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Resumo A contagem dos natimortos é fundamental para avaliação do cuidado 

obstétrico. No mundo, são mais de três milhões e, no Brasil mais, de 30.000 por ano. Entretanto, não basta contá-

los, é preciso analisar os números para compreender melhor o problema e com este objetivo já foram criados mais 

de 34 sistemas de classificação de natimortos. Foi consultada a Bireme (www.bireme.br) para identificação dos 

Descritores em Ciências da Saúde e foram selecionados “natimorto” e “classificação” com seus correspondentes 

em inglês “stillbirth” e “classification”. Foram utilizadas as bases de dados Lilacs e PubMed. Foram identificadas, 

por ordem cronológica, nove sistemas de classificação de natimortos. Não existe sistema de classificação de 

natimortos perfeito ou ideal, devido a que cada um difere dos demais pelo modelo que constrói para a análise, 

dando prioridade à causa ou a fatores que pretendem auxiliar prioritariamente na gestão do sistema de saúde. 

Hoje, na Inglaterra, são utilizados três sistemas de classificação de natimortos e alguns países europeus têm 

sistemas próprios (Noruega, Suécia) bem como a Austrália e Nova Zelândia. No Brasil, o Ministério da Saúde 

adotou a classificação de Wigglesworth modificada. Recomenda-se sua adoção e avaliação do seu desempenho.

Abstract The counting of stillbirths is fundamental to assess birth care. There 

are more than three million stillbirths in the world and more than 30,000 in Brazil per year. However, it is not 

enough to count them, we must analyze the numbers to better understand the problem and with this objective 

have already been created more than 34 stillborn classification systems. Bireme (www.birem.br) was consulted 

for identification of Health Sciences descriptors and were selected “stillbirth” and “classification” with their 

corresponding in Portugese “natimorto” and “classificação”. Lilacs and PubMed were the databases consulted. 

Nine stillborn classification systems were identified in chronological order, There is no perfect ranking system 

or ideal stillborn classification due to difference among them by the model building for analysis, giving priority 

to the cause, or factors that aim to assist primarily in the management of the health system. Today, in England, 

three classification systems of stillbirths are used and some European countries have their own systems (Norway, 

Sweden) as well as Australia and New Zealand. In Brazil, the Ministry of Health adopted the modified Willgesworth 

classification. Its use is recommended as well as the evaluation of its performance.
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Introdução

Indicadores. Mortalidade materna. Mortalidade perinatal

Não existe gravidez sem risco. Na primeira metade do 

século XX, a qualidade da assistência obstétrica era avaliada 

pelo indicador do desfecho mais grave: a morte materna. Com o 

avanço da Medicina, a melhoria dos sistemas de saúde e das 

condições socioeconômicas dos países desenvolvidos, a morte 

materna, que era contada aos milhares por ano, passou a ser 

contada às centenas. Por exemplo, nos Estados Unidos em 1935, 

ocorreram 12.544 mortes maternas, que correspondeu à razão de 

morte materna de 582/100.000 nascidos vivos. Com a redução 

da mortalidade materna, ficou difícil avaliar a qualidade da 

assistência obstétrica com números pequenos. Surgiu, então, a 

necessidade de outro indicador, tendo sido sugerida, em 1936, por 

Pfaundler, pediatra alemão, a mortalidade perinatal. Pfaundler 

definiu o período perinatal como aquele imediatamente antes, 

durante e após o parto, um continuum, argumentando que o 

período era caracterizado por aumento da mortalidade do feto 

e do  recém-nascido. Vale chamar a atenção para o fato de que os 

óbitos fetais já eram registrados na Noruega desde 18011 (C). 

A mortalidade perinatal é o indicador de saúde que avalia o 

risco de um feto nascer sem qualquer sinal de vida ou, nascendo 

vivo, morrer na primeira semana. A Organização Mundial de 

Saúde (1972) conceituou a mortalidade perinatal como a soma 

dos óbitos intrauterinos e dos óbitos neonatais, em até sete dias, 

de conceptos com mais de 28 semanas de idade gestacional ou 

peso acima de 1.000 g.

O Comitê Perinatal da Federação Internacional de Ginecologia 

e Obstetrícia (1982) conceitua a mortalidade perinatal como a 

soma dos óbitos intrauterinos e neonatais de até quatro semanas, 

de conceptos com mais de 22 semanas de idade gestacional e 

pesando 500 g ou mais. A dificuldade maior para avaliar a fre-

quência da mortalidade perinatal é decorrente da utilização de 

critérios diferentes, impossibilitando estudos comparativos2 (C). 

Conceitua-se como óbito fetal a morte do produto da con-

cepção antes da expulsão ou da extração completa do corpo da 

mãe. O feto morto não apresenta, após a expulsão, nenhum 

movimento respiratório ou outro sinal de vida, como batimento 

do coração, pulsação do cordão umbilical ou movimentos efetivos 

dos músculos de contração voluntária3 (C).

Os óbitos fetais podem ser classificados em quatro categorias 

principais: fetal, placentária, materna e não explicada, baseadas 

em dados de necropsia. A categoria fetal responde por de 25 a 

40% dos óbitos e inclui anomalias cromossômicas, anomalias 

não cromossômicas, hidropisias não imunes e infecções (vírus, 

bactérias e protozoários). A categoria placentária responde por 

de 25 a 35% dos casos e inclui rotura prematura das membra-

nas ovulares, descolamento prematuro da placenta, hemorragia 

fetomaterna, acidentes do cordão, insuficiência placentária, 

asfixia intraparto, placenta prévia, transfusão gemelo-gemelar e 

corioamnionite. As causas maternas respondem por de 5 a 10% 

e incluem diabetes, alterações hipertensivas, obesidade, idade 

maior que 35 anos, doenças da tireóide, doenças renais, síndro-

me de anticorpos antifosfolipídeos, trombofilias, tabagismo, 

alcoolismo, uso de drogas ilícitas, infecção e sepsis, trabalho de 

parto prematuro, distúrbios do trabalho de parto, rotura uterina 

e gravidez prolongada. A categoria dos não explicados responde 

por de 15 a 35%4 (C).

