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Resumo

A asfixia perinatal é caracterizada por acidose metabólica ou mista devido à 

falta de oxigenação e perfusão sanguínea nos tecidos, sendo esta uma das maiores causas 

de óbitos neonatais e de sequelas neurológicas em recém-nascidos. O objetivo deste 

trabalho é conhecer a prevalência de asfixia perinatal em recém-nascidos, caracterizando as 

variáveis maternas, fetais e do parto e quantificando a ocorrência dos óbitos neonatais por 

asfixia perinatal no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), no município de Jequié (BA). 

Metodologicamente, trata-se de estudo descritivo, seccional para levantamento da prevalência 

de asfixia perinatal em recém-nascidos no HGPV, no período de janeiro a junho de 2007. Os 

dados foram obtidos através das declarações dos nascidos vivos dos prontuários dos neonatos. 

Os resultados apontam que a prevalência da asfixia perinatal foi de 4,21% entre recém-

-nascidos; destes, 62,3% a termo, e peso ao nascer (56,6%) entre 2.500 a 3.999g. Para as 

variáveis maternas 90,8% eram solteiras, com média de idade de 22,63 anos (± 6,295), com 

a ocupação do lar (82,2%), e menos de 8 anos de estudo (61,8%). Destas mães, 53,9% eram 

primíparas, 76,3% tiveram parto vaginal e 50,0% realizaram de 4 a 6 consultas pré-natais. 

Concluiu-se que a alta prevalência encontrada no estudo aponta a necessidade de atenção 

para os nascimentos no HGPV.
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EPIDEMIOLOGYC ANALYSIS OF PERINATAL ASPHIXIA IN NEWBORNS AT PRADO 
VALADARES GENERAL HOSPITAL

Abstract

Perinatal asphyxia is an affection characterized by metabolic and mixed acidosis 

due to lack of oxygenation and blood perfusion on tissues, being one of the higher causes of 

neonatal deaths and neurological sequelae in infants. The objective of this study is to learn the 

prevalence of perinatal asphyxia in newborns, characterizing maternal, fetal and delivery variables, 

quantifying the occurrence of neonatal deaths by perinatal asphyxia in Prado Valadares General 

Hospital. Methodologically, it is a descriptive and cross-sectional study, aimed at finding out the 

prevalence of perinatal asphyxia in infants born at Prado Valadares General Hospital (PVGH) 

in the city of Jequié (BA), from January to June 2007. Data about mother, infant and delivery 

were obtained from birth certificates of live infants records. Results show that the prevalence of 

perinatal asphyxia was 4.21 cases of asphyxia among infants by 100 births, being term infants 

those with adequate weight (between 2,500 and 3,999g) and with no sex predomination. The 

mothers have mean age of 22.63 years, singles, housekeepers, education inferior to 8 years of 

study, who had from 4 to 6 prenatal consultations, being primiparae with vaginal delivery. Of 

the 76 cases of asphyxia, 6 passed away which represents 7.9%. Concluded that the prevalence 

of perinatal asphyxia found in the study was high demonstrating the necessity attention to the 

births in PVGH.

Key words: Neonatorum asphyxia. Infant diseases. Prevalence. Epidemiology.

INTRODUÇÃO

A asfixia perinatal é considerada uma das maiores causas de óbitos neonatais 

e sequelas neurológicas em recém-nascidos, decorrentes de condições materno-fetais ou 

intercorrências durante o parto.1,2 Esta afecção é caracterizada por acidose metabólica ou 

mista devido à falta de oxigenação e perfusão sanguínea dos tecidos.1,3 

A correlação da asfixia perinatal com mortalidade infantil retoma discussões 

sobre a qualidade de vida, já que a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que 

o coeficiente da mortalidade infantil é considerado um indicador de saúde por refletir as 

condições sociais e econômicas de uma população.4

Dados do Ministério da Saúde (MS) para o ano de 1997 mostraram que a 

asfixia perinatal provocou 7.800 mortes no Brasil e incapacidades em grande parte dos 

sobreviventes.5 A alta prevalência de asfixia — 6 a cada 1.000 recém-nascidos — traz 

questionamentos sobre tal afecção.5 Outro estudo, priorizando as regiões brasileiras, 
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demonstrou que o Nordeste e o Norte apresentam maiores taxas de asfixia quando 

comparados ao Sul, evidenciando um paralelo com os níveis socioconômicos.3

Uma redução na taxa da mortalidade infantil tem sido observada no Brasil entre 

os componentes neonatal e pós-neonatal. Essa queda nos índices deve-se principalmente ao 

componente pós-neonatal, já que a mortalidade neonatal tem regredido lentamente devido a 

ações deficientes na prevenção e condutas inadequadas ao controle da gravidez e atenção ao 

parto.6

A asfixia perinatal origina-se 20% antes do trabalho de parto, 70% durante o 

parto e 10% no período neonatal e tem como etiologia a interrupção da circulação umbilical 

