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Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma 
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RESUMO 

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é considerada um dos mais sensíveis indicadores de saúde 

utilizados pela saúde pública para avaliar as condições de vida de uma população em geral, sendo 

determinada, principalmente, pelas condições socioeconômicas de uma região. A investigação de 

mortes infantis é considerada uma importante estratégia para a redução desse fenômeno, tendo em 

vista o fato de propiciar mais visibilidade à real situação dos municípios e possibilitar a implantação de 

medidas de prevenção e controle. O presente estudo foi desenvolvido no período de 2013 a 2016, com 

o objetivo de analisar a atuação dos Comitês de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal na Região de 

Saúde de Araçuaí, Minas Gerais. Trata-se de um estudo descritivo, realizado em 06 comitês/equipes de 

investigação municipais que compõem a região, pertencente à mesorregião do Jequitinhonha, Minas 

Gerais. A informação foi obtida a partir da utilização de fontes secundárias em base de dados nacionais, 

como o SIM e o Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal. Os dados obtidos foram 

tabulados no Excel, pacote Officce (Microsoft®), e receberam tratamento para estatística descritiva. 

Como resultados observou-se a redução da mortalidade em crianças menores de um ano na região, 

com frequência de 15 casos em 2013 e 10 casos em 2016; e a elevação do número de mortes fetais, 

com 14 óbitos em 2013 e 16 óbitos em 2016. Houve aumento de 57,2% nos óbitos infantis evitáveis na 

região, no período analisado. De todos os seis municípios estudados, apenas um apresentou 

investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais em tempo oportuno. A organização do sistema/serviço 

de saúde da região foi responsável pela maioria dos problemas identificados após a investigação dos 

óbitos (34,8%), sendo a cobertura da atenção primária o principal problema relacionado à organização 

desses serviços. As mortes por causas evitáveis destacaram-se por serem as mais comuns, de acordo 

com a classificação de evitabilidade, realizada pelos órgãos investigativos, citada 47 vezes durante os 

quatro anos. Dentre essas causas, nenhum óbito reduzível por ações de imunoprevenção foi registrado. 

Como causa de óbitos fetais e perinatais, predominou-se a prematuridade, na Região de Saúde de 

Araçuaí, Minas Gerais. Conclui-se que a inexistência dos comitês na maioria dos municípios analisados 

traz inúmeras deficiências no processo de vigilância do óbito infantil e fetal na região. Apesar da 

presença de profissionais designados para a investigação dos casos em cada localidade, a falta de uma 

equipe multiprofissional capacitada dificulta a análise, discussão dos casos e execução de medidas 

efetivas para a redução de novas ocorrências. Foram identificadas falhas assistenciais nos cuidados 

com o pré-natal e parto e um alto percentual de evitabilidade dos óbitos. A implantação do Comitê de 

Prevenção à Mortalidade Infantil e Fetal em toda a Região de Saúde de Araçuaí, além do fortalecimento 

daqueles já existentes, e o apoio contínuo de gestores municipais, estaduais e sociedade a estes 

órgãos, são fatores imprescindíveis para a melhoria dos cuidados prestados às gestantes e crianças no 

território estudado. 

 

Palavras-chave: Comitê de Profissionais. Mortalidade Fetal. Mortalidade Infantil. 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The Child Mortality Rate (CMR) is considered to be one of the most sensitive health indicators used by 

Public Health services to assess the life conditions of the population in general, and is mainly 

determined by the socio-economic conditions of a region. The investigation of children death is regarded 

as an important strategy to reduce this phenomenon once it provides greater visibility to the cities real 

situation and enables the implementation of prevention and control measures. The current study was 

developed between 2013 and 2016, aiming to analyse the actions of the Children and Fetal Death 

Prevention Committees in Araçuaí/MG health care territory. That is a descriptive study whose sample 

was composed for 06 municipal committees that comprehend Araçuaí health care territory, belonging to 

the mesoregion of Jequitinhonha/ MG. The information was derived from secondary sources in national 

data bases such as the Mortality Information System (SIM) and the Children and Fetal Death Monitoring 

Panel. The survey data were organized on Microsoft Office Excel and were processed for descriptive 

statistics. The results observed were: The reduction of mortality among children under 1 year old in the 

region, being 15 cases in 2013 and 10 in 2016; and the increase of Fetal death rate, being 14 deaths in 

2013 and 16 in 2016. There was an increase of 57,2% in preventable children death in the region in the 

period under review. Only one city out of the six studied presented in time a 100% investigation of 

children and fetal death. The health system organization of the region accounted for the majority of the 

problems identified after the death investigation ( 34,8%), being the primary - care coverage the main 

problem related to the organization of these services. The deaths for preventable causes excelled for 

being the most common, according to the avoidability rating carried out by investigative authorities, and 

they were mentioned 47 times during the 4-year period.  Among these causes, it was not registered any 

death reducible for immunoprevention actions.  As a cause of fetal and perinatal deaths prevailed 

prematurity, in Araçuaí health care territory, Minas Gerais. The conclusion is that, the absence of 

committees in most studied cities brings several deficiencies in the process of monitoring child and fetal 

death in the region. Although there are professionals who perform the investigation of the cases in each 

locality, the lack of a capable multiprofessional team obstructs the analysis, discussion of cases and 

execution of effective measures to reduce new events. It has been identified care failures regarding 

prenatal and childbirth and a high percentage of death avoidability. The implementation of the Child and 

Fetal Death Prevention Committee in the whole Araçuaí health care territory , the strengthening of those 

that already exist in conjunction with the permanent support from municipal, state managers and society 

to these bodies, are relevant factors to enhance the care provided to pregnant women and children in 

the studied area. 

 

Keywords:  Professionals committee, Fetal mortality, Children mortality 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) es considerada uno de los más sensibles indicadores de salud 

utilizados por la salud pública para evaluar las condiciones de vida de una población en general, siendo 

determinada, principalmente, por las condiciones socioeconómicas de una región. La investigación de 

muertes infantiles es considerada una importante estrategia para la reducción de ese fenómeno, 

teniendo en vista el hecho de propiciar más visibilidad a la real situación de los municipios y posibilitar la 

implantación de medidas de prevención y control. El presente estudio fue desarrollado en el período de 

2013 a 2016, con el objetivo de analizar la actuación de los Comités de Prevención al Óbito Infantil y 

Fetal en la Región de Salud de Araçuaí, Minas Gerais. Se trata de un estudio descriptivo realizado en 

06 comités / equipos de investigación municipales que componen la región, perteneciente a la 

mesorregión del Jequitinhonha, Minas Gerais. La información fue obtenida a partir de la utilización de 

fuentes secundarias en base de datos nacionales, como el Sistema de Información sobre Mortalidad 

(SIM) y el Panel de Monitoreo de la Mortalidad Infantil y Fetal. Los datos obtenidos fueron tabulados en 

Excel, paquete Officce (Microsoft®), y recibieron tratamiento para estadística descriptiva. Como 

resultados se observó la reducción de la mortalidad en niños menores de un año en la región, con 

frecuencia de 15 casos en 2013 y 10 casos en 2016; y la elevación del número de muertes fetales, con 

14 muertes en 2013 y 16 muertes en 2016. Se observó un aumento del 57,2% en las muertes infantiles 

evitables en la región, en el período analizado.  

De todos los seis municipios estudiados, sólo uno presentó investigación del 100% de las muertes 

infantiles y fetales a tiempo oportuno. La organización del sistema / servicio de salud de la región fue 

responsable de la mayoría de los problemas identificados después de la investigación de los óbitos 

(34,8%), siendo la cobertura de la atención primaria el principal problema relacionado a la organización 

de esos servicios. Las muertes por causas evitables se destacaron por ser las más comunes, de 

acuerdo con la clasificación de evitabilidad, realizada por los órganos investigativos, citada 47 veces 

durante los cuatro años. De entre estas causas, no se registró ninguna muerte reducible por acciones 

de inmunoprevención. Como causa de muertes fetales y perinatales, predominó la prematuridad, en la 

Región de Salud de Araçuaí, Minas Gerais. Se concluye que la inexistencia de los comités en la 

mayoría de los municipios analizados trae innumerables deficiencias en el proceso de vigilancia del 

óbito infantil y fetal en la región. A pesar de la presencia de profesionales designados para la 

investigación de los casos en cada localidad, la falta de un equipo multiprofesional capacitado dificulta 

el análisis, discusión de los casos y ejecución de medidas efectivas para la reducción de nuevas 

ocurrencias. Se identificaron fallas asistenciales en los cuidados con el prenatal y parto y un alto 

porcentaje de evitabilidad de las muertes. La implantación del Comité de Prevención a la Mortalidad 

Infantil y Fetal en toda la Región de Salud de Araçuaí, además del fortalecimiento de aquellos ya 

existentes, y el apoyo continuo de gestores municipales, estatales y sociedad a estos órganos, son 

factores imprescindibles para la mejora de los cuidados a las gestantes y niños en el territorio 

estudiado. 

Palabras clave: Comité de Profesionales. Mortalidad Fetal. Mortalidad infantil. 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 
Figura 1     Localização geográfica da mesorregião do Vale do Jequitinhonha,  
                  Minas Gerais, Brasil, 2012..................................................................................................28 
 

Figura 2     Fluxograma da vigilância de óbitos infantis e fetais............................................................33 

 

Figura 3     Mapa da Região de Saúde de Araçuaí, definida pelo Plano Diretor  
de Regionalização, MG – 2011...........................................................................................40 
 

Gráfico 1   Óbitos infantis e fetais notificados na Região de Saúde de Araçuaí,  
                  MG – 2013 – 2016...............................................................................................................44 
 
Gráfico 2   Porcentagem de óbitos infantis por causas evitáveis na Região de  
                 Saúde de Araçuaí, MG – 2013 – 2016.................................................................................46 
 

Gráfico 3   Relação entre óbitos infantis e fetais notificados e investigados o- 
                 portunamente em cada município da Região de Saúde de Araçuaí, 
                 MG - 2013 – 2016.................................................................................................................48 
 

Gráfico 4   Problemas identificados após investigação de óbitos infantis e fetais  
                 na Região de Saúde de Araçuaí, MG - 2013 – 2016............................................................49 
 

Gráfico 5   Problemas identificados após investigação de óbitos infantis e fetais,  
                 relacionados à organização do sistema/serviço de saúde, na Região  
                 de Saúde de Araçuaí, MG - 2013 - 2016..............................................................................51 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1    Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos – Brasil – 2000 a 2015......................25 

 

Tabela 2    Número de óbitos fetais e infantis notificados, segundo as microrregiões  
                  da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, 2016.........................................................28 
 

Tabela 3   Classificação de evitabilidade de óbitos infantis na Região de Saúde de  
                 Araçuaí, MG - 2013 - 2016, segundo lista de mortes evitáveis por interven- 
                 ções do SUS e SEADE.......................................................................................................53 
 

Tabela 4   Classificação de evitabilidade de óbitos fetais e infantis na Região de Saúde  
                 de Araçuaí, MG - 2013 - 2016, segundo Wigglesworth Expandida....................................55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 
 

 
CID 10 - Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão 

CMI - Coeficiente de Mortalidade Infantil 

CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento 

DATASUS - Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

DN - Declaração de Nascimento  

DO - Declaração de Óbito  

DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis 

ESF – Estratégia Saúde da Família 

HSVP - Hospital São Vicente de Paulo 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano 

IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

MG – Minas Gerais 

MI – Mortalidade Infantil 

MS – Ministério da Saúde 

NHE - Núcleo Hospitalar de Epidemiologia  

ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio  

OMS - Organização Mundial de Saúde  

ONU - Organização das Nações Unidas  

PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde  

PAISM - Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

PHPN - Programa de Humanização do Pré-Natal e do Nascimento  

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento   

PSF - Programa de Saúde da Família  

RAS – Rede de Atenção à Saúde  

RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde  

RN – Recém-nascido 

SEADE - Sistema Estadual de Análise de Dados  

SES – Secretaria Estadual de Saúde 

SIS – Sistema de Informação em Saúde 

SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade  

SINASC - Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos  

SNVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica  

SRS - Superintendência Regional de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TMF - Taxa de Mortalidade Fetal  

TMI – Taxa de Mortalidade Infantil 

UBAM - Unidade Básica de Atendimento à Mulher  



 

 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

VE – Vigilância Epidemiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 
 
1. INTRODUÇÃO......................................................................................................................................14 
 
2. OBJETIVOS..........................................................................................................................................17 
 
2.1 Objetivo geral....................................................................................................................................17 
 
2.2 Objetivos específicos.......................................................................................................................17 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.........................................................................................................18 

 
3.1 Aspectos psicológicos de mães e familiares em decorrência do óbito fetal e infantil.............18 
 
3.2  Histórico das políticas públicas para a saúde materno-infantil no Brasil..................................19 

 
3.3 A situação da mortalidade infantil e fetal no Brasil.......................................................................12 
 
3.4 A situação da mortalidade infantil e fetal no Vale do Jequitinhonha, MG...................................26 
 
3.5 Comitê de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal...............................................................................29 
 
3.6 A vigilância dos óbitos: investigação e análise dos casos .........................................................31 
 
4 ABORDAGEM METODOLÓGICA.....................................................................................................38 
 
4.1 Desenho de estudo...........................................................................................................................38 

 
4.2 Cenário..............................................................................................................................................38 
 
4.3 Tamanho da amostra........................................................................................................................40 
 
4.4 Participantes.....................................................................................................................................40 

 
4.5 Critérios de inclusão........................................................................................................................41 
 
4.6 Critérios de exclusão.......................................................................................................................41 
 
4.7 Procedimentos para a coleta de dados..........................................................................................41 

 
4.8 Análise dos dados............................................................................................................................41 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................................................................43 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................................56 
 
REFERÊNCIAS........................................................................................................................................58 
 
APÊNDICE................................................................................................................................................69 
 
ANEXO A..................................................................................................................................................70 
 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gravidez e o parto são experiências especiais na vida da mulher e do seu parceiro, que 

envolve também suas famílias e a comunidade. São eventos que constituem uma experiência 

humana das mais significativas, com potencial enriquecedor para todos que dela participam. No 

entanto, eventos inesperados podem ocorrer durante a gestação e no parto, os quais poderão vir a 

determinar ameaça à vida materna, podendo ocasionar a perda fetal ou da criança após o 

nascimento (TELLES; ESMERALDO, 2008).   

O Ministério da Saúde (MS) define óbito fetal ou nascido morto/natimorto, como a morte 

do concepto, antes que o produto da gestação seja extraído do corpo materno, seja qual for a 

duração da gravidez. Este fenômeno é diagnosticado quando, depois da separação do organismo 

materno, o feto não respira nem mostra qualquer outro sinal de vida, como batimentos cardíacos, 

pulsações do cordão umbilical ou movimentos de músculos voluntários (MINAS GERAIS, 2004). 

Diversos estudos buscam definir possíveis indicadores de risco para o acontecimento da 

natimortalidade, relacionando esses indicadores com fatores socioeconômicos, exposição ambiental, 

história reprodutiva, idade e ocupação da mulher (NOGUEZ et al., 2008) 

A morte fetal representa o insucesso do processo gestacional, seja para a mulher e sua 

família, seja para o profissional de saúde responsável por sua vigilância. Além do inevitável ônus 

psicológico para a gestante, também pode se associar a incremento da morbidade e mortalidade 

materna, em decorrência de complicações como hemorragias, coagulopatia e infecções 

(VARDANEGA et al.,2002).  

No que se refere à Mortalidade Infantil (MI), este fenômeno consiste no óbito de crianças 

durante o seu primeiro ano de vida, sendo determinada, principalmente, pelas condições 

socioeconômicas de uma região. A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é considerada um dos mais 

sensíveis indicadores de saúde utilizados pela saúde pública para avaliar as condições de vida de 

uma população em geral (ALVES et al., 2008).  

Segundo Aerts (1997), tais condições revelam um elevado número de mortes infantis 

quando a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a má qualidade da assistência prestada à 

mulher no período gravídico-puerperal e as precárias condições socioeconômicas e culturais são uma 

realidade, representando fatores condicionantes e ou determinantes desse processo. Sendo assim, 

as medidas de saúde pública podem ser responsáveis pela prevenção do óbito em crianças, além de 

serem simples e de baixo custo.  

