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RESUMO

OBJETIVO: identificar os fatores associados à mortalidade de recém-nascidos de baixo peso (RNBP), admitidos na 
unidade neonatal externa da maternidade pública de referência no Pará.  MÉTODO: coorte prospectiva de 241 RNBP que 
foram transferidos de outras unidades ao serviço de referencia do SUS no Pará  de 15/04/2006 a 14/04/2007. Descritas 
variáveis demográficas, perinatais, necessidade de leitos, condições de transporte e intervenções na unidade neonatal. 
Os dados foram obtidos em prontuários, declaração de nascido vivo, declaração de óbito, Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos e entrevistas com médicos. Na análise dos resultados foram usados freqüência, testes quiquadrado e 
regressão logística. RESULTADOS: observou-se maior freqüência de idade gestacional entre 32 e 36 semanas (54,4%); 
18,3% de parto cesáreo;  48% das mães não realizaram pré-natal completo; o uso de corticóide antenatal foi de 0,4%. 
A hipotermia na admissão correlacionou-se com a mortalidade neonatal (p<0,05). Nos casos indicados o uso de surfac-
tante foi de 50%; nutrição parenteral 52% e indometacina não foi utilizada nos menores de 1.000 gramas. Registrou-se 
82% de óbito neonatal precoce e a causa mais freqüente foi a Doença Pulmonar de Membrana Hialina. O coeficiente 
de mortalidade neonatal hospitalar nas diferentes faixas de peso foi: 500-999=538/1000; 1000-1499=204/1000; 1500-
2499=60/1000. No período do estudo, o déficit de leitos de Unidade de Cuidado Intensivo e Intermediário no estado foi 
de, respectivamente, 24,5% e 60,5%.CONCLUSÃO: a elevada mortalidade neonatal na população estudada pode estar 
associada à insuficiência de atendimento especializado, tanto nos municípios como na unidade de referência, evidenciada 
na inadequação no pré-natal e no transporte, déficit de leitos e de procedimentos clínicos essenciais. 

DESCRITORES: mortalidade neonatal, recém-nascido, baixo peso, morbidade, transporte.

INTRODUÇÃO

A taxa de mortalidade infantil (TMI) vem apre-
sentando declínio em todo mundo, porém existem grandes 
desigualdades nesse indicador do Coeficiente de Desen-
volvimento Humano10. Em 2006 a TMI no Brasil foi de 
20,6% e a taxa de mortalidade neonatal (TMN) foi de 

10.8%, responsável por quase 70% da taxa da TMI. A TMN 
variou de 6.4 a 19,7% nas diferentes regiões refletindo 
as iniqüidades existentes (22). No Pará, no período de dez 
anos (1997 a 2006), a TMI apresentou discreto declínio 
de 21,76 para 20,40%, a TMN em 1997 era de 14,27% e 
em 2006 foi de 12,9%(22).
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A TMN intra-hospitalar precoce também apresenta 
variações importantes entre as regiões brasileiras. Nas 
unidades que fazem parte da Rede Brasileira de Pesquisas 
Neonatais, para a idade gestacional entre 23 e 27 semanas 
e entre 28 e 33 semanas essa taxa é, respectivamente, de 
38 e 6%. Por outro lado, em estados menos desenvolvidos 
do país, há referência dessa taxa em 52% para os recém-
-nascidos (RN) abaixo de 1.500 gramas (2, 6). O aumento 
da morbimortalidade neonatal pode estar relacionado à 
baixa cobertura pré-natal e de intervenções antenatais 
como o uso de corticóide; ao inapropriado tratamento na 
unidade de cuidados intensivos com insuficiente utilização 
de surfactante e nutrição parenteral; falta de diagnóstico 
e tratamento de persistência de canal arterial, assim como 
inadequação no transporte do RN (1, 17, 27, 28).

 Na época do estudo, a Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará era responsável por cerca de 90% da 
assistência para cuidados intensivos e cuidados intermediá-
rios pelo SUS no Pará. O Estado ocupa a segunda dimensão 
territorial do Brasil e esse fator pode gerar  grandes dificul-
dades de acesso, muitas vezes só possível de helicóptero ou 
pequenas embarcações. Seu Plano Diretor de Assistência 
à Saúde possuía nove Pólos e 34 regionais e, no período 
da pesquisa nasceram 148627 crianças no Estado. Estudos 
mostram ser necessário um leito de cuidados intensivos 
e três leitos de cuidados intermediários para cada mil 
nascimentos (4) e dificuldade na disponibilidade de leitos 
neonatal e pediátricos especializados em vários municípios 
das regiões brasileiras, com concentração destes na rede 
privada e nos grandes centros (5 29).