A dificuldade de classificar os óbitos fetais fica bem clara 

quando se observa as recomendações da Associação Mundial de 

Medicina Perinatal5 (C).

Relevância, o tamanho do problema no mundo e no Brasil

O problema é relevante pelo desfecho (morte materna ou 

perinatal) com profundas repercussões sociais e pelo número, 

estimado em 500 000 mortes maternas e mais de três milhões 

de óbitos perinatais por ano. As taxas de mortalidade perinatal 

(MPN) no Brasil são preocupantes, considerando-se que no Brasil 

nascem por ano mais de três milhões de crianças somente no 

setor público. Considerando a taxa de mortalidade perinatal de 

10/1.000 nascidos e o número total de partos de três milhões, 

temos a cifra de 32.229 natimortos em 20126 (C).

O Brasil, país de dimensões continentais, apresenta di-

ferenças regionais por razões sociais, econômicas, culturais e 

epidemiológicas, devido a variações na cobertura da assistência 

pré-natal e subnotificação dos óbitos, sendo que a cobertura é 

de 80% (Sistema de Informação de Mortalidade – SIM) e 90% 

(Sistema de Nascidos Vivos – SINASC)6 (C). 

Causas de óbito fetal: os modelos 

As causas de óbito fetal podem ser classificadas de acordo 

com o momento de sua ocorrência em anteparto, intraparto 

e pós-parto.

A hipoxia assume a causa principal de morte fetal antepar-

to, podendo causar lesões neurológicas de grau moderado ou 

quadro de sequelas, às vezes, irreversíveis. O parto prematuro 

e a enfermidade hipertensiva são as causas mais frequentes de 

morte perinatal. As causas maternas mais frequentes de hipoxia 

anteparto sãos as síndromes hipertensivas, causando redução do 

fluxo úteroplacentário com consequente hipoxia fetal e óbito 

anteparto. Outras causas podem ser assinaladas como respon-

sáveis pela morte fetal anteparto: infecções, diabetes, anemias, 

isoimunizações Rh, ginecopatias uterinas, intoxicações, causas 
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funiculares e placentárias (circular de cordão, descolamento 

prematuro de placenta e placenta prévia).

As principais causas intraparto são anoxia, alterações da 

contratilidade uterina (hipertonia) e descolamento prematuro 

da placenta. O tocotraumatismo decorrente de versão, extração e 

fórcipe alto é raro, atualmente. A infecção intraparto, consequente 

à rotura prematura das membranas ovulares ou ao trabalho de 

parto prematuro são causas importantes de morte fetal intraparto.

No pós-parto ocorrem as mesmas causas citadas para as fases 

pré e intraparto, acrescidas das malformações, do baixo peso, da 

prematuridade e das infecções neonatais2 (C).

Os modelos de estudo da mortalidade perinatal

Vê-se pela enumeração das causas que a MPN é um continuum 

desde a gestação, passando pelo parto e terminando no período 

neonatal. Assim, é importante definir os modelos de estudo, que 

podem ser vistos por dois ângulos principais: o etiopatogênico e 

o epidemiológico. O primeiro fornece plausibilidade ao estudo 

quando identifica a causa e seu mecanismo de ações. O segundo 

procura correlacionar as variáveis independentes (fatores associados 

ou de risco) com a variável dependente (óbito fetal). Por outro 

lado, cada momento pode ter um modelo próprio.

Justificativa 

Existe a necessidade de contar os óbitos, definir critérios e 

sistemas de classificação dos óbitos fetais para que através do 

conhecimento das causas e de sua correta interpretação possa ser 

avaliada a qualidade da assistência obstétrica, planejar a assis-

tência e prover recursos. Estes objetivos necessitam de estudos 

descritivos (contagem) e inferenciais (etiológicos), que procurem 

estabelecer relações entre os diversos fatores e suas dimensões 

para que se possa aprimorar as ações voltadas para a redução da 

mortalidade perinatal. 

A qualidade da informação é fundamental para a validação 

das estatísticas vitais, a partir das quais são propostas ações de 

prevenção de óbito fetal. Neste sentido, seria oportuno sintetizar 

a evidência científica com respeito às classificações de óbito fetal 

disponíveis na literatura7 (C). 

O objetivo do estudo foi proceder à revisão da literatura e 

identificar as classificações de causa de óbito fetal existentes.

Objetivos

O objetivo principal desse trabalho foi rever os sistemas de 

classificação de óbito fetal.

Como objetivos secundários, podemos citar: comparar os 

diversos sistemas de classificação de óbito fetal; e avaliar a efi-

ciência dos sistemas em diferentes ambientes de estudo. 

Metodologia

A utilização dos sistemas de classificação de óbito pode con-

tribuir para responder às seguintes perguntas: Quando ocorreu 

o óbito fetal? O que causou o óbito fetal? Como ocorreu o óbito 

fetal? Qual o objetivo de estudar o óbito fetal?

Definição de estratégia de busca

Para a definição da estratégia de busca, foi consultada a 

Bireme (http://www.bireme.br) para saber o descritor de óbito 

fetal. A consulta resultou na informação de que o descritor é 

“natimorto” em português e “stilbirth” em inglês. O descritor 

de classificação forneceu a própria palavra “classificação” em 

português e “classification” em inglês.

