRACT 

Objective: Analyze the sociodemographic and gestational profile of live births in Maceió 

from 2006 to 2016. Method. Exploratory and descriptive research with a quantitative 

approach. The data were obtained from Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos 

(SINASC), from the Ministry of Health. The results were tabulated using the chi-square 

tendency methods and then the statistical significance has been tested for the coming 

years. Results. There was observed a reduction tendency at the variables: schooling < 4 
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years, unmarried mothers and Apgar ≤ 7 in the 5 '. Those variables with increasing ten-

dency were: preterm, cesarean section and multiple pregnancy. There was no statistical 

significance to establish a trend at the variables: mothers > 35 years, prenatal appoint-

ments < 4, mothers < 20 years and low weight. Conclusion. While the behavior of some 

variables was favorable to reducing the risk of maternal-fetal morbidity and mortality, 

others warn of a possible inefficiency of public health policies. 

Key words: Live births, Schooling, Prenatal care, Cesarean section, Multiple pregnancy, 

Apgar. 

 

RESUMEN  

Objetivo. Analizar el perfil sociodemográfico y gestacional de los nacidos vivos en Ma-

ceió en el período de 2006 a 2016. Método. Investigación de carácter exploratorio y des-

criptivo, con abordaje cuantitativo. Los resultados fueron tabulados y, por medio del mé-

todo qui-cuadrado de tendencia, se probó la significancia estadística para los próximos 

años. Resultados. Se observó tendencia de reducción en las variables: escolaridad <4 

años, madres no casadas y Apgar ≤ 7 no 5 '. Las con tendencia aumento, fueron: pre-

término, cesárea y embarazo múltiple. Para las variables: madres> 35 años, consultas pre-

natales <4, madres <20 años y bajo peso, no hubo significancia estadística para estable-

cerse tendencia. Conclusión. Mientras que el comportamiento de algunas variables se 

mostró favorable a la disminución del riesgo de morbimortalidad materno-fetal, otros ad-

vierte para una posible ineficiencia de las políticas públicas de salud. 

Palabras clave: Nacidos Vivos, Escolaridad, Prenatal, Cesárea, Embarazo Múltiple, 

Apgar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Sabe-se que a mortalidade infantil tem tido importantes avanços em seus estudos, 

em virtude da melhoria da qualidade das informações. A identificação da existência de 

desigualdades regionais na distribuição dos óbitos infantis e nos fatores de risco são 

instrumentos que permitem revelar as dificuldades e as potencialidades dos sistemas de 

informações, levando à reflexão sobre a necessidade de utilização dos dados disponíveis 

para elaborar e retratar o que tem acontecido com os indicadores de saúde nos últimos 

anos, assim como tentar projetar o que acontecerá na posteridade. 

 No estado de Alagoas, a taxa de mortalidade infantil caiu de 41,1 para 21,5 óbitos 

para cada mil nascidos vivos do ano de 2007 para 2008. Em 2009 caiu para 20,05 óbitos 

a cada mil nascidos vivos. Entretanto, a despeito das recentes quedas, Alagoas ainda 

possui uma das maiores taxas de mortalidade infantil do país1. 

No contexto alagoano a capital, Maceió, concentra a maior parte das maternidades 

e leitos disponíveis do estado, tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quanto pela rede 

de atendimento privado. Os atendimentos na capital correspondem às situações de alto 

risco, bem como as de risco habitual1. 

No âmbito das políticas públicas de saúde os dados de estatística vital são 

essenciais para o funcionamento dos serviços prestados à sociedade, possibilitando o 

planejamento, execução e avaliação das atividades prioritárias de saúde pública². 

 No Brasil, com relação a dados de nascimentos vivos, o Registro Civil foi, por 

muitos anos, a única fonte de referência. Entretanto, as informações obtidas por esse meio 

eram precárias e permitiam apenas o conhecimento da frequência e algumas 

características básicas, exigidas pela lei para comprovação dos fatos. Desse modo, 
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faltavam informações importantes à área da saúde que falassem a respeito das condições 

da criança e da mãe na hora do parto e outras relacionadas a própria gravidez³. 

