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A Contribuição dos Comitês de Mortalidade
Infantil para a Redução das Mortalidades

Em setembro de 2015, líderes mundiais se comprometeram
com 17 objetivos destinados a acabar com a pobreza,
proteger o planeta e garantir prosperidade.

Juntos, eles integram os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Nós todos temos uma parte para fazer no
alcance destes objetivos em 2030.



MEIO AMBIENTE E 
MUDANÇA CLIMÁTICA

SOBREVIVÊNCIA, 
SAÚDE E BEM ESTAR

EMPODERAMENTO E 
PRODUTIVIDADE DAS 

MULHERES

NUTRIÇÃO, SEGURANÇA 
ALIMENTAR E REDUÇÃO DA 

POBREZA



ÁREA TEMÁTICA 3: SOBREVIVÊNCIA, SAÚDE E BEM ESTAR

• Reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes
por 100.000 nascidos vivos; Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades;

• Acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de
5 anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal
para pelo menos até 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de
crianças menores de 5 anos para pelo menos até 25 por 1.000 nascidos
vivos;

• Acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças
tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela
água, e outras doenças transmissíveis;

• Assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva.

• Assegurar uma
vida saudável e
promover o bem
estar para todos,
em todas as
idades;



ÁREA TEMÁTICA 3: SOBREVIVÊNCIA, SAÚDE E 
BEM ESTAR

• Atingir a cobertura universal de saúde;

• Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para
as doenças transmissíveis e não transmissíveis;

• Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento,
desenvolvimento, treinamento e retenção do pessoal de saúde;

• Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em
desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e
gerenciamento de riscos nacionais e globais à saúde.

• Assegurar uma
vida saudável e
promover o bem
estar para todos,
em todas as
idades



A Contribuição dos Comitês de Mortalidade
Infantil para a Redução das Mortalidades

xxxxxxxxxxxxxxx

“Sozinhos nós podemos
fazer bem pouco; JUNTOS,
nós podemos fazer muito
mais.”

Helen Keller



FORTALECENDO A COLABORAÇÃO

1. Identificar lacunas e ações

2. Encontrar parcerias em potencial

3. Compartilhar e aprender

4. Avaliar e planejar







PACTO DE SAÚDE (2006)

Pacto em Defesa do SUS

Pacto de Gestão do SUS

Pacto pela Vida

COMPROMISSO COM 

OS PRINCÍPIOS 

FUNDAMENTAIS DO SUS

RESPONSABLIDADES

E ATRIBUIÇÕES 

PRIORIDADES, METAS

MONITORAMENTO DE 

INDICADORES

Reduzir a mortalidade 
materna e infantil, 

principalmente 
neonatal.





Fonte: Tábua de Mortalidade 2017 – IBGE. Projeção da população do Brasil e Unidades da Federação por sexo e idade para o período 2010-2060. 



TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL), TAXA DE MORTALIDADE NO GRUPO DE 01
A 4 ANOS DE IDADE (POR MIL) E TAXA DE MORTALIDADE NA INFÂNCIA (POR MIL),
BRASIL – 1940/2017

Fonte: 1940, 1950, 1960 e 1970 - Tábuas construídas no âmbito da Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica. Tábua de Mortalidade 2017 – IBGE, p.7. 
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IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA:

Identificar

Investigar

Analisar

Monitorar 
óbitos

DEFINIÇÃO DE METAS:

• Aumentar a quantidade de notificações de nascimentos e óbitos 

que são captados pelo SIM e SINASC em até pelo menos 90% dos 

nascimentos e óbitos estimados; 

• Vigiar 100% dos óbitos segundo os critérios definidos e melhorar 

a qualidade das informações prestadas (inclusive sobre a causa da 

morte).

• Conhecimento dos determinantes dos óbitos;

• Proposição de medidas de prevenção e controle dos 

óbitos evitáveis, por meio da melhoria da assistência.