Fontes consultadas

Inicialmente, foi feito o acesso à Bireme (http://www.bireme.br), 

Biblioteca Regional de Medicina, afiliada à Biblioteca Nacional 

de Medicina, em Washington, Estados Unidos. Através da Bi-

reme, acessamos as seguintes bases de dados: LILACS, SciELO, 

MEDLINE e Biblioteca Cochrane.

A pesquisa na LILACS e na SciELO utilizou os descritores 

“natimorto” e “classificação”. A pesquisa na MEDLINE e na Bi-

blioteca Cochrane utilizou os descritores “stillbirth” e “classification”.

Resultados

A pesquisa na LILACS e na SciELO não recuperou publicações 

que tratassem exclusivamente do sistema de classificação do óbito 

fetal. Na LILACS, o descritor “natimorto”, usado isoladamente, 

recuperou 561 referências, mas que só se associavam a outros 

descritores como “causa básica de morte”, “causalidade” ou “causa 

de morte”, mas não especificamente à classificação.

O mesmo problema ocorreu em relação à Biblioteca Cochrane, 

dedicada ao estudo de métodos diagnósticos e tratamento, com 

meta-análises e revisões sistemáticas na busca de evidência científica. 

A busca recuperou 178 referências com a combinação de “stilbirth” 

e “classification”, com 170 revisões sistemáticas. Entretanto, a leitura 

dos resumos mostrou que se dedicavam a atividades terapêuticas, 

incluindo prevenção, não tendo sido encontrada referência a siste-

mas e classificação de óbito fetal. O mesmo ocorreu com o portal 

de evidências da Bireme que, quando consultado sobre Revisões 

Sistemáticas com os descritores “stillbirth” e “classification”, recuperou 

três revisões sistemáticas de procedimentos destinados a reduzir o 

risco perinatal, o que não era objetivo do estudo.

Na MEDLINE, com a mesma estratégia usada na Biblio-

teca Cochrane, recuperou-se 42 publicações com os descritores 
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“stillbirth” e “classification”, que foram os utilizados nesta revisão 

bem como artigos nelas referidos.

A mais recente revisão identificou 34 sistemas de classi-

ficação de óbito perinatal e 12 modificações desses sistemas. 

As características das principais classificações são analisadas na 

discussão (Quadro 1). 

Discussão

Com a presente revisão, foi possível identificar a existência 

de pelo menos nove classificações utilizadas internacionalmente 

com o intuito de definir as causas de óbitos fetais. Embora algu-

mas tenham sido desenvolvidas para atender a cenários locais, 

sem menção de quaisquer critérios de validação, outras têm 

sido repetidamente usadas em diversos países, como no Brasil 

a classificação de Wilgglesworth. 

A mais antiga classificação é a de Aberdeen8, desenvolvida 

na Escócia. 

Do ponto de vista da saúde pública, havia necessidade de 

informação sobre o momento e as circunstâncias do óbito, 

condições associadas e causas subjacentes, disponibilidade e 

qualidade do cuidado obstétrico8 (C).

Um sistema de classificação do óbito perinatal deve levar em 

consideração o momento de ocorrência do óbito (anteparto, intra-

parto e pós-parto ou neonatal), as características epidemiológicas 

do caso (da mãe e do concepto), dados clínicos (anamnese e exame 

físico de mãe e concepto) resultados de exames complementares 

de análises clínicas e de imagem. Aqui, merece chamar a atenção 

para a importância da autópsia do recém-nascido, desejável em 

todos os casos, mas nem sempre possível, seja pela maceração 

do feto ou por outras circunstâncias. Na ausência da necropsia, 

o exame histopatológico da placenta adquire fundamental im-

portância e deveria fazer parte da rotina de investigação de todo 

óbito perinatal9,10 (C).

A Classificação Internacional de Doenças e Causas de Morte, 

hoje na 10ª versão e conhecida como CID-10, não atende aos obje-

tivos de estudo da mortalidade perinatal. Por essa razão, têm sido 

propostos diferentes sistemas de classificação de morte perinatal.

De acordo com Whitfield11, o propósito de uma classificação 

deve ser identificar deficiências na assistência, identificar onde 

melhorias são possíveis e indicar onde novos conhecimentos ou 

desenvolvimentos podem conduzir a novos avanços11 (C).

O objetivo maior, comum a todos os sistemas de classifica-

ção, é a redução de natimortos e, ainda, conservar a informação 

relativa ao óbito. O segundo objetivo relaciona-se à intenção 

de uso da informação, o que varia muito. Há quatro categorias 

principais deste uso:

1. comparações regionais e internacionais;

2. vigilância epidemiológica;

3. prática clínica;

4. pesquisa.

A construção de um sistema de classificação de óbito fetal 

deve definir o cenário de estudo (se país desenvolvido ou em 

desenvolvimento), o seu objetivo, sua estrutura (simples ou hie-

rárquica, quando admite subclasses) e as variáveis que farão parte 

da base de dados. Sua construção deve ser produto de colaboração 

de equipe multiprofissional, incluindo obstetras, pediatras, pa-

tologista neonatal, epidemiologistas e geneticistas, se possível.

Uma vez construído, o sistema deve ser testado e validado, o 

que vai garantir a sua aplicação. Há que se tomar cuidado com a 

validação, que pode funcionar ou não, na dependência do cenário.