A redução da mortalidade infantil vem se constituindo, ao longo das últimas décadas, em 

meta a ser atingida por povos e países. É, por isso, objeto de pactuação em conferências 

internacionais, que apontam a importância de associar políticas de desenvolvimento com respeito aos 

direitos humanos, sobretudo ao mais elementar deles, o direito à vida, com uma atenção particular 

para as necessidades da criança (SANTILLAN-PIZARRO et al., 2011). 

Mello Jorge, Laurenti e Gotlieb (2007) afirmam que a TMI, acompanhando uma 

tendência mundial, vêm apresentando declínio contínuo no Brasil devido, principalmente, às ações de 

saneamento básico, ampliação do acesso e qualidade da assistência pré-natal e parto. Além disso, 
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algumas medidas de saúde pública têm se destacado para o aumento da sobrevida infantil, como o 

acesso aos avanços tecnológicos, o uso da terapia de reidratação oral, o incentivo ao aleitamento 

materno, a atenção às doenças prevalentes na infância e a ampliação da cobertura vacinal (JONES 

et al., 2003; VICTORA, 2001). 

No entanto, ainda assim, persistem diferenças importantes nas taxas de mortalidade na 

infância entre as regiões do país, como é o caso da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha em 

Minas Gerais, que apresenta elevada taxa de mortalidade, principalmente quando comparada às 

taxas do estado e do Brasil, conforme registrado pelo Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde - DATASUS (BRASIL, 2014). 

Apesar da redução do número de óbitos observada em crianças menores de 01 ano, 

essa realidade ainda representa uma dificuldade enfrentada pelo sistema de saúde brasileiro e 

constitui-se como um dos problemas de saúde pública prioritários, principalmente porque grande 

parte desses óbitos é considerada evitável por ações efetivas dos serviços de saúde (MATHIAS; 

ASSUNÇÃO; SILVA, 2008). 

Sendo assim, o caráter evitável dessas mortes, em sua maioria, é evidenciado a partir da 

garantia do acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde. A mortalidade fetal e infantil 

decorre de uma combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas do sistema de saúde, 

cujas medidas de intervenção dirigidas à sua redução dependem, portanto, de mudanças estruturais 

relacionadas às condições de vida da população, assim como de ações diretas definidas pelas 

políticas públicas de saúde (BRASIL, 2009a). 

A investigação de mortes infantis é considerada uma importante estratégia para a 

redução desse fenômeno, tendo em vista o fato de propiciar mais visibilidade à real situação dos 

municípios e possibilitar a implantação de medidas de prevenção e controle. Devido a isso, vem 

sendo recomendada de forma crescente em vários documentos legais no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) como ação de vigilância e de planejamento de intervenções necessárias à redução 

da mortalidade (BRASIL, 2006).  

É nesse contexto, que em 2004 o Ministério da Saúde lançou o Pacto Nacional pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, procurando aumentar o comprometimento dos gestores 

e profissionais de saúde do país com a organização de um sistema de acompanhamento dos óbitos, 

e propôs a criação dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal como uma das estratégias de 

apoio à vigilância epidemiológica dos óbitos. Entretanto, foi somente em 2010 que a vigilância desses 

óbitos tornou-se obrigatória nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o SUS 

(BRASIL, 2010). 

Segundo Siqueira Filha, Vanderlei e Mendes (2011), as ações desses órgãos são 

realizadas com o intuito de avaliar os problemas ocorridos, aperfeiçoar os processos de trabalho e 

organizar os serviços a fim de prevenir novas ocorrências, promover a correção imediata das 

potenciais causas de óbito, além de sensibilizar e capacitar as pessoas diretamente envolvidas na 

assistência e no preenchimento dos registros de atendimento.  

Frente à relevância dessa discussão como um problema de abrangência mundial, é 

perceptível que a Mortalidade Infantil e Fetal podem interferir, gradativamente, no desenvolvimento de 
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uma região, a partir do momento em que não é levada em consideração ou simplesmente 

negligenciada.  

O Vale do Jequitinhonha é uma região onde se encontram os maiores percentuais de 

pobreza, analfabetismo, mortalidade infantil, dentre outros indicadores desfavoráveis. Corresponde a 

uma das regiões brasileiras menos dinâmica do estado, com o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) bem abaixo do encontrado nos municípios das outras regiões de Minas Gerais (BRANT et al., 

2014). Em contrapartida, é detentora de exuberante beleza natural e de riqueza cultural, com traços 

sobreviventes da cultura indígena e negra.  

Esta pesquisa se justifica, portanto, por se tratar de uma região que se destaca pelas 

deficiências educacionais, econômicas e sociais, exigindo ações contínuas dos atores inseridos 

nesse cenário; ações que se traduzam em melhorias na sobrevida fetal e infantil. Diante disso, 

entende-se que o pleno funcionamento do Comitê Municipal de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, é 

de fundamental importância nesse processo, e para isso, o conhecimento de sua estrutura, 

atribuições, dificuldades e avanços no processo de trabalho é necessário para avaliar a qualidade dos 

serviços materno-infantis que estão sendo ofertados nas localidades pesquisadas. 

Pesquisas dessa natureza podem oferecer informações capazes de subsidiar planos de 

ação e de intervenção mais efetivos, por proporcionar o conhecimento das reais necessidades de 

saúde que envolvem a assistência gestacional, e aquela prestada às crianças e recém-nascidos, e a 

partir daí, propor medidas, estratégias e parcerias que contribuam para a superação das dificuldades 

encontradas.  

Escolheu-se o ambiente dos serviços de saúde para o desenvolvimento deste estudo, 

por se tratar do lócus básico capaz de investigar o funcionamento de uma política pública de saúde, 

sob uma visão realística e, dessa forma, propiciar a compreensão sobre a prática das atividades de 

vigilância à saúde. 

Este trabalho é relevante para a pesquisadora, uma vez que a mesma presta cuidados 

diretos à população atendida pelos serviços públicos de saúde do município de Araçuaí, atuando 

como enfermeira supervisora do Curso Técnico em Enfermagem do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais (IFNMG), em campos de estágio como Unidades Básicas de Saúde, Policlínica e 

Hospital, auxiliando, assim, na construção de uma consciência crítica em defesa de direitos humanos 

fundamentais das crianças, adultos, idosos, e outros. 

Tendo em vista as questões colocadas como fundamentais para a realização deste 

estudo, surgiu o seguinte problema de pesquisa: Como têm sido a atuação dos Comitês de 

Prevenção do Óbito Infantil e Fetal na região de saúde de Araçuaí, MG e o impacto de suas ações na 

redução da mortalidade infantil na região? 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Geral  

 

- Analisar a atuação dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal na Região de Saúde de   

Araçuaí, Minas Gerais, no período de 2013 a 2016. 

 

2.2 Específicos  

 

- Relacionar os casos de óbitos infantis e fetais notificados e casos investigados oportunamente na 

Região de Saúde de Araçuaí, Minas Gerais. 

- Identificar, de acordo com a ficha de investigação de óbito infantil e fetal, informações a respeito de 

problemas identificados após a investigação e classificação de evitabilidade dos mesmos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Aspectos psicológicos de mães e familiares em decorrência do óbito fetal e infantil 

 

De acordo com Santos et al. (2012), a gravidez traz consigo um conjunto de 

transformações físicas, psíquicas e sociais que envolvem o casal e o contexto em que estão 

inseridos. É vista como sinônimo de vida e em nenhum momento remete à perda concreta e finita; 

quando esta ocorre, toda a simbologia da vida é rompida, resultando em marcas profundas e 

traumáticas nos pais e nas pessoas que vivenciam este momento. 

A ocorrência do óbito fetal não tinha, nos tempos antigos, o mesmo significado que tem 

na atualidade, já que na Idade Média, a morte da criança era pouco valorizada, pois esta era vista 

como um ser sem personalidade. Foi, então, a partir do século XIX que a mortalidade infantil 

começou a ter relevância, sendo entendida, não como ocorrência natural, resultante dos desígnios 

divinos ou de qualquer outra causa externa, mas como o resultado muitas vezes de um processo de 

adoecimento, condizente com a natureza do homem (CARVALHO; MEYER, 2007). Ao final daquele 

século, o óbito infantil passou a ser monitorado, o que traduzia um novo olhar da sociedade para a 

infância enquanto um período da vida dos indivíduos com fragilidades específicas que deveriam 

receber atenção especial dos formuladores das políticas públicas (ARMSTRONG, 1986).  

Armstrong (1986) argumenta, ainda, que, no início do século 20, a compreensão da 

complexidade das questões relacionadas com a mortalidade infantil aumentou, ao se perceber que 

ela está vinculada não só às condições de vida da população, num sentido amplo, como também com 

a existência de um binômio mãe-filho do qual depende a saúde e o bem estar futuro da criança. 

Independente da simbologia da morte do feto, deve-se compreender que o óbito fetal 

não se trata apenas da morte em si, mas também da frustração relacionada à experiência vital da 

mulher durante a gestação (LUZ et al., 1989). 

A aceitação da morte é de grande complexidade, e é difícil concebê-la em qualquer 

etapa da vida, até mesmo na velhice quando a pessoa já cumpriu parte de seu ciclo vital, bem como 

no início da vida quando o ser nem sequer chegou a existir fora dos limites do corpo da mãe 

(AMPESE; PEROSA; HAAS, 2007). Dessa forma, compreende-se, segundo Santos et al. (2012), a 

magnitude das perdas fetais e infantis por suas implicações na vida da mãe e da família que 

aguardaram ansiosamente o momento único de encontro com o bebê, sonho interrompido pelo 

diagnóstico do óbito. 

Se faz necessário analisar o componente emocional que acompanha a ocorrência destes 

eventos, além das consequências que eles podem acarretar para a vida da mãe e da família e, 

principalmente, para aqueles responsáveis pela assistência à saúde materna e infantil mediante a 

atuação adequada, a fim de amenizar o sofrimento daqueles que vivenciam esta situação (SANTOS 

et al., 2012). 

Sabe-se que a morte fetal é um evento psicologicamente traumático para a mulher e sua 

família, caracterizando-se como episódio estressante que pode ocasionar sérios efeitos a longo 

prazo. Estudos revelam que o impacto de perdas fetais anteriores, na gravidez subsequente, desvela 
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altos níveis de angústia nas mães, com sentimentos que oscilam entre o medo e a esperança 

(ARMSTRONG, 2004).  

Segundo Couto et al. (2009), um estudo que objetivou avaliar a qualidade de vida e a 

frequência de ansiedade e depressão em mulheres com história de desfechos obstétricos adversos, 

encontrou que aquelas com história de abortamentos recorrentes, óbito fetal, parto pré-termo ou óbito 

neonatal precoce, parecem ter pior qualidade de vida e maior frequência de sintomas de ansiedade e 

depressão do que mulheres sem história de eventos adversos na gestação. 

Após a perda, emergem sentimentos, principalmente por parte da mulher, de culpa, 

impotência e fracasso, por não ter conseguido levar adiante a gravidez. Além disso, é muito frequente 

a mulher ou o casal buscarem explicações ou fatos que aconteceram durante a gravidez para 

justificar o momento em que se encontram (AMPESE et al., 2007). À medida que a mulher vai 

tomando consciência da perda do bebê, muitos são os sentimentos revelados, tanto em forma verbal, 

como não verbal: frustração, decepção, revolta, tristeza, culpa e choro (SANTOS; ROSENBURG; 

BURALLI, 2004). 

Dessa maneira, cabe aos profissionais de saúde, inseridos nesse contexto, a oferta de 

uma assistência adequada, humanizada e holística a essas mulheres com diagnóstico de óbito fetal e 

infantil, além de assistência médica e suporte emocional para enfrentar esse momento da vida tão 

difícil (CARVALHO; MEYER, 2007). 

 

3.2  Histórico das políticas públicas para a saúde materno-infantil no Brasil  

 

Santos Neto et al. (2008) afirmam que as primeiras políticas voltadas fundamentalmente 

para o controle social, começaram a surgir a partir do período das grandes transformações políticas, 

sociais e econômicas ocorridas na Europa no século XVIII, com o estabelecimento de novas relações 

de poder entre o Estado e sociedade e o nascimento da medicina social. Tais políticas privilegiavam a 

higiene, a infância e a medicalização da família.  

Segundo Foucault (apud Santos Neto et al., 2008), o principal objetivo das primeiras 

políticas de saúde consistia em produzir um melhor número de crianças, com boas condições de vida, 

sob a imposição de um conjunto de obrigações tanto aos pais quanto aos filhos. Isso porque para o 

estabelecimento dessas novas relações, o capitalismo burguês, baseado na razão, na tecnologia e na 

produtividade, necessitava reformular o modo de entender os indivíduos, transformando a visão de 

corpo individual para corpo social produtivo, que deve ser protegido e cuidado de modo quase 

médico-biológico sob controle e vigilância do Estado. 

A partir do início do processo de medicalização, os esforços do Estado para a 

perpetuação da força de trabalho, capaz de acelerar a engrenagem do capitalismo, tornaram-se cada 

vez mais abrangentes. Uma das medidas implementadas para o exercício do controle estatal foi a 

institucionalização do parto, constituindo-se numa das tentativas de se controlar e monitorar o 

desenvolvimento da população. Desde então, o entendimento sobre os processos fisiológicos e 

patológicos referentes à gestante, ao parto e ao recém-nascido avançaram pelo desenvolvimento 
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científico e tecnológico, permitindo a intervenção médica para melhoria das condições de saúde 

materno-infantil (FOUCAULT apud SANTOS NETO et al., 2008).  

No cenário brasileiro, a história da saúde materno infantil foi construída ao longo de 

várias décadas, recebeu diferentes terminologias e passou por várias gestões. Inicialmente, mulher e 

criança não ocupavam as posições que atualmente a sociedade e as políticas públicas lhes permitem 

e garantem (VICTORA et al., 2011). 

Com relação a isso, Costa, Bahia e Conte (2007) esclarecem que as políticas públicas 

de saúde destinadas ao atendimento das necessidades e dos direitos da mulher e da criança são 

definidas seguindo, desde princípios meramente reprodutivos, voltados apenas para a concepção e 

anticoncepção, até aqueles mais amplos, voltados para garantir uma melhor condição de saúde e de 

vida. 

No Brasil, a preocupação estatal com a saúde materno-infantil remonta aos anos de 

1940, com a criação do Departamento Nacional da Criança, que enfatizava não só cuidados com as 

crianças, mas também com as mães, no que se referia à gravidez e amamentação. Essa 

preocupação estatal passa por um longo período, do Estado Novo até o Regime Militar, em que o 

objetivo fundamental do Estado brasileiro era o de produzir braços fortes para a nação com ações 

voltadas para as camadas urbanas mais pobres (NAGAHAMA; SANTIAGO, 2005). 

Com o advento da ditadura militar, na década de 1960, o modelo do Sistema Nacional de 

Saúde implantado caracterizou-se pelo predomínio financeiro das instituições previdenciárias e pela 

hegemonia de uma tecno-burocracia, cuja lógica estava centrada na mercantilização da saúde, o que 

teve impactos deletérios na formulação e execução de saúde pública e na medicina previdenciária 

(SANTOS NETO et al., 2008). 

Almeida (2005a) aponta que nesse período, embora com o crescimento e a expansão da 

previdência social e do discurso oficial sobre os “benefícios” do milagre econômico, a população em 

si, em particular os habitantes nas regiões metropolitanas, apresentava uma grande massa de 

excluídos, submetidos a políticas que concentravam a renda, péssimas condições de vida e um 

crescente volume de desempregados sem acesso à maioria dos equipamentos públicos. Situação 

que resultou na piora do quadro sanitário, decorrente principalmente da ausência do Estado para 

prover o acesso a bens públicos como educação, moradia e saúde. 