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-

obito/apresentacao/

VIGILÂNCIA DOS ÓBITOS MATERNOS, 

INFANTIS, FETAIS E COM CAUSA MAL DEFINIDA

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/apresentacao/


LISTA BRASILEIRA DE CAUSAS EVITÁVEIS EM MENORES DE CINCO ANOS 

1. Reduzíveis por ações de imunoprevenção;

2. Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-nascido;

3. Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação:

• Sífilis congênita, AIDS, afecções maternas que afetam o feto ou o recém-nascido, crescimento

fetal retardado e desnutrição fetal, prematuridade e baixo peso ao nascer, isoimunização Rh e

ABO entre outras.

4. Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto:

• Complicações do trabalho de parto ou do parto gestação prolongada e peso elevado ao nascer,

traumatismo de parto, hipóxia intrauterina, asfixia ao nascer e aspiração neonatal.

5. Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido:

• Transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal infecções, hemorragia

neonatal, transtornos endócrinos e metabólicos transitórios, do aparelho digestivo, afecções do

tegumento e a regulação térmica, desconforto respiratório do recém-nascido, entre outros.

6. Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento/

7. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à

saúde.
Fonte: Malta, DC e col.. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde 

do Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 19(2):173-176, abr-jun 2010.



• Nascido vivo: nascimento vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe,

independentemente da duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da

separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do coração,

pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária,

estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta.

• Óbito fetal ou nascido morto/natimorto: é a morte do produto da gestação, antes da expulsão

ou de sua extração completa do corpo materno, independentemente da duração da gravidez;

indica o óbito o fato de, depois da separação, o feto não respirar nem dar nenhum outro sinal de

vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos

músculos de contração voluntárias.

• Abortamento: é a expulsão ou extração de um produto da concepção com menos de 500

gramas e/ou estatura menor ou igual a 25cm, ou menos de 22 semanas de gestação, sendo ou

não espontâneo ou induzido. Aborto é o produto da concepção expulso no abortamento.

CONCEITOS

Fonte: CVMMIF-GVEVII



CONCEITOS

• Óbitos Neonatais: (0 a 27 dias de vida),

evidenciando a estreita relação entre os óbitos

infantis e a assistência de saúde nas maternidades.

Está vinculado a causas, relacionadas ao acesso e

utilização dos serviços de saúde, além da qualidade

da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-

nascido (RN).

• A maior parte ocorre no período neonatal precoce.

• Óbitos Pós Neonatais: óbitos que ocorrem no

período pós-neonatal geralmente são relacionados a

causas infecciosas associadas à desnutrição, passíveis

de prevenção praticamente na sua totalidade.

7 a 27 dias

Neo tardia

Mortalidade Infantil

0 a 27dias 28 a 364 dias

Neonatal Pós Neonatal

0 a 6 dias

Neo precoce

Fonte: CVMMIF-GVEVII



COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL

• Coeficiente ou Taxa de Mortalidade Infantil: número de óbitos de crianças nascidas vivas no 

primeiro ano de vida, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 

geográfico (município, estado, país), no ano considerado. As taxas de mortalidade infantil podem 

ser classificadas como:

 Altas: 50 por mil ou mais;

 Médias: 20 a 49 por mil;

 Baixas: menos de 20 por mil.

• Cálculo da taxa de mortalidade infantil:

Número de óbitos de residentes com menos de um ano de idade  x 1.000
Número de nascidos vivos de mães residentes

Fonte: CVMMIF-GVEVII



COMPONENTES DA MORTALIDADE PERINATAL

Mortalidade Perinatal

Óbitos fetais Óbitos neonatais precoces

22 semanas (154 dias)
ou peso >= 500 gr
ou estatura >=25 cm

Fonte: CVMMIF-GVEVII



MORTALIDADE PERINATAL

Óbitos Fetais + Óbitos Neonatais Precoces  x 1000

Total de Nascimentos

A mortalidade perinatal refere-se a óbitos ocorridos antes, durante e logo

depois do parto e é influenciado por fatores vinculados à gestação e ao

parto, entre eles o peso ao nascer e a qualidade da assistência prestada.

