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RESUMO 

 

O período neonatal, que compreende os primeiros 27 dias pós-parto, é uma fase considerada 

de vulnerabilidade à saúde infantil, fazendo-se necessário uma maior vigilância pelo 

profissional de saúde através de ações que valorizam o binômio mãe/filho e o atendimento 

integral ao recém-nascido. Para tanto, esse trabalho objetivou avaliar as ações de atenção, ao 

neonato a partir das estratégias preconizadas pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um estudo 

de corte transversal realizado a partir do banco de dados da pesquisa nacional de base 

populacional intitulada “Chamada Neonatal: avaliação da atenção ao pré-natal e aos menores 

de um ano nas regiões Norte e Nordeste”. Utilizou-se como unidade amostral as mães e as 

crianças menores de 1 ano que compareceram a campanha de vacinação do dia 12 de junho de 

2010 nos nove municípios potiguares prioritários para o Pacto de Redução da Mortalidade 

Infantil e Neonatal. Para compor as variáveis de estudo foram selecionadas as questões/ações 

referentes ao período neonatal e aos fatores sociodemográficos, seguidas de uma análise 

descritiva e inferencial. Obteve-se uma amostra de 837 pares mãe/filho, sendo 57,6% na 

capital e 42,4% no conjunto dos interiores, que foi ponderada para representar os municípios 

do Estado. Predominaram as mães com idade entre 20-29 anos, ensino médio completo, não 

beneficiário de programa de transferência de renda; e crianças do sexo masculino (51,2%). A 

freqüência das ações de âmbito hospitalar variou de 35% a 96% e as realizadas na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) de 57% a 91,2%.  A maioria das ações teve associação com os 

hospitais de natureza pública e com a capital do estado (p<0,05). Os resultados para a maioria 

das ações estão abaixo do preconizado nos programas e políticas de atenção à criança, e 

revelam as iniqüidades regionais em saúde e a necessidade de envolvimento dos serviços e 

dos profissionais na busca da integralidade do cuidado para possibilitarem melhor assistência 

através de práticas humanizadas nesse período de maior vulnerabilidade. 

 
Palavras-chave: Recém-Nascido, Serviços de Saúde, Saúde da Criança. 
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ABSTRACT 
 
 

The neonatal period, which includes the first 27 days postpartum, is a vulnerability phase in 

child health, making it necessary for a greater monitoring by health professional through 

actions that add value to the binomial mother/child and comprehensive care to the newborn. 

To this end, this study aimed to evaluate the care actions the neonato from the strategies 

recommended by the Ministry of Health. This is a cross-sectional study carried out from the 

database of the national survey of population base entitled "Call Neonatal: evaluation of 

prenatal care and to children younger than one year old in the North and Northeast regions". It 

used as the sample unit the mothers and children younger than 1-year-old, costal residents of 

Rio Grande do Norte, Natal, Brazil, who attended the vaccination campaign on June 12, 2010 

in nine municipality’s priority for the Pact to Reduce Infant and Neonatal Mortality. To 

compose the study variables were selected issues/actions regarding the neonatal period and 

socio-demographic factors, followed by a descriptive and inferential analysis. A sample of 

837 mother/child pairs was obtained, being 57.6% in capital and 42.4% in the whole from the 

interiors, which was weighted to represent the municipalities of the State. It was predominated 

by mothers aged between 20-29 years, complete high school, not entitled to income transfer 

program and male children (51.2%). The frequency of the actions of the hospital ranged from 

35% to 96% and those performed at the Basic Health Unit (BHU) from 57% to 91.2%.  Most 

actions had an association with hospitals and public nature of the state capital (p<0.05). The 

results for most of the actions are recommended in the care programs and policies for 

children, and reveal the regional inequities in health and the need for the involvement of 

services and professionals in search of comprehensive care for enabling better care through 

humanized practices during this increased vulnerability period. 

 

Key words: Newborn, Health Services, Child Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O período neonatal, que compreende os primeiros 27 dias pós-parto, é uma fase 

considerada de vulnerabilidade à saúde infantil por riscos biológicos, ambientais, sociais e 

culturais, requerendo cuidados adequados, uma maior vigilância e acompanhametno por parte 

do profissional de saúde, afim de garantir um melhor crescimento e desenvolvimento da 

criança. Esse período é também responsável por 60% a 70% dos óbitos infantis nas últimas 

décadas, ocorrendo principalmente até o 60 dia de vida, sendo o principal indicador de 

qualidade da atenção ao recém-nascido (BRASIL, 2011a). 

Historicamente, devido a esse perfil de vulnerabilidade, a assistência materno-infantil 

tem se destacado nas polítcas, pactos e programas governamentais. Através de ações voltadas 

para a promoção da saúde, crescimento e desenvolvimento, o acompanhamento neonatal é 

sustentado pelos princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS) e fortalecidos  com o 

compromisso que o Brasil firmou com a Organização Mundial de Saúde (OMS) de reduzir em  

2/3 o número de óbitos infantis até  2015 (BRASIL, 2011a).  

No Brasil e no Rio Grande do Norte, as taxas de mortalidade infantil e neonatal 

reduziram substancialmente atingindo a meta firmada no pacto já em 2011 com uma taxa de 

13 mortes/1000 nascidos vivos, equanto a do período neonatal precoce e tardio foram 

respectivamente de 7 e 2/1000 nascidos vivos (BRASIL, 2013), o que é preocupante quando 

comparado aos países mais desenvolvidos, onde a taxa é de duas a seis vezes menor 

(UNICEF, 2013). 

Essa situação continua relacionada à condição de vida e ao desenvolvimento social e 

econômico de uma região, como por exemplo: melhores condições de saneamento básico e 

alimentação, educação das mães e redução da taxa de fecundidade. Dentre os fatores 

relacionados à condição de vida e saúde do recém-nascido e da criança, estão a assitência pré-

natal, partos cesáreas, prematuridade, baixo peso ao nascer, assistência hospitalar, atenção ao 

recém-nascido no período neonatal, nível de escolaridade e nutrição da mãe (BRASIL, 2009a; 

FRANÇA; LANSKY, 2008; BRASIL, 2004a). 

Atualmente, as políticas públicas de atenção à saúde da criança tem como objetivo a 

proteção, promoção e prevenção da mortalidade infantil e neonatal pautada na integralidade 

do cuidado, com participação ativa firmada no Pacto pela Saúde das três esferas do governo: 

federal, estadual e municipal, na busca da equidade social (BRASIL, 2007B). São 

preconizados ao neonato e a mãe, através de programas, projetos, pactos e ações, atenção 
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qualificada ao pré-natal, parto e puerpério com promoção do contato mãe bebê imediato; 

alojamento conjunto; identificação do recém-nascido de risco; primeira semana de saúde 

integral para mãe e recém-nascido com a realização de visita domiciliar e triagem neonatal; 

incentivo ao aleitamento materno; acompanhamento do crescimento, desenvolvimento; 

imunização; aumento do número de leitos neonatais; melhora na estrutura física dos serviços; 

acesso e transporte; capacitação profissional (BRASIL, 2004a; 2007a). 

Mas o preocupante é que muitas dessas ações não estão sendo desenvolvidas em sua 

totalidade, conforme o que é apresentado na pouca literatura existente. Destacam-se o 

primeiro contato do neonato com a mãe para o fortalecimento do vínculo e primeira mamada, 

os registros da condição de nascimento no Cartão de Saúde da Criança e as orientações 

necessárias para a continuidade do cuidado na atenção primária em saúde, o que pode 

comprometer a qualidade de vida do neonato (BELO et al, 2014; GOULART et al, 2008). 

A avaliação dos serviços de saúde, que deve ser sistemática e contínua, torna-se 

importante para identificar e modificar a situação existente, além de promover um 

planejamento adequado priorizando os principais problemas e as ações necessárias para 

melhorar a assistência e a qualidade de vida da criança (BRASIL, 2007c). 

Nesse contexto, considerando a importância da efetivação do cuidado integral para 

redução da morbimortalidade infantil e neonatal, e em meio às contradições de programas, 

serviços ofertados e a qualidade dos mesmos, assim como a escassês de estudos nessa área e a 

importância da avaliação em saúde para garantia de uma melhor assistência, a presente 

pesquisa busca avaliar as ações de atenção à criança no período neonatal a partir das 

estratégias preconizadas pelo Ministério da Saúde, utilizando o banco de dados da pesquisa 

intitulada Chamada Neonatal, realizada pelo MS em 2010, nas cidades prioritárias do Rio 

Grande do Norte para o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal no Nordeste e 

Amazônia Legal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O PERÍODO NEONATAL 

  

O período denominado neonatal, que é extremamente importante na vida da criança e 

do ser humano, de grandes flutuações e extrema vulnerabilidade por riscos biológicos, 

ambientais, sociais, culturais e de adaptações fisiológicas para essa nova fase da vida 

(BRASIL, 2009; RICCI, 2013). 

Para o Ministério da Saúde, as principais condições de risco para os recém-nascidos 

são o baixo peso (menores que 2500g), prematuridade (menores de 37 semanas), Apgar no 5º 

minuto menor que 7, internamento, quando a mãe possui menos de 8 anos de escolaridade e 

quando é menor que 18 anos. O período neonatal também se configura como o principal risco 

para mortalidade infantil (BRASIL, 2011a). 

Portanto, atenção e cuidados especiais podem ser decisivos para o futuro de vida da 

criança, pois esses fatores influenciam positivamente ou negativamente no padrão de 

crescimento da massa e tamanho do corpo, o desenvolvimento e maturação de diferentes 

órgãos e sistemas. Nos países em que há condições desfavoráveis, as crianças tendem a 

evoluir para desnutrição e infecções de repetições (MONTEIRO, 2000), o que torna 

importante, a nível de serviço de saúde, conhecer esses determinantes para uma melhor 

avaliação e acompanhamento. 

A literatura ainda aborda outros fatores que também estão bem definidos e 

diretamente relacionados às condições biológicas e sociais no período gestacional da mulher, 

como as condições de vida e saúde e a qualidade da assistência prestada durante esta fase e no 

período de parto e pós-parto. E quanto ao recém-nascido, a má formação, asfixia, hipoxia, 

infecção, e os cuidados prestados pelos serviços de saúde. (FRANÇA; LANSKY, 2008). 

A maioria dos óbitos infantis têm ocorrido no período neonatal precoce e tardio. A 

permanência das altas taxas (nº de óbitos em crianças menores de 1 ano por cada mil nascidos 

vivos), apesar da redução nos últimos anos, configura-se como um grave problema de saúde 

pública, atingindo desigualmente as regiões brasileiras. Soares e Menezes (2010) ao 

analisarem a mortalidade neonatal precoce no estado da Bahia, no período de 2000 a 2005, 

encontraram associação estatística com os seguintes fatores: baixa escolaridade e idade 

gestacional até 36 semanas, realização de menos de seis consultas de pré-natal, gestação 

múltipla, parto vaginal e baixo peso ao nascer do recém-nascido. 
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Kassar et al (2013), identificaram como alguns dos fatores determinantes, as mães 

com história de filhos que morreram no primeiro ano de vida, residentes em moradias com 

menor número de moradores e com ausência de filhos menores de 5 anos, internamento 

durante a gestação, pré-natal inadequado,  recém-nascidos com baixo peso e internados em 

UTI. 

