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As mortes neonatais são aquelas que ocorrem a partir do nascimento até o vigésimo oitavo dia de vida, e
tem-se apresentado como uma crescente preocupação para a saúde pública no Brasil desde os anos 90 onde
passou a ser o principal componente da mortalidade infantil. Apesar do número de óbitos neonatais ter sofrido
uma redução substancial, tem se mantido estabilizado em níveis elevados. Essas mortes podem nos indicar a
qualidade da assistência de saúde dispensada à gestante e ao recém nascido, uma vez que essa assistência
influenciará os futuros eventos neonatais. O objetivo do presente estudo foi identificar os números e as causas
de óbitos neonatais por causa não congênita, ocorridos no ano de 2004 na cidade de Maringá-Paraná. Para a
coleta de dados, foram utilizadas declarações de óbito fornecidas pelo setor de Epidemiologia deste município.
Resultados: o número de óbitos por causa não congênita neste período foi de 23, as causas predominaram:
Septicemia 26%, Descolamento Prematuro de Membrana 13%, Choque Cardiogênico 13%, Doenças de
Membrana Hialina 13%,Broncoaspiração 9%, Insuficiência Respiratória por Anóxia Neonatal 2%,
Complicações Maternas – DHEG 13% e causa desconhecida 4%. Os resultados deste estudo sugerem que à
assistência adequada à gestante no período pré-natal é fator determinante  que pode subsidiar melhoria na 
atuação da equipe multiprofissional nas atividades educativas relativas ao incentivo e orientação para a
realização  do  pré-natal, visando prevenir complicações no período pré e pós-parto no binômio mãe e filho.   
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