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Vivemos uma época – felizmente – de baixa morta-
lidade infantil, decorrente de melhorias no saneamento 
básico, escolaridade materna, mais qualidade na atenção 
básica e ações de vigilância sanitária e epidemiológica1. O 
número de mortes em menores de 5 anos de idade reduziu 
em 77% no Brasil em 22 anos2, mas, com a redução de 
causas infecciosas, proporcionalmente houve aumento nas 
causas neonatais, sendo a mortalidade neonatal responsável 
por quase 70% das mortes no primeiro ano de vida3. Essa 
mortalidade neonatal elevada pode se modificar com assis-
tência de qualidade na UTI, porém está intimamente ligada 
a melhorias na assistência pré-natal. E é aqui que estamos, 
nessa edição do Boletim Científico de Pediatria, com artigos 
originais de alta qualidade realizados em universidades do 
RS e também outros estados, traçando um perfil epidemio-
lógico das puérperas e dos RN atendidos na maternidade de 
um hospital no interior do RS, analisando as complicações 
da prematuridade tardia também no interior do estado e 
descrevendo a incidência de toxoplasmose congênita no 
período de 10 anos em um hospital universitário. Todos 
temas perinatais, todos artigos originais.  

No primeiro artigo4, chama a atenção o uso corrente de 
álcool na gestação, utilizado por 48% da amostra. Os autores 
encontraram também índices interessantes de prematuridade 
(16%), importante marcador de morbidade, e microcefalia 
(5%). Esperaremos ansiosamente mais dados sobre tema, 
podendo ser realizado um teste de associação. 

O segundo trabalho5 também mostra taxa de prematu-
ridade elevada (19%), descrevendo as consequências de 
nascer prematuro tardio, nascimentos muitas vezes sem 
explicação plausível e com morbidade elevada. Houve 
grande necessidade de reanimação em sala de parto em geral 
(41,7%), e é sabido que prematuros tardios apresentam duas 
vezes mais chance de necessitar de algum procedimento 
ao nascer em relação ao RN de termo6. Isso mostra a im-
portância do pediatra estar bem treinado na reanimação e 
constantemente atualizado. 

Já terceiro grupo7 descreve uma doença bastante fre-
quente dentro de um contexto de hospital-referência, e 
que reflete más condições socioeconômicas e de acesso a 
saúde8. O estudo mostra grande número de pacientes com 
toxoplasmose congênita sintomática, mas também reforça 
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a orientação de seguimento dos assintomáticos visando 
a detecção da corioretinite, que pode não ser precoce. 
Nota-se a presença de casos suspeitos encaminhados que 
não foram confirmados com o seguimento (70%), o que 
reflete a preocupação dos pediatras com a possibilidade 
da doença dentro de contextos confusos de pré-natal. 

Agradecemos também as valiosas contribuições dos 
pesquisadores que submeteram relatos de casos, que são 
bastante interessantes, e desejamos uma agradável leitura 
para o associado!

Referências

1. IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio – Relatório Nacional de Acompanhamento.- 
Brasília: IPEA, 2010. [Internet]. Disponível em: http://www.pnud.org.
br/Docs/4_RelatorioNacionalAcompanhamentoODM.pdf (capturado 
em 4 de maio de 2014).

2. Levels & trends in child mortality - Report 2013 [Internet]. Disponível 
em: http://www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2013.pdf 
(capturado em 1 de maio de 2014).

3. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 
profissionais de saúde. Brasília - DF; 2011.

4. Renner FW, Garcia EL, Renner JD, Costa BP, Figueira FP, Ebert 
JP, et al. Perfil epidemiológico das puérperas e dos recém-nascidos 
atendidos na maternidade de um hospital de referência do interior do 
Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2014. Bol Cient Pediatr. 
2015;04(2):27-32. 

5. Costa BC, Vecchi AA, GranzottoJA, Lorea CF, Mota DM, Albernaz 
EP, et al. Análise comparativa de complicações do recém-nascido 
prematuro tardio em relação ao recém-nascido a termo. Bol Cient 
Pediatr. 2015;04(2):33-7.

6. Araújo BF, Zatti H, Madi JM, Coelho MB, Olmi FB, Canabarro CT. 
Analysis of neonatal morbidity and mortality in late-preterm newborn 
infants. J Pediatr (Rio J). 2012;88(3):259-66.

7. Bischoff AR, Friedrich L, Cattan JM, Uberti FA. Incidência de 
toxoplasmose congênita no período de 10 anos em um hospital uni- 
versitário e frequência de sintomas nesta população. Bol Cient Pediatr. 
2015;04(2):38-44.

8. Moncada PA, Montoya JG. Toxoplasmosis in the fetus and newborn: 
an update on prevalence, diagnosis and treatment. Expert Rev Anti 
Infect Ther. 2012;10(7):815-8.