Assim, o modelo de atenção à saúde torna-se médico assistencial privatista, devido a 

tomada do poder pelo militarismo. A partir de meados da década de 1970, alguns programas verticais 

de atenção à saúde materno-infantil foram implementados, como o Programa de Saúde Materno-

Infantil, em 1975, e o Programa de Prevenção à Gravidez de Alto Risco, em 1978. (SANTOS NETO et 

al., 2008). Como adverte Almeida (2005b), nessa fase as políticas voltadas para a saúde reprodutiva 

foram predominantemente direcionadas para o excesso da “intervenção médica sobre o corpo 

feminino”, em particular por meio do uso e abuso da cesariana como forma de parir e a esterilização 

como método contraceptivo preferencial. 

Nesse contexto, de acordo com Santos Neto et al. (2008), pode-se destacar que as 

transformações no cenário brasileiro da época estavam embutidas pelas ações que caracterizaram o 

início do processo de redemocratização e do fortalecimento dos movimentos sociais contrários ao 
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regime ditatorial e às políticas por ele implementadas. Esses movimentos foram fundamentais para se 

compreender as principais conquistas do início da década de 1980, no que tange às políticas de 

saúde materno-infantil.  

Nesse quadro, segundo Oliveira e Rocha (2001), as questões sobre saúde reprodutiva, 

nos programas de saúde da mulher e do adolescente, se intensificam, concentrando-se na 

concepção, anticoncepção, aborto, parto, mortalidade materna, prevenção do câncer do colo uterino, 

doenças sexualmente transmissíveis (DST), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e, 

inclusive, mortalidade infantil, tornando a luta por direitos reprodutivos símbolo de um fortalecimento 

da emancipação da mulher. 

O movimento feminista, um dos movimentos sociais que ocorreram na sociedade 

brasileira naquela época, contribuiu significativamente na construção do novo modelo político, uma 

vez que se organizava em torno de denúncias acerca das desigualdades sociais e de gênero. Essas 

denúncias reportavam desde problemas mais gerais, como falta de água, saneamento básico, 

escolas e creches e postos de saúde, a problemas mais específicos do gênero feminino, como o 

direito à creche, saúde da mulher, sexualidade, contracepção e violência contra a mulher. Essas 

reivindicações culminaram nas primeiras políticas de apoio e humanização à saúde materno-infantil 

(FARAH, 2004). 

Em 1984, a implantação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) significou uma conquista ao colocar em destaque que a saúde da mulher precisava ser 

abordada em todos os ciclos da vida e não apenas no período da gravidez. A proposta do programa 

considerava a necessidade de articulação das ações de pré-natal, assistência ao parto e puerpério, 

prevenção do câncer e de doenças sexualmente transmissíveis, assistência à adolescente, à 

menopausa e à anticoncepção (ALMEIDA, 2005a). 

É válido salientar que o grande marco de amparo à saúde da mulher e da criança foi a 

Constituição Federal de 1988, a qual apresentava diversos artigos que fundamentavam a base dos 

direitos reprodutivos, tais como: o direito das presidiárias de permanecerem com seus filhos durante o 

período de amamentação; a proteção à maternidade e à infância; a licença à gestante, sem prejuízo 

do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias, dentre outros – Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988). Estes direitos rompem, no âmbito legal, com concepções acerca do papel 

exclusivamente reprodutor da mulher, ampliando o entendimento sobre a cidadania feminina 

(SANTOS NETO et al., 2008). 

Na tentativa de reduzir as altas taxas de mortalidade infantil, especialmente na região 

nordeste do país, implantou-se o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), inicialmente 

no estado do Ceará, em 1991. Já em 1994, na busca da reorganização do modelo assistencial de 

saúde, iniciaram-se as ações do Programa de Saúde da Família (PSF), tendo como objeto de 

atenção a família, o que não era realçado pelo PACS (OLIVEIRA; ROCHA, 2001). 

Houve ainda, em 2000, a criação do Programa de Humanização do Pré-Natal e do 

Nascimento (PHPN), implantado com a finalidade de reduzir as altas taxas de adoecimento e morte 

materna, perinatal e neonatal no País (BRASIL, 2005).  
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No esforço pela melhoria da assistência materno infantil, o Ministério da Saúde lançou, 

em 2011, o programa Rede Cegonha, caracterizado por ser uma importante estratégia do Governo 

Federal, na qual objetivava a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da 

criança que garantisse acesso, acolhimento e resolutividade, reduzindo, dessa forma, os índices de 

mortalidade materno infantil (CAVALCANTI et al., 2013). 

Ferrari et al. (2014) enfatizam que a formulação e execução das políticas públicas para a 

saúde materno-infantil no Brasil instituíram-se a partir da década de 1970, com objetivo de reduzir a 

morbidade e mortalidade. Desenvolveram-se iniciativas de suplementação alimentar, de cobertura 

vacinal, de assistência à gestante, parto e planejamento familiar e de atenção à saúde da criança e 

do adolescente. Vários programas continuaram, foram reformulados e ampliados e alguns vigoram 

até a atualidade.  

Victora et al. (2011) relatam que dentre os principais programas, o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e no Nascimento, tem como intuito: melhorar o acesso, cobertura e 

qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério e da assistência 

neonatal, subsidiando as unidades federativas (União, Estados e Municípios), com informações 

fundamentais para o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas. Katz et 

al. (2013) reforçam tal afirmação ao dizerem que durante o pré-natal, os cuidados são mais custo-

efetivos, enquanto que, os investimentos na tentativa de sobrevida de crianças nascidas por agravos 

maternos são onerosos por, muitas vezes, necessitarem de serviços especializados e de alta 

complexidade. 

Estudos mostram que a partir da década de 1980, a relação entre as políticas e 

programas materno-infantis instituídas para reduzir os índices de mortalidade, apesar de seus limites, 

refletiram na melhoria dos indicadores de mortalidade neonatal. Entretanto, pouco se avançou para a 

efetivação de políticas públicas que favorecessem melhor atenção à saúde materna (VICTORA et al., 

2011). 

Se  torna  necessário, portanto,  investimentos  na  área  da  saúde  com  ênfase  nos  

programas  antenatais  e  perinatais  reestruturando  as  políticas  de  saúde  municipais  e  regionais  

no  intuito  de  qualificar  o  atendimento e respectivas intervenções que são potencializadoras  para  

a  redução  do  número  elevado  do  óbito  neonatal,  tais como: planejamento familiar, assistência 

pré-natal, acompanhamento do trabalho de parto e parto humanizado, assistência ao recém-nascido 

na sala de parto e na unidade neonatal, acompanhamento puerperal e rede de apoio dos serviços de  

referência  e  contra referência  materno-infantil.  Além de investimentos na educação permanente 

dos profissionais que atuam nestes serviços (PINHEIRO; PERES e D’ORSI, 2010).   

 

 

 

3.3 A situação da mortalidade infantil e fetal no Brasil 

A Mortalidade Infantil pode ser considerada como um dos melhores indicadores da 

qualidade da assistência à saúde, bem como do nível socioeconômico de uma população. Refere-se 

aos óbitos de menores de 1 ano de vida, subdividindo-se em mortalidade neonatal (óbitos de 0 a 27 
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dias de vida) e mortalidade pós-neonatal (óbitos de 27 dias até 364 dias de vida). A mortalidade 

neonatal também é dividida em dois períodos - neonatal precoce: 0 a 6 dias de vida e neonatal tardio: 

7 a 27 dias de vida (BITTENCOURT; GAÍVA, 2014). 

É indiscutível que altas taxas de mortalidade infantil, segundo Victora et al. (2011), 

refletem, de maneira geral, baixos níveis de saúde, de desenvolvimento socioeconômico e de 

condições de vida, e a sua redução depende da melhoria efetiva desses indicadores e de políticas 

públicas de saúde. Assim, as falhas na atenção à mulher no período gestacional, ao parto e ao 

recém-nascido são particularmente relevantes na ocorrência dos óbitos no primeiro ano de vida 

(SANTOS et al., 2014). 

A redução da mortalidade infantil, considerada um importante desafio para a saúde 

pública no mundo e no Brasil para os gestores, profissionais de saúde e sociedade tem ganhado mais 

evidência no país após sua adesão aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), no qual o Brasil e outros países signatários firmaram metas 

a serem alcançadas entre 1990 e 2015, dentre elas, reduzir em dois terços a taxa de mortalidade na 

infância. Tais metas visam o alcance de patamares mais dignos de vida para a população (BHUTA et 

al., 2005).  

Além disso, o Brasil assumiu compromissos nacionais como o Pacto pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal em 2004, o Pacto pela Vida em 2006, e, mais recentemente, o 

Programa Mais Saúde no ano de 2008, evidenciando assim, que a redução de tais indicadores é 

prioridade no país (BRASIL, 2009a).  

O cálculo do Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) - número de óbitos de menores de 

um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, 

no ano considerado - é de fundamental importância no processo de redução da mortalidade infantil, 

pois permite analisar variações geográficas e temporais desse evento, contribuir na avaliação dos 

níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, além de subsidiar processos 

de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal, 

o parto e a proteção da saúde infantil (DATASUS, 2016). 

À vista disso, observa-se que no Brasil os avanços foram expressivos, com o CMI 

decrescendo de 26,1, em 2000, para 14,0/1000 nascidos vivos em 2011, traduzindo-se numa redução 

de 41,5% nesse período (FRIAS et al., 2013). 

Rasella et al. (2013) apontam que o êxito brasileiro quanto à meta do milênio, sobre a 

mortalidade na infância, foi decorrente da inquestionável diminuição da pobreza observada nos 

últimos anos, fruto de políticas públicas compensatórias intersetoriais. 

 No âmbito do setor saúde, a ampliação da Estratégia Saúde da Família (ESF) contribuiu 

para fortalecer as ações primárias de saúde, particularmente aquelas direcionadas às mulheres, 

planejamento familiar e pré-natal, e às crianças, por meio do incentivo ao aleitamento materno, 

imunização e atenção às doenças prevalentes na infância. Além disso, a redução da fecundidade 

ocorreu de forma significativa, favorecendo o descenso da mortalidade infantil (VICTORA et al., 

2011). 
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Conforme a Rede Interagencial de Informações para a Saúde – RIPSA (2007), tais 

reduções dos indicadores se deram, particularmente, nos óbitos do período pós-neonatal, 

evidenciando, portanto, que os óbitos neonatais passaram a ser o principal componente da 

mortalidade infantil, atualmente responsável por mais da metade dos óbitos no primeiro ano de vida, 

decorrendo, principalmente, da falta de acesso aos serviços de saúde voltados para a saúde materna 

e infantil. 

Para Barbosa (2004), as deficiências na atenção obstétrica e neonatal são 

representadas pela inadequada assistência na pré gravidez, gestação, parto e ao recém-nascido, 

consideradas intervenções imprescindíveis à promoção da saúde neonatal. Dessa maneira, as 

profundas desigualdades nacionais e regionais, o acesso limitado aos cuidados necessários, a 

iniquidade na distribuição de leitos intensivos neonatais e a fragilidade dos serviços prestados 

contribuem como fatores associados ao risco de morte neonatal.  

Diante do exposto, com o desenvolvimento do conhecimento e tecnologia em saúde 

neonatal influenciando na viabilidade fetal, é ainda maior a necessidade de se adequar o acesso da 

população de gestantes e crianças aos recursos que reconhecidamente podem interferir na sua 

sobrevivência e qualidade de vida (BRASIL, 2004a). 

Apesar do notável declínio nas taxas de mortalidade infantil, como verifica-se na Tabela 

1, o país apresenta problemas a serem superados, como diferenças regionais, estaduais e 

municipais, dadas as desigualdades sociais que excluem significativos contingentes populacionais do 

acesso a bens e serviços básicos, com riscos mais elevados de morte nas populações das Regiões 

Norte e Nordeste, onde nota-se maior concentração de óbitos (VICTORA et al., 2011). Essa última 

região alcançou, segundo Frias et al. (2013), a maior redução no CMI, 43,5%, passando de 35,9 

óbitos por 1000 nascidos vivos em 2000 para 20,3 em 2010, entretanto, continuou com índices acima 

da média nacional. 
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Tabela 1 - Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos – Brasil – 2000 a 2015 

 

Fonte: IBGE, projeção da população do Brasil – 2013 

 

Dessa forma, nota-se a existência de grandes desafios a enfrentar, já que as taxas de 

mortalidade infantil ainda são consideradas elevadas no país e o objetivo é de aproximar os 

indicadores brasileiros aos níveis das regiões mais desenvolvidas do mundo, com cerca de 5 óbitos 

para cada 1000 nascidos vivos (PAIM et al., 2011).  

É inegável que o Brasil vem avançando na redução da mortalidade infantil, mas ainda é 

preciso grande esforço para alcançar patamares aceitáveis. A mobilização não só do governo, mas 

de toda a sociedade e de cada cidadão é importante para consolidar essa redução, num movimento 

em defesa da vida (BRASIL, 2009a). 

No que diz respeito ao óbito fetal, o mesmo têm sido historicamente negligenciado pelos 

serviços de saúde, que ainda não incorporaram na sua rotina de trabalho a análise de sua ocorrência, 

tampouco destinaram investimentos específicos no âmbito da saúde para a sua redução (BRASIL, 

2005). 

Estima-se que ocorre, no cenário mundial, cerca de quatro milhões de mortes fetais 

tardias por ano, sendo 98% destas em países em desenvolvimento (ANDRADE et al., 2009). Nos 

países desenvolvidos, esse indicador já se encontra em níveis baixos, variando de 2/1.000 

ANO DE 
OCORRÊNCIA 

                                                                                         NÚMERO DE CASOS                                                

2000 29,02                                                                                                                       

2001 27,48                                                                                                         

2002 26,04                                                                                                        

2003 24,68                                                                                                         

2004 23,39                                                                                                        

2005 22,18                                                                                                        

2006 21,04                                                                                                         

2007 19,98                                                                                                         

2008 18,99                                                                                                         

2009 18,07                                                                                                         

2010 17,22                                                                                                        

2011 16,43                                                                                                         

2012 15,69                                                                                                        

2013 15,02                                                                                                         

2014 14,40                                                                                                         

2015 13,82                                                                                                        
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nascimentos a 7/1.000 nascimentos, enquanto o Brasil se encontra em uma faixa intermediária, com 

Taxa de Mortalidade Fetal (TMF) de 10,97/1.000 nascimentos, em 2010 (LAWN et al., 2011).  

Em números absolutos de óbitos fetais (considerando peso de 500 g ou idade 

gestacional de 22 semanas), entre 2001 e 2011, no país ocorreu queda de 38.759 para 31.613 casos, 

segundo dados do Ministério da Saúde (2008b). É importante frisar que, apesar da magnitude da 

TMF, o indicador não foi incluído pela Organização das Nações Unidas como um dos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (LAWN et al., 2010) e os óbitos fetais permanecem ignorados nas 

políticas e programas públicos de saúde, tanto no nível internacional, quanto local (LANSKY, 2013). 

Nota-se que, apesar do coeficiente de natimortalidade revelar dados valiosos sobre as 

condições de saúde e assistência durante o pré-natal e o parto em uma determinada região, a 

mortalidade fetal como problema de saúde pública, tem ganhado atenção insuficiente (CAMARGO, 

2008).  

À vista disso, Lansky, França e Leal (2002) esclarecem que, embora os óbitos fetais 

apresentem franca diminuição nos países desenvolvidos, esse evento mostra discreta redução nos 

países em desenvolvimento. Portanto, é inquestionável que o número de óbitos fetais, reflete o 

insucesso do processo gestacional, seja para a mulher ou para o profissional de saúde responsável 

por sua vigilância (ANDRADE et al., 2009). 

Convém lembrar que no Brasil, segundo o Ministério da Saúde (2010), são escassos os 

estudos disponíveis que analisam isoladamente o período fetal, em que a maior parte da literatura 

abrange a mortalidade infantil como um todo, alguns se restringem ao período perinatal e uns poucos 

à fração fetal.  