 Na década de 90, o Ministério da Saúde passou a desenvolver um sistema próprio 

para coleta de informações a respeito dos nascidos vivos no Brasil, semelhante ao sistema 

de informações sobre mortalidade (SIM), o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC), padronizando essas informações em nível nacional4, e sob a responsabilidade 

das secretarias municipais e estaduais de saúde5. 

 Os dados do SINASC são provenientes da Declaração de Nascidos Vivos (DN), 

que é um instrumento padronizado em todo o território nacional, que contém campos para 

preenchimento de identificação da mãe e do recém-nascido com variáveis sócio 

demográficas, que são essenciais para a emissão do Registro Civil de Nascimento, além 

de outras informações relativas ao pré-natal, parto e nascimento. Essas informações 

permitem construir o perfil epidemiológico dos nascidos vivos e outros indicadores de 

saúde úteis ao planejamento e à implantação de políticas materno-infantil, identificando 

situações de risco e fornecendo subsídios para a vigilância e para o monitoramento dos 

recém-nascidos3,6,7, permitindo se ter um panorama epidemiológico mais detalhado ao 

nível municipal, estadual e nacional8. 

Para Leavell e Clarck9 os estudos epidemiológicos são extremamente importantes 

para a administração e para o planejamento de ações e serviços de saúde e que as 

organizações ligadas a saúde necessitam dos instrumentos básicos da epidemiologia para 

tomar decisões seguras no que se refere a políticas de assistência à saúde, baseadas em 

evidências epidemiológicas.  
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O SINASC é considerado uma ferramenta de grande importância para estudos 

científicos realizados a partir dos sistemas de informações, pelo baixo custo de estudos 

da base populacional e de abrangência nacional10. 

 Assim o SINASC consiste em uma ferramenta essencial para o conhecimento, 

planejamento e avaliação das ações de saúde materno-infantil, por ser de grande valia na 

caracterização da situação do parto e do nascimento, das mães e seus bebês, permitindo 

acompanhar o perfil deste segmento da população e traçar políticas públicas de saúde  

adequadas e voltadas para grupos específicos11, além de ser um meio de se alcançar a 

equidade, a qualidade e a humanização dos serviços de saúde, como também para um 

melhor controle social  no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)12. 

 Neste contexto, percebe-se a importância dos dados de nascidos vivos e de mor-

talidade para que sejam realizados o planejamento e a avaliação das ações de saúde da 

criança no Sistema Único de Saúde (SUS), pois são usados no cálculo de vários indica-

dores de saúde, entre os quais os coeficientes de mortalidade infantil e materna13. 

 Portanto, é de suma importância a vigilância dos serviços de saúde ao recém-

nascidos, bem como a garantia de assistência pré-natal adequada e de qualidade, além da 

necessária organização da assistência em sistemas hierarquizados e regionalizados de 

forma a garantir acessibilidade à gestante, a fim de detectar, precocemente, eventuais 

doenças maternas e fetais. 

Diante do exposto, esse estudo objetivou analisar o perfil sociodemográfico e 

gestacional dos nascidos vivos em Maceió no período de 2006 a 2016.  
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2. METODOLOGIA 

 Esta pesquisa possui um caráter exploratório e descritivo, pois procura 

proporcionar maior familiaridade com o problema e identificar fatores que contribuem 

para sua ocorrência, e seguirá o método de abordagem quantitativa. 

O estudo foi realizado no município de Maceió-AL, cuja população de estudo foi 

composta pelo universo de nascidos vivos no período de 2006 a 2016, utilizando o banco 

de dados de nascidos vivos obtidos do Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos 

(SINASC), do Sistema Datasus do Ministério da Saúde, que tem como instrumento de 

entrada os dados de Declarações de Nascidos Vivos (DN).  

Foram analisadas variáveis relativas à mãe, ao recém-nascido, ao parto e à 

gestação, que possuem relação com complicações perinatais que implicam maior 

morbimortalidade materna e infantil, obtidas no SINASC. Entre elas: 

• Relativas à Mãe: 

✓ Escolaridade inferior a 4 anos de estudo; 

✓ Pré-natal com menos de 4 consultas; 

✓ Mães menores de 20 anos; 

✓ Mães com idade maior ou igual a 35 anos; 

✓ Mães não casadas 

✓ Partos cesáreos; 

✓ Gravidez múltipla; 

• Relativas ao Nascidos Vivos: 

✓ Apgar menor ou igual a 7 no 5o minuto; 

✓ Pré-termo; 

✓ Baixo peso ao nascer; 
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✓ Anomalias congênitas. 