Outra característica importante de um sistema de classificação 

de óbito perinatal é a percentual de óbitos não explicados. Estes não 

contribuem para o esclarecimento do problema, embora com 

todos os recursos (inclusive necropsia), ainda fica entre 10 e 20%.

Finalmente, os sistemas de classificação podem ser com-

parados entre si para observar aquele de melhor desempenho, 

o que nem sempre é possível devido aos objetivos diferentes. 

Duas ferramentas para seu estudo são a concordância entre os 

sistemas e entre os observadores (teste kappa) e a comparação 

da taxa de óbitos não esclarecidos.

Quadro 1 – sinóptico dos sistemas analisados

Autor Ano Nome País Atualização Validação
Baird, Walker e Thomson12 1954 Aberdeen Escócia Sim

McIlwaine et al.13 1979 Aberdeen Escócia Sim Sim 

Froen et al.15 2009 CODAC Noruega Sim

Wigglesworth17 1980 Wigglesworth Reino Unido Sim 

Kelling et al.18 1989 Wigglesworth Reino Unido Sim Sim 

Chan et al.20 2003 PSANZ Austrália Sim Sim 

Gardosi22 2005 ReCoDe Reino Unido Sim 

Kortweg et al.23 2006 Tulip Holanda Sim 

Varli et al.25 2008 Stockholm Suécia Sim 
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A primeira classificação de óbito perinatal foi a de Aberdeen, 

Escócia, em 195412 (C). Em 1979, a mortalidade perinatal e 

neonatal era maior no Reino Unido do que em muitos países 

ocidentais, o que motivou uma investigação do Subcomitê de 

Emprego e Seguridade Social da Câmara dos Comuns. Com o 

objetivo de responder a esta questão, foi feito um inquérito na 

Escócia para identificar as principais causas de óbito perinatal13 (C).

Os autores utilizaram uma versão expandida da classificação 

de Aberdeen com nove categorias relativas ao evento obstétrico 

predisponente. As categorias eram:

1. baixo peso (abaixo de 2.500 g) sem complicação materna;

2. peso normal (acima de 2.500 g) sem complicação materna;

3. trauma obstétrico com fetos com peso acima de 1.800 g;

4. pré-eclâmpsia;

5. hemorragia anteparto;

6. doença materna prévia à gravidez;

7. anomalia fetal;

8. incompatibilidade Rh; e

9. outro.

Em 1977, ocorreram 62.895 nascimentos na Escócia, dos 

quais 1.150 resultaram em óbito perinatal, o que representa uma 

taxa de mortalidade perinatal de 18/1.000 nascidos. Houve 110 

óbitos em gestações múltiplas que foram excluídos do estudo. 

Seis recém-nascidos foram encontrados abandonados, um aborto 

foi erradamente classificado como natimorto, sete bebês foram 

de mulheres que não residiam na Escócia e, para 14, não havia 

dados disponíveis. Restaram para análise 1.012 óbitos perinatais 

de gestações únicas. Como parte da investigação, 675 (67%) 

recém-nascidos foram submetidos à necropsia. 

Era de se esperar que fetos pesando 1.500 g ou mais e que 

recebessem cuidado obstétrico adequado sobrevivessem. Hou-

ve 446 fetos sem anomalias pesando mais de 1.500 g, sendo que 

dois terços morreram antes do parto. Estas mortes constituíram 

44% das mortes estudadas no referido ano e, se estes fetos ti-

vessem sobrevivido, a taxa de mortalidade perinatal teria sido 

de 9/1.000 nascidos.

Partes dos resultados do estudo não são mais válidos, mas 

servem para ilustrar a utilização de um sistema de classifica-

ção de óbitos perinatais e como contribuiu para uma visão de 

saúde pública do problema, acenando com a possibilidade 

de intervenção com melhora dos resultados. A classificação de 

Aberdeen viria a ser utilizada ou analisada posteriormente por 

outros autores14-16 (C).

A aplicação da classificação de Aberdeen em país em desen-

volvimento (Sudão) em 2000, de forma prospectiva, abrangendo 

período de três meses e 2.260 nascimentos identificou 166 óbitos 

perinatais. Uma equipe de dois obstetras dinamarqueses e um 

sudanês aplicaram a classificação de Aberdeen, a classificação de 

Wigglesworth e a do Norte do Báltico. Observaram que, pelas 

três classificações, a mesma proporção de casos foi classificada 

em uma só categoria e somente em 15% os investigadores 

ficaram em dúvida sobre qual de duas categorias atribuírem 

ao caso. Houve muita falha de informação, acarretando 40% 

de “desconhecida” na classificação de Aberdeen, enquanto na 

classificação de Wigglesworth resultou em proporção ainda 

maior de “asfixia não específica”. Concluíram os autores que a 

classificação de óbitos perinatais em países em desenvolvimento 

esteve associada a dificuldades de aplicação, validade e utilidade. 

A classificação do Norte do Báltico parece ser mais adequada à 

estratificação por variáveis registradas rotineiramente e informar 

categorias associadas com níveis específicos de assistência14 (C).

A classificação a quem deu o nome, foi proposta por  Wigglesworth 

em 198017; porém, validada por estudo realizado em 1989 por 

Keeling18 e outros, incluindo o próprio  Wigglesworth. Foi formada 

equipe de três patologistas pediátricos, um pediatra perinatal, um 

obstetra e um epidemiologista que, separadamente, utilizaram 

informações sobre 239 conceptos. A tentativa de validação foi 

feita em três etapas. Na primeira, foram utilizados exclusivamente 

dados clínicos, na segunda acrescentaram dados macroscópicos de 

necropsia e, finalmente, dados clínicos, macroscopia de necropsia 

e microscopia de placenta e necropsia e qualquer outro exame. 