Conforme Barbeiro et al. (2015), em estudo de Revisão sobre óbitos perinatais no Brasil, 

entre os anos de 1990 e 2002, encontrou-se poucos dados específicos sobre óbitos fetais. Além do 

mais, a ausência de informação foi elevada, com grande parte das causas básicas registrada como 

indefinida, e os artigos sobre evitabilidade identificaram que a maioria dos natimortos ocorreu antes 

do parto, sugerindo deficiência da atenção pré-natal.  

Ademais, no Brasil, a situação da mortalidade fetal não é conhecida de forma sistemática 

para todo o país devido à importante subnotificação de óbitos fetais e à qualidade insatisfatória da 

informação disponível sobre a duração da gestação nas Declarações de Óbitos. Segundo o Ministério 

da Saúde, tais condições refletem a baixa visibilidade, interesse e compreensão de que esse evento, 

em grande parte, é evitável por ações dos serviços de saúde (BRASIL, 2010). 

 

3.4 A situação da mortalidade infantil e fetal no Vale do Jequitinhonha, MG 

 

De acordo com Franceschini, Gomes e Gonzaga (2010), dentre os fatores determinantes 

da mortalidade infantil, que podem ser entendidos também como fatores associados à vulnerabilidade 

à morte dos menores de um ano de vida, destacam-se aqueles relacionados tanto às questões 

demográficas quanto às socioeconômicas como as características da mãe por ocasião do nascimento 

do filho (idade, escolaridade e parturição); as características da criança ao nascer (peso, idade 
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gestacional e apgar, no primeiro e quinto minutos de vida); além de fatores associados à atenção na 

gravidez e ao parto (número de consultas pré-natal e tipo de parto). 

Sabe-se que os riscos de morte infantil são mais elevados nas regiões Norte, Nordeste e 

algumas áreas do Sudeste, como no Vale do Jequitinhonha, sobretudo nos municípios de pequeno e 

médio porte. Esses municípios retratam grande concentração de pobreza, barreiras maiores de 

acesso aos serviços de saúde e problemas de completude dos dados vitais do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

(VICTORA et al., 2011). Nesse sentido, conhecer o conjunto de fatores da complexa rede de 

determinação do óbito infantil, em regiões com indicadores sociais e de saúde comparativamente 

piores e maiores problemas relacionados à qualidade dos dados vitais, pode orientar positivamente 

as ações voltadas especificamente para a redução da mortalidade infantil nessas áreas (LEAL et al., 

2017). 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1990), o Vale do 

Jequitinhonha é uma das doze mesorregiões do estado de Minas Gerais, situa-se no norte do estado 

e é formado pela união de 52 municípios (Mapa 1) agrupados em cinco microrregiões: Almenara, 

Araçuaí, Capelinha, Diamantina e Pedra Azul. Mesmo com diversas cidades centenárias existentes 

na região, destaca-se que nenhuma apresenta um porte populacional expressivo, com população 

acima de 50 mil habitantes, devido ao baixo crescimento demográfico e econômico experimentado 

pela região nas últimas décadas (GOMES; LONDERO; NASCIMENTO, 2009).  
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Mapa 1 - Localização geográfica da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais,   
Brasil, 2012 

 

 

Fonte: IBGE, 2012 

    
Essa região destaca-se entre as áreas mais empobrecidas do país, que necessitam de 

ações conjuntas no sentido de evitar a morte no primeiro ano de vida, já que tais desigualdades 

refletem na taxa de mortalidade infantil entre as microrregiões do Vale (QUIROGA; REZENDE, 2002), 

como mostra a tabela 2.  

 

Tabela 2 - Número de óbitos fetais e infantis notificados, segundo as microrregiões da região 

ampliada de saúde Jequitinhonha, 2016 

      LOCALIDADE NÚMERO DE CASOS 

 Jequitinhonha 189 

 Almenara  48 

 Araçuaí 50 

 Capelinha 46 

 Diamantina 22 

 Pedra Azul 23 

 
Fonte: PAINEL DE MONITORAMENTO DA MORTALIDADE INFANTIL E FETAL, 2016. 
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 Faz-se necessário realçar que um estudo realizado por Dutra et al. (2015) identificou 

que na Região Ampliada de Saúde do Jequitinhonha ainda existem municípios que não possuem 

Comitês de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal ou estes comitês não são atuantes.  

Ayres (2014) acrescenta que nessa região, a preocupação e, consequentemente, a 

promoção de mudanças, deve estar além do setor de saúde. É necessário que haja uma mudança 

ainda mais profunda no que diz respeito ao ambiente e características sociais nas quais essas 

populações estão inseridas, seja no que tange à estrutura física, como o saneamento, mas também a 

serviços essenciais para a população, como a educação. 

De acordo com Rezende & Quiroga (2002), o número de nascidos vivos que morrem 

antes de completar o primeiro ano de vida, embora esteja em declínio, ainda é elevado em toda a 

região do Jequitinhonha. Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 

Brasil (DATASUS) vão ao encontro dessa informação revelando que, no quinquênio de 2006 a 2010 a 

Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha apresentou TMI média de 18,7 sendo esta superior às 

taxas apresentadas tanto para o estado de Minas Gerais (17,6), Região Sudeste (14,3) e até mesmo 

para o Brasil (17,7) no mesmo período. Mais recentemente, Barbosa et al. (2014) divulgaram que no 

Vale do Jequitinhonha, a TMI é cerca de 7% mais alta em relação à nacional e de 33,5% a 49,5% 

mais elevada quando comparada às das regiões Sul e Sudeste do país. Ressalta-se que mesmo 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma TMI baixa, justificada pelo reflexo dos 

esforços empreendidos para a sua queda, sua relevância se faz, por ser uma região em evidência, já 

que apresenta o maior índice quando comparado aos outros supracitados. 

A partir disso, Leal et al. (2017) afirmam que na região do Vale do Jequitinhonha ainda 

há dificuldades a serem superadas, como as desigualdades relacionadas ao desenvolvimento 

socioeconômico e ao acesso a serviços de saúde. Além do mais, também enfrenta-se problemas 

relacionados à cobertura dos eventos vitais, fato que afeta o conhecimento da dimensão da 

mortalidade infantil, assim como a identificação de fatores associados.  

 

3.5 Comitês de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal 

 

 Os Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal são definidos como: 

 

 Organismos interinstitucionais, de caráter eminentemente educativo e formativo, com atuação 
sigilosa. Congregam instituições governamentais e da sociedade civil organizada, contando 
com participação multiprofissional, cuja atribuição é dar visibilidade, acompanhar e monitorar 
os óbitos infantis e fetais e propor intervenções para redução da mortalidade. São instrumentos 
de gestão que permitem avaliar a qualidade da assistência à saúde prestada à gestante, ao 
parto e ao nascimento e à criança no primeiro ano de vida, para subsidiar as políticas públicas 
e as ações de intervenção (BRASIL, 2009a, p. 41). 

 
 

Sua implantação tem como objetivo principal avaliar as circunstâncias de ocorrência dos 

óbitos infantis e fetais e propor medidas para a melhoria da qualidade da assistência à saúde e 

demais ações para sua redução. Dentre os objetivos secundários, verifica-se: envolver e sensibilizar 

os gestores, os profissionais de saúde e a sociedade civil sobre a importância e a magnitude da 

mortalidade infantil e fetal, sua repercussão sobre as famílias e a sociedade como um todo; conhecer 

as circunstâncias de ocorrência dos óbitos para identificar possíveis problemas nos diferentes níveis 
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de assistência; definir e caracterizar os óbitos infantis evitáveis como eventos-sentinela, ou seja, 

óbitos que não deveriam ocorrer com uma adequada assistência à saúde (BRASIL, 2009a). 

A atuação desse órgão deve incluir a melhoria das estatísticas vitais, com o objetivo de 

diminuir o sub-registro de nascidos vivos, de óbitos fetais e de óbitos infantis e melhorar a qualidade 

do preenchimento da Declaração de Nascimento (DN) e Declaração de Óbito (DO). Outra função do 

comitê é a promoção da educação continuada dos profissionais de saúde, subsidiando debates sobre 

as taxas de mortalidade fetal e infantil, a partir das investigações clínicas e epidemiológicas, 

produzindo material educativo e auxiliando na elaboração de propostas de medidas de intervenção 

para redução dos óbitos fetais e infantis, promovendo a interlocução entre as diversas instituições 

públicas ou setores organizados da sociedade civil e buscando garantir a execução das medidas 

apontadas (MINAS GERAIS, 2004). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2005), as atribuições do Comitê compreendem, 

de forma geral: a investigação e análise dos óbitos - quanto à possibilidade de sua prevenção e 

identificação dos problemas relacionados com o óbito; a qualificação da informação - ao contribuir 

para a melhoria da informação em saúde, com a correção das estatísticas oficiais e a qualificação da 

informação registrada na Declaração de Óbito e na Declaração de Nascido Vivo; definição de 

Y6medidas de prevenção – adquiridas a partir da elaboração de propostas, medidas e intervenções 

necessárias para prevenção de novas ocorrências e encaminhamento ao poder público/órgãos 

competentes; divulgação – ao permitir a  visibilidade do problema, com a realização de ações 

educativas e sensibilizadoras, com a elaboração de relatórios, promoção de debates, seminários; e 

mobilização – ao mobilizar o poder público, instituições e sociedade civil organizada para garantir a 

execução das medidas propostas. 

Quanto à organização, os conselhos devem ser implantados em nível hospitalar e 

municipal, os quais devem estar vinculados a um Comitê Estadual, através dos Comitês Regionais, 

facilitando o apoio técnico e administrativo, essencial ao exercício de suas funções. Os Comitês 

Regional e Estadual devem atuar como órgãos de assessoria técnica na definição do plano de ação 

local, na implementação das ações e no acompanhamento da execução de metas. Tais órgãos 

devem ser amparados por portarias ou resoluções governamentais específicas e credenciados por 

autoridades sanitárias como elementos representativos da estrutura governamental, que autoriza 

oficialmente sua função de investigação dos óbitos, devendo possuir regimento interno e credencial 

de identificação para seus membros (MINAS GERAIS, 2004). 

Em relação à composição dos Comitês, irá depender das características e 

peculiaridades locais, em termos da organização da população e entidades existentes. É fundamental 

a participação de representantes das instituições diretamente envolvidas na atenção à saúde da 

gestante e da criança, dos técnicos que realizam a investigação, que lidam com as estatísticas vitais, 

além de representantes da sociedade civil. A experiência tem demonstrado que a participação 

conjunta desses atores possibilita maior efetividade na rotina do trabalho do Comitê e, 

consequentemente, o encaminhamento de propostas de melhoria da assistência (BRASIL, 2009a). 

A Secretaria de Vigilância em Saúde recomendada a participação de entidades e 

profissionais envolvidos com a defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como dos 
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direitos da mulher, como, por exemplo, profissionais que atuam em Secretarias de Atenção à Saúde, 

Área Técnica de Saúde da Criança/Adolescente/Mulher, Secretaria de Vigilância à Saúde, dentre 

outros (BRASIL, 2009a).  

Para buscar resultados concretos, os Comitês precisam de implantação ampla, papel 

conceitualmente claro, infraestrutura adequada, além de ser, efetivamente, um pólo técnico/gerencial 

cujas ações ou recomendações fluam com total respaldo das autoridades. Isso daria o sentido de 

detalhar o processo assistencial em cada óbito, obtendo elementos para a avaliação da qualidade em 

seus componentes de estrutura, processo e resultado, além de propor as alterações necessárias 

(DONABEDIAN apud VENÃNCIO e PAIVA, 2010).  

Venâncio e Paiva (2010) colocam que, segundo o Ministério da Saúde, a proporção de 

óbitos infantis e fetais investigados no país ainda é baixa, porém, as primeiras iniciativas de 

implantação dos comitês, a partir de meados da década de 1990 e a elaboração do manual dos 

Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal em 2004, como referência para sua estruturação, vêm 

tornando essa estratégia uma realidade. 

Dessa forma, esses Órgãos têm se mostrado como artifício relevante na melhoria da 

qualidade das estatísticas da mortalidade infantil e na avaliação da evitabilidade dos óbitos, de modo 

a subsidiar políticas de prevenção de novos casos (BRASIL, 2009b). 

 

3.6 A vigilância dos óbitos: investigação e análise dos casos  

 
 De acordo com a Lei 8.080 de 1990, a Vigilância Epidemiológica (VE): 

  

É um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. (BRASIL, 1990, p. 3). 

 

 Dessa forma, a orientação atual para o desenvolvimento do Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica (SNVE) estabelece, como prioridade, o fortalecimento de sistemas 

municipais de vigilância epidemiológica, dotados de autonomia técnico-gerencial para enfocar os 

problemas de saúde próprios de suas respectivas áreas de abrangência (BRASIL, 1990; 2011). Este 

conceito está de acordo com os princípios do SUS, que prevê a integralidade preventivo-assistencial 

das ações de saúde, e a consequente eliminação da discordância tradicional entre essas duas áreas, 

que tanto dificultava as ações de vigilância. Além disso, a descentralização das responsabilidades e 

funções do sistema de saúde implicou no redirecionamento das atividades de VE para o nível local 

(BRASIL, 2011). 

Assim, desenvolveu-se o conceito de vigilância em saúde, que é compreendido tanto 

como modelo de atenção quanto como proposta de gestão de práticas sanitárias (BRASIL, 2011), 

cujo objeto das ações é o controle dos fatores determinantes e condicionantes, dos riscos e dos 

danos à saúde da população em determinado território. 

A forma de organização desse modelo privilegia a construção de políticas públicas, a 

atuação intersetorial, assim como as intervenções particulares e integradas de promoção, prevenção 

e recuperação da saúde, em torno de problemas e grupos populacionais específicos, tendo por base, 
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para o planejamento das ações, as análises de situações de saúde nas áreas geográficas municipais 

(BRASIL, 2010). 

Estrategicamente, a Vigilância em Saúde é um dos pilares de sustentação do princípio 

da integralidade, do cuidado, devendo, nesse contexto, inserir-se na construção das redes de 

atenção à saúde. Dessa forma, avaliada do ponto de vista tecnológico e operacional, a ação deste 

setor pode ser entendida como a prática da integração intrainstitucional entre as Vigilâncias 

Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2011). 

A Vigilância Epidemiologia está subdividida em três núcleos: Núcleo de Vigilância das 

Doenças Transmissíveis; Núcleo de Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Núcleo de 

Imunizações. Entretanto o SIM, o SINASC e o Serviço de Investigação de Óbitos fazem parte do 

Núcleo das Doenças Crônicas não Transmissíveis (BRASIL, 2011). 

A investigação do óbito se enquadra no conceito de vigilância epidemiológica, que 

compreende o conhecimento dos determinantes dos óbitos maternos, infantis, fetais e a proposição 

de medidas de prevenção e controle. É a obtenção de informações para ação, com levantamento de 

dados, análise crítica e criteriosa da situação e qualificação dos dados para propor medidas de 

prevenção de novas ocorrências, além do retorno às equipes para a corresponsabilização, 

mobilização social e mudanças (JORGE; NUBILA 2010). 

No Brasil, a vigilância do óbito fetal, infantil e materno é uma experiência que vem se 

aprimorando de forma rápida, exercendo um papel relevante como instrumento para a melhoria dos 

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) e como fonte de evidências para o aprimoramento da 

atenção à saúde no país (JORGE; NUBILA 2010). 

Por meio do SIM é possível extrair informações de avaliação das ações realizadas, 

relativas aos óbitos maternos e de crianças, especialmente aqueles passíveis de prevenção pela 

atuação do sistema de saúde. É essencial o conhecimento dos óbitos ocorridos na área de 

abrangência do serviço de saúde, pelos gestores da saúde (unidade de saúde, município e estado), 

para avaliação da ocorrência de eventos-sentinela, como a morte de crianças e mulheres por causas 

evitáveis e identificação das oportunidades perdidas de intervenção pelos serviços de saúde, de 

modo a reorientar as práticas de assistência e evitar novas ocorrências (COUTO, 2012). 

Segundo Rodrigues et al. (2013), conhecer o perfil da mortalidade infantil e fetal permite 

identificar as necessidades do contexto de saúde materno-infantil e, assim, implementar ações 

assistenciais, gerenciais e educativas no sentido de reduzir o índice de óbitos infantis e, 

consequentemente, contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde. Além do mais, essa 

compreensão pode subsidiar a execução de ações propostas pelos diversos serviços de assistência, 

como o da saúde. 