 Para a análise dos dados foi feita uma distribuição de frequência das variáveis e 

calculados os valores absolutos e relativos das variáveis para cada ano. Para análise das 

variações e das proporções dessas variáveis, utilizou-se o qui-quadrado de tendência, 

calculado no programa Epi-info 6.04d. O nível de significância estatística adotado foi de 

p<0,05. Por fim, os dados foram apresentados e discutidos. 

 

3. RESULTADOS  

 Os dados encontrados neste estudo foram compilados e retratados nas tabelas. A 

Tabela 1 revela os valores absolutos das variáveis relativas às mães dos nascidos vivos 

no período estudado e a Tabela 2 representa seus valores relativos. Já os números 

referentes aos nascidos vivos são mostrados nas Tabelas 3 e 4. Esta mostra os valores 

relativos, enquanto aquela, os valores absolutos das variáveis. 

 

4. DISCUSSÃO 

4.1. Perfil epidemiológico relacionado às mães de nascidos vivos no Munícipio de 

Maceió-AL entre 2006 e 2016 e a tendência das variáveis para o futuro. 

 Observamos que no período de 2006 a 2016, no município de Maceió-AL, houve 

283.449 partos de nascidos vivos.  

Em relação à variável escolaridade menor do que 4 anos observamos que a 

distribuição de nascidos vivos indicou valores de 28.435 mães, o que corresponde a 

10,03% do total, com média anual de 2.585 mães (Tabela 1). 
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Nessa variável, detectou-se um decréscimo de 12,13% (17,27% em 2006 para 

5,14 % em 2016), com tendência significativa de diminuição nos próximos anos pelo qui-

quadrado (Tabela 2).  

Silva et al.13 em estudos relacionados à distribuição dos nascidos vivos, entre os 

anos de 2000 a 2002 no município de Maracanú/CE, em relação ao grau de instrução da 

mãe, indicaram que 58,1% dos nascimentos pertenciam à categoria de 1 a 7 anos de estudo 

e que 6,2% dos nascimentos tinham mães com nenhum nível de instrução. Além disso, 

observaram que houve uma tendência de diminuição dos valores do risco à medida que o 

grau de escolaridade materna - em anos de estudo - aumentava, percebendo-se que o 

coeficiente de mortalidade infantil foi maior entre nascimentos de mãe com nenhuma 

escolaridade em relação às demais categorias. 

Para Morais Neto, Barros14, o risco de morte dos nascidos vivos de mães com 

baixa instrução é 6,3 vezes superior ao de nascidos de mães com nível superior, inferindo 

que escolaridade materna está relacionada com um contexto socioeconômico que 

determina um perfil cultural e comportamental que implicam cuidados precários de saúde, 

agindo como importante determinante das mortes infantis. 

 Quanto à variável “Pré-Natal menor que quatro consultas”, encontramos um 

número absoluto de 31.531 nascidos vivos, correspondendo a 11,13% do total, com média 

anual de 2.866,45 (Tabela 1). Observou-se no período estudado uma redução da ordem 

de 0,82% (11,89% em 2006 para 11,07% em 2016). Esses resultados mostram que o 

número de consultas pré-natais realizadas pelas gestantes permaneceu praticamente 

estável, com leves oscilações, sem tendência significativa de mudança nos próximos anos 

pelo qui-quadrado (Tabela 2). 
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 Os valores encontrados neste estudo estão acima dos citados por Silva et al13 em 

Maracanaú/CE, cujos percentuais foram de 7% de nascimentos cujas mães realizaram 

cerca de 1 a 3 consultas e valores de 1,7% que não realizaram consulta de assistência ao 

pré-natal. 

A frequência às consultas de pré-natal tem sido demonstrada como uma das 

variáveis mais importantes relacionadas à gestação e ao parto na prevenção da morbidade 

e mortalidade infantil e de seus componentes, permitindo a identificação e intervenção 

precoces no sentido de minimizar danos à saúde materno-infantil15. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza um mínimo de 06 consultas 

pré-natais para que se considere uma assistência adequada à gestação de risco habitual. 