OBJETIVO

Identificar os fatores associados à mortalidade 
durante a internação de recém-nascidos  de baixo peso, 
admitidos na unidade neonatal externa da maternidade 
pública de referência no Pará. 

MÉTODO

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 
(FSMPA). Realizou-se uma coorte prospectiva de todos 
os recém-nascidos de baixo peso (RNBP), peso ao nascer 
inferior a 2.500 gramas, admitido na Unidade Neonatal 
Externa da FSMPA, procedentes de outros serviços no 
período de 15 de abril de 2006 a 14 de abril de 2007. Foram 
excluídos os RN abaixo de 500 gramas, os malformados e 
os nascidos na FSMPA.

  Os dados foram obtidos na Declaração de Nascido 
Vivo (DNV), no prontuário, na Declaração de Óbito (DO), 

no Plano Diretor Regional de Assistência a Saúde do Pará (22, 

23), entrevistas com médicos dos municípios do estado para 
quantificar o real número de leitos. As informações foram 
coletadas pelos autores e acadêmicos de medicina treinados. 
 Foi utilizado protocolo adaptado da rede Vermont 
Oxford (13), com agrupamento de variáveis demográficas e 
perinatais, condições de transporte e intervenções na uni-
dade especializada. As variáveis demográficas e perinatais 
estudadas foram: peso ao nascer estratificado de 500 a 
999 gramas, 1.000 a 1.499g e 1.500 a 2.499gramas; sexo 
(feminino/masculino ou indeterminado); idade gestacional 
avaliada pelos métodos de Capurro, New Ballard ou pela 
data da última menstruação; tipo de parto (cesáreo ou va-
ginal); pré-natal: (sim ou não); uso de corticóide antenatal 
(sim para no mínimo uma dose 12 horas antes do parto ou 
não usou). As condições de transportes analisadas foram: 
hipotermia na admissão (registro de temperatura axilar 
menor do que 36 C°); Assistência Respiratória (sim ou 
não); e acesso venoso (sim ou não). Foram também es-
tudadas intervenções na unidade neonatal como: uso de 
surfactante (sim ou não), Assistência ventilatória: (oxigênio 
inalatório, CPAP nasal ou ventilação mecânica), uso de 
nutrição parenteral (sim ou não), uso de drogas vasoativas 
(sim ou não), uso de fototerapia (sim ou não), exssangui-
neotransfusão (sim ou não) e tratamento medicamentoso 
para persistência do canal arterial (sim ou não). Os dados 
obtidos foram armazenados em um banco de dados re-
lacional (MS-ACCESS) e processados pelos programas 
BioEstat 5 e MS-Excel. Foi aplicado freqüência, teste 
quadrado e as variáveis significantes foram inseridos no 
modelo multivariado de regressão logística. Adotou-se o 
nível de significância α=0,05. 

RESULTADOS

Tabela I: Variáveis demográficas e perinatais dos recém-
-nascidos de baixo peso (RNBP) admitidos na Fundação 
Santa Casa de Misericórdia do Pará no período de 15 de 
abril de 2006 a 14 de abril de 2007. (n=241)

Variáveis  RNBP %
Peso ao nascer
500 a 999 13 5,39
1.000 a 1.499 54 22,41
1.500 a 2.499 166 68,88
Desconhecido 8 3,32

Sexo
Masculino 115 47,72
Feminino 123 51,04
Indeterminado 3 1,24

- Continua -
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 No período da pesquisa foram admitidos 829 RN 
na unidade neonatal externa dos quais 241 (29%) preen-
cheram os critérios de inclusão e entraram do estudo. A 
faixa de peso com maior participação no grupo estudado 
foi de 1.500 a 2.449 gramas (69%) e a idade gestacional 
mais freqüente foi de 32 a 36 semanas (54%). Prevaleceu 
o parto vaginal (71%) e foi registrado o uso de corticóide 
ante natal em uma gestante do grupo de estudo. Houve 
registro de pré-natal realizado segundo os critérios em 16% 
das mães e não foi possível conhecer peso de nascimento 
de oito recém-nascidos que foram paridos em domicílio.  