O Ministério da Saúde (2009a) afirma, através do Manual de Vigilância do Óbito Infantil e 

Fetal, que investigar tais mortes, além de atuar como estratégia para a redução da mortalidade desse 

grupo populacional, contribui para a melhoria do registro de óbitos e possibilita que medidas de 

prevenção desses óbitos sejam adotadas nos serviços de saúde que atendem esta clientela. 

Diversos estudos têm mostrado que a investigação e a análise de casos possibilitam a 

identificação e o entendimento dos problemas que podem ser evitados, inclusive em óbitos 
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domiciliares ou em locais com baixa resolutividade (HARTZ, 1996). Um estudo em larga escala, pode 

promover um melhor entendimento da situação da mortalidade infantil e perinatal e um melhor 

monitoramento dos níveis da mortalidade e de indicadores específicos, elementos indispensáveis 

para o planejamento em saúde (BRASIL, 2011). 

É preconizado, pela Portaria GM nº 1.172, de 15 de junho de 2004, que a Vigilância 

Epidemiológica e o monitoramento da mortalidade infantil e materna sejam atribuições do 

componente municipal do SNVE, e também dos estados, “de forma complementar à atuação dos 

municípios”. Portanto, as secretarias de saúde devem identificar profissionais responsáveis pela 

vigilância de óbitos de referência do município e do estado (BRASIL, 2009b). 

A vigilância de óbitos tem por objetivo incorporar o uso de informação qualificada no 

planejamento, avaliação de políticas públicas e ação em saúde. Este processo pode ser desdobrado 

em identificar óbitos e nascimentos por meio de busca ativa, investigar óbitos elegíveis para 

investigação, propor medidas de prevenção, qualificar o SIM e o SINASC e analisar e monitorar os 

óbitos (BRASIL, 2011), como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 1 – Fluxograma da vigilância de óbitos infantis e fetais 

 

 

      1. 1   Realizar busca ativa de óbitos e nascimentos 

   Qualificar as informações do SIM e do SINASC 

 

      2.    Selecionar municípios e DO para investigação 

 

  

      3.                                          Investigar os óbitos selecionados 

 

      4.               Analisar e concluir todos os casos investigados 

  

      5.    Inserir e/ou corrigir os dados no SIM e no SINASC 

 

      6.    Analisar e consolidar os casos 

 

      7.    Monitorar os óbitos e divulgar as análises 

 

      Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº72. 11/01/2010 

 

Sobre os responsáveis pela vigilância dos óbitos, a equipe do município deve envolver 

os profissionais da assistência com a participação de profissionais da Equipe de Saúde da Família e 

da Atenção Básica, principalmente na realização da entrevista domiciliar e levantamento dos dados 

de prontuários ambulatoriais referentes à assistência em saúde sexual e reprodutiva, de 

planejamento familiar, pré-natal, puerpério e atenção em saúde da criança e adolescente. De acordo 
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com a historicidade e a realidade local, a equipe pode ser constituída pelo próprio Comitê Municipal 

(BRASIL, 2009a). 

Recomenda-se, igualmente, a participação de profissionais de saúde como os técnicos 

do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), dentre outros, na investigação dos óbitos infantis em hospitais. Os responsáveis pela 

vigilância de óbitos do município, devem estar articulados com os Comitês Regionais ou Estaduais 

(BRASIL, 2009a). 

Salienta-se a importância da participação integrada dos setores de Vigilância 

Epidemiológica e dos setores responsáveis pela assistência à saúde (atenção básica, secundária e 

terciária), bem como dos Comitês e Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), uma vez que os 

objetivos principais do trabalho não se restringem à melhoria das estatísticas vitais, mas também à 

qualidade e organização do cuidado à saúde (BRASIL, 2009a). 

É possível observar que, na prática, conforme Jodas et al. (2011), o Brasil vem 

desenvolvendo ações de Vigilância à Saúde, como a investigação de óbitos, além de atividades 

coletivas e individuais relacionadas diretamente ao cuidado, que podem contribuir para uma melhor 

compreensão da cadeia de determinantes das mortes, especialmente aquelas que são evitáveis. 

No que se refere à sua operacionalização, procura-se obter informações referentes à 

assistência em todos os níveis de atenção (primário, secundário e terciário) como também 

informações colhidas com a família. Preferencialmente, a equipe da atenção básica da área de 

abrangência do local de residência da família é a responsável pela investigação domiciliar e 

ambulatorial dos óbitos, como parte integrante da sua atuação (BRASIL, 2009a). 

As Declarações de Óbito com informação sobre óbito infantil e fetal no país deverão 

seguir fluxo e prazos constantes na Portaria nº 72 de 11 de janeiro de 2010, ou o fluxo existente em 

cada Secretaria Estadual de Saúde, desde que obedecidos os prazos estabelecidos para o 

cumprimento da mesma. Em seu Art. 7º, o documento traz que: 

 

§ 1º O prazo para o serviço ou profissional de saúde informar o óbito com o envio da 1ª via da 
DO é de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da ocorrência. 
§ 2º O prazo para a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizar o registro via SIM para o 
Ministério da Saúde é de, no máximo, 30 (trinta) dias a contar da data da ocorrência. 
§ 3º O prazo para a conclusão do levantamento dos dados que compõem a investigação, 
realização da discussão, análise e a conclusão do caso pelos responsáveis pela vigilância de 
óbitos e envio da Ficha de Investigação do Óbito Infantil e Fetal à Secretaria Municipal de 
Saúde é de, no máximo, 120 (cento e vinte) dias a contar da data da ocorrência. 
§ 4º O prazo para os responsáveis pela vigilância de óbitos ou a Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme definição local, providenciar a alimentação do módulo de investigação de 
óbitos infantis e fetais do SIM com os dados da Ficha de Investigação do Óbito Infantil e Fetal é 
de, no máximo, 7 (sete) dias a contar do seu recebimento. 
§ 5º O prazo para atualizar o SIM, com os dados oriundos da Ficha de Investigação do Óbito 
Infantil e Fetal, incluindo alterações da causa do óbito devidamente recodificada e 
resselecionada quando cabível, bem como a transferência do registro alterado e a sua 
disponibilização para o Ministério da Saúde, é de 30 (trinta dias) após a conclusão da 
investigação de que trata o § 3º. (BRASIL, 2010, p. 2). 
 
 

Todavia, verifica-se que a proporção de óbitos infantis e fetais investigados no país ainda 

é baixa, em especial nos estados das regiões Norte e Nordeste, sendo necessário o esforço dos três 

níveis de governo para que a investigação seja efetivamente implementada, com vistas a reduzir a 

mortalidade nessa parcela da população (BRASIL, 2009a). 
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Para Frias et al. (2002), embora a vigilância do óbito seja apontada como um bom 

indicador de efetividade dos sistemas de saúde, só em 2010 o Ministério da Saúde instituiu a sua 

obrigatoriedade com vistas à melhoria da qualidade das informações vitais e à promoção de reflexões 

para trabalhadores e gestores sobre a assistência prestada às mulheres e crianças (BRASIL, 2010). 

Tal obrigatoriedade foi estabelecida pela Portaria citada anteriormente, a qual considerou que a 

vigilância dos óbitos em questão deve ser realizada pelos serviços de saúde (públicos e privados) 

que integram o SUS. 

Sendo assim, é recomendado acompanhar os complexos processos que envolvem o 

fenômeno da mortalidade infantil, mas não somente na busca por informações que constam em 

banco de dados nacionais, é importante, também, a busca por informações que permitam a análise 

da situação local da saúde e das ações que estão sendo realizadas, para identificar onde a 

intervenção deve ser realizada mais efetivamente (OMS, 2000).  

Segundo BRASIL (2009a), as Fichas para Investigação do Óbito Infantil e Fetal do 

Ministério da Saúde representam o produto do trabalho de várias experiências no País. A sua 

utilização é importante para padronizar o processo de vigilância ao óbito infantil e fetal, pois a grande 

diversidade no conteúdo dos formulários utilizados impede a comparação das informações geradas 

nas várias Unidades Federativas e podem comprometer a qualidade dos dados inseridos no SIM.  

As informações obtidas nas diversas fontes são de grande valia para o planejamento de 

ações e avaliação dos serviços de saúde não só no nível municipal, mas também regional e estadual, 

segundo a lógica da assistência. Além disso, os dados obtidos após investigação possibilitam a 

qualificação do SIM e o entendimento das mudanças dos padrões de mortalidade nos diferentes 

grupos da população (BRASIL, 2010). 

O crendenciamento oficial dos profissionais e/ou membros dos Comitês que investigam 

os casos, por autoridades da Secretaria de Saúde (Municipal ou Regional/Estadual) é importante por 

facilitar a investigação nos hospitais e demais serviços de saúde, principalmente aqueles que não 

fazem parte do quadro administrativo das Secretarias de Saúde e vão participar da investigação, de 

acordo com a necessidade e/ou definição local. Todos os membros dos Comitês formalizados por 

portarias governamentais e credenciados por autoridades sanitárias passam a ser representativos da 

estrutura governamental estando, portanto, aptos a ter acesso aos prontuários médicos. No entanto, 

o Órgão pode definir que os membros que não sejam profissionais de saúde não venham a 

desempenhar a função de investigação em instituições de saúde. Salienta-se que é necessária ainda 

a identificação das pessoas que atuam na investigação dos casos com uma carta de apresentação 

para facilitar o acesso nas instituições de saúde e na visita domiciliar (BRASIL, 2005).  

É importante destacar que para a realização dessas atividades, qualquer que seja a 

composição da equipe de investigação, ela deve estar articulada com os setores públicos e privados 

responsáveis pela assistência à saúde, preferencialmente por profissionais não envolvidos 

diretamente na assistência ao óbito (BRASIL, 2009a). 

A análise e a conclusão dos óbitos investigados, de acordo com o Ministério da Saúde 

(2009a), devem ser discutidas em todos os níveis da atenção e com a participação dos atores 

envolvidos no processo da assistência. Dessa maneira, a vigilância dos óbitos pode ser efetivamente 
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incorporada pelos profissionais para que possam avaliar os possíveis problemas ocorridos e 

contribuir para a construção de um olhar crítico e avaliativo com o objetivo de aperfeiçoar os 

processos de trabalho e a organização dos serviços de saúde a fim de prevenir novas ocorrências. 

Estudos sobre evitabilidade são importantes ferramentas de monitoramento das 

tendências de mortalidade cujas causas são evitáveis pela atenção à saúde; e de identificação de 

eventos sentinelas sensíveis à qualidade da atenção. Esses estudos beneficiam-se da objetividade, 

oportunidade, facilidade e disponibilidade dos indicadores de mortes evitáveis, permitindo, por 

exemplo, analises de suas tendências temporais e comparações de suas probabilidades estimadas 

entre regiões e municípios. (MALTA et al., 2007).  

Algumas classificações de evitabilidade têm sido utilizadas para análise dos óbitos 

infantis e fetais de acordo com a possibilidade de sua prevenção, com enfoque nas mortes causadas 

por problemas potencialmente tratáveis. O objetivo é esclarecer e visualizar, de forma sistematizada, 

a contribuição de diferentes fatores que contribuem para a mortalidade infantil e fetal e avaliar a 

efetividade dos serviços (BRASIL, 2009a). 

Apresentam-se, a seguir, as classificações recomendadas para a análise de evitabilidade 

do óbito infantil e fetal: 

      

Classificação de evitabilidade da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE 

 

A classificação da Fundação SEADE tem sido utilizada para o óbito infantil no Brasil e 

propõe oito grupamentos de causas que se baseiam na causa básica do óbito infantil, de acordo com 

a CID-10, com a seguinte organização para causas de óbitos entre menores de cinco anos de idade: 

 Grupo 1 – Redutíveis por imunoprevenção 

 Grupo 2 – Redutíveis por adequado controle na gravidez 

 Grupo 3 – Redutíveis por adequada atenção ao parto 

 Grupo 4 – Redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces 

 Grupo 5 – Redutíveis através de parcerias com outros setores 

 Grupo 6 – Não evitáveis 

 Grupo 7 – Mal definidas 

 Grupo 8 – Não classificadas / outras 

 

 

Lista de mortes evitáveis por intervenções do SUS 

 

Em 2007 foi proposta uma Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções no 

âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil (MALTA et al., 2007), que também organiza os óbitos 

utilizando como referência grupamentos de causa básica, segundo a Classificação Internacional de 

Doenças, com a seguinte organização para causas de óbitos entre menores de cinco anos de idade. 

1. Causas evitáveis 

1.1 Reduzíveis por ações de imunoprevenção 
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1.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-nascido 

1.2.1 Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 

1.2.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 

1.2.3 Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 

1.3 Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 

1.4 Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de 

atenção à saúde 

2. Causas mal definidas 

3. Demais causas (não claramente evitáveis) 

 

Classificação de Wigglesworth  

 

  É utilizada em diversos países do mundo e em alguns municípios brasileiros para 

análise do óbito perinatal (fetal e neonatal precoce).  A mesma propõe nove grupos de causas de 

óbitos e aponta os principais grupos de causas de óbito fetal e infantil, considerando o peso ao 

nascer, em relação às circunstâncias do óbito e o momento da assistência à saúde. Os grupos de 

causas são excludentes, ou seja, cada caso deve ser categorizado em apenas um grupo de causas. 

Para a classificação dos casos, utilizam-se informações clínicas que podem ser obtidas por meio da 

análise de prontuários, selecionando os aspectos passíveis de intervenção pelos serviços. Na 

adequação dessa classificação para o Brasil, foram propostas algumas modificações. 

 Grupo 1. Malformação congênita (grave ou letal / potencialmente letal) 

 Grupo 2 – Morte fetal anteparto 

 Grupo 3 – Morte intraparto (‘asfixia’, ‘anóxia’, sofrimento fetal agudo ou ‘trauma’) 

 Grupo 4 – Imaturidade/ prematuridade: 

 Grupo 5 – Infecção 

 Grupo 6 – Outras causas específicas de morte 

 Grupo 7 – Causa externa 

 Grupo 8 – Morte súbita, causa desconhecida 

 Grupo 9 – Não classificada 

Pode-se perceber que as iniciativas de classificação dos óbitos, segundo a natureza de 

causa, tem sido um esforço nacional e internacional nos últimos anos. Ressalta-se a importância dos 

Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, que desde 1999 foram sendo implantados 

gradativamente nos estados e municípios brasileiros para estimular e reforçar a investigação dos 

óbitos, e analisar a evitabilidade do óbito seguida da análise dos problemas identificados, de acordo 

com as classificações recomendadas pelo Ministério da Saúde, como a SEADE, Lista brasileira de 

causas evitáveis de morte e a classificação de Wigglesworth expandida (BRASIL, 2009a). 
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4  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

4.1 Desenho de estudo 

 

A pesquisa trata-se de um estudo de natureza descritiva e abordagem quantitativa, a 

qual utiliza, como unidades de análise, seis Comitês Municipais de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal 

que realizam a investigação desses óbitos e representam a totalidade da região de saúde de Araçuaí, 

pertencente à mesorregião do Jequitinhonha, MG. 

A produção de dados do estudo caracteriza-se por informações provenientes de dados 

secundários, condizentes ao objeto de estudo em questão. Os mesmos originaram-se do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade, que detém dados sobre as estatísticas de mortalidade no país.  Além 

de disso, buscou-se, também, dados do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal, que 

abrange dados referentes aos indicadores de saúde sobre mortalidade infantil e fetal, em relação ao 

número de óbitos segundo abrangência e ano; número de óbitos segundo mês e ano; número de 

óbitos segundo grupo etário e ano; número de óbitos segundo capítulo da CID10; e número de óbitos 

segundo localidade e mês. As informações estão disponíveis, por região, unidade federativa, 

mesorregião, microrregião, regiões de saúde e município (RIPSA, 2012). 

