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RESUMO 

 

OBJETIVO: Descrever o Estado da Arte da análise dos óbitos infantis evitáveis no Brasil, 

quanto à metodologia usada para classificar evitabilidade e as causas mais frequentes de óbito 

evitável. 

 

MÉTODOS: Foi realizada uma revisão sistemática das bases bibliográficas LILACS e 

MEDLINE, além de artigos que apareceram nas referências bibliográficas dos textos 

analisados. Os descritores utilizados foram: “(wigglesworth or SEADE or avoidable or 

preventable) and (infant or perinatal or neonatal) and death and Brazil”, na busca do 

MEDLINE e “mortalidade and (neonatal or perinatal or infantil) and (wigglesworth or seade 

or evitabilidade or evitável or evitáveis or prevenível) and Brasil”, na busca do LILACS. Os 

artigos foram avaliados independentemente por dois revisores e foram avaliados quanto a: 

tipo de óbito, metodologia de evitabilidade, frequência, causas e aspectos de validade das 

informações. 

 

RESULTADOS: Foram selecionados para análise 28 artigos de 26 estudos nacionais. Destes, 

nove discutiram o óbito infantil em geral, oito o óbito neonatal e nove o perinatal. Os óbitos 

foram analisados e classificados quanto a sua evitabilidade utilizando quatro metodologias: a 

classificação proposta por Wigglesworth e colaboradores (8 artigos), a proposta por Taucher 

et al. (1 artigo), a da Fundação SEADE  (13 artigos) e de acordo com a “Lista de Causas de 

Morte Evitáveis por Intervenções no Âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil”, proposta 

por Malta et al.,  em 2007 (4 artigos). Os óbitos infantis evitáveis no Brasil como um todo 

vem caindo em frequência ao longo dos anos, mas os números observados variam 

substancialmente nas diversas regiões do país tanto entre os percentuais descritos quanto com 

relação a contribuição de cada grupo de causas considerado pela classificação utilizada nas 

pesquisas. Diferentes fontes de informação foram usadas, com predomínio dos sistemas SIM 

e SINASC e da consulta a prontuários.  Houve com frequência mudança da causa básica 

durante a análise da evitabilidade. 

 

CONCLUSÕES: Embora a frequência da ocorrência do óbito infantil evitável venha caindo 

ao longo dos anos, ainda se encontra em patamares superiores aos verificados em países com 

melhores índices de desenvolvimento humano. O monitoramento da ocorrência do óbito 

evitável no país ainda precisa ser aprimorado. O uso de protocolos de investigação e 



classificação dos óbitos infantis deve ser incentivado, para uniformizar a coleta de 

informações e a comparação dos resultados verificados. Estudos regionais favorecem o 

entendimento das dificuldades enfrentadas por estados e municípios, que se diluem em 

avaliações mais gerais, possibilitando a identificação das iniquidades que diminuem a 

efetividade do Sistema de Saúde. 

 

DESCRITORES: Mortalidade infantil, óbitos evitáveis, sistemas de informação, Brasil, 

revisão sistemática. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

Um dos grandes desafios enfrentados hoje pelos formuladores de políticas públicas, 

talvez o maior, é o de elaborar propostas de aprimoramento do sistema de saúde que se 

mostrem efetivas, num cenário de escassez de recursos e de pressão pela diminuição dos 

gastos, atendendo a preceitos neoliberais que apontam a necessidade de diminuição do 

tamanho do Estado (Bresser-Pereira, 2010).   

Neste contexto, o diagnóstico da situação de saúde da população torna-se o principal 

instrumento para a identificação da magnitude dos problemas a serem enfrentados, permitindo 

o estabelecimento de prioridades para a alocação dos recursos disponíveis. “Diagnosticar é 

analisar uma dada realidade com vistas a desenhar um quadro de necessidades e soluções 

(OPAS, 2001)”.  

Os indicadores de saúde são os instrumentos utilizados no “acompanhamento das 

flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades, 

consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo 

(Rouquayrol, 1994)”. A disponibilidade de um conjunto básico de indicadores tende a facilitar 

o monitoramento de objetivos e metas a serem alcançadas, favorece o fortalecimento da 

capacidade analítica dos gestores e estimula o desenvolvimento de sistemas de informação 

para o armazenamento dos dados que se deseja acompanhar. 

Um dos indicadores mais amplamente utilizados na mensuração da situação de saúde 

de uma população é a mortalidade infantil. A análise do óbito infantil, considerando os 

aspectos quantitativos e qualitativos de sua ocorrência, bem como seus determinantes, permite 

a avaliação da qualidade das políticas públicas relacionadas com a saúde da criança, mas 

também do cuidado oferecido à gestante durante o pré-natal e no momento do parto (RIPSA, 

2010).   

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). 
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1.1.  O óbito infantil  

  

            O entendimento do óbito 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, se inicia em meados do 

século dezenove. Naquele momento, a morte deixava de ser vista como um evento contra a 

vida, mas algo que fazia parte dela. 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). 

 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.  O primeiro ano 

de vida passou então a ser dividido em faixas etárias, com o objetivo de refinar a análise dos 

óbitos infantis. O termo mortalidade neonatal foi introduzido em 1938 e na década de 50 

foram ratificadas as classificações ainda hoje vigentes: natimortalidade fetal, que considera os 

óbitos de fetos com mais de 22 semanas, neonatal precoce, perinatal, neonatal e pós-neonatal 

(Armstrong, 1986).  

 Desde o início do estudo da mortalidade infantil como entidade isolada, percebia-se 

sua importância como o “mais sensível diagnóstico da saúde de uma comunidade” 

(Armstrong, 1986). Gradativamente ela passava a ser uma preocupação para as sociedades em 

geral, na medida em que reflete as condições de vida desta parcela naturalmente mais 

vulnerável da população, assim como sua possibilidade de acesso a serviços de saúde de 

qualidade.  