Esse número, porém, é pequeno diante de uma gestação de risco, em que as consultas 

devem ser mensais até a vigésima oitava semana, quinzenais entre vinte e oito e trinta e 

seis semanas e a partir daí semanais até o nascimento16. 

Para a variável “mães com idade menor que 20 anos”, foi encontrado o valor 

absoluto de 66.916 nascidos vivos, correspondendo a 23,61% do total, com média anual 

de 6.083,27. Os achados desse estudo se assemelham aos valores encontrados por Silva 

et al (2006)13 que observaram que 24,7% dos nascidos vivos eram de mães com idade 

inferior a 20 anos. Quanto aos valores relativos, observou-se uma estabilização próxima 

de 25% no período avaliado (25,32% em 2006 para 25,29% em 2016, com redução da 

ordem de 0,03%), sem tendência significativa de variação no futuro próximo (Tabela 2). 

Para a variável “mãe com idade igual ou maior que 35 anos” obtivemos valores 

absolutos de 21.993 nascidos vivos, o que corresponde a 7,76% do total, tendo sido 

detectada média anual de 1.999,36 (Tabela 1). Dados semelhante foram encontrados por 

Silva et al13, que observaram valores de 7,3% de mães que tinham idade de 35 anos ou 
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mais. Nesse estudo, eles observaram que os nascidos vivos de mães com idade superior a 

35 anos apresentaram risco de morte 2,3 vezes superior àqueles de mães entre 20 e 34 

anos de idade. Quanto aos valores relativos desta variável observou-se um aumento da 

ordem de 2,73% (7,18 em 2006 para 9,91% em 2016), porém sem significância para se 

estabelecer uma tendência (Tabela 2). 

A idade da mãe é relatada como importante fator de risco ao baixo peso ao nascer 

e à mortalidade infantil (neonatal e pós-neonatal) entre os nascidos vivos de mães com 

idades consideradas extremas, ou seja, com idade inferior a 20 anos e naquelas de 35 anos 

e mais17, por ocorrência maior de patologias perinatais, maior possibilidade de 

imaturidade, aumento da probabilidade de baixo peso ao nascer e parto prematuro15, além 

do aumento das chances de óbito entre mães com idades extremas. 

Com relação à variável “mães não casadas” encontramos valor absoluto de 

91.079, correspondendo a 32,13% dos nascidos vivos, tendo sido observado uma média 

anual de 8.643,54 (Tabela 1). Os valores relativos desta variável revelam uma redução da 

ordem de 33,35% (71,53% em 2006 para 38,18% em 2016), com tendência de diminuição 

ao longo do tempo pelo qui-quadrado (Tabela 2).  

A variável “cesariana” apresentou valores absolutos de 164.375, o que 

corresponde a 57,99% dos nascidos vivos, tendo sido detectado média anual de 14.943,18 

(Tabela 1). Em valores relativos, houve aumento da ordem de 11,65% (49,41% em 2006 

para 61,06% em 2016), com tendência de aumento pelo qui-quadrado (Tabela 2). Nota-

se, no entanto, que a partir de 2013 os números ensaiam uma leve redução, sendo 

necessária nova avaliação nos anos subsequentes para determinar uma possível inversão 

da tendência. 
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No município de Maracanú/CE, entre 2000 e 2002, observaram que houve 

predominância de parto vaginal (64,7% do total de nascidos vivos) e a proporção de 

cesáreas foi de 35,3% e que o parto vaginal não esteve associado com a mortalidade 

infantil13. Porém, Morais Neto e Barros14, relatam resultados diferentes em Goiânia, 

ressaltando o efeito protetor do parto cesariana e a sua maior ocorrência em hospitais 

privados, cuja população de melhor nível socioeconômico detém outras formas 

importantes e determinantes de sobrevivência infantil. 

No que tange à variável “gravidez múltipla”, houve 5.628 nascidos vivos de 

gravidezes múltiplas, que corresponde a 1,98% do total, com média anual de 511,64 

(Tabela 1). Quanto aos valores relativos, o aumento foi da ordem de 0,28% (2,17% em 

2006 para 2,45% em 2016), com tendência de aumento nos próximos anos (Tabela 2). 