Tabela II: Pólos regionais de procedência dos recém-
nascidos de baixo peso admitidos na Fundação Santa Casa 
de Misericórdia do Pará no período de 15 de abril de 2006 

a 14 de abril de 2007 e estimativa para atendimento especializado, demanda observada  e óbitos por pólo, conforme o 
número de nascidos vivos informados. 

Polo de 
Assistência à 
Saúde do Pará. Nascidos

Estimativa de admissão 
em UTI e UCI por mil 

nascidos vivos.
Demanda para na 

unidade de referência Óbitos
Vivos 4/1.000 N n / 1.000 N %

1 Metropolitano 54.197 217 128 2.36 13 10,16
2 Atlântico 10.801 43 22 2.04 3 13,64
3 Guamá 97.80 39 31 3.17 2 6,45
4 Marajó 9.384 38 11 1.17 1 9,09
5 Tocantins 14.436 58 28 1.94 6 21,43
6 Carajás 14.988 60 16 1.07 2 12,5
7 Xingu 6.709 27 1 0.15 0 0
8 Araguaia 7.591 30 3 0.40 0 0
9 Tapajós 20.741 83 1 0.05 1 100

Total 148.627 595 241 1.62 28 11,62

Fonte: Plano Diretor de Assistência a Saúde (PDR)-2002 e Protocolo de Colete da Pesquisa. 

 O Pólo Tapajós teve o menor índice de demanda para a FSMPA com 0,05 por Mil RN e o Pólo Guamá maior 
demanda com 3,17 por Mil RN. Maior percentual de mortalidade dos RN referenciados, Pólo Tocantins com 21,43 
por Mil RN e Atlântico com 13,64 por Mil RN. 

- Continuação -

Idade gestacional (semanas)
22 a 27 8 3,3
28 a 31 16 6,6
32 a 36 131 54,4
37 a 41 31 12,9
42 ou mais 0 0,0
Ignorado 55 22,8

Tipo de parto
Cesáreo 44 18,3
Vaginal 172 71,4
Desconhecido 25 10,4

Pré-natal
Completo 38 15,8
Parcial 116 48,1
Não 35 14,5
Desconhecido 52 21,6

Corticoide antenatal
Sim 1 0,4
Não 155 64,3
Desconhecido 85 35,3

Fonte: Protocolo de coleta da Pesquisa 
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Tabela III: Transporte dos  recém-nascidos admitidos na unidade neonatal da Fundação Santa Casa de Misericórdia 
do Pará relacionando número de recém-nascidos transferidos, sua procedência, mortalidade  e condições de transpor-
te: acesso venoso, uso de oxigênio e temperatura

Polo Regional de 
Assistência à Saúde do 

Pará

Mortalidade Admitidos 
na unidade 

neonatal

RN com 
acesso Venoso

RN com oxigênio RN com hipotermia

 n n n % n % N %
1- Metropolitano 13 128 6 4,7 27 21,1 58 45,3
2- Atlântico 3 22 2 9,1 7 31,8 10 45,5
3- Guamá 2 31 3 9,7 7 22,6 22 71,0
4- Marajó 1 11 2 18,2 2 18,2 6 54,5
5- Tocantins 6 28 0 0.0 8 28,6 16 57,1
6- Carajás 2 16 3 18,8 5 31,3 6 37,5
7- Xingu 0 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8- Araguaia 0 3 1 33,3 0 0.0 1 33,3
9- Tapajós 1 1 0 0.0 1 100,0 0 0.0
Total 28 241 17 7,1 57 23,7 119 49,4
% Geral 7,5 23,6 49,3
p-valor (admissão) 0,1570 0,7395 0,7127
p-valor (óbito) 0,7054 0,0554 0,0002*
Risco relativo 0,54 0,77 4,7
IC 95% (RR) 0,07 a 3,9 0,56 a 1,05 1,8 a 11,9

Fonte: Plano Diretor de Assistência a  Saúde (PDR). Protocolo de Coleta da Pesquisa

 A ocorrência de Óbito nos RNs admitidos que apresentassem Hipotermia foi significativamente maior que entre 
os sem Hipotermia, p-valor = 0.0002*. O Pólo Guamá teve o maior percentual de RN referenciados com hipotermia 
71%.   