Paim (2006) explica que uma das vantagens da utilização de Sistemas de Informação 

em Saúde, como o SIM, é permitir aos pesquisadores a realização, a baixo custo, de estudos de base 

populacional e com abrangência nacional. Com base em perguntas adequadas e reconhecendo as 

potencialidades e limitações dos SIS, os trabalhos científicos possibilitam e disponibilizam de novas 

formas de análises da situação de saúde e de avaliação dos serviços. 

O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, fatores 

ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser 

entendido como um estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das 

relações entre as variáveis para posterior determinação dos efeitos resultantes em um produto 

(PEROVANO, 2014).  

 

4.2  Cenário 

 

O estudo foi desenvolvido na região de saúde de Araçuaí, MG, composta pelos 

municípios de Araçuaí, Berilo, Coronel Murta, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas e Virgem da 

Lapa. São municípios de pequeno porte, cuja população varia entre 7.627 e 37.317 habitantes (IBGE, 

2017). Esse território integra a Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, que detém 52 municípios, 

os quais concentram a parcela mais carente da população de Minas Gerais, além de apresentarem 

os indicadores demográficos e socioeconômicos historicamente inferiores em relação às demais 

regiões do Estado (OLIVEIRA; SÁ CARVALHO; TRAVASSOS, 2004). 

A capacidade instalada em serviços de saúde tornou a cidade de Diamantina sede da 

Superintendência Regional de Saúde (SRS), a qual administra os fluxos assistenciais a serem 

pactuados para o alcance da universalidade, equidade e integralidade pelos usuários do SUS nessa 
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região. O órgão trata-se de uma instância regional da SES/MG que objetiva, dentre outras funções, 

orientar os gestores municipais quanto às políticas e diretrizes instituídas pelo nível Estadual, 

inclusive no que tange a construção de Redes de Atenção à Saúde (RAS) (GALVÃO, BODEVAN e 

SANTOS, 2015). O propósito da organização de redes é a implantação de serviços de atenção à 

saúde mais acessíveis e equitativos, com assistência integral e que responda às reais necessidades 

da população. A regionalização deve induzir e facilitar a formação das redes, já que possibilita a 

interação dos gestores, num espaço comum, a região, onde se busca resolver os problemas de 

saúde através de ações conjuntas, racionalização dos recursos e do ordenamento da demanda 

(MINAS GERAIS, 2011). 

Para atender às responsabilidades relativas a esse nível de gestão, a SES/MG vem 

incluindo serviços de média e alta complexidade e tem organizado os processos de controle, 

regulação, avaliação e auditoria de serviços públicos e contratados, no âmbito do SUS municipal 

(NEPOMUCENO, 2008). 

A definição/descrição da Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, foi proposta pelo 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) (Mapa 2), um instrumento de planejamento e gestão, que na 

área da saúde objetiva direcionar a descentralização com vistas à promoção adequada de 

acessibilidade dos usuários, considerando os princípios da integralidade, equidade e economia de 

escala. Objetiva, também, distribuir e ordenar os espaços territoriais da unidade federada conforme o 

modelo de atenção à saúde, tendo em vista a organização das redes (MINAS GERAIS, 2011). 
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Mapa 2 - Região de Saúde Araçuaí, definida pelo Plano Diretor de Regionalização, MG - 2011 

                 

Fonte: SES/MG. 2011 

 

O polo de referência em saúde da área em estudo é o município de Araçuaí, que está 

localizado na região do Médio Jequitinhonha, Minas Gerais, com área territorial de 2.236,2 km² e 

população de 37.262 habitantes, aproximadamente (MINAS GERAIS, 2015). De acordo com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil – PNUD (2013), o município 

apresenta Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,663, sendo considerado de médio 

desenvolvimento (0,600 a 0,699) em relação ao índice brasileiro, que é de 0,727 -  considerado alto 

(entre 0,700 e 0,799). Além disso, a mortalidade infantil no município passou de 33,7 óbitos por mil 

nascidos vivos, em 2000, para 16,5 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010.  

 

4.3 Tamanho da amostra  

 

Utilizou-se, como fonte de bases de dados secundários, seis (06) órgãos que realizam a 

vigilância do óbito infantil e fetal e atuam, cada um, em uma localidade da região de saúde de 

Araçuaí, MG, representando a totalidade dos municípios que integram essa porção do Vale do 

Jequitinhonha. 

 

4.4 Participantes 

 

Participaram da pesquisa os munícipios da região de saúde que desenvolvem o trabalho 

de investigação dos casos de óbito infantil e fetal, através do Comitê Municipal de Prevenção ao 

Óbito Infantil e Fetal ou pelos profissionais da saúde designados para tal função na localidade. 
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4.5 Critérios de inclusão 

 

Os critérios para inclusão na pesquisa basearam-se na presença de comitês que sejam 

atuantes nos municípios pesquisados, ou mesmo aqueles que não possuem o órgão, porém, realizam 

a investigação dos óbitos em questão em tais localidades, promovendo a alimentação dos Sistemas 

de Informação em Saúde utilizados como fonte de dados do estudo. 

 

4.6 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os órgãos de investigação ou comitês que não possuíam dados sobre a 

investigação e análise dos óbitos infantis e fetais do seu município nos Sistemas de Informação em 

Saúde, ou ainda aqueles que não alimentam o sistema de forma regular. 

 

4.7 Procedimentos para coleta dos dados 

 

Inicialmente, o projeto foi levado à apreciação do gestor regional de saúde na 

Superintendência Regional de Saúde (SRS), localizada na cidade de Diamantina/MG, para 

autorização do acesso à base de dados referente aos territórios da região de saúde de Araçuaí, MG e 

assinatura da carta de anuência ou de coparticipante (Apêndice).  

Parte das informações foram colhidas através do acesso ao banco de dados do Painel 

de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal, o qual apresenta os dados mais recentes 

(notificação e investigação), que os municípios encaminham periodicamente (GUIA DE APOIO À 

GESTÃO ESTADUAL DO SUS, 2015), etapa realizada pela pesquisadora. Posteriormente, os dados 

encontrados na Ficha de Investigação de Óbito Infantil e Fetal - síntese, conclusões e 

recomendações (IF5), do Ministério da Saúde (Anexo A), foram coletados no dia 28 de março de 

2017, por meio do acesso ao SIM, a partir de prévio agendamento, via telefone, da pesquisadora com 

a profissional responsável pela operacionalização do sistema na SRS de Diamantina, MG, município 

sede do Comitê Regional de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal, cujas atribuições incluem consolidar 

as informações referentes à vigilância dos óbitos dos municípios de sua jurisdição e alimentar os 

Sistemas de Informação em Saúde. 

 

4.8 Análises de dados 

  

Os dados foram analisados através da estatística descritiva, considerada como um 

conjunto de técnicas analíticas utilizada para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa dada 

investigação, que são organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos (MORAIS, 

2005). 

Os dados desta pesquisa foram tratados com cálculo de frequências absoluta e relativa, 

utilizando-se o aplicativo de informática Microsoft Excel (Office 2013®), e foram construídas planilhas 

contendo os bancos de dados.  
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Foram escolhidas para o presente estudo as variáveis abaixo especificadas: 

“notificação”, “causas evitáveis” e “investigação oportuna” dos casos, presentes no banco de dados 

do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal, no período de 2013 a 2016. Além disso, 

as variáveis: “problemas identificados após a investigação de óbitos infantis e fetais”, “problemas 

identificados após a investigação de óbitos infantis e fetais, relacionados à organização do 

sistema/serviço de saúde” e a “classificação de evitabilidade” deste evento, também se destacaram 

como de extrema importância na produção de informações deste estudo. As mesmas foram 

encontradas nos campos 25 a 28 da Ficha de Investigação de Óbito Infantil e Fetal citada 

anteriormente.  

Sobre as categorias analisadas, tem-se: planejamento familiar; pré-natal; assistência ao 

parto; assistência ao recém-nascido na maternidade; assistência à criança no Centro de Saúde/ UBS/ 

PSF/ PACS; assistência à criança na urgência/emergência; assistência à criança no hospital; 

dificuldades da família; e causas externas. Estas, relacionam-se com a variável “problemas 

encontrados após a investigação”. No que se referiu à “organização do sistema/serviço de saúde”, 

verificou-se: cobertura da atenção primária; referência e contrarreferência; pré-natal de alto risco; 

leitos de UTI: gestante de alto risco; leitos de UTI neonatal; central de regulação; transporte pré e 

inter-hospitalar; bancos de sangue; e outros. Já a variável “classificação de evitabilidade”, contemplou 

as categorias: lista de mortes preveníveis por intervenções do SUS; lista Sistema Estadual de Análise 

de Dados (SEADE); e lista de Wigglesworth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados aqui apresentados contribuíram para a visualização dos múltiplos fatores 

que interferem e que determinam as características da investigação de óbito infantil e fetal (JORGE; 

NUBILA, 2010), além de revelarem as condições acerca da estruturação dos comitês de mortalidade 

e sua atuação nos munícipios pesquisados. Tais resultados são de grande importância para a 

compreensão das circunstâncias de ocorrência dos óbitos, identificação de fatores de risco e 

definição das políticas de saúde dirigidas à redução da mortalidade infantil e fetal.  

Um fator limitador do estudo diz respeito à utilização do SIM, que, segundo Silva et al. 

(2013), apesar de ser considerado a principal fonte de dados sobre mortalidade no Brasil, apresenta 

problemas que restringem sua utilização para a análise da mortalidade infantil e seus determinantes, 

além de enfrentar obstáculos para melhorar a qualidade de seus dados (CORREIA; PADILHA; 

VASCONCELOS, 2014). Os problemas citados com maior frequência se referem à baixa cobertura 

com destaque para o sub-registro em menores de um ano, falhas na declaração da causa básica e o 

elevado percentual de causas mal definidas; erros de preenchimento da Declaração de Nascidos 

Vivos e na Declaração de Óbito, além da elevada incompletude das variáveis (COSTA; FRIAS, 2011). 

Contudo, longe da qualidade se constituir num desestímulo ao seu uso, a utilização dessas 

informações repercute no aprimoramento dos dados deste sistema. 

O estudo identificou que na região de saúde de Araçuaí, MG, ainda existem municípios 

que não possuem comitês implantados ou que estes não são atuantes. Isto significa que em tais 

localidades as ações de vigilância dos óbitos são realizadas, muitas vezes, de forma a não integrar a 

equipe de Vigilância Epidemiológica (VE), setores assistenciais em saúde (atenção básica, 

secundária e terciária) e Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), conforme estabelecido pela 

Portaria nº 72 de 11 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010). Dentre os municípios que detêm o órgão e 

este atua de acordo com Portarias e Resoluções específicas, tem-se Araçuaí e Francisco Badaró. 

Atualmente, a cidade de Araçuaí conta com um Comitê Municipal e Hospitalar de Prevenção de 

Mortalidade Materna, Perinatal e Infantil, composto por:  

 01 representante da Vigilância Epidemiológica; 

 01 representante da Unidade Básica de Atendimento à Mulher (UBAM) 

 01 representante da Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 02 membros da maternidade do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP); 

 01 representante do Conselho Municipal de Saúde; 

 01 representante do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) 

 01 representante do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 

 01 representante da Policlínica Afonsina Nunes de Araújo   

Além de membros convidados: 

 01 representante do Movimento do Graal no Brasil (OSCIP); 

 01 representante de entidade social ligadas ao bem estar (Ação Social/ Caritas Diocesana); 

 01 representante da Pastoral da Criança. 
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Quanto ao seu funcionamento, o mesmo se reúne ordinariamente, uma vez ao mês, e 

extraordinariamente, sempre que necessário por convocação do presidente ou de um dos seus 

membros. 

Já os municípios de Berilo, Coronel Murta, Jenipapo de Minas e Virgem da Lapa, ainda 

não possuem o Comitê Municipal de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal instituído, ficando as 

atividades inerentes a ele, sob responsabilidade de um número reduzido de profissionais de saúde. 

A não existência do comitê em alguns municípios explica o fato de o trabalho 

investigativo concentrar-se, principalmente, sobre o enfermeiro da ESF, o qual realiza tal processo 

com base apenas nas informações da Declaração de Óbito do paciente, prejudicando, portanto, uma 

análise mais detalhada do óbito, suas reais circunstâncias, bem como a discussão e a conclusão dos 

mesmos, já que estas são de responsabilidade da ação conjunta de uma equipe multiprofissional 

criada, exclusivamente, para este fim. 

No Gráfico 1, pode-se observar a frequência absoluta de óbitos infantis e fetais na região 

de saúde de Araçuaí, MG, bem como a tendência que esses indicadores apresentaram ao longo do 

tempo. Percebe-se uma tendência declinante na curva que representa a mortalidade infantil na 

região, principalmente no que se refere aos anos de 2014 a 2016, nos quais a frequência diminuiu de 

15 para 10 casos. Já a mortalidade fetal exibiu uma direção oposta no período analisado, iniciando, 

no ano de 2013 com 14 casos e finalizando, em 2016, com 16 notificações de óbito fetal na região de 

saúde de Araçuaí, MG.  

 

 

Fonte: PAINEL DE MONITORAMENTO DA MORTALIDADE INFANTIL E FETAL. 2016 

 

Esse resultado demonstra a realidade brasileira, a qual verifica-se uma expressiva queda 

na TMI (BRASIL, 2012). O Ministério da Saúde (2011) aponta que o cuidado adequado ao recém-
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nascido tem sido um dos desafios para reduzir esses índices. Além disso, medidas proativas para 

reduzir as disparidades de saúde, acompanhadas pelo progresso socioeconômico podem resultar em 

melhorias mensuráveis na saúde das crianças e das mães em um intervalo relativamente curto. Isso 

demonstra o sucesso do país diante do desafio assumido em alcançar as metas de desenvolvimento 

do milênio, especificamente a meta 4, que é a de redução da mortalidade infantil (BARROS et al., 

2010). 

No entanto, a mortalidade fetal apresenta-se, historicamente, negligenciada pelos 

serviços de saúde, que ainda não incorporaram na sua rotina de trabalho a análise de sua ocorrência 

e tampouco, destinaram investimentos específicos para sua redução (BRASIL, 2009a), situação, 

essa, que foi encontrada nos resultados desta pesquisa, com a curva da mortalidade fetal 

apresentando-se crescente ao longo do tempo. 

Ademais, Camargo (2008) aponta que, apesar do coeficiente de natimortalidade (óbito 

fetal) desvelar dados valiosos sobre as condições de saúde e assistência durante o pré-natal e o 

parto, a mortalidade fetal como problema de saúde pública tem ganhado pouca atenção e pouco se 

tem estudado a seu respeito, separadamente das mortalidades perinatal e infantil. 

Do ponto de vista epidemiológico, o estudo dos óbitos fetais em relação a diferentes 

variáveis maternas e perinatais permite diferenciar fatores de risco, alguns potencialmente 

modificáveis antes do início da gestação, outros no período pré-natal e de assistência ao parto 

(MANITTO, 2005). Klein et al. (2012) acrescentam que, como fatores de risco relacionados ao óbito 

fetal intrauterino tem-se: ocorrência de malformações fetais congênitas, o número de consultas de 

pré-natal inferior a seis, a ausência de pré-natal, o peso fetal inferior a 2.500g, a apresentação fetal 

pélvica, as síndromes hipertensivas, menos do que oito anos de estudo e a natimortalidade prévia. 

O pré-natal de qualidade, e não só a frequência de comparecimento, é indispensável, 

pois a qualidade do seguimento gestacional é um indicativo de bom prognóstico (TREVISAN et al., 

2002).  

Verifica-se, no Gráfico 2, que em 2013, apenas 42,8% dos óbitos infantis foram 

informados pelos profissionais responsáveis pela investigação nos municípios, como tendo causas 

evitáveis. No ano seguinte (2014), este indicador apresentou aumento significativo, passando para 

80% o total de mortes evitáveis na região. No ano de 2015, houve uma redução sobre o ano anterior 

(66,6%); e em 2016, 100% dos óbitos em crianças menores de um ano, foram determinados por 

causas evitáveis, segundo os comitês ou investigadores dos municípios analisados. A partir disso, 

pode-se deduzir que, dentre as causas de mortes durante o primeiro ano de vida da criança, as 

consideradas evitáveis apresentaram uma expansão, ao longo período analisado pela pesquisa. 