Silva et al13 relataram valores de 98,5% de gestações únicas e 1,5% referentes a 

gestações múltiplas, das quais 0,1% foram de gestações triplas. Quanto ao risco de morte 

infantil, os autores relataram que os nascidos vivos de gravidez múltipla apresentaram 

risco de morte 4,63 vezes maiores, antes de completar um ano de vida, quando 

comparados aos nascidos vivos de gravidez única. 

 

4.2. Perfil epidemiológico relacionado aos nascidos vivos no Munícipio de 

Maceió- AL entre 2006 a 2016 e a tendência das variáveis para o futuro. 

 O índice de Apgar reflete as condições de vitalidade do recém-nascido e tem sido 

uma variável bastante estudada por pesquisadores e descrita como de forte associação 

com a mortalidade infantil. O escore de Apgar no primeiro minuto de vida possui menor 

possibilidade teórica de indicar risco de morte do que o índice no quinto minuto18. 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores absolutos das variáveis relacionadas 
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aos Nascidos Vivos, no Município de Maceió, no período de 2006 a 2016. 

Quanto à variável “Apgar menor ou igual a sete no quinto minuto” (Apgar ≤7 no 

5º minuto) foi observado valor absoluto de 6.401 nascidos vivos, correspondendo a 2,26% 

do total, cuja média anual foi de 581,91. Esses valores representam quase o dobro dos 

achados de Silva et al13, os quais citam percentuais de 1,4% para essa variável. 

Com relação aos valores relativos dessa variável, detectou-se um decréscimo de 

3,48% (4,92% em 2006 para 1,44% em 2016)), com tendência de redução pelo qui-

quadrado (Tabela 4). 

Foram identificadas associações significativas entre mortalidade infantil para os 

nascidos vivos com índice de Apgar inferior a 7 no primeiro e quinto minuto de vida no 

município Maracanaú-CE e em Recife-PE, apresentando forte associação com a morte 

antes de completar o primeiro ano de vida, indicando serem variáveis fortemente 

preditoras da mortalidade infantil13,19. 

Referente à variável “pré-termo”, houve 26.363 nascidos vivos, o que corresponde 

a 9,30% do total, com média anual de 2.396,64. Esses valores são superiores ao dobro 

daqueles encontrados por Silva et al (2006)13 em Maracanaú/CE, nos anos de 2000 a 

2002, quando revelaram que 4,2% dos nascidos vivos foram de nascimentos pré-termo e 

que houve uma associação estatisticamente significativa entre mortalidade infantil e 

nascidos vivos prematuros, os quais apresentaram risco de morte 2,7 vezes maior do que 

o dos nascidos vivos de termo. 

Já nos valores relativos dessa variável, nota-se um aumento de 4,32% (7,81% em 

2006 para 12,13% em 2016), com tendência de aumento para o futuro pelo qui-quadrado 

(Tabela 4). 

Almeida, Morais Neto e Barros14 explicam que a prematuridade consiste em fator 



14 
 

importante da mortalidade perinatal e neonatal precoce em virtude da ruptura prematura 

das membranas, do trabalho de parto prematuro e a interrupção precoce da gestação, 

relacionados com a hipertensão arterial sistêmica ou sangramentos vaginais. 

Oliveira e Mendes15 em estudo sobre avaliação de tendências de mortalidade 

infantil no Brasil citam o parto prematuro como uma das explicações para o aumento de 

óbito entre mães com idades extremas. 

Quanto à variável “baixo peso”, obtivemos valor absoluto de 24.130 nascidos 

vivos, correspondendo a 8,51% do total, com média anual de 2.193,64 crianças nascidas 

com baixo peso. 

Já os valores relativos dessa variável, detectou-se uma redução de apenas 0,82% 

(9,59% em 2006 para 8,77% em 2016), sem significância estatística para inferir tendência 

pelo qui-quadrado (Tabela 4). 

Silva et al13, observaram incidência de 7,4% de recém-nascidos com baixo peso 

ao nascer menor do que 2.500g e de 0,9% com baixo peso ao nascer menor do que 1.500g, 

no Município de Maracanaú/CE. Esses mesmos autores ainda encontraram associações 

entre mortalidade infantil e nascidos vivos com baixo peso ao nascer menor do que 

2.500g, com risco de morte 3 vezes maior antes de completar o primeiro ano de vida, 

quando comparados aos nascidos vivos com peso igual ou superior a 2.500g, compondo 

uma variável fortemente preditora da mortalidade infantil. 