Tragante, Ceccon e Falcão (2010), ao avaliarem o desenvolvimento dos cuidados 

neonatais ao longo do tempo, destacam como fatores causais da mortalidade perinatal o nível 

de escolaridade da mãe, a qualidade da atenção no pré-natal, no parto e na assistência ao 

recém-nascido.  

No Brasil e no estado do Rio Grande do Norte (RN), como demonstrado nas figuras 

1 e 2, observa-se uma evolução decrescente das taxas de mortalidade infantil e neonatal. Para 

Vidal et al (2004) esses números refletem  a qualidade da atenção e os fatores biológicos; 

assim como  a necessidade de intervenções no pré-natal, parto e nascimento; investimentos 

nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; incorporação de tecnologias simples, eficazes e 

qualificação de profissionais para essa área. Já a redução dessas taxas, citadas pelo mesmo 

autor, está associada às ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, 

mediante o emprego de tecnologias simplificadas, de baixo custo, e de melhoria das condições 

ambientais que são mais susceptíveis nessa idade.  

Para o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2013), 

essa queda também se deve a melhora do padrão de vida da população e políticas nas áreas de 

educação, saneamento básico e saúde, como o programa de saúde materno-infantil e a 

amplianção de serviços médicos-hospitalares. No entanto, impõe como obstáculos as 

condições sociais e econômicas. 

O preocupante é que nas cidades prioritária para o Pacto de Redução da Mortalidade 

Infantil no estado do RN, como visto no Quadro 1, o percentual referente ao período neonatal 

continua alto e crescente quando comparado o ano de 2010 com 2013. Dentre estas, 33% são 

por causas consideradas evitáveis como diarreia e doenças respiratórias. As outras causas 

estão relacionadas ao período perinatal e a má formação congênita (BRASIL, 2014a). Para 

Nascimento et al (2012),  a  assistência prestada à saúde da gestante e ao recém-nascido 

imediatamente após o nascimento na sala de parto e nas unidades neonatais refletem sobre 

essas taxas, assim como os fatores determinantes. 
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Figura 1: Taxa de Mortalidade Infantil e Neonatal no Brasil (Brasil, 2013a). 
 
 

 
 
 
Figura 2: Taxa de Mortalidade Infantil e Neonatal no estado do Rio Grande do  
Norte (Brasil, 2013a). 
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Quadro 1: Distribuição do percentual de mortalidade neonatal nas cidades prioritária do 

Pacto para redução da Mortalidade Infantil no estado Rio Grande do Norte. 

CIDADE ÓBITO NEONATAL EM 
2010 

% 

ÓBITO NEONATAL EM 
2013 

% 
Caicó 69,0 74,0 
Ceará Mirim 81,0 61,0 
Currais Novos 80,0 71,0 
Mossoró 78,0 74,0 
Natal 65,0 65,0 
Pau dos Ferros 75,0 100,0 
São Gonçalo 73,0 80,0 
Parnamirim 67,0 69,0 
Macaíba 74,0 74,0 

Fonte: Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal (BRASIL, 2014a). 

Enquanto a mortalidade infantil e neonatal, assim como a mortalidade de adulto são os  

principais indicadores de situação de saúde da população, Nunes et al (2001), coloca o 

percentual de parto cesáreo, percentual de gestantes que receberam mais de 6 consultas, 

percentual de óbitos por causas má definidas, e o credenciamento de um hospital amigo da 

criança, como indicadores de qualidade da assistência ao recém-nascido. 

Essa estreita relação da mortalidade infantil com a qualidade da assistência no pré-

natal, parto e nascimento, é que faz alertar para a tomada de ações que melhorem o 

atendimento. O Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal determina a necessidade de se 

avaliar a qualidade da assistência prestada à gestante e à criança pelos serviços de saúde 

estimulando os profissionais dessa área a melhor qualificação e aprendizado, e ao registro 

adequado das informações do Prontuário Hospitalar, Cartão da Gestante e Caderneta de Saúde 

da Criança (CSC), identificando e recomendando estratégias para redução da mortalidade 

infantil e fetal, bem como melhorando a divulgação dessas informações (BRASIL, 2009a).
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Para tanto, torna-se importante a vigilância à área da saúde através de políticas 

públicas efetivas e programas que possam contribuir para melhoria da qualidade da 

assistência, assegurando à mulher, à mãe e à criança, o acesso à saúde. E assim, haveria 

possibilidade de minimizar as iniquidades sociais considerando a individualidade a 

universalidade da atenção e as características sociais, econômicas, culturais e demográficas 

para executar tais políticas.  
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2.2 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA  

 

Historicamente, o Brasil tem investido em políticas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde que teve iniciou no período do estado novo, na década de 30 a 40 pelo 

Departamento Nacional da Criança (DNCr)  do Ministério da Educação e Saúde, que tinha 

como foco o Programa Alimentar, Programa Educativo, Programa de Formação de Pessoal e 

Programa de Imunização, com objetivo de melhorar a assistência do binômio mãe/filho e 

reduzir a mortalidade infantil (BRASIL, 2011b).  

Foi instituída a proteção à maternidade, à infância e à adolescência, através do 

Decreto-Lei nº 2.024, de 17 de fevereiro. Esse decreto atribuía ao DNCr: realizar inquéritos e 

estudos; divulgar todas as modalidades de conhecimentos destinados a orientar a opinião 

pública sobre os problemas nessa população; estimular e orientar a organização de 

estabelecimentos estaduais, municipais e particulares; promover a cooperação da União com 

os estados, o Distrito Federal e o Território do Acre, mediante a concessão do auxilio federal 

para a realização de serviços; promover a cooperação da União com as instituições de caráter 

privado, mediante a concessão da subvenção federal destinada à manutenção e ao 

desenvolvimento dos seus serviços de proteção;  fiscalizar, em todo o país, a realização das 

atividades que tenham por objetivo a proteção à maternidade, à infância e à adolescência. 

(BRASIL, 2011b). 

Mas a história da assistência infantil no Rio Grande do Norte, data do início do 

século XX na cidade de Natal. O médico norteriograndense Manuel Varela Santiago 

Sobrinho, defensor da idéia social e humanitária, cria em Natal/RN, no dia 12 de outubro de 

1917, o Instituto de Proteção à Infância do Rio Grande do Norte (IPAI-RN), com a finalidade 

de prestar assistência médico-social gratuita às crianças desamparadas sem distinção de credo 

político, religioso, raça ou cor. No ano de 1936 é fundado o primeiro hospital pediátrico: 

Hospital Infantil Varela Santiago.  E nesse mesmo ano é lançado os primeiros dados de 

mortalidade infantil no país, destacando o Rio Grande do Norte com um dos maiores índices 

(ARRUDA, 2013). 

Oliveira (2010), ao resgatar a história da assistência pediátrica no Rio Grande do 

Norte, faz referência ao médico Varela Santiago e a sua contribuição para o progresso da 

assistência médica pediátrica no estado, em um período em que as políticas públicas de 

atenção à saúde estavam voltadas para a mão de obra produtiva em uma economia capitalista.  

No período em que a saúde pública estava se organizando no Brasil, a Organização 

Mundial de Saúde, em sua constituição de 1948, definiria saúde como sendo “o estado do 
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mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade” , 

denominação esta que foi muito criticada. E o Estado exerce influência e participação no 

cuidado com o indivíduo, centrando-se na promoção à saúde e não somente no modelo 

assistencialista e curativo, fazendo-se necessária medidas que levassem em consideração os 

aspectos sociais e políticos que influenciassem os determinantes sociais de saúde. 

(BADZIAK, MOURA, 2010). 

Na década de 70, em meio ao regime militar e aos movimentos sociais em defesa de 

novas políticas de sáude - através da Reforma Sanitária - quando ainda prevalecia o modelo 

de atenção à saúde médico assistencial privatista e individualizada, foi criado o Programa de 

Saúde Materno-Infantil (PSMI), que tinha por finalidade contribuir para redução da 

morbidade e mortalidade da mulher e da criança. As ações eram voltadas para melhorar a 

saúde desta população, bem como o parto e puerpério, melhorar a qualidade da informação, 

estimular o aleitamento materno, além de garantir suplementação alimentar para a prevenção 

da desnutrição materna e infantil (BRASIL, 2011b). 

Nessa mesma década foi instituído o programa de vigilância epidemiológica e 

imunização. Fica definido as vacinas obrigatórias contra tuberculose, diarreia, difteria, tétano 

e coqueluche para crianças menores de 1 ano, através da lei 6.259  de 1973 e da portaria MS 

n0 452 de 1977, respectivamente (BRASIL, 2011b). 

Aconteceu também a 1a Conferência Internacional sobre os Cuidados de Saúde 

Primários – Declaração Alma-Ata (DAA) – organizado pela OMS e que tinha como objetivo 

combater as desigualdades e alcançar a “Saúde para todos” no Ano 2000, conclamando os 

governos a formular políticas nacionais que incorporassem esses cuidados. A atenção à saúde 

materna foi destacada e foi incluída a consulta de vigilância do crescimento da criança 

(MEIRELLES, 2006). No Brasil, esse tema tornou-se relevante na década seguinte. 

 Na década de 80, em que a taxa de mortalidade infantil é utilizada não apenas como 

um indicador clássico de saúde, mas também como um índice de desenvolvimento social, as 

discussões vigentes defendiam a saúde como direito de cidadania e um sistema único de 

sáude, que foram fortalelidas pela Reforma Sanitária e pactuada na VIII Conferência Nacional 

de Saúde em 1986 com o apoio de entidades, políticos, trabalhadores, intelectuais e estudantes 

(AGUIAR, 2011).  

O PSMI deu lugar ao Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), 

com ações desenvolvidas a partir das necessidades das mulheres; e o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC), com ações de acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento (CD), Incentivo ao Aleitamento Materno e Orientação para o Desmame, 
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Controle das Doenças Diarreicas, Controle das Infecções Respiratórias Agudas e Imunização 

(BRASIL, 2011b). 

Para Figueiredo e Mello (2007), as políticas e programas instituídos nessas duas 

últimas décadas eram verticalizados, geravam dificuldades operacionais e um modelo de 

atenção à saúde que nem sempre correspondia às condições de vida da população. Surge, 

então, o movimento de valorização do ser humano em sua totalidade, denominado de 

humanista. Para Santos (2011), o conceito de saúde deve levar em consideração os direitos 

sociais do cidadão: 

 

[...] que engendra a responsabilidade para com o outro, em suma para a coletividade 
onde vive, mediante obrigações e deveres de participação. E também, a perspectiva 
de uma busca deste cidadão para que possa ter direito a uma vida saudável, através 
da construção de uma qualidade de vida, priorizando a democracia, igualdade, 
respeito ecológico e o desenvolvimento tecnológico, dessa forma, proporcionar 
acesso ao desenvolvimento global do bem estar físico, mental e social, livrando o 
homem de seus males e proporcionando-lhe benefícios, para si e para a construção 
de uma sociedade justa com oportunidades iguais para todos. 

 

O fortalecimento das ações anteriores culminou com um dos grandes marcos de 

mudança nas políticas de sáude no Brasil, que foi a Constituição Federal de 1988, que 

contrapondo o modelo liberal e neoliberal, define o Sistema Único de Saúde (SUS) através 

dos artigo 196-200, afirmando que “A saúde é um direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”. E pelo seu artigo 198, são garantidos os seus princípios básicos de 

Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da população brasileira, através 

de diretrizes como a descentralização, regionalização, hierarquização e participação social 

(BRASIL, 1988). 