(prolapso, nós, e circulares de cordão), alterações na troca gasosa (pelo descolamento de 

placenta, insuficiência placentária), alterações do fluxo da placenta por hipotensão materna 

ou hiperatividade uterina), redução de oxigenação materna, incapacidade de oxigenação 

fetal por malformação, obstrução de vias aéreas, líquido nos pulmões (aspiração e mecônio), 

prematuridade e gravidez de alto risco.3,7

Na ocorrência de asfixia, o feto tenta compensar o insulto através de mecanismo 

de defesa priorizando os órgãos nobres, aumentando o fluxo sanguíneo para estes. Para 

adaptar-se ao insulto, gera uma taquicardia compensatória, aumentando as trocas metabólicas 

e elevando a pressão arterial e o débito cardíaco.3,8 

A continuidade da hipóxia e consequente inadequação do fornecimento de O2 

para atender às necessidades orgânicas leva à acidose metabólica pelo processo anaeróbico. 

Este produz ácido pirúvico e lático e acúmulo de CO2, finalizando na incapacidade de 

compensação, redução da pressão arterial fetal e irrigação cerebral, podendo existir lesão 

neurológica ou, em casos graves, levar à morte.3,8

As manifestações clínicas de destaque da asfixia perinatal são as alterações do 

exame neurológico (encefalopatia hipóxico-isquêmica), podendo incluir um estado aparente 

de hiperalerta, tremores, alterações de postura e movimento, apneia, falência respiratória, 

deglutição anormal, respostas pupilares e oculomotoras anormais, fontanela anterior tensa e 

convulsões neonatais precoces.8

Os critérios para o diagnóstico da asfixia baseiam-se em: índice de Apgar baixo, 

inferior a 3 no 5º minuto; acidose metabólica ou mista pela gasometria do sangue do cordão 

umbilical com pH sanguíneo≤ 7,0; comprometimento neurológico neonatal (hipotonia, 

convulsões, coma); e disfunção múltipla de órgãos.7,8

O índice de Apgar mostra o estado clínico do recém-nascido por meio de cinco 

variáveis: frequência cardíaca, cor da pele, tônus muscular, esforço respiratório e irritabilidade 
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reflexa. Cada variável é avaliada no 1º e no 5º minuto de vida, recebendo uma pontuação de 

0 a 2. Deste modo, um neonato saudável apresenta índice de Apgar entre 7 e 10, um estado 

intermediário entre 7 e 4 e abaixo de 3 indica hipóxia.1,3,7,9

A permanência da pontuação baixa do Apgar aos 10, 15 e 20 minutos é 

indicativo de um prognóstico pior. A normalização do escore do Apgar, por sua vez, indica 

que o insulto não foi suficiente para produzir dano neurológico permanente.8

Como o índice de Apgar não é apenas utilizado para detecção de asfixia, mas 

também para conhecer as condições clínicas de neonatos, pode ocorrer que recém-nascidos 

com baixo índice de Apgar (como exemplo um prematuro saudável), tenha pH de cordão 

umbilical e exames de traçados cardiotocográficos normais, evidenciando a necessidade de 

mais de um critério diagnóstico para confirmação de asfixia perinatal.3

O atendimento inadequado também está relacionado com o número de óbitos 

neonatais, sendo o grau de asfixia um indicador da qualidade do serviço prestado à gestante, 

ao feto e ao neonato, vinculado a falhas de atendimento como prevenção, melhora do acesso, 

da qualidade e dos serviços de saúde.2,3 No Brasil, 90% dos partos são realizados em hospitais; 

grande parte dos bebês nasce em hospitais públicos, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e 

muitos não têm pediatras nas salas de parto.1

Estudo aponta a necessidade de melhora nas condições de saúde, mediante 

programas de qualificação e capacitação profissional, bem como de melhora no sistema 

de saúde, para que ofereça melhor acesso, com prevenção, acompanhamento pré-natal 

e tratamento de doenças.2 As genitoras com os fatores de risco para asfixia devem ser 

encaminhadas para centros que possam garantir um melhor atendimento materno-fetal, e 

equipe especializada em ressuscitação neonatal, caso haja necessidade.3

É pertinente conhecer a realidade epidemiológica dessa afecção em recém-

-nascidos no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) da cidade de Jequié (BA), pelas inúmeras 

consequências acarretadas ao neonato, às famílias e ao serviço de saúde. Também pelo fato 

de o referido nosocômio ser o único hospital público do município, que oferece atendimento 

à população da rede pública de saúde local e das cidades circunvizinhas. Além disso, com 

base no conhecimento epidemiológico, pode-se promover uma intervenção adequada e 

prevenção da asfixia.