Houve modificação em 6% dos casos na passagem da primeira 

para a segunda etapa e de 9% quando da terceira etapa. Houve dis-

cordância de 15% entre os classificadores, principalmente pela 

dificuldade de atender os critérios de classificação. A interpretação 

desse fato foi de que a falha não foi do sistema de classificação, mas 

dos classificadores, devido à dificuldade dos mesmos em atender os 

critérios de classificação, não refletindo a acurácia da classificação. 

Quando classificaram tendo à mão uma cópia da mesma, houve 

concordância em 97%. Após o estudo, foi feita atualização da 

classificação que ficou com os seguintes grupos:

1. óbitos antes do trabalho de parto;

2. anomalias congênitas;

3. óbitos neonatais;

4. asfixia durante trabalho de parto;

5. outras condições específicas que não as acima.

Tentativa de comparação com a classificação de Aberdeen não 

foi possível, considerando que esta classificação tem outros critérios.

Devemos chamar a atenção para o fato de a classificação de 

Wigglesworth ter sido adotada pelo Ministério da Saúde no seu 

Programa de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de 

Prevenção do óbito infantil e fetal19 (C).
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Desde 1986, clínicos e alguns Comitês Perinatais da Austrália 

estavam estudando uma forma de classificar os óbitos perina-

tais que não fosse pela Classificação Internacional de Doenças, 

considerando que esta enfatiza a causa e não considera fatores 

evitáveis, numa tentativa de determinar fatores específicos que 

levassem à morte.

As sociedades australianas se reuniram e chegaram a um 

consenso em julho de 2000, do que resultaram duas classifica-

ções, uma de classificação de óbito perinatal (PSANZ-PDC) e 

outra de óbito neonatal (PSANZ-NDC). A primeira tem como 

objetivo identificar fatores importantes que possam gerar a cadeia 

de eventos que resultaram no óbito fetal; e a segunda, identificar 

o fator mais importante que levou ao óbito no período neonatal. 

A PSANZ-PDC, originalmente lançada em 2003, já sofreu três 

atualizações. Atualmente, tem as seguintes categorias: 

1. anomalias congênitas;

2. infecção perinatal;

3. hipertensão;

4. hemorragia anteparto;

5. condições maternas;

6. condições perinatais específicas;

7. hipoxia periparto;

8. restrição do crescimento intrauterino;

9. prematuridade espontânea (<37 semanas);

10.  morte ante-parto não explicada;

11. ausência de antecedente obstétrico.

A classificação é hierárquica, com até três níveis.

Atualmente, na Inglaterra, são usadas três classificações para 

o estudo da mortalidade perinatal: a classificação fisiopatológica 

proposta por Wigglesworth, a classificação “Fetal e Neonatal”, 

baseada em um sistema aplicado no Inquérito Britânico de 

Mortalidade em 1958 e a classificação de Aberdeen, baseada 

no trabalho de Baird, Walker e Thomson12, publicado pela 

primeira vez em 1954. A classificação expandida de Wiggles-

worth é a mais usada para relatar taxas de mortalidade peri-

natal. Seus principais grupos são anomalias congênitas, morte 

fetal anteparto não explicada, mortes relacionadas ao período 

intraparto, prematuridade, infecção, uma categoria de “outras 

causas específicas”, trauma obstétrico, morte infantil súbita, e 

condições não classificadas. 

Na opinião de Kady et al.21 e Gardosi et al.22, o problema com 

os sistemas de classificação atualmente utilizados é de que são cons-

truídos para identificar uma causa de morte, mas falham em fazê-lo. 

Por isso, propuseram um novo sistema de classificação (RcCoDe) 

com objetivo de valorizar os eventos clínicos e as circunstâncias do 

óbito. O sistema é baseado nos seguintes princípios22 (C):

1. Os natimortos são distintos dos neomortos e merecem sua 

própria classificação.

2. Assim, não há necessidade de subclassificação de acordo com 

a idade gestacional.

3. Também não há necessidade de subclassificação de acordo 

com o peso, mas ao invés, o estado do feto, usualmente numa 

medida de peso para a idade gestacional.

4. A classificação enfatiza “o que” aconteceu de errado, não 

necessariamente “por que”.

5. Como a classificação não se preocupa em identificar uma 

causa subjacente, mais de uma categoria pode ser codificada.

6. A hierarquia começa a partir de condições que atinjam o feto 

e prossigam, em categorias anatômicas simples, subdivididas 

em condições fisiopatológicas.

Usando este método para classificar 313 natimortos anteparto 

ocorridos em 2001, observou-se 230 (73,5%) de não explicados 

pelo método convencional de Wigglesworth, enquanto somente 

14,1% dos casos não tiveram identificada uma condição relevante.

Em outro estudo, os autores iniciaram chamando a atenção 

para a grande demanda das áreas médica, política e epidemio-

lógica pela adequada determinação e classificação das causas 

de mortalidade perinatal. Uma classificação deste tipo é difícil 

devido aos complexos processos fisiopatológicos encontrados na 

mãe, no feto e na placenta, e como resultado de sua interação. 

A multiplicidade de fatores contribuintes e os diferentes cenários 

clínicos aumentam a confusão. O resultado é que identificaram 

trinta sistemas de classificação de mortalidade perinatal propostos 

desde o primeiro, em 1954. Os sistemas têm sido desenhados 

com diferentes abordagens, definições e níveis de complexida-

de. Vinte sistemas priorizam informação anatomopatológica, 

enquanto outros enfatizam aspectos clínicos, e na opinião dos 

autores, ambos os critérios deveriam participar do sistema. 