A Lei Orgânica n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e regulação das ações e serviços 

de saúde em todo o território nacional (BRASIL, 1990a). 

Enquanto nas décadas anteriores a atenção à criança estava vinculada à mãe, a partir 

de 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que fez fortificar 

as políticas voltadas para o recém-nascido, foi garantido melhor atendimento com proteção e 

cuidados especiais em seu capítulo I, que trata do direito à vida e saúde: 
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[...] é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(BRASIL, 1990b). 

 

Essa nova lei também assegura à mãe o atendimento antes e após o parto.  Entre estas 

políticas, foi publicada a Portaria n°.1016 de 1993 que obriga a implantação do Alojamento 

Conjunto. Este tem como definição: “ [...] sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, 

logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, 

até a alta  hospitalar”, considerando a necessidade de incentivar o aleitamento materno, 

melhorar o vínculo mãe/filho e diminuir o risco de infecção hospitalar. Aproximação esta 

essencial para a construção do cuidado materno. Nesse contexto, o recém-nascido deve ser 

atendido conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), em sua integralidade, 

individualidade e especificidade. (BRASIL, 1993). 

Nesse mesmo período surgiu a Iniciativa de Hospitais Amigos da Criança (IHAC), 

que está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância. Foi idealizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

Organização Mundial de Saúde (OMS) com objetivo de promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno, criando os 10 passos para o sucesso dessa prática. Sendo fortalecido por 

outras ações como a Rede Amamenta Brasil; Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; 

Método Canguru; Monitoramento e Avaliação; além de Educação, Comunicação e 

Mobilização Social. (BRASIL, 2011b). 

O United Nations Children's Fund (UNICEF) em 2001, ao definir prioridades para 

melhorar a qualidade de vida das crianças propõe que para “proteger, cuidar, dar a cada uma o 

melhor possível não é uma tarefa apenas de seus pais, mas também de sua família, das 

pessoas da comunidade onde elas vivem, dos agentes comunitários de saúde, de líderes da 

Pastoral da Criança, de enfermeiros, médicos, educadores, formuladores e gestores de 

políticas públicas, enfim, de muitas pessoas”. 

Em 1994, priorizando a atenção primária em saúde, foi lançado o Programa de Saúde 

da Família (PSF), que mais tarde seria Estratégia Saúde da Família (ESF) uma parceria entre 

o MS e o UNICEF, embasado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade da 

assistência, considerando as condições sócio-econômicas e culturais, enfocando o cuidado 

multiprofissional com serviços de saúde preventivo e curativo na própria comunidade para a 

população mais vulnerável, com maior risco de adoecer e morrer. (BRASIL, 1997).  
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Em 1995 o Brasil adotou o programa de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes 

na Infância (AIDIPI) lançado pela OMS, UNICEF e Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS), visando diminuir a morbimortalidade por doenças diarreicas e doenças respiratórias 

em crianças de 2 meses a 5 anos de idade. (BRASIL, 2002). 

Programas e ações contribuíram para redução da mortalidade infantil no Brasil. Para 

Moreira; Goldani (2010), apesar dessa redução, do aumento das taxas de aleitamento materno 

exclusivo e do acesso às vacinas e ao pré-natal, os investimentos ainda são insuficientes na 

produção de novos conhecimentos na área de saúde da criança, merecendo atenção os 

cuidados ao recém-nascido devido às novas tecnologias, que tem aumentado a sobrevida de 

neonatos pré-termos, com baixo peso, doenças crônicas e malformação congênita. 

Ao longo do século XX percebeu-se mudanças consideráveis nas políticas de atenção 

à criança que levaram em consideração as transições demográficas e epidemiológicas, 

fortalecendo-se atualmente com as considerações dos determinantes sociais na saúde, na 

doença e na intervenção para a prevenção e o cuidado, que passou do enfoque biológico para 

os determinantes no processo saúde-doença, sustentados por 3 pilares: intersetorialidade, 

participação social e evidências científicas (CARVALHO; BUSS, 2008). Evoluiu, portanto, 

do modelo biomédico para um modelo de vigilância e atenção à saúde, com intervenções 

políticas que favorecessem o crescimento e desenvolvimento, com melhor qualidade de vida e 

de saúde para criança. 
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2.3 POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO NEONATO  

 

A chegada do novo milênio é marcada por políticas voltadas para a assistência 

neonatal (AIDIPI neonatal), adaptado pela OMS em vários países da América Latina e Caribe 

(Organizacíon Panamericana de la Salud - OPS, 2009), com foco na atenção materno-infantil 

mais qualificada, buscando contemplar o recém-nascido como sujeito do cuidado, na sua 

integralidade, considerando a sua individualidade e especificidade.  

Esse é um período marcado por inovações institucionais, descentralização, 

participação social, aumento do acesso, consciência do direito à saúde, recursos humanos e 

novas tecnologias em saúde, assim como o estabelecimento dos oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio pela Organização das Nações Unidas (ONU), tendo como uma 

das prioridades a redução da mortalidade infantil e neonatal (COSTA et al, 2010). 

Com o novo conceito de modelo assistencial humanizado, foi criado, através da 

Portaria nº 569 de 1/6/2000, o Programa de Humanização no Pré Natal e Nascimento (PHPN) 

com objetivo de reduzir a mortalidade materna, peri e neonatal, baseado nos preceitos da 

humanização, assistindo os períodos pré natal, parto, puerpério e neonatal em sua 

integralidade, tanto em condição de alto como de baixo risco. Garante que os mesmos tenham 

direito ao acesso – acompanhados de seus familiares – e que sejam atendidos com dignidade e 

de forma segura (BRASIL, 2002). 

As orientações são para que os profissionais de saúde estimulem a gestante ao parto 

natural, pois é mais seguro e saudável. Sabe-se que aproximadamente 50% dos partos no 

Brasil é do tipo cesáreo, o que pode favorecer as complicações neonatal. A OMS estabelece 

que apenas 15% dos partos necessitariam ser operatórios. Então, o estímulo ao parto natural e 

ponderação na indicação do procedimento cirúrgico e uma assistência qualificada no parto 

pode melhorar as condições de nascimento da criança, assim como os cuidados prestados 

imediatamente após o nascimento podem diminuir a morbimortalidade neonatal (UNICEF, 

2011). 

Para Dias e Domingues (2005) a humanização da assistência ao parto deve ser 

voltada às necessidades das mulheres e da família, além do respeito à fisiologia, aos aspectos 

sociais, culturais e que seja oferecido um suporte emocional e fortalecimento dos laços 

afetivos familiares e do vínculo mãe-bebê, respeitando os direitos de cidadania. 

Boareto (2003), ao avaliar a PHPN no município do Rio de Janeiro, identificou 

aumento da cobertura da assistência pré-natal, melhor nível de orientação do aleitamento 
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materno, baixas taxas de práticas prejudiciais, aumento do número de partos realizados por 

enfermeiros e o direito à presença do acompanhante. 

 

Para uma atenção humanizada e qualificada faz-se necessário construir um novo 
olhar sobre o processo saúde/doença, que compreenda a pessoa em sua totalidade 
corpo/mente e considere o ambiente social, econômico, cultural e físico no qual 
vive, e estabelecer novas bases para o relacionamento dos diversos sujeitos 
envolvidos na produção de saúde – profissionais, usuários e gestores (BRASIL, 
2005). 

 

Com o fortalecimento do cuidado neonatal e o reconhecimento da importância do 

estabelecimento desse vínculo com o contato pele a pele, principalmente com o recém-

nascido prematuro e de baixo peso, foi regulamentado e implantado, através da Portaria nº 

693 de 05 de julho de 2000, nas maternidades que dispõem de terapia intensiva neonatal o 

Programa Mãe-Canguru, que estimula a permanência contínua desse contato. Incluíndo o 

acolhimento do bebê e sua família, respeito às singularidades e o envolvimento da mãe nos 

cuidados com o bebê. À partir desse programa foi criado pela Portaria nº 1.693/GM/MS, de 

12 de julho de 2007 o Método Canguru (BRASIL, 2009b). 

Esse novo olhar para o materno e neonatal, com as altas taxas de mortalidade 

agregados aos determinantes sociais e de saúde, exigiu ações governamentais que 

fortalecessem o cuidado dos indivíduos mais vulneráveis. Em 2004, o Brasil assinou o Pacto 

pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, que tinha como principais estratégias 

(BRASIL, 2007a): 

• Estimular a participação dos Conselhos de Saúde Estaduais e 

Municipais na implementação e acompanhamento das ações. 

• Articular parcerias corresponsáveis entre diferentes instituições. 

• Assegurar o direito ao acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto 

imediato e o alojamento conjunto, inclusive nos serviços privados. 

• Garantia de acesso e ao transporte seguro, evitando a peregrinação. 

• Expansão da atenção básica mediante Estratégia Saúde da Família. 

• Intensificar o cuidado na primeira semana após o parto, com ações que 

estimule ao aleitamento materno; vacinas; teste do pezinho; orientação para contra-

cepção; agendamento da consulta de puericultura e de puerpério. 

• Garantia da continuidade do cuidado. 

• Ampliação de leitos de maior complexidade e expansão de bancos de 

leite humano e de hemoderivados.  



27 

 

• Requalificar hospitais Amigos da Criança e reavaliar rede de hospitais 

de referência para gestantes de risco. 

• Qualificar a humanização, capacitação e educação permanente. 

• Custear leitos de UTI neonatal e melhorar a estrutura de hospitais e 

maternidades. 

• Incluir as urgências pediátricas neonatais e obstétricas no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192. 

• Apoiar Centros de Parto Normal, vigilância ao óbito 

• Apoiar o desenvolvimento de ações de suporte social. 

No mesmo período é lançado a Agenda de Atenção Integral à Saúde da Criança, com 

diretrizes para serem seguidas em todas as fazes, desde o período gestacional, e tanto no 

âmbito hospitalar como na atenção básica de saúde. O foco seria a vigilância à saúde e com 

participação ativa dos serviços de saúde, dirigida principalmente para as crianças de maior 

vulnerabilidade, propondo as seguintes linhas do cuidado: Atenção humanizada e qualificada 

a mulher, gestante e recém-nascido; primeira semana de saúde integral; teste do pezinho; 

estímulo ao aleitamento materno no pré-natal, parto, pós-parto; acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento; combate a desnutrição e anemia; imunização; atenção as 

doenças prevalentes, saúde bucal, saúde mental e saúde das crianças portadoras de 

deficiência. (BRASIL, 2004a). 

Em 2006, o Pacto pela Saúde viria a contemplar o Pacto firmado entre os gestores do 

SUS nas três esferas (federal, estadual e municipal) e em suas três dimensões: pela Vida, em 

Defesa do SUS e da Gestão. Com isso, a necessidade da população seria de responsabilidade 

coletiva na busca de equidade social, e a atenção neonatal seria uma das prioridades devido às 

altas taxas de mortalidade. O pacto objetivava reduzir nesse mesmo ano em 5% essas taxas, 

assim como reduzir em 50% os óbitos infantis por doenças diarreicas e 20% por pneumonia, 

além da redução da mortalidade materna, e de consolidar e qualificar a Estratégia Saúde da 

Família como centro ordenador das redes de atenção do SUS, promover a cidadania, respeitar 

a diversidade regional com eficiência, transparência e participação social (BRASIL, 2007b) 

Com a portaria nº 364, de 19 de fevereiro de 2009, é lançado o Pacto pela redução da 

desigualdade e da Mortalidade Infantil na Amazônia legal e no Nordeste do Brasil – nos 

municípios com maiores concentrações de óbitos – e o compromisso de reduzir em 5% as 

taxas de mortalidade neonatal até 2010, contemplando também a educação em saúde; 

vigilância ao óbito infantil; gestão da informação; fortalecimento do controle social, 
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mobilização social e comunicação; qualificação da atençaõ ao pré-natal e a produção de 

conhecimento e pesquisas nessa área (BRASIL, 2010). 