Desse modo, objetivou-se conhecer a prevalência de asfixia perinatal em 

recém-nascidos no referido hospital, caracterizando as variáveis maternas, fetais e do parto e 

quantificando a ocorrência dos óbitos neonatais por asfixia perinatal.
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MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo adotou uma abordagem descritiva, seccional para 

levantamento da prevalência de asfixia neonatal em recém-nascidos no Hospital Geral Prado 

Valadares (HGPV) no município de Jequié (BA), tendo, como população, neonatos nascidos 

no HGPV no período de janeiro a junho de 2007.4

A pesquisa foi realizada por meio de consulta de prontuários dos recém-nascidos 

para coleta do diagnóstico médico de asfixia. Dados sobre a genitora, parto e recém-nascido, 

que consistiram nas variáveis estudadas, foram coletados da declaração dos nascidos vivos e 

anotadas em formulário próprio, elaborado pela pesquisadora, sendo adotado como critério 

de exclusão os recém-nascidos oriundos de outros hospitais ou residências. 

A variável dependente do estudo foi a asfixia perinatal em recém-nascidos, 

sendo estabelecidas como variáveis independentes as características fetais, maternas e do 

parto. As variáveis fetais são: idade gestacional (dada em semanas, tendo um corte das faixas 

inferior a 37 semanas, entre 37 e 41 semanas e acima de 42 semanas); peso ao nascer (foram 

agrupados nas faixas: inferior a 2.500g, entre 2.500g até 3.999g, e acima de 4.000g); e sexo 

dos recém-nascidos (em feminino e masculino). 

As variáveis maternas foram: idade materna (agrupada nas categorias: entre 10 

e 19 anos, entre 20 a 35 anos e acima de 35 anos); estado civil (abordado com as categorias 

solteira, casada, viúva e divorciada); ocupação; escolaridade (representada pelo número de 

anos de estudo, agrupada nas faixas nenhuma, de 1 a 3 anos, de 4 a 7, de 8 a 11, 12 e mais); 

número de consultas pré-natal (estudadas nos intervalos de nenhuma, de 1 a 3, de 4 a 6, de 

7 e mais). As variáveis do parto foram divididas em número de partos anteriores (primípara e 

multípara) e tipo de parto (agrupado em vaginal e cesáreo). Foram também coletados dados 

sobre óbitos nas declarações de nascidos vivos (óbito sim e não).

A prevalência de asfixia perinatal foi calculada com base na fórmula de 

prevalência das populações (nº de casos da doença/ população sob risco x 10n) em que o 

número de casos da doença foi o número total de casos diagnosticados com asfixia; já a 

população sob o risco foi o número de nascidos no hospital, colhido no Serviço de Arquivo 

Médico e Estatístico (SAME), e este multiplicado por 1.000.4

A análise descritiva foi feita por meio do programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 16.0 for Windows, descrita quanto a frequência absoluta e frequência 

relativa para as variáveis categóricas. As variáveis quantitativas idade materna e peso ao nascer 

(com seus valores discriminados) foram ainda descritas com média e desvio padrão.
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RESULTADOS

De 1.804 nascimentos do período de janeiro a junho de 2007, foram 

encontrados 76 casos de asfixia perinatal em recém-nascidos no HGPV. Portanto, a prevalência 

de asfixia perinatal foi de 4,21 casos de asfixia entre recém-nascidos por 100 nascimentos. 

Os resultados referentes às variáveis fetais estão dispostos na Tabela 1. Para 

idade gestacional foram encontrados 48 neonatos na faixa de 37 a 41 semanas (62,3 %); 

nenhum dado para acima de 41 semanas foi encontrado. Em relação ao sexo não houve 

predominância; 38 (50,0%) foram do sexo feminino. Ao passo que 43 indivíduos tiveram o 

peso ao nascer entre 2.500 a 3.999g (56,6%) com média de 2.682,43g ± 853,203.