Taxas elevadas estão geralmente associadas a condições insatisfatórias de

assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido e por este motivo é

considerado um bom indicador da assistência obstétrica e neonatal, além

das condições socioeconômicas
Fonte: CVMMIF-GVEVII



Adaptado de: THADDEUS e MAINE, 1990; UNFPA, 2014

MODELO TEÓRICO DAS TRÊS DEMORAS

FASE I: Demora na decisão em buscar 

auxílio médico apropriado para uma 

emergência obstétrica/neonatal/infantil

FASE II: Demora na obtenção de um 

serviço de saúde adequado para o 

cuidado obstétrico /neonatal/infantil

FASE III: Demora em receber assistência 

adequada no serviço de referência

Fatores socioeconômicos/

culturais

Qualidade do cuidado

Acesso  ao cuidado

FATORES RELACIONADOS FASES DE DEMORA



http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/DemoraMortalidadeInfantil.pdf

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/DemoraMortalidadeInfantil.pdf


Fonte: Manual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal – Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal  - Ministério da Saúde - 2009

A proporção de óbitos infantis e fetais investigados no País ainda 
é baixa, em especial nos estados das regiões Norte e Nordeste. É 
necessário um esforço dos três níveis de governo – o federal, o 
estadual e o municipal - para que a investigação dos óbitos seja 
efetivamente implementada, com vistas a reduzir a mortalidade 

infantil e fetal. 



Fonte: Manual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal – Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal  - Ministério da Saúde - 2009

• Apesar dos avanços na redução da mortalidade infantil, ainda é preciso
um grande esforço para enfrentar as diferenças regionais e alcançar
patamares aceitáveis;

• Prioridades: redução da mortalidade infantil na Região Nordeste e
Amazônia Legal seja uma das quatro prioridades;

• Mobilização do governo, da sociedade e de cada cidadão Consolidar
essa redução, num movimento em defesa da vida.



Fonte: Manual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal – Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal  - Ministério da Saúde - 2009

• As atuais taxas de MI sofreram redução nos últimos anos mas os esforços 

devem ser empreendidos em todo o País, considerando-se:

 As desigualdades regionais e interurbanas, com concentração dos óbitos 

na população mais pobre;

 Iniquidades relacionadas a grupos sociais específicos;

 Subnotificação de nascimentos e de óbitos.

• Cerca de 4 vezes maior do que a de países como o Japão, Canadá, Cuba, 

Chile e Costa Rica.

 Com taxas entre 3 e 10/1000 NV (Unicef, 2008).

PROBLEMAS A SUPERAR



Fonte: Ruoff AB, Andrade SR, Schmitt MD. Atividades desenvolvidas pelos comitês de prevenção do óbito infantil e fetal: revisão integrativa. Rev Gaúcha Enferm. 2017 mar;38(1):e67342

• Alimentar os bancos de dados para as estatísticas; 

• Analisar a sequência de eventos que levaram ao desfecho do óbito; 

• Classificar os óbitos de acordo com a sua evitabilidade; 

• Coletar dados de certidões de nascimento e de óbito e de relatórios de autópsia; 

• Corrigir a causa básica do óbito; 

• Dar recomendações às instituições de saúde; 

• Determinar a causa real do óbito; 

• Discutir os casos de óbito com uma equipe multiprofissional; 

• Elucidar os fatores que influenciam na mortalidade infantil e fetal; 

• Estabelecer uma rede de vigilância do óbito infantil e fetal; 

• Fornecer ferramentas às instituições de saúde para melhorar o serviço prestado; 

• Integrar aspectos biológicos, psicológicos, socias, culturais, econômicos e ambientais.