A concordância interobservador varia de 0,50 a 0,59 por exami-

nadores independentes, enquanto varia de 0,85 a 0,90 quando 

determinada pelos próprios pesquisadores. Assim, pretenderam 

desenvolver um novo sistema de classificação que separasse cau-

sas e mecanismos da mortalidade perinatal com o objetivo de 

aconselhamento e prevenção. Foi constituído um painel de três 

obstetras, um patologista, um neonatologista, um geneticista 

clínico e dois residentes de obstetrícia organizaram os encontros. 

O sistema foi denominado pelos autores de Tulip23 (C) por ser 

facilmente identificado com a Holanda. Inicialmente, a causa 

de morte foi definida como a entidade demonstrável fisiopato-

logicamente que iniciava o processo e levava irreversivelmente 

à morte. O mecanismo de morte foi definido com a falência 

orgânica incompatível com a vida, iniciada pela causa que le-
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vou diretamente à morte. A origem do mecanismo foi definida 

como a explicação do mecanismo de morte. O terceiro passo foi 

proposto para tornar mais clara a forma de morte e para evitar 

confusão com a causa de morte. A partir do conceito de que o 

raciocínio diagnóstico é orientado pelo diagnóstico diferencial 

e reconhecimento de padrões, decidiu-se que o sistema não seria 

hierárquico. Foram estabelecidas como causas de morte:

1. anomalias congênitas;

2. alterações da placenta;

3. prematuridade;

4. infecção;

5. outras;

6. desconhecidas, com subclassificações.

A aplicação da classificação a 411 óbitos perinatais pelo pai-

nel original e por um segundo painel independente revelou um 

índice kappa de 0,81, com intervalo de confiança de 0,80–0,83. 

Somente 44 (11%) dos 441 óbitos receberam a classificação de 

desconhecido. Devido a esta avaliação, a classificação é atualmente 

adotada na Holanda.

Uma classificação é descrita como um constructo passivo 

com disposição sistemática de entidades com definição de 

critérios ou diferença de características (Dicionário Médico 

 Merrian-Webster, 2006).

O propósito de uma classificação, entretanto, é o manejo da 

informação, incluindo captura, arquivamento e recuperação dos 

dados. Assim, a classificação de óbitos perinatais é primariamente 

a disposição sistemática dos óbitos em categorias baseadas em 

informação conhecida sobre eles para auxiliar no processo de 

manejo da informação.

A informação é vital para muitos fins, incluindo desenvolvi-

mento de política de saúde, vigilância e comparação internacional, 

serviços clínicos e pesquisa. É fundamental que uma classificação 

sirva para todos estes fins. Classificações incompatíveis com 

patologistas, obstetras e pesquisadores, impedem o esforço 

para melhorar o valor e a qualidade dos serviços de patologia 

perinatal, assistência obstétrica e pesquisa. Todos necessitam 

de resposta por que ocorre o óbito, mas o nível de detalhe exi-

gido difere. Enquanto 98% dos óbitos ocorrem nos países em 

desenvolvimento, a maioria das pesquisas sobre prevenção é 

feitas nos países desenvolvidos. Para evitar o aumento do hiato 

no conhecimento, uma classificação deveria ser útil para todas 

as populações.

Um sistema de classificação viável de óbitos perinatais que 

possa ser aplicado a um sistema de informação existente deveria 

incorporar, ou, pelo menos, relacionar conceitualmente com a 

Classificação Internacional de Doenças (CID), servindo de fer-

ramenta de manejo da informação para as condições registradas. 

Identificar a causa subjacente de morte é o conceito chave na 

causa de morte (cause of death – COD) na CID e um sistema 

de classificação deve atingir este objetivo, bem como reter 

informação sobre condições não letais representando condições 

associadas. Entretanto, um sistema não pode ser baseado na CID 

pelas lacunas que tem. 

A melhor compreensão da causa de morte é fornecida pelo 

microssistema educado em saúde que rodeia a mulher e inclui 

clínicos, microbiologistas, geneticista e patologista perinatal. 

Um grupo auditor revendo as mortes na instituição as conside-

raram o “padrão-ouro” para a classificação das mortes perinatais 

e a espinha dorsal para a melhoria da assistência através da 

retroalimentação.

Foi proposta a classificação Codac24 (C), desenvolvida para 

codificar a causa de morte, complementada por duas condições 

associadas (associated conditions – AC) para preservar dados es-

senciais do caso. A classificação tem um programa que deve ser 

mantido aberto durante a entrada de dados.

A Codac permite três códigos com três dígitos cada. 

O principal (ou único) COD é codificado na primeira posição, 

enquanto as condições associadas (AC) são codificadas na segunda 

e terceira posições.

Além da classificação, o arquivo eletrônico possibilita o re-

latório do momento da morte, o nível de evidência disponível 

para o codificador e outras características principais do caso. 

Uma versão resumida impressa baseada no nível I e categorias 

selecionadas do nível II têm sido utilizadas em ambientes de 

poucos recursos.

A avaliação da classificação mediante concordância entre 

os classificadores dependeu da obediência às instruções para 

codificação. Quando a obediência foi de 75%, ou mais, o índice 

kappa foi de 0,82. Quando a obediência caiu para 50%, o índice 

kappa diminuiu para 0,60 ou menos.

Restam alguns pontos polêmicos: limites da letalidade, hierar-

quia, definição de categorias e complexidade versus simplicidade.

Os autores concluíram que a classificação Codac foi criada 

para atingir os objetivos que se propunha, considerando que não 

existe classificação que sirva para todos. Entretanto, testada em 

diferentes ambientes, mostrou-se superior a outros sistemas16 (C). 