A partir desse compromisso, surgiu a pesquisa intitulada “Chamada Neonatal” que 

foi realizada durante a campanha de vacinação de 12 de junho de 2010 para obter informações 

sobre as ações firmadas pelo Pacto. 

A chamada objetivou avaliar a cobertura e a qualidade da atenção pré-natal; avaliar a 

atenção ao parto e puerpério; as condutas de referência e contra referência; coletar indicadores 

de morbidade materna grave com risco de vida (near miss materno); estimar a prevalência de 

sintomas de depressão pós-parto; avaliar a cobertura e a duração da exposição ao Programa 

Bolsa Família (PBF); verificar a ocorrência de crianças sem certidão de nascimento e as 

razões deste fato; estudar a prevalência e a mediana de aleitamento materno exclusivo e total; 

avaliar o estado nutricional das crianças e o registro do crescimento; e coletar indicadores de 

morbidade infantil grave (near miss neonatal). 

Em 2011 a Política de Saúde da Criança, vigente no país, preconizada pelo 

Ministério da Saúde, avança e busca a Integralidade dos cuidados em cinco eixos prioritários 

com aderência aos compromissos do Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, com o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, com o Pacto pela 

Saúde e com o Programa Mais Saúde (BRASIL, 2006; 2007; 2010).  E, através do Decreto nº 

7.508, é firmado o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), acordo 

colaborativo com objetivo de organizar e integralizar essas ações (BRASIL, 2011c).  

 Entre as linhas do Cuidado para melhorar a vigilância à saúde dessas crianças mais 

vulneráveis foi instituído a captação precoce e acolhimento imediato para realização do pré-

natal; identificação da gestante de alto risco; visitas domiciliares; continuidade da assistência 

até o final da gravidez; vinculação imediata e acolhimento pela maternidade; garantia de 

transporte e a leitos de alto risco, assim como cuidado intensivo para o bebê; atenção 

qualificada ao parto e alojamento conjunto, com promoção do contato mãe bebê imediato e 

incentivo ao aleitamento materno; captação após alta hospitalar; visita domiciliar na primeira 

semana após o parto; consulta da primeira semana de vida da criança; manutenção do 

calendário de acompanhamento até os 2 anos de idade (BRASIL, 2011a ). 

Dando continuidade as ações para o público materno e infantil, com objetivo de 

redução da mortalidade, acolhimento e resolutividade, assim como uma assistência 

humanizada, segura e digna, é lançado nesse mesmo período a “Rede Cegonha”, com foco no 

parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança, com ampla articulação 

intersetorial, diferenciando dos outros programas pela garantia de transporte durante o pré-
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natal, parto e puerpério; realização do teste do olhinho e orelhinha, aumento do número de 

leitos de UTI, participação parterna e práticas embasadas em evidências científicas (BRASIL, 

2011d). 

A Rede Cegonha é uma das cinco redes prioritárias, criada através do Decreto 7508 

que regulamenta a Lei 8080, o qual dispõe sobre a organização do SUS no planejamento da 

saúde, na assistência à saúde e na articulação interfederativa para garantia da integralidade do 

cuidado. No Rio Grande do Norte, deu-se início na região metropolitana de Natal, constituída 

pelos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz, se 

estendendo posteriormente aos outros municípios. 

E para garantir um padrão de qualidade de gestão nas três esferas do governo de 

acordo com as necessidades concretas da população, foi criado o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da qualidade da Atenção Básica (PMAQ). Esse programa, além de 

avaliar todo o processo, oferece incentivos financeiros aos profissionais de saúde que 

trabalham em equipes multiprofissionais na atenção básica e na Estratégia Saúde da Família. 

Como visto no decorrer do texto, o Brasil tem implementado vários programas, 

políticas e ações voltadas à saúde integral do neonato e da criança, beneficiando também a 

mãe. Avanços foram obtidos, como a redução da mortalidade infantil e neonatal, apesar das 

taxas se manterem elevadas, pois sabe-se que tal situação não depende exclusivamente do que 

é proposto pelo Governo, mas também da família, da sociedade, dos gestores e profissionais 

de saúde que atuam diretamente na rede de atenção em todos os níveis de complexidade. 
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2.4 AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

   

Avaliar a assistência em saúde é um processo complexo e essencial para o 

planejamento de ações que modifiquem a situação de saúde existente, a tomada de decisões e 

que possam atender as necessidades individuais e coletivas da população. Deve ser contínuo e 

sistemático, crítico-reflexivo, de negociação e pactuação entre atores sociais que 

compartilham co-responsabilidades, dada a sua importância nas ações de planejamento e 

gestão (BRASIL, 2005). Mas que se delimita em aplicar um julgamento de valor a uma 

intervenção, permitindo aos diferentes atores envolvidos se posicionarem e construírem 

(individual ou coletivamente) um julgamento capaz de ser traduzido em ação (HARTZ, 

2013). 

Para Silva e Formigli (1994), uma avaliação sistemática nos diferentes níveis de 

atenção pode propiciar estratégias de intervenção que são utilizadas para análise da situação 

de saúde, definição de prioridades e reorientação de práticas.  

Avaliar em saúde possui várias terminologias envolvidas em sua objetividade e 

subjetividade. Normalmente se busca o conceito de qualidade para atribuir que algo seja bom 

ou ruim, não conferindo apenas o valor. Donabedian (1988), unifica esses dois conceitos em 

três componentes do cuidado em saúde: Estrutura, Processo e Resultado. 

O processo, componente avaliado nesse estudo, se dá pela inter-relação entre 

prestador e receptor dos cuidados, e avalia o quanto determinadas ações são executadas 

através de critérios estabelecidos a priori. Para atribuir qualidade a esse processo Donabediam 

(1988) utiliza conceitos de efetividade, otimização, impacto, eficácia, eficiência, 

acessibilidade, aceitabilidade, equidade, cobertura e satisfação do usuário. 

Para Viacava et al. (2012) o desempenho dos serviços de saúde está fortemente 

associado à estrutura do sistema, e que deveria atender as necessidades de saúde decorrentes 

dos determinantes sociais, políticos e econômicos. Para tanto, ele sugere a avaliação da 

efetividade, acesso, eficiência e adequação. 

A avaliação dos serviços de saúde tem se tornado relevante e eficaz no planejamento, 

com uma gestão mais participativa, que pode contribuir parar melhorias na qualidade da 

assistência prestada. Mas, para tanto, torna-se necessário a implementação de uma política 

responsável de formação de recursos humanos qualificados para enfrentar os desafios 

existentes e melhorar a qualidade dos serviços prestados. (WEIGELT; MANCIO; PETRY, 

2012). 
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Da mesma forma segue para avaliação da assistência à criança, principal indicador da 

taxa de mortalidade infantil. Se considerar o modelo de Donabedian (1988), deverá ser 

oferecida quantitativamente e qualitativamente estrutura física (UTI, hospitais creditados), 

profissionais (qualificados e presentes na sala de parto e puerpério) e tecnologias assistenciais 

(ações preconizadas pelo MS) as quais precisam ser monitoradas, possibilitando melhor 

acompanhamento dos programas e para análise das necessidades e planejamento das 

prioridades (ROSA; GAÍVA, 2009; LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002). 

O Ministério da Saúde tem dado importância ao processo de avaliação, 

principalmente na atenção primária em saúde, enfatizando-a de forma sistemática e contínua, 

de modo a contribuir para que os problemas prioritários sejam identificados e ações 

necessárias sejam realizadas com o objetivo de resultados mais satisfatórios na assistência à 

saúde da criança (BRASIL, 2004). Um desses exemplos é a pesquisa da Chamada Neonatal.  

Já a análise de dados secundários, que é utilizado nesse estudo, é fundamental para o 

aprimoramento das fontes de informações e para análise de situação de saúde, estimulando 

uma prática de gestão em saúde pública baseada em evidências, assim como a divulgação das 

informações geradas, prática que deve ser estimulada e apoiada em todos os níveis, bem como 

a sua divulgação entre os profissionais e a comunidade (BRASIL, 2007c). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar as ações de atenção à criança no período neonatal, investigadas na chamada 

neonatal a partir das estratégias preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar os neonatos e as famílias atendidas na chamada neonatal quanto aos 

aspectos socioeconômico e demográfico; 

• Descrever e avaliar as ações de atenção ao neonato no ambiente hospitalar e na 

Unidade básica  de saúde; 

• Avaliar as ações de atenção ao neonato na capital e no interior do estado, bem como 

nos serviços públicos de saúde.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de corte transversal realizado a partir do banco de dados da 

pesquisa nacional de base populacional intitulada “Chamada Neonatal: avaliação da atenção 

ao pré-natal e aos menores de um ano nas regiões Norte e Nordeste”.  

 

4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A Chamada Neonatal envolveu as mães e crianças menores de um ano que 

compareceram na primeira etapa da campanha de multivacinação em 12 de junho de 2010 em 

252 municípios de um total dos 256 municípios signatários do Pacto para Redução da 

Mortalidade Infantil.  

Neste estudo específico foram utilizados os dados referentes às entrevistas realizadas 

nos nove municípios do Rio Grande do Norte (RN) prioritários para o pacto: Natal, Currais 

Novos, Mossoró, Caico, Pau dos Ferros, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará – Mirim 

e Parnamirim.  

 

4.2.1 Amostragem  

A amostragem da Chamada Neonatal foi realizada de forma aleatória por 

conglomerado, considerando-se uma prevalência de 22% (morbidade materna), erro permitido 

de + 4,0% e intervalos de confiança de 95% para calcular o tamanho da amostra.   

Os planos amostrais foram elaborados com base em informações fornecidas pelas 

Secretarias Estaduais de Saúde (SES) sobre o número de postos de vacinação em cada 

município e a estimativa do número de crianças menores de um ano que seriam vacinadas em 

cada posto a partir das planilhas de campanhas de vacinação de 2009. Além disso, foi levado 

em conta o tamanho da população residente menor de um ano de idade em cada município, 

considerado estrato. O desenho amostral foi definido de forma a produzir estimativas para as 

capitais estaduais e para o conjunto dos municípios do interior de cada estado. 
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Na capital, o inquérito foi desenvolvido adotando-se amostras por conglomerado 

com sorteio em dois estágios. Assim sendo, o tamanho da amostra foi multiplicado pelo fator 

de correção de desenho (deff = 1,5) o que resultou em uma amostra de 750 mães / filhos em 

cada domínio. No primeiro estágio foram sorteados os postos de vacinação e, para o segundo 

estágio, definiu-se uma fração de sorteio para cada posto, e assim a efetivação da seleção 

sistemática na fila de vacinação. A amostra para todas as capitais foi autoponderada.  