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA OS COMITÊS



Fonte: Ruoff AB, Andrade SR, Schmitt MD. Atividades desenvolvidas pelos comitês de prevenção do óbito infantil e fetal: revisão integrativa. Rev Gaúcha Enferm. 2017 mar;38(1):e67342

• Investigar a ocorrência do óbito infantil e fetal;

• Levantar diagnóstico situacional;

• Mobilizar parcerias;

• Produzir dados estatísticos sobre mortalidade infantil e fetal;

• Promover discussão com os profissionais envolvidos na assistência;

• Propor estratégias de intervenção através de medidas educativas e informativas 

para prevenção, promoção e reorganização dos serviços de saúde;

• Propor estratégias para serem implementadas como medidas de prevenção;

• Realizar campanhas de prevenção;

• Realizar entrevista domiciliar;

• Realizar programas de educação em saúde;

• Sensibilizar os profissionais para o correto preenchimento da Declaração de Óbito.

ATIVIDADES PROPOSTAS PARA OS COMITÊS



http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CheckListobitoinfantilfetal.pdf

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CheckListobitoinfantilfetal.pdf


Disponíveis em <http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/mortalidade-infantil-fetal/>

• F1: Ficha de Investigação do Óbito Fetal: serviço de saúde ambulatorial;

• F2: Ficha de Investigação do Óbito Fetal: serviço de saúde hospitalar;

• F3: Ficha de Investigação do Óbito Fetal: entrevista domiciliar;

• I1: Ficha de Investigação de Óbito Infantil: serviço de saúde ambulatorial;

• I2: Ficha de Investigação de Óbito Infantil: serviço de saúde hospitalar;

• I3: Ficha de Investigação de Óbito Infantil: entrevista domiciliar;

• IF4: Ficha de Coleta de Dados de Laudo de Necropsia;

• IF5: Ficha de Investigação de Óbito Infantil e Fetal: síntese, conclusões e 

recomendações;

• IF6: Planilha Municipal da Vigilância do Óbito Infantil e Fetal.

FICHAS INDICADAS PARA MONITORAMENTO DOS COMITÊS DE VIGILÂNCIA 

DOS ÓBITOS INFANTIS E FETAIS

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/mortalidade-infantil-fetal/


Disponíveis em <http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/mortalidade-infantil-fetal/>

• AV1 - Ficha de Investigação de Óbito Infantil: complemento da entrevista domiciliar.

Autópsia Verbal: criança menor de um ano

• AV2 - Ficha de Investigação de Óbito Infantil: complemento da entrevista domiciliar.

Autópsia Verbal: criança com um ano de idade ou mais e menos de 10 anos de idade

• AV3 - Ficha de Investigação de Óbito: causa mal definida. Autópsia Verbal: pessoa

com 10 anos ou mais

• AV3.1 - Ficha de Investigação de Óbito Materno: complemento da entrevista

domiciliar. Autópsia Verbal: pessoa com 10 anos e mais - mulher em idade fértil

• IOCMD - Ficha de Investigação de Óbito com Causa Mal Definida

CAUSAS MAL DEFINIDAS

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/mortalidade-infantil-fetal/


Disponíveis em <http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/mortalidade-infantil-fetal/>

• Manual de Instruções para o Preenchimento da Declaração de Óbito

• Manual de Instruções para o Preenchimento da Declaração de Nascido Vivo

• Manual de Preenchimento das Fichas de Investigação do Óbito Materno

• Manual de Preenchimento das Fichas de Investigação do Óbito Infantil e Fetal

• Instrutivo: busca direcionada de registro de nascimentos e óbitos em municípios da região 

nordeste e amazônia legal

• Experiência de Estruturação da Vigilância no Estado do Rio Grande do Norte

• Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno

• Manual para Investigação do Óbito com Causa Mal Definida

• Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil 

e Fetal

DOCUMENTAÇÃO

http://svs.aids.gov.br/dantps/cgiae/vigilancia-do-obito/mortalidade-infantil-fetal/
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