Tabela IV: Intervenções realizadas durante o internamento de recém-nascidos externos, de baixo, na Fundação Santa 
Casa de Misericórdia do Pará e óbito por faixa de peso.

Intervenções 500 a 900 g 1.000 a 1.499 g 1.500 a 2.499g

Óbitos (n=7) Óbitos (n=11) Óbitos (n=10)
Sobrevida (n=6)

p-valor
Sobrevida (n=43) 

 p-valor 
Sobrevida (n=156) 

p-valor
Surfactante 0.6115 0.4532 1.0000
Oxigênio (n,%) 0.2609 0.2351 0.1735
FIO2 Max (mediana) 1.0000 0.2765 0.2134
Oxigênio aos 28 dias 0.6115 1.0000
CPAP nasal 0.9056 0.1137 0.0031*
Ventilação mecânica   0.0329*   0.0268* 0.0039*
Cirurgia correção do PCA 1.0000 1.0000
Uso de indometacina 1.0000 1.0000
Cirurgia enterocolite 1.0000 0.1064
Drogas vasoativas   0.0128* < 0.0001* < 0.001*
Fototerapia 0.0192 0.9523
Exossanguineotransfusão 1.0000 1.0000
Alimentação parenteral 0.9056 0.4259 0.9309

Fonte: Protocolo de coleta da Pesquisa.
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Em todas as faixas de peso os RN que usaram ventilação mecânica e drogas vasoativas tiveram maior chance 
de óbito. Na faixa de peso entre 1.500 a 2.499 gramas o uso de CPAP nasal correlacionou-se ao óbito em nove RN, que 
morreram  e não tiveram acesso à ventilação mecânica. O uso de surfactante nos RN com diagnóstico de doença pulmonar 
de membrana hialina (DPMH) foi de 50%; nutrição parenteral foi administrada em 52% dos óbitos, indometacina não 
foi utilizada nos menores de 1.000 gramas e não houve referência à correção cirúrgica de canal arterial. 

Tabela V: Número e distribuição percentual de óbitos até 24 e após 24 horas de admissão na Unidade Neonatal Externa 
da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e coeficientes de mortalidade hospitalar neonatal por faixa de peso.

Peso ao nascer   Admitidos  Óbitos
Óbitos Mortalidade Neonatal

Até 24 h Após 24 h Geral Precoce Tardia  

(g)  n N n(% )  n(% ) n (%o) n (%o) n (%o)
500 a 999 13 07 3 (42,9) 04 (57,1) 7 (538) 7 (538) 0   (0)
1.000 a 1.499 54 11 1   (9,1) 10 (90,9) 11(204) 9 (167) 2 (37)
00 a 2.499 166 10 1 (10,0) 09 (90,0) 10  (60) 7   (42) 3 (18)

Desconhecido 08 0 0    (00) 0    (00)      0 (00) 0    (0) 0  (0)

TOTAL 241 28 5 (17,9) 23 (82,1)   28 23 (82,1)  5(17,9)

 Fonte: Protocolo de coleta da Pesquisa.

Registrou-se 82,1% de óbito neonatal precoce. 
Nos menores de 1.000 gramas, 42.9% dos óbitos ocorreram 
até 24 horas de internados e a causa mais freqüente foi a 
DPMH. Acima de 1.000 gramas, houve tendência ao óbito 
após 24 horas de internação, com distribuição equivalente 
entre DPMH, choque séptico e hemorragia pulmonar. Nos 
RN de 1.500 a 2.499 gramas, 90% da causa imediata de 
óbito foi choque séptico.