Em relação ao interior de cada estado, todos os municípios prioritários que 

participaram da pesquisa foram considerados estratos, sendo que o conjunto dos municípios 

do interior de cada estado compôs um domínio amostral esperado de 600 mães/filho. Em cada 

município sorteou-se de um a seis postos de vacinação, dependendo da população do 

município e do número de postos de vacinação existentes. Houve sorteio na fila conforme 

fração amostral determinada para cada posto.  

A seleção sistemática do par mãe-criança entrevistado procurou obedecer ao 

intervalo determinado no processo amostral, conforme fração de sorteio para cada posto de 

vacinação. Todavia, esse intervalo foi reduzido ao início do trabalho de campo quando se 

constatou a baixa procura por vacinação na tentativa de ajustar o intervalo para a demanda do 

dia, atendendo-se aos critérios de inclusão.  

No Estado do RN foram contemplados os nove municípios prioritários do pacto de 

redução da mortalidade infantil e sessenta postos de saúde, compondo amostra final de 837 

pares mãe/filho (482 da capital e 355 do interior).   

 

4.2.2 Critérios de inclusão 

Participaram da pesquisa somente crianças menores de um ano de idade, não 

gemelares e não adotadas, que eram moradoras no mesmo município do posto de vacinação. 

Quando a mãe tinha duas crianças menores de um ano de idade, a criança mais nova seria 

eleita para o estudo na tentativa de evitar algum viés de memória da mãe. Quando a criança 

estava acompanhada de outra pessoa o pesquisador iria até a residência aplicar o questionário 

com a mãe. 

Os critérios adotados para esse estudo foram a utilização das questões referentes 

apenas as variáveis de atenção à criança no período neonatal que respondiam as estratégias 

recomendadas pelo MS (BRASIL, 2004), e as variáveis socioeconômicas e demográficas que 
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caracterizam as crianças e as mães. Sendo, portanto as seguintes questões: 08, 10, 11, 12, 19, 

40, 63, 74, 75, 79, 80, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 115. 

4.2.3 Critérios de exclusão 

 Foram excluídas desse estudo as questões referentes ao internamento dos neonatos por 

representar apenas 1% da amostra total, e as questões que não se aplicam ao período neonatal. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados da Chamada Neonatal foi realizada utilizando um formulário 

padrão (ANEXO 1) elaborado e  pré-testado pelos pesquisadores da Chamada Neonatal no dia 

12 de junho de 2010, nos postos de vacinação ou em visita domiciliar por entrevistadores 

previamente treinados em todos os estados participantes da Chamada. Os profissionais dos 

municípios selecionados foram capacitados por coordenadores regionais do projeto.  

A consulta ao banco de dados se deu no período de março de 2013 a maio de 2014 

após disponibilização dos dados referentes ao Rio Grande do Norte, pela equipe do MS 

responsável pela Chamada Neonatal. 

 

 

4.4 VALIDAÇÃO DO ESTUDO 

 

A validação externa dos resultados do inquérito da Chamada Neonatal estava 

diretamente associada à cobertura da campanha no período de realização das entrevistas. Era 

desejável que a cobertura vacinal alcançasse 80% da população local. Embora não tenham 

sido produzidas oficialmente estimativas sobre a cobertura vacinal no dia D, a maioria dos 

municípios só alcançou essa cobertura considerando todo o período da campanha. Assim, 

todas as estimativas produzidas dizem respeito unicamente à população de mães e crianças 

menores de um ano que compareceram à campanha no dia D. 

A validação interna dos resultados pode ser analisada na condução do projeto, desde 

o treinamento das equipes até a análise estatística dos dados. O plano amostral foi elaborado 

de modo a incluir todos os municípios prioritários e os postos envolvidos foram sorteados 
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aleatoriamente. As taxas de resposta da população ultrapassaram 85% e as equipes de coleta 

de dados não relataram dificuldades na identificação de pessoas elegíveis na fila de vacinação. 

 

4.5 TRATAMENTO DOS DADOS:  

 

 

4.5.1 Tratamento da amostra 

Adotou-se a premissa que a cobertura vacinal no dia da pesquisa foi homogênea em 

todos os estratos e utilizou-se a razão entre população residente de crianças menores de um 

ano e o número de crianças entrevistadas em cada município para ponderar a participação de 

cada estrato no conjunto da amostra, de modo a representar a proporcionalidade de 

participação de cada criança no conjunto da amostra em cada um dos municípios avaliados, 

conforme distribuição censitária de 2010. 

Para o presente estudo foram utilizadas todas as amostras disponíveis no Banco de 

Dados do Rio Grande do Norte, já que a mesma foi ponderada para representar a capital e o 

conjunto dos municípios do interior considerando o número de crianças menores de um ano 

de idade residentes em cada município.  
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4.6 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Variáveis Dependentes: 

A escolha das variáveis de resposta (dependentes) foi baseada nas ações 

preconizadas na Agenda de Atenção a Saúde da Criança (BRASIL, 2004). O quadro 2 ilustra 

a descrição das variáveis que foram utilizadas na análise. 

 

Quadro 2: Variáveis para caracterização da atenção ao neonato no Rio Grande do Norte. 

Chamada Neonatal, 2010. 

Variável Natureza Categoria 

Mamada na 1a hora de vida Qualitativa nominal Sim; Não 

Alojamento conjunto Qualitativa nominal Sim; Não 

Recebimento da Vitamina A pela Mãe Qualitativa nominal Sim; Não 

Recebimento das vacinas Qualitativa nominal Sim; Não 

Possui Certidão de nascimento Qualitativa nominal Sim; Não 

Possui Caderneta de Saúde da Criança 

(CSC) 

Qualitativa nominal Sim; Não 

Registro de Apgar na CSC Qualitativa nominal Sim; Não 

Registro de Idade gestacional na CSC Qualitativa nominal Sim; Não 

Registro de peso ao nascer na CSC Qualitativa nominal Sim; Não 

Realização do teste do pezinho Qualitativa nominal Sim; Não 

Orientação para procurar o serviço de 

saúde na primeira semana de vida da 

criança 

Qualitativa nominal Sim; Não 

Visita do profissional de saúde na 

primeira semana de vida da criança 

Qualitativa nominal Sim; Não 

Registro de peso no primeiro mês de 

vida da criança 

Qualitativa nominal Sim; Não 
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Variáveis Independentes: 

 As variáveis independentes foram baseadas nos determinantes sociais e nos fatores de 

risco para o desenvolvimento infantil, como visto no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Variáveis para caracterização sociodemográfica da população entrevistada na 

Chamada Neonatal, Rio Grande do Norte, 2010. 

Variável Natureza Categoria 

Serviço de nascimento do neonato Qualitativa nominal Público; Outros* 

Local de residência Qualitativa nominal Capital; Interior 

Beneficiário de programa de 

transferência de renda 

Qualitativa nominal Sim; Não 

* Hospital privado, Hospital particular, Outro serviço, Em casa, Em outro local. 

  

4.7 TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram tabulados pelos pesquisadores do MS, os quais tinham posse de 

todos os questionários aplicados e liberado para esse estudo apenas o banco de dados do Rio 

Grande do Norte.  

Para a análise dos dados foi utilizado o aplicativo SPSS® (Statistical Package for 

Social Sciences versão 20, Estados Unidos), utilizando o comando complex sample (cluster 

=município e sample weight = peso) para amostras complexas. Os Estratos (municípios) não 

foram considerados para o cálculo das estimativas de cada domínio separadamente, devido ao 

número da amostra atingida. Para a construção dos gráficos foi utilizado o programa Excel, 

2010. 

Para adequação de algumas questões foi utilizado o comando transform, recode into 

same variables e recode different variable. Ex.: Para saber se a mãe recebeu orientação para 

procurar um serviço de saúde na primeira semana e depois da primeira semana, foram 

consideradas como “sim” e não ter recebido em nenhum momento, como “não”. Para saber se 

o Índice de Apgar foi registrado na CSC, considerou-se como “sim” o registro no 1º ou 5º 

minuto. As questões que tinham mais de duas opções de resposta foram transformadas em 

apenas duas (Ex.: localização do parto que foi transformado em serviço público e outros). Da 

mesma forma com o registro da Idade Gestacional, Peso ao Nascer e Peso no primeiro mês.  

A resposta “não sabe” foi considerada como missing valores. 
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Foi realizada análise descritiva dos dados. A elaboração de médias e frequências 

também foram feitas através do comando Complex Samples dada às características da 

amostra. 

O efeito de associação entre as variáveis dependentes e as independentes foi avaliado 

através do teste Qui Quadrado de Pearson, onde foi considerado para avaliação do efeito 

líquido das variáveis independentes valores de p<0,05 sobre os desfechos com intervalo de 

confiança de 95%.  

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS: 

 

 O estudo utilizou dados secundários da “Chamada Neonatal”, que por se tratar de uma 

pesquisa com seres humanos, foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa 

ENSP/FIOCRUZ. 

 Esta pesquisa está de acordo com a Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 e a 

Resolução 466/2012, as quais contemplam, diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa 

envolvendo seres humanos. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

5.1.1 Caracterização da população 

 

Foi utilizado o banco de dados dos 837 pares mãe e filho menor de um ano de idade 

entrevistados nos nove municípios priorizados no pacto da redução da mortalidade infantil no 

Rio Grande do Norte: Caicó, Ceará Mirim, Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Natal, 

Parnamirim, Pau dos Ferros, São Gonçalo do Amarante.  

A Tabela 1 mostra a distribuição da amostra, sem o fator de ponderação para esses 

municípios, predominando os residentes na capital (57,6%) quando comparado ao conjunto 

das cidades do interior (42,4%).  A tabela 2 representa a caracterização sócia demográfica da 

população dos municípios participantes no estudo. 

 

Tabela 1: Distribuição (%) da amostra, segundo os municípios que participaram da Chamada 

Neonatal. Rio Grande do Norte, 2010. 

MUNICÍPIOS N % 

Caicó 

Ceará Mirim 

Currais Novos 

Macaíba 

Mossoró 

Natal 

Parnamirim 

Pau dos Ferros 

São Gonçalo do Amarante 

33 

34 

26 

28 

84 

482 

50 

40 

60 

3,9 

4,1 

3,1 

3,3 

10,0 

57,6 

6,0 

4,8 

7,2 

TOTAL 837 100 

Fonte: Chamada Neonatal, Rio Grande do Norte, 2010. 
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Tabela 2 – Distribuição das características sociodemográficas da população estudada nos 

nove municípios signatários do Pacto para Redução da Mortalidade Infantil no RN, 2010. 

VARIÁVEIS N % IC 95% 

SEXO DA CRIANÇA 

Feminino 

Masculino 

Total 

 

408 

429 

837 

 

48,8 

51,2 

100 

 

43,9 – 53,7 

46,5- 55,9 

IDADE DAS CRIANÇAS 

</=27 dias 

28 dias a 1 ano 

Total 

 

51 

786 

837 

 

5,8 

93,6 

100 

 

4,7-7,2 

92,8-95,3 

LOCAL DE NASCIMENTO DA CRIANÇA 

Serviço Público 

Outros serviços 

Total 

 

678 

151 

829 

 

81,8 

18.2 

100 

 

75-87,1 

12,9-25 

IDADE DA MÃE 

<20 

20 a 29 

>=30 

Total 

 

145 

458 

226 

829 

 

17,5 

55,2 

27,3 

100 

 

11,3 – 23,7 

50,6 – 59,8 

21,5 – 33,1 

ESCOLARIDADE DA MÃE 

Ensino fundamental incompleto (0 a 7) 

Ensino fundamental completo (8 a 10) 

Ensino médio completo (>=11) 

Total 

 

202 

257 

371 

830 

 

24,3 

31,0 

44,7 

100 

 

18,4 – 30,2 

25,3 – 36,7 

39,6 – 49,8 

BENEFICIÁRIO DE BOLSA* 

Não 

Sim 

Total 

 

591 

243 

834 

 

70,9 

29,1 

100 

 

67,2 – 74,6 

23,4 – 34,8 

LOCALIDADE DE RESIDÊNCIA 

Capital 

Interior 

Total 

 

482 

355 

837 

 

57,6 

42,4 

100 

 

53,2 – 62,0 

37,3 – 47,5 

Fonte: Chamada Neonatal. Rio Grande do Norte, 2010 

*Beneficiário de programa de transferência de renda. 