Foi possível perceber uma intensificação nos dados sobre esta variável, na qual os 

comitês ou investigadores sinalizaram um aumento de 57,2% nos casos de óbito infantil e fetal 

passíveis de serem evitados pela melhoria da qualidade da atenção prestada pelos serviços de 

saúde, passando de 42,8% em 2013, para 100% em 2016.  
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Fonte: PAINEL DE MONITORAMENTO DA MORTALIDADE INFANTIL E FETAL. 2016 

 

Segundo Gorgot et al. (2011), no Brasil, em média 60% dos óbitos dos nascidos vivos 

com peso maior do que 1.500 gramas são evitáveis por ações dos serviços de saúde. Esses óbitos 

são considerados “eventos-sentinelas”, que compreendem ocorrências desnecessárias que deveriam 

ser prevenidas pela disponibilidade de tecnologia médica suficiente para evitá-las, ou não deveriam 

acontecer, caso os serviços de saúde funcionassem adequadamente (RUTSTEIN et al. apud DIAS; 

SANTOS NETO e ANDRADE). Assim, entende-se que nos anos iniciais do estudo, a análise de 

evitabilidade dos óbitos na região não era realizada de forma satisfatória pelas equipes, ou este 

indicador não era levado em consideração no momento da investigação.  

 Uma possível justificativa identificada para a progressão observada, deve-se ao fato das 

ações de vigilância, inclusive a análise do caráter evitável dos óbitos, tornarem-se obrigatórias e 

serem realizadas pelos estados e municípios em todas as unidades públicas e privadas vinculadas ao 

SUS, conforme Portaria nº 72, de 11 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010). Dentre os objetivos desta 

medida tem-se: aprimorar a coleta e avaliação das informações que subsidiam a formulação e 

implementação de ações de saúde pública para evitar que mulheres percam seus filhos durante o 

parto ou antes que completem um ano de vida. Além disso, visa à melhoria da qualidade das 

informações vitais e à promoção de reflexões para trabalhadores e gestores sobre a assistência 

prestada às mulheres e crianças (BRASIL, 2017).  

A elevada proporção de mortalidade infantil por causas evitáveis na região de saúde de 

Araçuaí, MG (100% em 2016) sugere uma deficiência do sistema de saúde em oferecer subsídios 

que reduzam os óbitos por tais causas e desvela uma situação inaceitável, tendo em vista as 

possibilidades de prevenção, mostrando, então, a necessidade de melhorias na assistência ao pré-

natal, ao parto e ao recém-nascido naquela região.  
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Demonstra-se, no Gráfico 3, a relação entre os óbitos infantis e fetais notificados e os 

óbitos investigados oportunamente (até 120 dias) em cada município alvo do estudo. Constatou-se 

que, dos seis órgãos de investigação analisados, apenas o comitê de Francisco Badaró vem 

realizando as investigações de todas (100%) as mortes notificadas em sua área de abrangência, de 

forma oportuna, ou seja, dentro do limite de tempo preconizado pelo Ministério da Saúde, alcançando 

o melhor resultado. Em contrapartida, o município de Coronel Murta apresentou índice de 62,5% 

nesta variável, sendo, portanto, o município que apresentou maior atraso na entrega das 

investigações.  

Vale destacar que no município de Francisco Badaró há o Comitê de Prevenção à 

Mortalidade Infantil e Fetal instituído, o que não acontece com o município de Coronel Murta, no qual 

as responsabilidades da investigação se concentram nas mãos de poucos profissionais. Em estudo 

realizado por Dutra (2015) na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, constatou-se que o trabalho 

de investigação naquele território encontrava-se concentrado, principalmente, nas mãos do 

enfermeiro da ESF, mesmo nos municípios que existia o comitê, além disso, observou-se um 

desconhecimento sobre as atribuições dos comitês por parte dos responsáveis pela investigação. 

Ainda nesse estudo, foi identificada uma dificuldade relacionada à inserção e correção 

dos dados no SIM após a investigação, comprometendo o preenchimento dos formulários de forma 

correta ou, mais grave ainda, impossibilitando a investigação. As normas do Ministério da Saúde 

estabelecem que os responsáveis pela vigilância do óbito e pela investigação devem receber 

capacitação adequada em investigação de óbitos, principalmente no que tange aos instrumentos de 

vigilância, às fichas de investigação, ficha síntese e planilha municipal (VANDERLEI et al., 2010).   

Isto significa que na localidade de Coronel Murta, é possível que as ações de vigilância 

dos óbitos sejam realizadas, muitas vezes, de forma a não integrar a equipe de Vigilância 

Epidemiológica (VE), setores assistenciais em saúde (atenção básica, secundária e terciária) e 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) - situação contrária ao que é estabelecido pela Portaria nº 

72 de 11 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010). 

A investigação pode contribuir para identificar os fatores de risco existentes, avaliando-

se criticamente o caso e promovendo uma reflexão conjunta sobre a prevenção do óbito pela ação 

dos serviços de saúde, a fim de prevenir mortes por causas similares no futuro (BRASIL, 2009ª) 

Dessa forma, entende-se que os municípios, cujo o comitê é inexistente, podem apresentar uma 

deficiência na realização dessas atividades. 
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Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE – SIM. 2016  

 

Analisando-se, especificamente, os problemas identificados após a investigação de 

óbitos infantis e fetais na região de saúde de Araçuaí, MG, no período do estudo, foram atribuídos os 

seguintes resultados, presentes no Gráfico 4: organização do sistema/serviço de saúde (34,8%); 

planejamento familiar (17,9%); dificuldades na família (16,8%); pré-natal (15,7%); assistência ao parto 

(12,3%) e assistência ao recém-nascido na maternidade (2,2%). Conclui-se, portanto, que a maioria 

das falhas existentes após a investigação dos óbitos decorre da forma em como o sistema/serviço de 

saúde se organiza na região, o que pode influenciar na morte de crianças em seu primeiro ano de 

vida.  
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Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE – SIM. 2016 

 

Com relação a isso, Miranda et al. (2008) expõem que no processo de organização da 

assistência em saúde, o enfoque principal é a regionalização, a qual representa a fragmentação do 

território estadual, segundo agregados de municípios. Dentro dessa lógica, a organização dos 

serviços e da rede assistencial deve obedecer a critérios de hierarquização administrativa sob a 

responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. A regionalização da assistência se daria, 

portanto, por níveis de complexidades da atenção — baixa, média e alta, dependendo da capacidade 

instalada e operacional de cada município habilitado.  

Dessa forma, as redes de serviços regionalizadas, seriam capazes de ampliar o acesso 

aos serviços de saúde com qualidade e menor custo, devendo ter como premissas para a 

integralidade das ações, a harmonia da oferta, a integração dos serviços e a modernização da 

atenção para atender ao princípio da descentralização (MENDES, 1993).   

As regiões de saúde devem propiciar a organização da rede de serviços e ações de 

saúde para atender e assegurar os princípios constitucionais de universalidade do acesso, equidade 

e integralidade do cuidado, possibilitando a ação cooperativa e solidária entre gestores e o 

fortalecimento dos conselhos sociais. A rede de atenção à saúde deve ser pactuada tanto em relação 

aos recursos (materiais, financeiros e humanos) quanto no que tange às responsabilidades e ações 

complementares entre os entes federados (MIRANDA et al., 2008). 

Entretanto, na saúde pública, tem-se ainda o conceito de acesso, que é complexo, já que 

não depende apenas da disponibilidade do serviço de saúde, mas também, da oferta e da localização 

dos usuários. A densidade demográfica dos municípios, o mapeamento geográfico dos 

estabelecimentos de saúde e a caracterização dos mesmos quanto à esfera administrativa permite 

identificar lacunas no processo de regionalização através da evidência de vazios assistenciais 

(OLIVEIRA; SÁ CARVALHO; TRAVASSOS, 2004).  



50 

 

Além do mais, de acordo com Miranda et al. (2008), os territórios onde se desenvolvem 

as práticas de saúde (curativas, preventivas e promocionais), em geral são fragmentados, ainda que 

estejam dentro de um mesmo município. A partir disso, é possível estabelecer uma associação deste 

fato com a lacuna evidenciada no sistema/serviço de saúde na região de saúde de Araçuaí, 

encontrada no resultado desta pesquisa. 

O que se torna evidente é a necessidade de definir um “espaço geográfico” para a 

estruturação e organização de serviços de saúde compatíveis com as necessidades e os problemas 

demandados pela população. Isto contribuiria para uma melhor atuação dos profissionais 

aproximando-os do cotidiano da vida das pessoas sob seus cuidados, e o desenvolvimento de 

práticas sanitárias efetivas — integrais e humanizadas —, que auxiliem na melhoria das condições de 

vida da população e na produção de saúde (MIRANDA et al., 2008).  

Vale ressaltar que as variáveis: assistência ao parto, pré-natal e planejamento familiar 

somaram, juntas, 70,5% dos problemas identificados após à investigação dos óbitos, fato que pode 

estar relacionado à maior concentração dos óbitos no período perinatal e neonatal, encontrados 

atualmente no cenário brasileiro. Silva et al. (2014) reforçam essa hipótese ao afirmarem que a 

mortalidade neonatal, período que compreende as quatro primeiras semanas de vida (0 a 28 dias 

incompletos), não apresentou redução das taxas nos últimos anos com uma força de declínio de igual 

valor aos indicadores de mortalidade infantil, sugerindo falhas na qualidade da assistência pré-natal e 

neonatal no país. Além do mais, à medida que são reduzidas as mortes no período neonatal tardio, 

há uma concentração de óbitos na primeira semana, e predominantemente nas primeiras horas de 

vida, estabelecendo-se uma relação cada vez mais estreita com a assistência de saúde dispensada à 

gestante e ao recém-nascido durante o período pré-parto, parto e atendimento imediato à criança no 

nascimento (LEITE et al., 1997). 

Bhutta et al. (2005) apontam que, para a melhoria dos indicadores perinatais, as ações 

dos serviços de saúde devem desenvolver-se de forma integrada e contínua durante a gestação, 

parto e pós-parto. Particularmente no processo de assistência ao parto e nascimento, é essencial o 

cuidado qualificado para o reconhecimento de complicações e adoção de condutas adequadas, além 

da atenção de qualidade ao recém-nascido, logo após o parto. 

Outros resultados que merecem destaque, se referem às categorias: assistência à 

criança no hospital, assistência à criança na urgência/emergência e assistência à criança no Centro 

de Saúde/UBS/PSF/PACS, uma vez que não foram citadas pelos profissionais em questão. Tais 

dados revelam que na região pesquisada há, provavelmente, uma deficiência no processo de 

vigilância dos óbitos que se relacionam com a assistência hospitalar ou especializada em saúde. 

Confirmando essa hipótese, Dutra et al. (2015) expõem em pesquisa sobre investigação dos Óbitos 

Infantis e Fetais no Vale do Jequitinhonha, MG, que nesta localidade, os comitês e NHE atuam 

apenas parcialmente, cenário que dificulta a coleta, análise e divulgação das informações. 

Pode-se visualizar, através do Gráfico 5, os problemas identificados após a investigação 

de óbitos infantis e fetais, em relação à categoria: organização do sistema/serviço de saúde na região 

pesquisada, entre os anos de 2013 e 2016. 
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Considerando os valores absolutos dos dados levantados a partir das investigações 

realizadas em cada município, destacam-se quatro problemas identificados por terem sido mais 

frequentes: cobertura da atenção primária (10), seguindo-se de referência e contrarreferência e 

transporte pré e inter-hospitalar, ambos com frequência de 7, e central de regulação (4). Estes 

representam, em conjunto, 90,3% das falhas encontrada no sistema de saúde da região em estudo, 

ao passo que todos os outros problemas – bancos de sangue, pré-natal de alto risco, leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e leitos de UTI para gestante de alto risco, 

responsabilizaram-se, juntos, por apenas 9,7% dos problemas relacionados à organização do 

sistema/serviço de saúde elencados pelos Comitês de Prevenção ao Óbito Infantil e Fetal e/ou 

investigadores participantes da pesquisa.  

 

 

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE – SIM. 2016 

 

A variável, Cobertura da Atenção Primária, sendo colocada como o principal problema 

identificado após a investigação dos óbitos, em detrimento de problemas relacionados à Bancos de 

sangue, Pré-natal de alto risco e Leitos de UTI, nos revela que a mortalidade fetal e de crianças 

menores de um ano de idade devem-se, em grande parte, à insuficiência de condições básicas de 

saúde presentes na região. Segundo Brasil (2008a), porte populacional e condições sociais, 

mensurados pelo IDH, delineiam diferentes cenários municipais e apresentam obstáculos específicos 

para a consolidação das ações de vigilância à saúde e da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Uma das principais estratégias de reorganização dos sistemas locais de saúde no Brasil 

é a Estratégia Saúde da Família, a qual atua com ações de promoção da saúde, prevenção, 

recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes (BRASIL, 2004) e configura-se 
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como lócus privilegiado para a implementação da Vigilância à Saúde e da vigilância do óbito infantil, 

reorientando o nível de atenção primária. A responsabilização e o compromisso sobre a população da 

área de abrangência devem fazer parte do cotidiano das equipes de saúde da família. Assim, a morte 

de uma criança caracteriza-se como evento relevante e desencadeador de ações para: diminuir o 

sub-registro de óbitos e nascimentos, melhorar a qualidade das informações sobre as causas de 

óbito, avaliar o acesso e a qualidade da atenção e, principalmente, planejar e organizar intervenções 

voltadas para o cuidado materno-infantil (BRASIL, 2009a).  

Ao avaliar a possibilidade de prevenção dos óbitos em questão, com enfoque nas mortes 

causadas por problemas potencialmente tratáveis, tarefa realizada pelos profissionais que atuam nos 

Comitês e/ou profissionais responsáveis pela investigação dos casos nos municípios pesquisados, 

verificou-se, como demonstra a Tabela 3, que, de acordo com os métodos de evitabilidade: Lista de 

mortes evitáveis por intervenções do SUS e Fundação SEADE, dentre as três categorias existentes, 

causas evitáveis teve maior frequência (citada 47 vezes), seguida por causas de morte mal definidas 

(citada 27 vezes), e por último, demais causas (citada 11 vezes). Em relação às subcategorias das 

causas evitáveis, percebe-se que: reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e 

reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto, receberam 17 e 18 registros, nessa ordem, 

evidenciando-se, portanto, que a maioria das mortes foi em consequência de falhas na atenção ao 

pré-natal e ao parto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Tabela 3 - Classificação de evitabilidade de óbitos infantis na Região de Saúde de Araçuaí, MG,   
nos períodos de 2013 a 2016, segundo lista de mortes evitáveis por intervenções do 
SUS e SEADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MORTES EVITÁVEIS 

POR INTERVENÇÕES DO 

SUS/SEADE 

Causas Evitáveis                                                                Frequência 

                                                                     Absoluta 

1. Causas Evitáveis                                                                 47 

1.1 Reduzíveis por ações de 

imunoprevenção 

0 

1.2.1 Reduzíveis por adequada 

atenção à mulher na gestação 

17 

1.2.2 Reduzíveis por adequada 

atenção à mulher no parto 

18 

1.2.3 Reduzíveis por adequada 

atenção ao recém-nascido 

05 

1.3 Reduzíveis por ações adequadas 

de diagnóstico e tratamento 

05 

1.4 Reduzíveis por ações adequadas 

de promoção à saúde, vinculadas a 

ações adequadas de atenção à 

saúde 

02 

2. Causas de Morte Mal Definidas 27 

 3. Demais Causas 11 

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE – SIM. 2016 

 

Esse resultado concorda com trabalhos realizados na Região Metropolitana de Vitória, 

Espírito Santo, sobre cuidados no pré-natal, em que identificaram limitações na qualidade da 

assistência oferecida às gestantes. Observou-se baixa qualidade nos registros de exames 

laboratoriais em cartões de gestantes, sugerindo a ausência de passagem da gestante pelos serviços 

de saúde, ou a falta do registro pelos serviços de saúde (POLGLIANI; SANTOS-NETO; 

ZANDONADE, 2014). No Brasil, o SUS é o responsável por oferecer um atendimento de qualidade às 

gestantes e ao recém-nascido, proporcionar a criação de vínculos, diálogo e participação ativa das 

mulheres no período pré-natal, parto e puerpério. Essas iniciativas reduzem as chances da gestante 

abandonar o cuidado no pré-natal, refletindo diretamente na redução das mortes infantis por causas 

evitáveis (DIAS; SANTOS NETO; ANDRADE, 2017).  