A classificação de natimortos de Stockholm foi criada du-

rante trabalho de auditoria de casos de natimortos. O sistema 

consiste em 17 grupos diagnósticos que permite um diagnóstico 

primário e, quando necessário, um ou mais diagnósticos associa-

dos. Os diagnósticos são divididos em causa de morte definida, 

provável ou possível. A avaliação da causa de morte é baseada 

em um extenso protocolo de investigação que inclui dados 
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clínicos, laboratoriais e alta frequência de dados de necropsia 

e histopatológico de placenta. A classificação foi validada com 

alto grau de concordância (89%) considerando o diagnóstico 

primário e pode ser um instrumento útil para clínicos quando 

discutirem a causa da morte e condições subjacentes do nati-

morto, especialmente em grupos de auditoria25 (C).

Uma característica desejável de qualquer sistema de classifi-

cação de óbito fetal é a pequena proporção de óbitos não expli-

cados, já que não contribuem para o esclarecimento do óbito. 

Para responder a esta questão, foi feito um estudo comparando 

quatro sistemas de classificação de óbito fetal. O estudo re-

trospectivo incluiu 154 natimortos em período de 12 anos de um 

total de 37.958 nascimentos, o que dá uma taxa de natimorto de 

4 por 1.000. Durante o período de estudo, todos os natimortos 

foram submetidos ao mesmo protocolo abrangente que incluiu 

ultrassonografia fetal, amniocentese para cariótipo e culturas, 

histologia da placenta, autópsia, biópsia de pele, raio X de todo 

o corpo, testes maternos para trombofilias, TORCH, Parvovirus, 

função tireoidiana, Coombs indireto, teste de Kleiheuer-Betke 

e culturas de material genital.

Uma equipe de dois obstetras reviu todos os óbitos e classifi-

cou as causas de acordo com os quatros sistemas de classificação 

selecionados. Concluíram que a classificação de Wigglesworth 

resultou na maior proporção de natimortos não explicados, 

comparado com sistemas mais recentes que incluem restrição do 

crescimento fetal e patologia placentária como parte do processo 

de causação do óbito fetal. A proporção de óbitos não explicados 

pela classificação de Wigglesworth foi de 45,5%, enquanto foi 

de 18% com a de Galan Roosen, 16% com a Tulip e 14% com 

a ReCoDe26 (B).

Outra comparação foi feita entre o sistema de classifica-

ção adotado na Austrália e Nova Zelândia (PSANZ-PDC), 

implantado em 2004, e um sistema mais recente (ReCoDe), 

proposto em 2005. O estudo foi feito em centro terciário lo-

calizado na Nova Zelândia, com movimento de 7.500 partos 

por ano. Natimorto foi definido como recém-nascido morto 

com mínimo de 20 semanas de gestação ou 400 g de peso. 

A classificação PSANZ-PDC tinha sido aplicada previamente. 

O sistema de classificação ReCoDe foi aplicado por um úni-

co observador. Durante o período de quatro anos do estudo 

ocorreram 29.591 nascimentos e 306 natimortos, o que deu 

uma taxa de 10,34 por 1.000 nascimentos. A proporção de 

natimortos não explicados foi menor com a ReCoDe (8,5%; 

n=26), comparada à PSANZ-PDC (14,1%; n=43), o que foi 

estatisticamente significativo (p=0,04). Entretanto, ambas as 

classificações apresentaram uma proporção de natimortos não 

explicada menor do que as demais classificações27 (B).

Flenady et al.16 (B) consideram que a auditoria e a classi-

ficação de natimortos é uma parte essencial da prática clínica 

e um passo fundamental na prevenção. Devido às limitações 

da CID e falta de acordo internacional para uma abordagem 

do problema, surgiram numerosos sistemas de classificação. 

Avaliaram o desempenho de seis dos sistemas atuais para in-

formar o desenvolvimento de uma abordagem internacional. 

Os sistemas avaliados foram: Aberdeen atualizado, Wiggles-

worth expandido, PSANZ-PDC, ReCoDe, Tulip e Codac. 

Formaram nove equipes de sete países que aplicaram os sis-

temas de classificação a coortes de natimortos de suas regiões 

com total de 857 natimortos. Os desfechos principais foram: 

a capacidade de reter a informação importante sobre o óbito 

fetal, para o que desenvolveram um instrumento, o InfoKeep; 

a facilidade de uso de acordo com outro instrumento, o Ease. 

Além disso, uma amostra randômica foi gerada a partir dos 

857 natimortos para avaliar a concordância entre observadores 

(índice kappa). Como resultados observaram que os sistemas 

tiveram capacidade de reter a informação na seguinte ordem 

decrescente: Codac, PSANZ-PDC, ReCoDe, Tulip,  Wigglesworth 

e Aberdeen. Quanto à proporção de óbitos não explicados, 

esta foi maior com Wigglesworth e Aberdeen e menor com 

Codac e Tulip. A facilidade de aplicação foi semelhante para 

todos os sistemas, sendo que Codac recebeu a pontuação maior. 

A concordância entre observadores foi pobre com Aberdeen 

(kappa=0,35) e Wigglesworth (kappa=0,25) e foi a melhor 

com Tulip (kappa=0,74), sendo que os demais tiveram boa 

concordância: Codac, 0,65; PSANZ-PDC, 0,63; e ReCoDe, 0,51. 

Assim, concluíram que os sistemas Aberdeen e Wigglesworth 

não podem ser recomendados para classificação de natimortos. 