Para a variável “anomalias congênitas”, observamos 2.424 nascidos vivos com 

essa condição, correspondendo a 0,85% do total, com média anual de 220,36. 

Esses valores são considerados baixos (menos que 1%), uma vez que, estima-se 

que as anomalias congênitas estão presentes em 2 a 3% dos nascidos vivos, podendo 

chegar a 5% caso diagnosticadas mais tardiamente, como as anomalias cardíacas, renais 
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e pulmonares20. 

Para os valores relativos, tivemos um leve aumento de 0,87% (0,61% em 2006 

para 1,48% em 2016), não havendo tendência de aumento, por insignificância estatística 

no comportamento dos valores (Tabela 4). 

Silva et al21, em estudos sobre o perfil de anomalias congênitas em nascidos vivos 

no município de Tangará da Serra – MT, no período de 2006 a 2016, observaram que em 

cada 1000 nascidos vivos, 4,9 foram registradas com anomalias congênitas e que houve 

incremento de 80,7% no registro dessas anomalias em 2016. Isso representa 10,3/1.000 

nascidos vivos, incluídos cinco casos de microcefalia. A prevalência de anomalias 

congênitas foi maior entre crianças de mulheres maiores de 35 anos de idade, prematuras, 

e com baixo peso ao nascer. Trata-se de um efeito esperado, pois a idade materna é o 

principal fator de risco para anomalias cromossômicas e que o peso inferior a 2.500g e 

prematuridade também foram fatores associados às anomalias congênitas21. 

Os autores concluíam, ainda, que houve baixa prevalência de anomalias 

congênitas, possivelmente relacionada ao sub-registro no nascimento; e que o aumento 

observado em 2016 pode estar relacionado à epidemia de Zika como causa de 

microcefalia21, o que pode justificar o aumento também observado nos casos de anomalias 

congênitas em Maceió, no período de 2006 a 2016. 

Diante desses dados, inferimos que no período estudado houve diminuição do 

número de gestantes com baixa escolaridade e não casadas, com tendência de diminuição 

nos anos subsequentes. Em relação aos nascidos vivos, nota-se redução da hipóxia 

neonatal, por conta dos resultados da variável “apgar < 7 no 5º minuto”, com tendência 

de continuar diminuindo. Esses resultados são considerados positivos em relação aos 

desfechos gestacionais. 
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Na contramão dessa avaliação constata-se aumento da prematuridade, das 

cesarianas, da prematuridade e das gravidezes múltiplas, com tendência de aumento 

dessas variáveis ao longo do tempo. Além disso, notou-se nas variáveis: “mães > 35 

anos”, “consultas pré-natais < 4”, “mães < 20 anos” e “baixo peso” resultados sem 

significância estatística para estabelecer tendência de alta ou de baixa. 

Nesse sentido, admite-se que ao longo do período selecionado, enquanto o 

comportamento de algumas variáveis se mostrou favorável à diminuição do risco de 

morbimortalidade materno-fetal, outros alertam para uma possível carência de efetividade 

das políticas de saúde.  

Ademais, ressalta-se que este estudo teve caráter meramente descritivo, portanto, 

sem apresentar correlação entre as variáveis, servindo de subsídio para a sugestão de 

hipóteses a serem testadas em trabalhos futuros. 
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TABELAS 

 

Tabela 1: Valores absolutos de variáveis relacionadas à mãe obtidos de Declarações de Nascidos Vivos (DN) do 

SINASC no município de Maceió/AL no período de 2006 a 20016. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N= 