DISCUSSÃO

Na tabela 1, verifica-se a maior frequência de 
internação de RN com peso entre 1.500 a 2.499 gramas 
e pode estar relacionada com a deficiência da assistência 
neonatal nos municípios de origem, essa faixa de peso 
tem menor risco de complicações perinatais, portanto, 
sua assistência deveria ser na própria regional de saúde (3). 
Estudos mostram que a necessidade de assistência especia-
lizada se concentra nos bebês prematuros extremos e nos 
bebês de extremo baixo peso. Por outro lado, percentual 
baixo de admitidos com peso menor 1.500 gramas levan-
ta a possibilidade de que a distância dos municípios da 
unidade estudada tenha dificultado o acesso desses RN de 
mais alto risco com provável evolução para óbito antes da 
transferência ou durante o transporte (9). Nasceu de parto 
cesáreo 18,3% dos RN, próximo do percentual sugerido 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), porém, essa 

clientela de alto risco poderia beneficiar-se do parto ci-
rúrgico. Regiões mais desenvolvidas realizam 54,1% de 
cesáreas nesse grupo de risco (30). O percentual de 15,8% 
das gestantes com pré-natal completo é considerado baixo 
pelos programas implantados (27), sendo que o início do 
pré-natal no primeiro trimestre de gestação protege mãe e 
filho quanto à morbimortalidade perinatal (12). O reduzido 
número de profissionais especializados no estado pode ter 
influenciado na baixa utilização de corticóide nos partos 
prematuros (0.4%) e sugere a falta de protocolo para essa 
intervenção comprovadamente benéfica para os RN pre-
maturos14. Nas maternidades universitárias no Brasil, esses 
percentuais chegam a 68% no uso de corticóide antenatal 
e, em países desenvolvidos, somente 28,5% das gestantes 
cujos partos ocorreram antes de 34 semanas de gestação 
não receberam corticóide (25 30). 

No ano da pesquisa, o número de nascimentos foi 
de 148.627. Ao considerarem-se os estudos sobre equiva-
lência de leitos e nascimentos por ano, seriam necessários 
149 leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 447 leitos de 
Unidade de Cuidados Intermediários no Estado do Pará. 
Nesse mesmo período, no estado havia, entre rede pública e 
privada, 114 leitos de UTI e 177 leitos de UCI, registrando 
respectivamente déficit estimado de 25% e 60,5% dos leitos 
necessários (4). A tabela 2 mostra que todos os municípios 
estão proporcionando atendimento especializado aquém da 
estimativa preconizada para seus nascimentos. Durante o 
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período da pesquisa a FSMPA funcionava como única re-
ferência pública de livre demanda para alto risco no Pará. .

O quadro encontrado nesse estudo corrobora a 
deficiência de leitos especializados nos municípios e a con-
centração deste tipo de assistência nos grandes centros (29). A 
distância dos municípios e suas respectivas vias de acesso 
à capital não interferiram nas condições de transporte dos 
RN admitidos (23). Para todas as procedências observou-se 
falta de adequação às condições mínimas de transporte 
como: aquecimento dos RN, oxigênio para os casos que 
apresentavam distúrbios respiratórios e acesso venoso (28). 
A hipotermia teve associação com a mortalidade, 19% dos 
recém-nascidos com este evento clínico evoluíram a óbito 
(tabela 3). Essas inadequações das condições de transporte 
podem estar relacionadas com a deficiência de pessoal 
capacitado para a atenção ao RN em todos os municípios, 
incluindo a capital. 

Nas intervenções utilizadas na unidade neonatal, 
observou-se que o uso de surfactante nos RN com diag-
nóstico de DPMH foi de 50%; o uso de nutrição parenteral 
foi de 68% nos sobreviventes e nos óbitos de 52%. Assim, 
esses procedimentos, que são considerados essenciais para 
melhor sobrevida dos RN, não foram suficientemente 
disponibilizados (3,1). A utilização de indometacina foi de 
9% nos RN que faleceram, porém nenhum RN abaixo de 
1.000 gramas fez uso dessa intervenção por provável falta 
de diagnóstico ou/e resolução espontânea, já que vários 
estudos descrevem que a freqüência de persistência do 
canal arterial (PCA) é de quase 60% nos menores de 1.000 
gramas (1, 14, 30) e nos acima de 1.000 gramas é de até 25%(1, 

26). O uso de ventilação mecânica foi insuficiente para 
atender à demanda da unidade, já que 28 recém-nascidos 
evoluíram para o óbito e somente 19 tiveram acesso a essa 
intervenção (tabela 4).