 

Ao analisar a tabela 2, observa-se uma leve predominância de crianças do sexo 

masculino (51,2%), com idade superior a 27 dias de vida (93,6%) e que nasceram em serviço 

público de saúde (81,8%).   
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Quanto às características da mãe, a idade média foi de 25,9 ± 6,4 anos de idade, com 

predomínio na faixa etária de 20 a 29 anos (55,2%).  Já em relação à escolaridade, a maioria 

(44,7%) chegou a ingressar no ensino médio. Somente 29,1% eram beneficiárias de algum 

programa de transferência de renda, e mais da metade (57,6%) residia na capital (Natal). 

 

5.1.2 Ações de atenção ao neonato 

 

5.1.2.1 Ações no âmbito hospitalar 

Com o objetivo de avaliar a atenção ao recém-nascido nos primeiros dias de vida 

foram analisadas algumas variáveis que correspondem às ações preconizadas pelo MS no 

âmbito hospitalar, contemplando algumas das linhas de cuidado da atenção integral a saúde da 

criança para redução da mortalidade infantil. A figura 3 ilustra a frequência que devem ser 

efetuados nas primeiras 24 a 48 horas de vida da criança ou durante o internamento (quando 

necessário), bem como na alta hospitalar. 

 

 

 

Figura 3: Percentual de ações realizadas com o neonato e a mãe no âmbito hospitalar. 

Chamada Neonatal, Rio Grande do Norte, 2010. 

 

 

Ao analisar a figura 3 observa-se que as ações eram em sua maioria realizadas. Os 

procedimentos iniciais recomendados para os recém-nascidos, como o neonato ser colocado 
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no peito para mamar na primeira hora de vida, aconteceu com 64,8% dos mesmos, e a 

permanência em alojamento conjunto ao lado da mãe, logo após a saída da sala de parto, 

ocorreu em 88,2% da amostra.  

Nos primeiros dias e meses de vida a criança receberá todos os nutrientes através do 

leite materno. Assim deverá ser com a Vitamina A, suplementação ofertada à mãe para que a 

criança possa se beneficiar até os 3 meses de vida. Nesse estudo a suplementação foi 

administrada em 51,9% das mães.  

Para o controle de doenças imunopreveníveis, o MS recomenda a imunização contra 

hepatite B e tuberculose nas primeiras horas de vida, e nesse estudo 73,9% dos neonatos 

receberam essas vacinas durante o internamento. 

Para garantir o incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento na atenção primária, a mãe deverá receber o Cartão de Saúde da Criança 

com as informações sobre o parto e nascimento. Nesse estudo, a maioria das crianças (96,7%) 

recebeu o CSC, mas poucas (35,3%) tinham o registro da Idade Gestacional do neonato, 

informação necessária para saber se nasceu em idade adequada, ou seja, maior ou igual a 37 

semanas. Já o registro de Peso ao Nascer foi o mais freqüente (81,3%), quando comparado ao 

da IG e Índice de Apgar (68,4%). Essas três informações são essenciais para caracterizar o 

neonato de risco, os quais vão merecer maior e melhor atenção após alta hospitalar.  

Antes da alta hospitalar a mãe deverá ser orientada a procurar um serviço de saúde na 

primeira semana de vida da criança. Nesse estudo essa ação aconteceu com 55,3% das mães 

entrevistadas. 

 

 

5.1.2.2 Ações de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na UBS. 

Após a alta hospitalar, o neonato deverá ser acompanhado com maior atenção pelos 

profissionais da Unidade Básica de Saúde até completar 2 anos de idade.  A primeira semana, 

considerada a “Primeira Semana de Saúde Integral”, merece atenção dos profissionais de 

saúde, em especial os Agentes Comunitários de Saúde, responsáveis pela visita domiciliar e 

identificação das puérperas e recém-nascidos para avaliação das condições de saúde, 

orientação de aleitamento materno e encaminhamento a UBS para a realização de alguns dos 

procedimentos que deixaram de ser realizados no hospital, como as vacinas, e para as 

consultas subsequentes.  A figura 4 ilustra as ações de atenção priorizadas na pesquisa que 

deveriam ser realizadas nas UBS no período neonatal. 



44 

 

 

Figura 4: Percentual de ações  realizadas com o neonato na Unidade Básica de Saúde. 

Chamada Neonatal, Rio Grande do Norte, 2010. 

 

Na figura 4 é possível identificar que a visita domiciliar foi realizada em 57% do 

binômio mãe/filho. Durante a visita, o Agente Comunitário de Saúde deverá encaminhar o 

neonato a UBS para realização do teste do Pezinho, um dos exames da triagem neonatal, já 

que o mesmo precisará ser feito após o 5º dia de vida para detecção de algumas doenças como 

hipotireoidismo, fenilcetonúria, anemia ferropriva e fibrose cística. Segundo informações das 

mães, esse procedimento assistiu 91,2% das crianças. 

E dando sequência ao acompanhamento do crescimento e vigilância à saúde da 

criança, uma das prioridades da Chamada Neonatal, foi possível identificar o registro de peso 

referente ao primeiro mês no Cartão de Saúde de 68,7% das crianças.  
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5.2 ANÁLISE INFERENCIAL 

 

A análise bivariada permitiu investigar a associação entre as variáveis desfecho 

(ações preconizadas pelo MS no âmbito hospitalar e na UBS) com o tipo de serviço em que a 

criança nasceu, se público ou de outra natureza que neste caso seria serviços privados, 

particulares e outros que não se enquadram em nenhum desses apresentados (tabela 3), e o 

local de residência da mãe e criança (tabela 4), considerando o poder de significância  p< 0,05 

sobre os desfechos, em um intervalo de confiança de 95%. 

O programa de trasnferência de renda, como o Bolsa Família, Bolsa Escola ou Bolsa 

Alimentação, apresentou associação com o recebimento das vacinas pelos neonatos (p<0,001) 

e recebimento da Vitamina A pela mãe (p<0,021) para aquelas que possuíam uma das Bolsas. 

Enquanto a visita domiciliar (p<0,001) e realização do teste do pezinho (p<0,002) esteve 

associado com mães que não recebiam Bolsa.  

 

. 
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Tabela 3: Análise bivariada das ações de atenção ao neonato no hospital e nas Unidades 
Básicas de Saúde com a natureza do serviço de nascimento da criança. Chamada Neonatal, 
Rio Grande do Norte, 2010. 
Variáveis  Serviço público 

    
 n              % 

Outros 
Serviços 

    n               % 

IC *p 

Mamamada na 1a hora 
 

445 66,4 90 58,8 0,966-1,984 0,076 

Alojamento Conjunto 
 

603 90,0 129 84,3 1,012-2,770 0,043 

Dosagem das primeiras 
Vacinas 
 

553 82,9 40 27,4 8,481-19,983 <0,001 

Dosagem da Vit. A na 
Mãe 
 

313 54,8 35 34,0 1,518-3,659 <0,001 

Entrega da CSC** 
 

656 97,6 152 96,8 0,487-3,739 0,564 

Registro do Índice de 
Apgar na CSC** 
 

501 74,6 78 49,7 2,075-4,244 <0,001 

Registro de peso ao 
nascer na CSC 
 

530 85,6 97 65,5 2,085-4,702 <0,001 

Registro da IG no 
CSC** 

222 33,0 70 44,6 0,431-0,873 0,006 

       
Certidão de Nascimento 591 92,6 142 94,7 0,327-1,533 0,379 

 
       
Orientação para 
procurar um Serviço de 
Saúde 
 

246 37,4 110 72,4 0,155-0,336 <0,001 

Visita do Profissional de 
Saúde na primeira 
semana 
 

384 57,4 113 72,4 0,350-0,752 <0,001 

Teste do Pezinho 
 

594 89,6 153 99,4 0,006-0,408 <0,001 

Registro de peso no 10 

mês 

 

397 66,5 94 69,1 0,594-1,325 0,558 

Fonte: Chamada Neonatal, Rio Grande do Norte, 2010. 
*P da diferença entre a capital e o interior do estado 
**Caderneta de Saúde da Criança 
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Tabela 4: Análise bivariada entre as ações de atenção ao neonato no hospital e nas Unidades 
Básicas de Saúde com a localização dos municípios signatários da Chamada Neonatal no Rio 
Grande do Norte, 2010. 
 
Variáveis  Capital 

    n              % 
Interiores 

    n               % 
IC *p 

Mamamada na 1a hora 
 

317 66,6 218 62,8 0,883-1,576 0,262 

Alojamento Conjunto 
 

425 89,9 307 87,7 0,801-1,920 0,340 

Dosagem das primeiras 
Vacinas 
 

357 76,1 236 68,6 1,068-1,991 0,017 

Dosagem da Vit. A na 
Mãe 
 

208 54,9 140 47,5 0,092-1,827 0,056 

Entrega da CSC** 
 

475 98,5 341 96,1 1,113-6,976 <0,023 

Registro do Índice de 
Apgar na CSC** 
 

365 75,7 219 61,7 1,437-2,611 <0,001 

Registro de peso ao 
nascer na CSC 
 

394 86,8 237 73,8 1,610-3,364  <0,001 

Registro da IG no 
CSC** 
 

184 38,2 111 31,3 1,016-1,814 0,039 
 

Certidão de Nascimento 437 93,8 304 92,1 0,744-2,232 0,364 
 

Orientação para 
procurar um Serviço de 
Saúde 
 

210 45,0 146 42,6 0,832-1,461 0,496 

Visita do Profissional de 
Saúde na primeira 
semana 
 

359 74,9 142 40,1 3,321-6,008 <0,001 

Teste do Pezinho 
 

442 92,9 313 89,7 0,915-2,442 0,106 

Registro de peso no 10 

mês 

 

275 63,5 222 72,3 0,485-0,915 0,012 

Fonte: Chamada Neonatal, Rio Grande do Norte, 2010. 
*P da diferença entre a capital e o interior do estado 
**Caderneta de Saúde da Criança 
 
 
   

Na tabela 3 é possível observar que a natureza do serviço público em que a maioria 

das crianças nasceram, aumentou a probabilidade de realização das ações de âmbito 
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hospitalar, como mãe e filho permanecerem em Alojamento Conjunto (p<0,043), do neonato 

receber as primeiras vacinas, da mãe receber a dose da Vit. A e dos profissionais terem 

registrado na CSC os dados de PN e Apgar (p<0,001), bem como o neonato ser colocado no 

peito para mamar na primeira hora de vida, que ficou no limiar da significância (p<0,076). Já 

o registro da IG e a orientação pelos profissionais para que a mãe procurasse um serviço de 

saúde após a alta teve uma maior probabilidade de ser realizado em outros tipos de serviço 

sem que fosse o público (p<0,006), bem como as ações referentes a primeira semana de saúde 

integral, como a visita domiciliar e o  teste do pezinho (p<0,001).  