Tabela 1 – Distribuição das variáveis fetais. Jequié/BA (jan./jun. 2007)

Em relação às variáveis maternas, foram encontradas 44 mães na faixa de 20 a 

35 anos (57,9%), tendo como média 22,63 anos ± 6,295. Entre elas 69 mulheres eram ditas 

solteiras (90,8%), 67 com a ocupação do lar (88,2%), 47 com o número de anos de estudo 

inferior a 8 anos (61,8%) e 38 mulheres fizeram de 4 a 6 consultas pré-natais (50,0%). Dados 

apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Distribuição das variáveis maternas. Jequié/BA (jan./jun. 2007)

Nas variáveis do parto verificou-se que 76,3% foram por via vaginal (n=58). Em 

relação ao número de partos anteriores, as primípara obtiveram 53,9% (n=41) dispostos na 

Tabela 3. Dos 76 casos de asfixia perinatal encontrados, 6 casos foram a óbito (7,9%); 3 dados 

não foram preenchidos. Resultados apresentados na Tabela 4.

Tabela 3 – Distribuição das variáveis do parto. Jequié/BA (jan./jun. 2007)
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Tabela 4 – Distribuição dos óbitos por asfixia. Jequié/BA (jan./jun. 2007)

DISCUSSÃO 

A prevalência de asfixia perinatal no HGPV mostrou-se alta 4,21% em relação 

a outros estudos epidemiológicos de asfixia em que a prevalência foi de 1,9% em Campinas 

(1999), 0,45% na Califórnia (2004).11

Em 2003, um estudo3 verificou que, no ano de 1999, a prevalência nacional 

de asfixia foi de 2,1%, variando de acordo com as regiões do Brasil (Rio Grande do Sul e 

São Paulo com 1,4%, Maranhão 4,7% e Piauí 6,2%). Este resultado evidencia que fatores 

socioeconômicos interferem na afecção de asfixia, pois esses estados que apresentam maiores 

índices possuem os menores índices de desenvolvimento humano. 

Na Bahia o estudo citado3 mostrou 3,0% de asfixia perinatal e afirmou que os 

indivíduos que nasceram nas regiões Norte e Nordeste apresentaram, respectivamente, o risco 

relativo de 1,82 (IC 1,77-1,87) e 1,91 (IC 1,87-1,95) de asfixia perinatal comparado à região 

Sudeste. A região Sul obteve o menor risco, com 0,89 (IC 0,87-0,92) e as regiões Sudeste e 

Centro-Oeste assemelharam-se, com o risco de 1,00. 

Em 2005, uma pesquisa realizada em Aracaju (SE)11 revelou prevalência de 

asfixia de 1,6%, sendo utilizado como critério diagnóstico Apgar abaixo de 6 no 5º minuto. 

Em relação às variáveis fetais, os dados encontrados para idade gestacional 

mostraram maior frequência de asfixia na faixa entre 37 e 41 semanas (recém-nascido a 

termo), o que corrobora outras análises descritivas da literatura.3,10-15 Na Nicarágua12 e em 

Cuba10 foram encontrados, respectivamente, 60% e 68,9% para a faixa entre 37 e 41 semanas 

de gestação. 

No presente estudo, os achados para o sexo mostraram equilíbrio entre eles, 

sendo o feminino um pouco maior, com 38 (50,0%) em relação aos do sexo masculino, com 

frequência de 37, e 1 ignorado, com semelhança encontrada no estudo de Rosa,8 em que 

51% (n=41) foram do sexo feminino e 49% (n=40) do sexo masculino. Em 2007, no Chile, 

também foi encontrado equilíbrio entre os sexos, porém o gênero masculino, com 51,2%, foi 
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um pouco maior que o feminino, com 48,8%.14 Outros estudos apontaram maior frequência 

em recém-nascidos do sexo masculino.3,11,15 

A média do peso ao nascer de 2.662,53g ± 865,376 encontrada no estudo 

assemelha-se aos achados na literatura,3,7,11 com médias de 2.731±971g, 2.948,77±550,75 

e 2.534g. Quando analisada pelas categorias, a faixa de peso normal (2.500 a 3.999g) obteve 

frequência maior de asfixia, corroborando outros estudos.3,10-14

Das variáreis maternas, a idade materna obteve média de 22,63 anos ± 6,295, 

sendo semelhante ao estudo de Souza,3 que teve média de 21,8 ± 6,3. Em um estudo que 

considerou recém-nascidos de 1997 a 2004 foi apresentada a média 26,6 anos ± 6,7. 14 Ao 

analisar a idade materna como variável categórica, a faixa etária entre 20 e 35 anos mostrou-se 

mais elevada 57,9% (n=44) em relação a outras faixas, o que foi confirmado em dados de outras 

pesquisas,3,12,15 explicado por esta faixa etária ter maior paridade e fertilidade.