Em situação oposta ficou Codac com o melhor desempenho, 

sendo que os sistemas PSANZ-PDC, ReCoDe e Tulip tiveram 

bom desempenho, devendo ser considerados quando da proposta 

de uma sistema para uso internacional. São necessários novos 

estudos para avaliar o desempenho dos sistemas de classificação 

de óbito fetal em países em desenvolvimento.

Ao final do estudo, os autores consideraram que um sis-

tema de classificação de óbito perinatal deveria atender aos 

seguintes requisitos8 (C):

1. compatibilidade com a Classificação Internacional de Doen-

ças – Embora esta classificação não seja a ideal, contém 

informações úteis;

2. possibilidade de expansão – As categorias básicas deve-

riam comportar a coleta de dados de autópsias verbais e 

os dados clínicos de ambientes com recursos avançados e 

experiência especializada;
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3. captura de eventos intraparto – Deve possibilitar a captura 

de dados anteparto e intraparto, que são alvos de esforços 

preventivos e, ainda, detalhes dos eventos intraparto;

4. captura de condições placentárias – As informações relativas 

aos anexos fetais (cordão, placenta e membranas) são funda-

mentais uma vez que grande dos óbitos pode ser explicada 

por essas informações; 

5. capacidade de distinguir entre eventos desconhecidos e não 

explicados – O objetivo é quantificar a proporção de casos 

não esclarecidos na base de dados, na tentativa de sua redução.

Considerando os requisitos acima, os autores consideram 

que apenas os sistemas da Sociedade Perinatal da Austrália e 

Nova Zelândia (PSANZ-PDC) e a Causas de Morte e Condições 

Associadas (Codac) atendem a todos os cinco itens. 

Apesar de diferentes sistemas de classificação do óbito fetal 

serem usados internacionalmente, dois terços dessas mortes 

são relatados como não explicadas, e as alterações placentárias 

frequentemente não são relatadas. Diferenças entre os sistemas 

podem ter importância na validação de estatísticas vitais, para 

identificar alvos a serem objetos de programas e orientar os 

pais quanto às gestações futuras quanto aos riscos recorrentes. 

A comparação de quatro sistemas de classificação de óbito fetal 

(Wigglesworth estendida, Aberdeen modificada, Tulipa e Re-

CoDe) permitiu observar que, em 485 casos de óbito fetal, a 

principal causa de morte foi patologia placentária que, quando 

ausente, havia perda de informação. Na classificação Tulip, são 

coletadas informações sobre mãe, feto e placenta, o que reduz a 

percentagem dos casos de causas desconhecidas e é facilmente 

aplicada por equipe multidisciplinar23 (C).

O problema persiste quando Lu e McGowan comparam 

a classificação da Austrália com demais sistemas, deixando a 

questão em aberto para novos estudos27 (C).

Conclusões

Existe uma variedade de classificações de natimortos e 

novas continuam sendo propostas, já que nenhuma atende às 

necessidades dos usuários. As classificações são frequentemen-

te criadas pela necessidade de um observador com interesse 

em epidemiologia, assistência clínica, patologia ou ciência 

básica, mas infelizmente nunca atende a todos. Algumas se 

caracterizam por simplicidade, outras por detalhes. Estes 

diferentes pontos de vista acarretam diferenças, como, por 

exemplo, se uma classifica as causas de morte, ou causas e 

condições associadas, se há uma hierarquia em categoria que 

seja de maior importância, ou se todas as categorias são de 

mesma importância e se as mortes intrapartos são separadas 

das mortes anteparto ou não. Idealmente, uma classificação 

deve classificar detalhadamente o óbito fetal de tal forma que 

seja igualmente útil sob três aspectos:

1. fornecer informação epidemiológica sobre quais condições 

são evitáveis ou não evitáveis e quais constituem as maiores 

ameaças para a gravidez em determinada população em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento;

2. fornecer informação para o clínico no aconselhamento do 

casal que teve um filho morto sobre os riscos futuros e opções 

futuras para a saúde e a reprodução;

3. fornecer definições e detalhes sobre patologias que permi-

tam pesquisa para melhorar o conhecimento, prevenção e 

tratamento de doenças fatais na gravidez.

Estes três objetivos podem competir, representando níveis de 

detalhes necessários e desejados. Entretanto, estes três níveis de 

informação refletem as diferentes situações práticas entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, seu acesso à assistência 

perinatal especializada, incluindo serviços de patologia, e seu 

comprometimento com recursos para pesquisa. O primeiro nível 

básico deve refletir a necessidade de comparação internacional 

e deveria ser útil em qualquer comunidade. O segundo nível 

específico deve refletir as necessidades clínicas em comunidades 

que disponham de assistência perinatal especializada. O terceiro 

nível deve completar as necessidades de pesquisa e de comunidades 

almejando assistência ideal. Para uma classificação que atinja todos 

os propósitos, ela deve ser expansível em profundidade e detalhe 

e facilmente recuperável de diferentes formas. Deve comportar 

tanto informação relativa às causas e aos eventos associados de 

importância clínica como deveria possibilitar a recuperação de 

informação ausente relativas a patologias e mortes causadas por 

mecanismos que permanecem obscuros ao conhecimento atual

Recomendações finais

Embora a classificação de Wigglesworth tenha recebido 

críticas severas de diversos autores, foi escolhida pelo Ministério 

da Saúde para a vigilância do óbito perinatal. Recomendamos 

que a classificação seja usada pelas seguintes razões:

1. estimular a cultura da avaliação do óbito fetal;

2. testar a classificação de Wigglesworth atualizada no nosso 

cenário;

3. estimular a divulgação de tais resultados e, caso não satisfa-

tórios, estudar a utilização de outro sistema.
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