Quanto a localização de moradia (Tabela 4), com exceção do neonato ser colocado no 

peito para mamar na primeira hora de vida (p<0,262), orientação pelo profissional de saúde 

para que a mãe procurasse um serviço de saúde na primeira semana de vida da criança 

(p<0,496) e o teste do pezinho (p<0,106), todas as outras ações apresentaram maior 

propabilidade de serem realizadas na capital do Rio Grande do Norte (p<0,05). Enquanto o 

recebimento da Vit. A pela mãe ficou no limiar da significância estatísica (p<0,056).  
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6  DISCUSSÃO  

 

As ações de atenção à saúde no período neonatal são condicionalmente importantes 

para a saúde da criança, assim como a assistência qualificada no pré-natal, parto, nascimento, 

na primeira semana de saúde integral e no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento (FRANÇA; LANSKY, 2008; SLOMP et al, 2005). Essas ações vêm sendo 

ampliadas e fortalecidas ao longo das últimas décadas, seguindo a transformações 

epidemiológicas, sociais, econômicas e demográficas. Inicialmente, estavam focadas no 

modelo biomédico, mas com a nova política de saúde e implantação do SUS a busca pela 

integralidade do cuidado pautada no modelo de humanização e qualidade da assistência 

buscou melhorar a saúde dessa população e reduzir as altas taxas de mortalidade ainda 

presente, apesar de decrescente (BRASIL, 2004). 

Dentre as ações prioritárias para atenção ao neonato no período da pesquisa da 

Chamada Neonatal e exigidas na Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil, o presente estudo identificou uma deficiência na maioria das 

ações realizadas.   

A assistência e atenção ao neonato deverão iniciar desde o período intrauterino, 

através da captação precoce da gestante e logo após o nascimento em que os primeiros 

cuidados são primordiais. A prática da mamada na primeira hora de vida, ainda na sala de 

parto, quando a mãe e o recém-nascido estão bem, é uma das recomendações da OMS, 

UNICEF, MS (BRASIL, 2011a) e o passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(UNICEF, 2014), pois além de fortalecer o vínculo mãe-bebê,  proporcionando momento de 

amor, aconchego e conhecimento, aumenta o período de duração do aleitamento materno 

exclusivo (RAIES; DOREN; TORRES, 2012), o  que contribui para redução da mortalidade 

infantil (EDMOND et al, 2006). Recentemente, através da Portaria n0 371 de 7 de maio de 

2014, foi instituído que esse contato deverá ser realizado antes do exame físico, pesagem, 

medidas antropométricas e vacinas, entre outros procedimentos (BRASIL, 2014b). 

 Nesse estudo, a freqüência da mamada na primeira hora de vida ficou entre a média 

dos outros estudos realizados aqui no Brasil variando de 31% a 68%, sendo mais frequente 

em neonatos que nasceram de parto normal (BELO et al, 2014; BOCCOLINI et al, 2008), 

entretanto, dificultada pela resistência da equipe médica (STANCATO; VERGÍLIO; BOSCO, 

2011), atraso na entrega do  resultado do teste do anti HIV (BELO et al, 2014), alta 

rotatividade de partos no setor e recusa da mãe em amamentar (PILLEGI et al, 2008), o que 

pode ser decorrente do desconhecimento das mesmas em relação as ações preconizadas por 
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número de consultas reduzidas no pré-natal e baixa escolaridade (CRUZ; SUMAM; 

SPÍNDOLA (2007). 

Após o contato precoce, o ideal é que o neonato sadio e/ou de baixo risco permaneça 

ao lado da mãe em alojamento conjunto para fortalecer o vínculo mãe/bebê e favorecer a 

prática de aleitamento materno e a aproximação com os profissionais de saúde. Para tanto, o 

Ministério da Saúde Instituiu a Lei do Alojamento Conjunto (BRASIL, 1993), considerando 

também que o mesmo evita o risco de infecção hospitalar, complicações maternas e do recém-

nascido, além de estimular a integração da equipe multidisciplinar (BECK et al, 2012; 

BRASIL, 1993). Apesar te ter sido instituído como lei, esse estudo evidenciou que nem todos 

os neonatos permaneceram em Alojamento Conjunto, o que pode ter acontecido com aqueles 

que nasceram em situação de risco, com indicação de permanecerem em berçário patológico 

ou UTI Neo. 

Durante a permanência em Alojamento Conjunto, nas primeiras 12 horas de vida, é 

recomendado que o neonato receba as doses das vacinas BCG-ID para evitar formas graves de 

tuberculose, e da Hepatite B. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda quando não for 

possível nesse período, que seja dada na primeira semana de vida da criança.  

A vacinação foi uma das primeiras ações a ser instituída para prevenção de agravos à 

saúde infantil e uma das estratégias mais eficazes no combate a morbidade e mortalidade 

infantil nas últimas décadas, principalmente após o Programa Nacional de Imunização, já que 

antes era feita de forma esporádica e episódica (BRASIL, 2005). A vacina BCG ID precisa de 

profissionais capacitados, pois exige uma técnica diferenciada de aplicação, e nesse período a 

situação de saúde no estado não era das melhores e muito se falava na redução de 

profissionais de saúde em todas as áreas da assistência. No período da Chamada Neonatal a 

cobertura de imunização em crianças foi de 71% no estado do Rio Grande do Norte e um 

pouco menor nas cidades prioritárias.  

Nesse estudo, o percentual de crianças vacinadas antes da alta hospitalar foi inferior ao 

aceitável pelo Ministério da Saúde que é de 90% (BRASIL, 2004a).  Vale ressaltar que essa é 

uma prática que depende dos profissionais de saúde e da própria instituição enquanto a 

criança estiver internada, diferentemente do que ocorre após a alta, o que vai depender do 

conhecimento (OLIVEIRA et al, 2009) e iniciativa da mãe em procurar o serviço, bem como 

dos cuidados prestados pela atenção básica de saúde, iniciados pela busca ativa para o 

atendimento integral. No relatório publicado pela ONU sobre a sobrevivência infantil foi 

apresentado que as mães com maior nível de educação contribuem para a imunização das 
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crianças ao nascimento, sendo importante aliada na redução da mortalidade infantil (UNICEF, 

2013). 

 Dando sequência aos cuidados preventivos, o recebimento da suplementação de 

Vitamina A pelas puérperas, ainda durante o internamento, foi instituída através do Programa 

Nacional de Suplementação de Vit. A pela Portaria MS/GM n0 729, de 13 de maio de 2005 

com o objetivo de melhorar a concentração de retinol no leite humano por até 3 meses e de 

diminuir a mortalidade infantil por diarréia, HIV, entre outras causas (BRASIL, 2013b).  

A baixa frequência da suplementação da Vitamina A encontrada nesse estudo, pouco 

mais de 50%, apesar da política vigente, foi superior ao encontrado em outros estudos que foi 

de 35,8% em Belo Horizonte (GOULART et al, 2008). Portando se faz alertar para o 

conhecimento das mães sobre os procedimentos realizados com o binômio durante o 

internamento, principalmente nas instituições públicas e entre as mães com limitadas 

condições econômicas. 

 Os resultados estão em consonância com as políticas instituídas e a ESF que 

priorizam os mais necessitados. Sabendo-se das diferenças regionais, do período de 5 anos 

entre esses dois estudos, das políticas instituídas e dos avanços na área de saúde, é 

compreensível esse progresso, mesmo considerando que muito ainda precisa ser feito para que 

a assistência seja completa, eficaz e eficiente. 

 Dentre o que é preconizado pelo MS, a Agenda de Compromisso também prioriza a 

vigilância à saúde. O CSC é hoje uma das principais ferramentas de avaliação da criança, pois 

possibilita a realização de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao 

aleitamento materno e alimentação saudável, prevenção de distúrbios nutricionais, imunização 

e atenção às doenças prevalentes, saúde bucal, saúde mental, prevenção de acidentes e maus-

tratos, além de ações específicas dirigidas à mulher e ao recém-nascido (BRASIL, 2009c). 

O CSC deve ser entregue à mãe antes da alta hospitalar com os registros relacionados 

à gravidez, parto, puerpério e ao nascimento da criança: data do nascimento, sexo, peso, IG, 

índice de Apgar, vacinas, tipagem sanguínea, alimentação e profissionais que assistiram à 

criança, e assim permitir melhor comunicação com a família e os profissionais da atenção 

primária para um melhor acompanhamento. 

No banco de dados da Chamada Neonatal foi possível identificar os três principais 

itens considerados como indicadores do estado de saúde (peso, IG e Apgar). A maioria das 

crianças possuía o CSC, mas os registros eram escassos, principalmente da IG, essencial para 

identificar se a criança nasceu prematura. Um pouco melhor foi o registro do índice Apgar e o 

registro de PN. Este último, bem inferior ao referido pelo DATASUS para o ano de 2010 no 
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Rio Grande do Norte e na capital que foi maior de 98%, e no conjunto dos interiores de 97%, 

mostrando um melhor registro nos prontuários (LEAL et al, [2010?]; DATASUS, 2008).  

A deficiência desses registros faz refletir sobre a capacitação profissional e educação 

permanente, um dos pilares dos programas, pactos e ações preconizados nas políticas de saúde 

para a integralidade do cuidado infantil, mas que geralmente são limitados pelas condições de 

trabalho e número de profissionais existentes nos serviços. 

No estudo de Carvalho et al (2008), a entrega da CSC esteve associada à região 

metropolitana quando comparada ao interior. Já a freqüência dos registros foi explicada pela 

melhor escolaridade da mãe, de ter sido acompanhada na UBS e de ter recebido explicação 

sobre a própria caderneta (ALVES et al, 2009). Importante considerar que o não 

preenchimento pode ser um indicador de que a criança não está sendo assistida 

adequadamente, o que pode interferir no processo de acompanhamento e na qualidade de vida 

da criança. 

 O que contribuirá para esse acompanhamento é a orientação para que a mãe procure 

um serviço de saúde para a primeira semana de saúde integral, garantindo a continuidade da 

assistência. Essa orientação costumava ser anotada na página 2 da CSC, juntamente com os 

dados de nascimento. A partir da tiragem de 2009 essa informação não constou mais na CSC, 

o que pode ter contribuído para redução dessa prática, como identificado nesse estudo em 

pouco mais de 50% da amostra, e associado significativamente ao serviço de outra natureza 

sem ser o público, dando a entender que nessas instituições os profissionais estão mais atentos 

a manutenção do cuidado do neonato. Percentual bem menor foi o encontrado em Belo 

Horizonte, com 25% de registros na CSC associadas ao serviço público (GOULART et al, 

2008) e no relatório da chamada neonatal, de 73% para todas as regiões (LEAL et al, 

[2010?]).  Para Travassos e Castro (2008), a informação é uma das barreiras ao acesso dos 

cuidados e que pode impactar na percepção de saúde das pessoas melhorando o acesso aos 

serviços. 