Quanto às variáveis sociodemográficas das genitoras, 90% foram solteiras, 64,1% 

apresentaram escolaridade até 7 anos de estudo e 78% realizaram até 6 consultas pré-natais. 

Esses resultados assemelham-se aos de outros estudos,3,12 em que a frequência destes foi maior 

que as outras categorias. 

Ao considerar que a maior parte das mães teve baixo índice de escolaridade, de 

número de consultas pré-natais e apresentaram a ocupação “do lar” (87%), percebeu-se que 

fatores socioeconômicos podem influenciar na ocorrência de asfixia, como tem sido citado na 

literatura.11 O estudo de Ayres11 mostrou que 85% das mães tiveram renda familiar abaixo de 

5 salários e na Nicarágua 75% das mães apresentaram a ocupação “do lar”.12

Das variáveis do parto, a expulsão por via vaginal, com 76,6% dos partos, 

corroborou estudo de Salvo, Flores, Alarcón, Nachar e Paredes,14 em que houve maior taxa de 

partos vaginais (61,3%), o que também pode ser reflexo do programa nacional do SUS, que 

incentiva os partos normais, possui um limite de 40% de cesarianas e não paga o excedente, 

quando ultrapassa esse percentual.16 No entanto, outra pesquisa15 apontou que 59,6% dos 

partos foram cesáreos, o que pode ter se dado porque grande parte de cesarianas tem por 

indicação algum comprometimento fetal.1

As primíparas tiveram frequência um pouco maior que as multíparas 53,9% 

(n=41), corroborando outro estudo12 e diferindo dos estudos citados por Malespin,12 em que 

as multíparas tiveram a frequência de 56%. 

Dos recém-nascidos com asfixia, 7,9% foram a óbito, realidade encontrada no 

estudo realizado em um hospital que constatou 7,5% de óbitos por asfixia.15 Lansky, França 

e Leal17 afirmam que taxas elevadas de óbitos por asfixia intra e durante o parto de neonatos 

Revista Baiana v33 n3 2009.indd   319Revista Baiana v33 n3 2009.indd   319 20/4/2010   13:44:5520/4/2010   13:44:55



320

com peso > 2.500g indicam falha no atendimento obstétrico e ao recém-nascido na sala do 

parto, sendo considerados como óbitos evitáveis. É citado também que a Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal pode aumentar a sobrevida de um bebê que nasceu com quadro asfíxico.18 

É válido salientar que existem poucos estudos epidemiológicos em asfixia. Como 

existem muitos critérios diagnósticos, as pesquisas acabam adotando diferentes critérios, 

podendo, dessa forma, ocorrer disparidades de realidades.10

Desse modo, alguns autores fazem associações dos critérios para se alcançar 

melhor confiabilidade diagnóstica.12 No estudo de Malespin,12 por exemplo, 75% dos casos 

que tiveram Apgar maior que 7 no 5º minuto desenvolveram asfixia grave. Do mesmo modo, 

a utilização do pH arterial como critério único para detecção de asfixia também pode ser 

falho, como mostra o estudo que encontrou grupos de neonatos com pH < 7 e índice de 

Apgar superior a 7 no 5º minuto de vida.19

Este estudo no HGPV adotou o diagnóstico clínico da apresentação dos neonatos 

ao nascer nos prontuários, sendo este um diagnóstico médico. Este fato se deu porque as 

declarações de nascidos vivos não trazem informação do índice de Apgar e o hospital não 

utiliza outro critério diagnóstico (cita-se como exemplo a análise da gasometria do cordão 

umbilical), caracterizando uma limitação do trabalho. 

O fato deste estudo não ter analisado um grupo controle, impossibilitou a 

verificação dos fatores de risco. Deste modo, foi possível apenas descrever as características 

das genitoras e neonatos com asfixia.

A análise dos dados coletados permitiu concluir-se que a alta prevalência 

encontrada no estudo aponta a necessidade de atenção para os nascimentos no HGPV.

Sugere-se, portanto, mais estudos sobre o tema, com duração maior e com casos 

controle para verificação de fatores de risco (sociodemográficos, obstétricos), ou até estudos 

longitudinais, para verificação de possíveis danos neonatais, como sequelas neurológicas 

em recém-nascidos que tiveram asfixia ao nascer. Outros estudos que poderiam possibilitar 

resultados importantes envolveriam a mortalidade neonatal, com esses neonatos com asfixia, 

nos quais fossem verificados dados sociodemográficos de características maternas e fetais.
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