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A prematuridade e o baixo peso ao nascer (BPN) são características fisioanatômi- 
cas que deixam os recém-nascidos suscetíveis a diversas patologias, com o 
aumento probabilístico de morrerem antes de completar um ano de vida. A morta- 
lidade infantil e materna também são indicadores que merecem destaque, visto 
que são utilizados por muitos para verificar a qualidade de vida da população e 
dos serviços de saúde que lhes são oferecidos. Partindo desse pressuposto, 
este trabalho objetivou estabelecer a incidência de nascidos vivos pretermos e 
BPN, e do coeficiente de mortalidade infantil e materna no Estado da Bahia, no 
período de 1996-2004, relacionada a características sociodemográficas e bioló- 
gicas maternas e do recém-nascido. Para isso, se fez um estudo a partir das 
Declarações de Nascidos Vivos, das Declarações de Óbitos Infantis e das Decla- 
rações de Óbitos Maternos, disponibilizadas no SINASC (Sistema de Informa- 
ções sobre Nascidos Vivos) e no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalida- 
de), sistemas disponíveis no site do DATASUS. Na análise dos dados, observou- 
se que a incidência de nascidos vivos pretermos no período estudado aumentou 
em cerca de 50%, saindo de 4%, em 1996, para 6%, em 2004. Já a incidência de 
nascidos vivos com BPN permaneceu estável entre 1996 a 2004, em torno de 8%. 
Na apreciação associativa, notou-se que a idade e a assistência pré-natal apre- 
sentaram relação estatística expressiva na incidência de nascidos vivos preter- 
mos e com BPN. Já a escolaridade e o estado civil materno não apresentou uma 
lógica estatística identificável. Como a assistência pré-natal mostrou-se como 
fator preponderante na incidência de nascidos vivos pretermos e com BPN, numa 
correlação estatística, verificou-se que o número de consultas pré-natal submeti- 
das pela mãe durante a gestação esteve ligado a características maternas como 
estado civil, escolaridade e idade. Já o coeficiente de mortalidade infantil (CMI) no 
Estado da Bahia, entre o período de 1996-2004, diminuiu cerca de 15%, no entan- 
to numa análise estratificada do CMI, notou-se que o coeficiente de mortalidade 
neonatal precoce evolveu cerca de 20%, enquanto que o coeficiente de mortali- 
dade neonatal tardia e o coeficiente de mortalidade pós-neonatal declinaram por 
volta de 9% e 50%, respectivamente. Na análise associativa, verificou-se a exis- 
tência de relação entre o CMI e a escolaridade e a idade materna. Notou-se tam- 
bém que do total de óbitos infantis ocorridos entre os anos de 1996 a 2004, as prin- 
cipais causas de morte foram: algumas afeccções originadas no período perinatal 
(CID 10, P00-P96); sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório (CID 10, R00-R99); e algumas doenças infecciosas e parasitárias 
(CID 10, A00-B99). Por último, o coeficiente de mortalidade materna (CMM) no 
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Estado evolveu cerca de 43% entre os anos de 1996 a 2004, atingindo o seu máxi- 
mo em 2003, com 71,96. A idade e a escolaridade mostraram-se intimamente rela- 
cionados com o CMM. Do total de óbitos maternos ocorridos no Estado, no perío- 
do estudado, acurou-se que as principais causas de morte foram: complicações 
relacionadas predominantemente com o puerpério (CID 10, O85-O92); e gravi- 
dez que termina em aborto (CID 10, O00-O08). 
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