22111 

N= 

22400 

N= 

23928 

N= 

23963 

N= 

25078 

N= 

25457 

N= 

24720 

N= 

24977 

N= 

23063 

N= 

23730 

N= 

21911 
 n n n n n n n n n n n 

Escolaridade 

< 4 anos 
3820 3585 3427 3195 3082 2724 2052 1838 1388 1196 1128 

Consultas 

pré-natais < 

4 

2630 2654 2577 2626 3025 3562 3207 3267 2601 2955 2427 

Mães < 20 

anos 
5600 5810 5937 5723 6181 6462 6618 6795 6104 6144 5542 

Mães ≥ 35 

anos 
1588 1621 1829 1905 1994 2006 2174 2213 2163 2328 2172 

Mães não ca-

sadas 
15817 16013 17435 17437 17322 13285 11865 10038 8452 8510 8366 

Cesariana 10926 11690 13595 15437 17463 18103 17472 17431 14579 14302 13380 

Gravidez 

múltipla 
481 488 545 525 590 479 467 541 473 501 538 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Tabela 2: Valores relativos de variáveis relacionadas à mãe obtidos de Declarações de Nascidos Vivos (DN) do SI-

NASC no município de Maceió/AL no período de 2006 a 20016. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
X2 de 

Tendên-

cia 

N= 

22111 

N= 

22400 

N= 

23928 

N= 

23963 

N= 

25078 

N= 

25457 

N= 

24720 

N= 

24977 

N= 

23063 

N= 

23730 

N= 

21911 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Escolari-

dade < 4 

anos 

17,27 16 14,32 13,33 12,28 10,7 8,3 7,35 6,01 5,04 5,14 p=0,001 

Consul-

tas pré-

natais < 

4 

11,89 11,84 10,76 10,95 12,06 13,99 12,97 13,08 11,27 12,45 11,07 p=0,88 

Mães < 

20 anos 
25,32 25,93 24,81 23,88 24,64 25,38 26,77 27,2 26,46 25,89 25,29 p=0,77 

Mães ≥ 

35 anos 
7,18 7,23 7,64 7,94 7,95 7,87 8,79 8,86 9,37 9,81 9,91 p=0,27 

Mães 

não ca-

sadas 

71,53 71,48 72,86 72,76 69,07 52,18 47,99 40,18 36,64 35,86 38,18 p=0, 001 

Cesari-

ana 
49,41 52,18 56,81 64,42 69,63 71,11 70,67 69,78 63,21 60,26 61,06 p=0,01 

Gravidez 

múltipla 
2,17 2,17 2,27 2,19 2,35 1,88 1,88 2,16 2,05 2,11 2,45 p=0,001 

Fonte: O autor, 2019. 
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Tabela 3: Valores absolutos de variáveis relacionadas aos Nascidos Vivos obtidos de Declarações de Nascidos Vi-

vos (DN) do SINASC no município de Maceió/AL no período de 2006 a 20016. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

N= 

22111 

N= 

22400 

N= 

23928 

N= 

23963 

N= 

25078 

N= 

25457 

N= 

24720 

N= 

24977 

N= 

23063 

N= 

23730 

N= 

2191

1 

 N n n n n n n n n n N 

Apgar  ≤7 

no 5' 
1090 1108 744 492 491 486 457 422 407 344 360 

Pré-termo 1727 1676 1744 1529 1899 3437 3370 3246 2543 2534 2658 

Baixo peso 2121 2245 2326 2271 2385 2273 2162 2280 2038 2107 1922 

Anomalias 

Congênitas 
136 173 208 217 263 253 226 220 177 227 324 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Tabela 4: Valores relativos de variáveis relacionadas aos Nascidos Vivos obtidos de Declarações de Nascidos Vi-

vos (DN) do SINASC no município de Maceió/AL no período de 2006 a 20016. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

X2 de 

Tendên-

cia 

N= 

22111 

N= 

22400 

N= 

23928 

N= 

23963 

N= 

25078 

N= 

25457 

N= 

24720 

N= 

24977 

N= 

23063 

N= 

23730 

N= 

21911 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)  

Apgar  ≤7 

no 5' 
4,92 4,94 3,1 2,05 1,95 1,9 1,84 1,68 1,76 1,44 1,64 p=0,03 

Pré-termo 7,81 7,48 7,28 6,38 7,54 13,5 13,63 12,99 11,02 10,67 12,13 p=0,03 

Baixo peso 9,59 10,02 9,72 9,47 9,51 8,92 8,74 9,12 8,83 8,87 8,77 p=0,67 

Anomalias 

congênitas 
0,61 0,77 0,86 0,9 1,05 0,99 0,91 0,88 0,77 0,96 1,47 p=0,64 

Fonte: O autor, 2019. 