No que se refere às causas reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto, Lansky 

et al. (2014) identificaram no Brasil uma elevada frequência de intervenções durante a assistência ao 

parto, e algumas destas intervenções comprovadamente danosas ou inefetivas foram muito 

apontadas. É possível que a utilização de procedimentos não comprovados cientificamente, durante o 

parto, possa aumentar o risco de morte da criança. Como, por exemplo, o emprego excessivo de 

cesarianas sem indicação técnica sugere a interrupção prévia da gravidez, aumentando assim o 

número de recém-nascidos prematuros. Portanto, a assistência ao parto no Brasil pode gerar o 

adoecimento e a morte por falta de tecnologia adequada, ou pode levar ao adoecimento e à morte por 

excesso de tecnologia inadequada (DINIZ, 2009). 
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De acordo com BRASIL (2011), a busca por um modelo de atenção à saúde da mulher e 

à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, e ao crescimento e 

desenvolvimento da criança de zero aos 24 meses de vida, consiste em um dos objetivos propostos 

pela política de saúde materno-infantil do Brasil – Rede Cegonha. 

É oportuno salientar que a categoria: reduzíveis por ações de imunoprevenção não foi 

informada em nenhum momento, o que revela que as mortes infantis decorrentes de doenças 

preveníveis mediante vacinação nos municípios analisados foram evitadas de forma satisfatória nos 

anos em estudo e tais atividades parecem transcorrer adequadamente na região de saúde de 

Araçuaí, MG. COSTA et al. (2003) expõem que em estudos brasileiros que utilizaram a classificação 

da Fundação SEADE e a Lista Brasileira de Causas Evitáveis de Morte, os coeficientes de 

mortalidade por causas “reduzíveis por imunoprevenção” estiveram muito baixos, sugerindo a 

efetividade do Plano Nacional de Imunizações desde a sua criação, e que pode ser comprovado em 

estudos sobre mortalidade infantil no Brasil.  

Deve-se destacar, ainda, um considerável número de óbitos ocorridos por causas mal 

definidas (27), sugerindo dificuldade de acesso, desassistência ou assistência precária dos serviços 

de saúde na região estudada. Contudo, atualmente, as mortes por causas mal definidas tendem a 

reduzir, visto que políticas de saúde focadas na investigação dos óbitos infantis têm sido implantadas 

em todo o Brasil, identificando as mortes evitáveis por ações de promoção de saúde, diagnóstico e 

tratamento oportuno, com base no trabalho dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, por 

exemplo (BRASIL, 2009). 

No que diz respeito à classificação de evitabilidade de óbitos, segundo Wigglesworth 

Expandida, a qual classifica óbito perinatal, foi possível constatar, com os dados da Tabela 4, que as 

variáveis: imaturidade/ prematuridade e morte fetal anteparto (morte fetal que ocorre antes do 

trabalho de parto) foram citadas com maior frequência (11 e 10 vezes, respectivamente) pelos 

investigadores dos municípios, entre 2103 e 2016. As mesmas responsabilizaram-se por mais da 

metade das mortes no período fetal e neonatal precoce (55,2%), de acordo com o método de 

evitabilidade em questão. As outras variáveis informadas: malformação congênita (grave ou letal/ 

potencialmente letal); morte intraparto (‘asfixia’, ‘anóxia’, sofrimento fetal agudo ou ‘trauma’); infecção; 

outras causas específicas de morte; morte súbita, causa desconhecida e não classificada – no 

entanto, registraram juntas, 44,8% do total de causas de óbito.   
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Tabela 4 - Classificação de evitabilidade de óbitos fetais e infantis na Região de Saúde de 
Araçuaí, MG, de 2013 a 2016, segundo Wigglesworth Expandida 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIGGLESWORTH 

EXPANDIDA 

                  Causas                                                        Frequência 

                                                                   Absoluta 

W1. Malformação congênita (grave 

ou letal / potencialmente letal) 

02 

W2. Morte fetal anteparto 10 

W3. Morte intraparto (‘asfixia’, 

‘anóxia’, sofrimento fetal agudo ou 

‘trauma’) 

03 

W4. Imaturidade/ prematuridade 11 

W5. Infecção 02 

W6. Outras causas específicas de 

morte 

01 

W7. Causa externa 0 

 W8. Morte súbita, causa 

desconhecida 

05 

 W9. Não classificada 04 

 

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE – SIM. 2016 

 

Sobre tais resultado, Aquino et al. (2007) destacam que a prematuridade encontra-se 

como um dos principais determinantes da mortalidade perinatal no Brasil, juntamente com o baixo 

peso ao nascer. Esses problemas geralmente relacionam-se com infecções, problemas placentários, 

restrição do crescimento intrauterino, fumo, anomalias congênitas e doenças maternas, como 

hipertensão, diabetes, além da interferência dos fatores socioeconômicos e da assistência dos 

serviços de saúde (LAWN et al., 2009). 

Em referência às mortes fetais que ocorreram antes do parto (morte anteparto), a 

classificação de evitabilidade de Wingglesworth as relacionam com falhas no processo de assistência 

ao pré-natal, no manejo obstétrico e ao recém-nascido em sala de parto, situação que foi encontrada 

em outros resultados desta pesquisa. É importante frisar que a classificação de evitabilidade adotada 

neste estudo para categorizar os óbitos perinatais apresenta correlação com a qualidade da atenção 

voltada a esse grupo populacional (MARTINS et al., 2013). 

Sabe-se que no Brasil, a situação da mortalidade perinatal não é conhecida de forma 

sistemática para todo o País, em razão da importante subnotificação de óbitos fetais e da qualidade 

insatisfatória da informação disponível sobre a duração da gestação nas declarações de óbitos. 

Nesse sentido, para que haja possibilidade das taxas de mortalidade perinatal na região de saúde de 

Araçuaí, MG, atingir melhores níveis, faz-se necessário que os Comitês de Prevenção do Óbito 

Infantil e Fetal realizem a vigilância das mortes potencialmente evitáveis com o objetivo de identificar 

aspectos que determinam o óbito e propor medidas preventivas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, pode-se afirmar que, apesar do declínio da mortalidade infantil na região de 

saúde de Araçuaí, MG, no período de 2013 a 2016, foram identificados inúmeros problemas 

relacionados à inexistência de comitês na maioria (66,6%) dos municípios analisados, os quais reflete 

diretamente na qualidade da investigação dos óbitos fetais e de crianças menores de um ano. Esse 

cenário dificulta a coleta, análise e divulgação das informações. 

O fato de todos os óbitos infantis, considerados nesta pesquisa, terem sido informados 

como potencialmente evitáveis por ações dos serviços de saúde, no ano de 2016, revela uma 

situação preocupante, no que diz respeito à atenção materno-infantil que está sendo ofertada na 

região, dado a importância desta atenção no alcance de melhores indicadores de saúde e níveis mais 

elevados de desenvolvimento social e econômico nas localidades estudadas. Além de desvelar a 

realidade de que, se o total de mortes infantis notificadas era passível de prevenção por ações 

básicas do sistema de saúde, como está a situação daquelas crianças que necessitam de atenção 

especializada em saúde na região de saúde de Araçuaí, MG?  

Um evento positivo ocorreu no município de Francisco Badaró, onde as investigações 

foram realizadas pelo comitê no limite de tempo preconizado pelo Ministério da Saúde, nos quatro 

anos do estudo, o que pôde contribuir, teoricamente, para o melhor planejamento de ações 

preventivas de novas ocorrências. 

O estudo avançou ao comprovar a presença de falhas assistenciais a partir de 

problemas na organização do sistema/serviço de saúde, sugeridos pelos comitês de prevenção ao 

óbito e investigadores da região de saúde, bem como presença de lacunas nas atividades de 

planejamento familiar, pré-natal e assistência ao parto.  Essas falhas devem ser especificadas para a 

adoção de medidas que possam romper com os pontos frágeis da assistência à mulher e à criança no 

território pesquisado.  

Há que se considerar inúmeros fatores que comprometem, muitas vezes, o desempenho 

do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal nos municípios, como, por exemplo, o interesse 

político, o qual exerce papel fundamental no processo de implantação e funcionamento do órgão, 

além do constante rodízio de profissionais que ocorre em tais localidades, favorecendo a 

desarticulação de ações imprescindíveis para o exercício dessa política pública de saúde. Condições 

como sobrecarga de trabalho sob responsabilidade de poucos profissionais e incompletude de fichas 

e planilhas de investigação também foram observadas no estudo. Esta, provavelmente devido à 

deficiência no processo de educação permanente para as equipes.    

Em virtude dos fatos mencionados, há a necessidade imediata de implantação e 

operacionalização dos comitês de prevenção em todos os municípios da região de saúde de Araçuaí, 

MG, bem como o fortalecimento dos comitês existentes e maior apoio do comitê regional e estadual. 

Acompanhar e monitorar os óbitos infantis e fetais, contribuir para o aperfeiçoamento das estatísticas 

oficiais e das informações registradas nas declarações de óbitos e de nascidos vivos, são ações que 

precisam ser aprimoradas visando contribuir com a qualidade dos Sistemas de Informação em 

Saúde. 
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  Ressalta-se a importância da vigilância dos óbitos ser realizada de forma a contemplar 

a discussão conjunta por uma equipe multiprofissional com o intuito de favorecer os processos de 

investigação e análise dos casos para a elaboração de propostas de intervenção e execução de 

medidas que reduzam, efetivamente, o índice de mortalidade fetal e infantil, através de ações que 

garantam melhorias contínuas aos cuidados prestados à mulher na gestação, parto e puerpério, e 

também ao recém-nascido. 

 Estado, municípios e secretarias de saúde devem estar atentos à causa e disponibilizar 

recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno funcionamento desses organismos, 

promovendo o vínculo do mesmo com os diversos setores da sociedade, os quais têm interface 

estreita com a saúde da população. Dessa forma, o trabalho dos comitês juntamente com ações de 

saúde pública de qualidade, alcançaria melhores indicadores de saúde materno-infantis na região e, 

consequentemente, aumento na qualidade de vida dos cidadãos. 

Para um entendimento mais abrangente dos aspectos que envolvem a vigilância do óbito 

infantil e fetal na região de saúde de Araçuaí, MG, sugere-se novos estudos que abordem: 

a) a atuação dos comitês/equipe de investigação, sob a ótica dos membros desses órgãos e de 

Secretários Municipais de Saúde; 

b) experiências exitosas relacionadas à vigilância do óbito infantil nos diversos municípios do 

estado de Minas Gerais e no Brasil. 

No que diz respeito ao retorno desta pesquisa à sociedade, as informações provenientes 

desta serão utilizadas com o intuito de sensibilizar gestores institucionais, municipais e estaduais 

quanto a relevância da estruturação e o funcionamento dos comitês para minimizar as elevadas taxas 

de mortalidade fetal e infantil ainda encontradas no Vale do Jequitinhonha; e também, expandir as 

discussões a respeito das desigualdades em saúde no país. As informações aqui levantadas auxiliam 

na construção de um novo olhar dos atores envolvidos nesse processo sobre a real finalidade dessa 

política pública de saúde. 
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ANEXO A 

Ficha de Investigação de Óbito Infantil e Fetal – 

síntese, conclusões e recomendações / MS 

 

 

Campos de 1 a 15: Transcrever os dados a partir das fichas de investigação disponíveis e da DO. 
Obs. 
Marcar “óbito fetal” se for o caso, e assinalar se foi anteparto ou intraparto. 
Obs. Campo 10 só para óbitos fetais. 
“Ign” = ignorado. 

Resumo do caso. O resumo do caso deve ser estruturado ou sistematizado para possibilitar a visualização 
de um quadro completo, mas de fácil leitura. 
A seguir, sugerem-se os tópicos considerados importantes para o resumo e análise do caso. Mãe (iniciais do 

nome), GPA, idade, escolaridade, estado civil, condições gerais de vida e trabalho. Criança (iniciais do nome) ou óbito 
fetal, idade, data nascimento e de óbito, local do parto e do óbito. Desejo ou não da gravidez, idade gestacional no 
início do pré-natal, local do pré-natal, número de consultas, resumo das alterações ou exames alterados durante a 
gravidez, uso de medicamentos, cigarro, álcool, drogas, referenciamento para a maternidade, outros. 
Hora de admissão para o parto, local, acolhimento ou busca por vaga hospitalar, tempo entre chegada e exame na 
maternidade, dados e condições (motivo da internação, sinais relevantes, BCF, apresentação, outros) à admissão, 
partograma e periodicidade da avaliação da mãe e do bebê. Hora do parto, condições do nascimento (tipo de parto, 
peso ao nascer, APGAR), internação, evolução e exames. 
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16 Identificar as fontes de informações disponíveis (investigadas) para o caso. 
17 – 18 – 19 Transcrever as informações a partir das fichas disponíveis. 
 

 
20 Assinalar se a investigação do caso modificou a causa do óbito. 
21 1Preencher este campo como o bloco “Condições e causas do óbito” da DO. Toda atenção deve ser dada a esta 
questão, pois envolve análise rigorosa do caso em estudo e irá impactar as estatísticas de mortalidade. Codificar cada 
causa listada com o CID correspondente. 
22 Registrar a causa básica da morte. Esta irá compor as estatísticas de mortalidade do país, portanto, sua seleção 
deve ser realizada por codificador treinado antes de ser digitada no SIM. 
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24 Caso a investigação tenha identificado algum campo incorreto ou incompleto na DN, anotar o número 
do campo da DN que sofreu alteração, o valor “original” (anterior à investigação) e o valor “após a 
investigação”. Esses dados deverão ser digitados no SINASC. 
 

 

 
25 
25 Assinalar se, após a investigação nas diversas fontes disponíveis, foi identificado algum problema da assistência à 
saúde. Consultar o “Quadro: Possíveis problemas identificados no momento da assistência” no Manual de Vigilância 
do Óbito Infantil e Fetal, Capítulo 3, de forma que os problemas sejam classificados de maneira sistemática e 
possibilite comparação nacional. 
26 Caso tenha sido identificado algum problema no caso sob investigação, o mesmo deve ser descrito no subitem 
correspondente para análise do grupo técnico e para o Comitê. 
Para cada subitem se deve marcar se houve (1) ou não (2) falha, tanto no acesso quanto na assistência à saúde, ou se 
a análise não conseguiu concluir (3). Estes números serão digitados no módulo de vigilância do SIM. Para óbito fetal, 
os subitens 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9 e 26.10 devem ser assinaladas em “Não se aplica”. 
 

 
 
Para os campos 27 e 28 deve-se consultar o Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal, capítulo 3 “Análise de 
evitabilidade dos óbitos infantis e fetais”. O Estado e o Município devem decidir qual classificação vão utilizar. A 
Classificação de Wigglesworth é a única que contempla os óbitos fetais. 
27 Anotar se o óbito poderia ter sido evitado. Se a resposta for “não”, passar ao campo 29. 
28 Assinalar pelo menos uma classificação de evitabilidade para o caso. 
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29 Para cada problema identificado no campo 26, uma recomendação deve ser elaborada. 
Espera-se que esta recomendação seja o mais específica possível, mas sem perder de vista a lógica da regionalização 
da assistência à saúde e os protocolos de conduta na assistência ao pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao neonato. 
As recomendações podem, por exemplo, ser direcionadas especificamente para um determinado estabelecimento 
ou para uma regional de saúde, quando envolve mais de um município ou fluxos da regulação da assistência e 
transporte. 
30 – 31 Terminar o preenchimento registrando a data do encerramento de dados e a identificação do responsável 
pela investigação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