A maioria dos óbitos em todas as faixas de peso 
aconteceu nos primeiros sete dias de vida (82,1%); nos 
menores de 1.000 gramas; 42,9% morreram até 24 horas de 

internados; e a causa mais freqüente foi a DPMH. Nos RN 
de peso acima de 1.000 gramas, houve tendência ao óbito 
após 24 horas de internação, com distribuição equivalente 
entre DPMH, choque séptico e hemorragia pulmonar. Nos 
RN de peso entre 1.500 a 2.499 gramas, 90% da causa 
imediata de óbito foi choque séptico, situação contraditória 
com outros estudos em que a maior causa de óbito por in-
fecção é nos RN abaixo de 1.000gramas (21).  O coeficiente 
de mortalidade neonatal hospitalar nas diferentes faixas 
de peso foi: 500-999=538/1.000; 1.000-1.499=204/1.000; 
1.500-2.499=60/1.000. Considerando todos os menores de 
1.500 gramas o coeficiente de mortalidade neonatal hospi-
talar foi de 269/1.000 e nos menores de 2.500 gramas foi 
de 120/1.000 (tabela 5). No Sudeste do Brasil no período 
de 2004 a 2005, RN menores que 1.500 gramas e idade 
gestacional de 23 a 27 semanas apresentaram mortalidade 
neonatal intra-hospitalar precoce de 38% e entre 28 e 33 
semanas de 6%(2). Em Fortaleza, em 2004, realidade seme-
lhante ao Pará, a taxa de mortalidade hospitalar em menores 
de 1.500 gramas foi de 512/1.000(7). Na Rede Brasileira 
de Pesquisas Neonatais, entre 1998 e 2000, a mortalidade 
de 1.000 a 1.500 gramas foi de 220/1.000 e nos menores 
de 1.000 gramas foi de 570/1.000(25). Em países desenvol-
vidos, para os RN abaixo de 1.500g a taxa estimada é de 
108/1000, nos RN com peso de nascimento menor que 
2.500g a mortalidade hospitalar foi de 54/1000(30).  

CONCLUSÃO

A elevada mortalidade neonatal na população es-
tudada pode estar associada à insuficiência de atendimento 
especializado tanto nos municípios como na unidade de 
referência, evidenciados na inadequação no pré-natal e 
no transporte, no déficit de leitos e de nos procedimentos 
clínicos essenciais. 

Espera-se que o conhecimento dessa realidade 
assistencial contribua na programação de ações que visem 
à diminuição da morbimortalidade neonatal no estado. 

SUMMARY 

FACTORS ASSOCIATED WITH MORTALITY OF NEWBORN OF LOW WEIGHT

Vilma Francisca Hutim Gondim de SOUZA, Rejane Silva CAVALCANTE, Rosa Vieira MARQUES, Dilma Costa de Oliveira 
NEVES, Fabio André Souto LIMA e Valeria Nascimento da Gama AZEVEDO.

OBJECTIVE: to identify factors associated with mortality of low birth weight newborns (LBWN) admitted to the 
neonatal units external of public maternity reference in Pará. METHOD: a prospective cohort of 241 LBW infants 
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who were transferred from other units in the service reference in Para of SUS 15/04/2006 to 14/04/2007. Demographic, 
perinatal, need for beds, transport conditions and interventions in the neonatal unit were described. Data were obtained 
from patient records, Statement of Live Birth, Death Certificate, Information System on Live Births and interviews with 
doctors. In the analysis of the results was used frequently, chi-square tests and logistic regression. RESULTS: a higher 
frequency of gestational age between 32 and 36 weeks (54.4%), 18.3% of cesarean delivery, 48% of mothers had no 
prenatal complete, the use of antenatal corticosteroids was 0,4%. Hypothermia on admission correlated with neonatal 
mortality (p<0.05). In the cases indicated the use of surfactant was 50%, 52% parenteral nutrition and indomethacin 
was not used in less than 1,000 grams. Enrolled 82% of early neonatal death and was the most frequent cause DPMH. 
The coefficient of neonatal mortality in different weight groups were: 500-999 = 538/1000, 1000-1499 = 204/1000, 
1500-2499 = 60/1000. During the study period the deficit of beds in Intensive Care Unit and Intermediate in the state 
was respectively 24.5% and 60.5%. CONCLUSION: the high neonatal mortality in this population may be associated 
with insufficiency of specialized care in both counties as the reference`s unit, evident in the inadequate prenatal care 
and transportation, shortage of beds and clinical procedures essential. 

KEY-WORDS: neonatal mortality, infant low birth weight, morbidity, transportation.
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