Complementando as ações do cuidado no âmbito hospitalar, a CN é um documento 

que oficializa a existência da criança como cidadão, um direito que deve ser adquirido ao 

nascimento, sem ônus para família. Atualmente, sem esse documento, o recém-nascido fica 

privado do atendimento integral. Nesse estudo o percentual de crianças não registradas foi 4% 

menor que no Nordeste e Amazônia Legal. Em virtude dessa situação, que é comum em 

diversas regiões do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça tem promovido campanhas para 

melhorar o número de registros. Desde o período de 2010, aqui no estado do RN, foi iniciado 

um estudo piloto em 5 cidades com a parceria entre os hospitais/maternidades, cartórios 
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municipais e o Governo do Estado. Nesse projeto um dos cartórios envia um funcionário para 

se instalar na unidade hospitalar e assim garantir que todos os neonatos recebam alta 

registrados. 

A continuidade do cuidado após alta hospitalar é muito importante e pode reduzir 

entre 30% a 61% as mortes no período neonatal (OMS; UNICEF, 2009). É uma atividade 

atribuída à equipe de atenção primária que tem como responsabilidade a vigilância à saúde 

através do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, das visitas domiciliares e 

orientações de retornos à UBS para os procedimentos necessários a primeira semana de saúde 

integral do binômio mãe/filho; o fortalecimento do vínculo entre o neonato e a UBS; a 

triagem neonatal (teste do pezinho, orelhinha e olhinho); orientação ao aleitamento materno, 

que não foi priorizado na pesquisa da Chamada Neonatal; aplicação das vacinas não 

realizadas durante o internamento; e identificação das crianças em risco. Algumas dessas 

atividades de responsabilidade do Agente Comunitário de Saúde, profissional responsável 

para fazer a captação, acolhimento e resgatar a integralidade do sujeito (BRASIL, 2004a). 

Os resultados desse trabalho apontam que as poucas crianças que receberam essa visita 

não tinham nascido em serviço público, residiam na capital e não era beneficiária de Bolsa. 

Situação esta representada pela iniquidade na assistência à saúde como já falado 

anteriormente. Não foi possível identificar se a UBS foi comunicada na primeira semana 

sobre o nascimento da criança. O Ministério da Saúde recomenda que o serviço de realização 

do parto encaminhe a Declaração de Nascido Vivo para a secretaria de saúde, e o cartório 

encaminhe uma cópia para a secretaria de saúde e outra para a unidade de saúde mais próxima 

da residência da mãe. No relatório da Chamada Neonatal é apontada precariedade da rede de 

assistência à saúde da criança, bem como a fixação de profissionais de saúde adequadamente 

habilitados para o atendimento, mostrando também que quase a metade das mães não foi 

visitada em nenhum momento, e as regiões Norte e Nordeste são áreas prioritárias para a 

implantação do programa de Saúde da Família (LEAL et al, 2010). 

Outro ponto a ser lembrado é que nem todas as UBS tinham a contribuição da ESF, o 

que pode explicar o número acentuado dos que não receberam a visita, pois essas se 

apresentam menos freqüentes quando ainda faz parte da comunidade o modelo mais antigo de 

assistência oferecido pelos centros de saúde tradicionais (CALDEIRA; OLIVEIRA; 

RODRIGUES, 2010). Outra dificuldade para realização da visita é a aceitação pela família. 

Slomp et al (2006), ao avaliarem a assistência ao recém-nascido em um PSF, identificaram 

que as mães não autorizavam a visita do Agente Comunitário de Saúde na primeira semana de 

vida do neonato por tabu e crença. 
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Já em relação às outras ações preconizadas no período neonatal, o Teste do Pezinho 

foi um dos mais frequentes e esteve associado ao recebimento de Bolsa e nas crianças 

nascidas em serviço de outra natureza sem ser o público. Para triagem neonatal o governo do 

estado disponibiliza atualmente um profissional de referência em cada regional para realizar 

busca ativa dos nascimentos, realização dos exames e entrega dos resultados. Esse 

profissional também é capacitado para o treinamento das equipes de cada unidade de saúde 

para o desenvolvimento dessas ações.  

Quanto ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é preconizado pelo 

menos 2 registros de peso no período neonatal. Nesse estudo foi possível identificar apenas 

um registro, o que aconteceu em apenas 68,7% dos neonatos. É comum na literatura 

abordarem a ausência de registros de atendimento nos prontuários e CSC, principalmente em 

UBS que não possuem PSF ou ESF, o que dificulta a compreensão e interação da equipe para 

uma melhor assistência (PRADO; FUJIMORO, 2006). 

O sistema de saúde brasileiro (SUS) está pautado nos princípios de universalidade, 

equidade, integralidade, com descentralização e participação social, defendendo a saúde como 

direito de todos e dever do estado. As políticas vigentes de proteção à saúde da criança tentam 

priorizar as famílias mais vulneráveis, e os programas e estratégias tentam fortalecer e 

qualificar o serviço público para desenvolver essas ações, o qual depende a maior parte da 

população brasileira. 

Esse estudo permitiu avaliar a associação das ações realizadas no período neonatal 

com a natureza do serviço de nascimento da criança, se público ou outros (privado, particular, 

outros locais); com o programa de transferência de renda; e o local de residência, se capital ou 

interior.   

A forte associação com o serviço de natureza pública evidenciado na maioria das 

ações de âmbito hospitalar demonstra que os mesmos estão tentando seguir o que são 

preconizados nas políticas vigentes para melhorar a assistência ao neonato. Enquanto que as 

ações de continuidade do cuidado como a orientação para mãe procurar um serviço de saúde, 

juntamente com as ações de assistência na UBS esteve associada, com maior probabilidade de 

realização, com os neonatos nascidos em serviços de outra natureza sem ser o público.  

Nesse estudo a atenção primária favoreceu aos que possuíam melhores condições 

socioeconômicas, contrariando o que é priorizado pela ESF. Vale ressaltar que essas ações são 

condicionantes, assim como a avaliação do estado nutricional, para que a família permaneça 

se beneficiando de algum programa de transferência de renda como a Bolsa Família e/ou 
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Bolsa Alimentação, aproximando os mesmos das políticas sociais e de saúde no Brasil 

(BRASIL, 2004b).  

Apesar dos importantes avanços e melhoria nos indicadores de saúde obtidos nas 

últimas décadas, o sistema de saúde brasileiro ainda apresenta algumas iniquidades no 

atendimento à população, como a oferta de recursos e serviços e a posição social do indivíduo 

no acesso, utilização e qualidade desses serviços, corroborando com o que é apresentado 

nesse estudo (BRASIL, 2008; TRAVASSOS; CASTRO, 2008). Segundo Aguiar (2011), são 

desafios constantes fazer o SUS funcionar, devido as desigualdades socioeconômicas, a 

heterogeneidade das estruturas e instituições de saúde e das condições epidemiológicas que 

caracterizam as diversas regiões e municípios. 

Essa iniqüidade também esteve presente nas cidades contempladas no estudo. Dentre 

os determinantes sociais, a localização geográfica influencia consideravelemente na promoção 

de saúde dos indivíduos. A literatura apresenta relação inversa com as áreas menos 

favorecidas economicamente com a mortalidade neonatal (OLIVIERA et al, 2013).  

 As cidades aqui estudadas são caracterizadas por diversas transformações 

econômicas, demográficas, sociais e nas políticas de saúde que fizeram melhorar alguns 

indicadores determinantes da condição de saúde (IBGE, 2010; DATASUS, 2008). Apesar do 

aumento do PIB (Produto Interno Bruto), e melhora do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano, o coeficiente de GINI, que mede a desigualdade, continua crescente e elevado, 

principalmente na cidade de Natal (capital) que possui maior renda per capta e um maior 

número de profissionais de saúde para atender a população. A relação presente em 2010 foi de 

1 profissional para cada 70 habitantes, enquanto a média do conjunto das cidades do interior 

foi de 1 profissional para cada 129 habitantes, o que corrobora com um maior número de 

habitantes por número de ESF (6.928 para cada equipe, superior a média do interior que foi de 

3568) e que podem justificar o melhor atendimento quando comparado ao interior (BRASIL, 

2008). 

A equidade no acesso e utilização dos serviços depende da organização dos sistemas 

de saúde para diminuir as barreiras de informação, financeiras, e geográficas, que de forma 

adequada irão reduzir as desigualdades sociais na condição de saúde da população 

(TRAVASSOS; CASTRO, 2008). O Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal 

assinado em 2004 já visualizando os determinantes sociais na condição de saúde, objetivava 

ampliar a assistência, requalificar os profissionais, melhorar as estruturas dos serviços e 

garantir a continuidade do cuidado, que também foram fortalecidos em 2006 com o Pacto pela 

Saúde o qual preconizava o respeito à diversidade regional com eficiência, transparência e 
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participação social. Mesmo assim não foram capazes de reverter de forma considerável esses 

indicadores. As diversidades e iniqüidades presentes em regiões menos favorecidas e as 

elevadas taxas de mortalidade materna e neonatal contribuiu para que fosse lançado o Pacto 

pela Redução da desigualdade e da Mortalidade Infantil da Amazônia Legal e no Nordeste do 

Brasil. 

Sabe-se que a efetivação das ações, depende de uma política de educação permanente 

e capaz de manter profissionais habilitados e competentes e que possam compreender e atuar 

no SUS com competência técnica, espírito crítico e compromisso político. Na atenção 

primária, a atuação com uma equipe participativa desde a gestão ao planejamento e 

implementação das ações atingirão os atributos necessários à qualidade do atendimento 

(FARIA et al, 2010). 

Na Agenda de Compromisso para Saúde Integral da Criança é priorizado a educação 

continuada dos profissionais de saúde. Entretanto, sabe-se da falta de estrutura dos serviços de 

saúde, principalmente no interior; do transporte e de uma adequada distribuição e treinamento 

dos profissionais de saúde; das constantes paralisações decorrentes dos movimentos grevistas; 

e da quantidade insuficientes de verba e sua má distribuição assim como a necessidade de um 

maior comprometimento dos profissionais de saúde (CERESER et al, 2010). 

Novos estudos são necessários para avaliar algumas ações não contempladas na 

pesquisa da Chamada Neonatal como a orientação para a mãe sobre a importância do 

aleitamento materno. Assim como o estudo de outras variáveis que possam explicar o 

desfecho encontrado, bem como a necessidade de uma nova pesquisa diante de novos 

programas e ações criados recentemente, e do novo perfil socioeconômico da população. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esses resultados expõem a necessidade de intensificar o planejamento de ações na 

atenção ao neonato desde o nascimento, com o registro adequado das informações, e até o 

acompanhamento na atenção básica de saúde, com a visita na primeira semana de saúde 

integral, principalmente para aqueles que residem em áreas mais vulneráveis.  

As diferenças das ações realizadas na capital e no conjunto dos interiores, assim como 

no tipo de natureza do serviço de nascimento da criança, representam bem a realidade 

encontrada no ano de 2010 no Rio Grande do Norte, não diferenciando de outras regiões do 

país, revelando as iniqüidades em saúde presentes nas áreas menos desenvolvidas. 

Os resultados apontam para a necessidade de acentuar a fiscalização nas instituições 

não parceiras do SUS, conhecer as limitações dos profissionais de saúde e definir suas 

competências, vislumbrando uma forma de garantir o atendimento integral e humanizado que 

os neonatos necessitam. 

A divulgação desses resultados poderá contribuir para reflexão e debate com os 

gestores e profissionais de saúde para possibilitar melhor incorporação das práticas 

assistenciais no período neonatal. 
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