 A definição de óbito infantil mantém-se como o óbito que acomete crianças antes que 

estas completem um ano de vida (OMS, 2000).   

 Para estudos da mortalidade infantil divide-se o primeiro ano de vida da criança em 

três períodos:  

1. Período neonatal precoce, que vai do momento do nascimento, definido como o 

momento do corte do cordão umbilical, após a completa exposição do concepto, até sete dias 

de vida incompletos; 
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2. Período neonatal tardio, que vai do sétimo até o vigésimo oitavo dia incompleto 

de vida da criança;  

3. Período pós-neonatal, que vai do vigésimo oitavo dia até a véspera da criança      

completar um ano de vida.  

Esta divisão favorece a análise dos eventos que contribuem para o óbito da criança na 

medida em que:  

1. Embora o aporte de novas tecnologias venha favorecendo o prolongamento da 

vida de bebês mesmo que em precárias condições de saúde, notadamente com 

pesos cada vez mais reduzidos, permanece a noção de que os óbitos mais 

precoces estariam associados à baixa qualidade da assistência oferecida à 

gestante durante o pré-natal e no parto.  

2. Os óbitos ocorridos mais tardiamente apontariam a existência de fragilidades 

relacionadas com os cuidados oferecidos à criança em todo o seu primeiro ano 

de vida, a maioria delas resultantes da situação de pobreza em que se encontra 

e das dificuldades de acesso aos serviços de saúde.  

  

Apesar do declínio da mortalidade observado na última década, o óbito infantil ainda 

se constitui em grave problema de saúde pública em um grande número de países. Sua 

redução representa um desafio para os serviços de saúde em particular, e para as sociedades 

como um todo. Junto com o combate à pobreza e à fome, o combate às doenças endêmicas 

que afetam enormes parcelas da população mundial, como a malária e o HIV / AIDS, o 

enfrentamento do problema do analfabetismo, da degradação do meio ambiente e da 

discriminação contra a mulher, a redução da mortalidade infantil faz parte das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio, compromisso assumido pelos países integrantes da 

Organização das Nações Unidas no início deste século (United Nations, 2002).  

Diversos estudos (Duarte, 2007; Boing & Boing, 2008; Gastaud et al., 2008) têm sido 

realizados no Brasil nas últimas décadas, com o objetivo de identificar fatores de risco para o 

óbito infantil no país. Alguns realçam a relevância das condições sócio-ambientais como 

determinantes principais desse risco (Costa et al., 2001; Guimarães et al., 2003; Noronha et 

al., 2010) . Outros reafirmam a importância dos fatores ligados à qualidade da assistência 

médica oferecida à gestante durante a gravidez e no momento do parto. (Tanaka et al., 1989; 

Magalhães & Carvalho, 2003; Gomes et al., 2005). 
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A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) no Brasil vem apresentando tendência de queda 

nas duas últimas décadas, tendo passado de 47,1 óbitos por 1000 nascidos vivos em 1990 para 

17,6/1000 nascidos vivos em 2008. Em 2010, já alcançávamos a Meta de Redução do 

Milênio, que era diminuir em dois terços, até 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 

anos, ao apresentar uma TMI de 15,6/1000 (http://portalsaude.saude.gov.br/).   

A redução média foi de 4,8% ao ano, com maior contribuição do componente pós-

neonatal (7,3% ao ano). As menores quedas foram observadas no componente neonatal 

precoce (3,1% ao ano) (Ministério da Saúde, 2009). Entretanto, diferenças regionais 

persistem, indicando iniquidades no acesso à saúde.  Em 2008 a mortalidade infantil nas 

regiões norte e nordeste era de 23,1 e 21,7/1000, respectivamente, enquanto na região sul do 

país era de 12,7 óbitos para cada 1000 nascidos vivos 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2010/c01b.htm).   

1.2. Os óbitos evitáveis  

 Embora seja comum o ser humano, sob o impacto da morte, questionar-se a respeito 

de sua inexorabilidade, foram Rutstein et al.(1976) os primeiros a propor uma discussão sobre 

a evitabilidade dos óbitos, a partir da análise da causa que o determinou.   

Rutstein et al. (1976) definiram mortes evitáveis como aquelas que poderiam ter sido 

evitadas com a oferta de serviços de saúde efetivos. Estes autores identificaram três grupos de 

óbitos que mereceriam análises distintas numa perspectiva de avaliar sua evitabilidade:  

1- Os óbitos claramente evitáveis: neste grupo foram enquadrados os óbitos chamados 

sentinelas, cuja ocorrência, mesmo que isolada, demonstraria uma falha na assistência 

em saúde oferecida ao indivíduo, merecendo uma investigação para seu 

esclarecimento.  

2- O segundo conjunto de condições foi identificado como de "uso limitado", para o qual 

um número de mortes (ao invés de um único evento) justificaria uma investigação 

mais aprofundada das causas.  

3- O terceiro conjunto incluía problemas médico-sociais, identificados como o conjunto 

que requeria um esforço adicional de esclarecimento, dado que o conhecimento 

médico da época não permitia determinar com certeza as contribuições que a saúde 

poderia dar para evitar mortes por essas condições.   
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  A partir dos estudos de Rutstein et al., diversos autores aprofundaram a discussão 

sobre o significado de óbito evitável.Tendo como ponto de partida a discussão proposta por 

estes autores, desde o início da década de 80 diversas metodologias vem sendo desenvolvidas 

para o agrupamento dos óbitos evitáveis em categorias, seguindo critérios variados.   

Wigglesworth et al. (1980) propuseram uma classificação para a análise do óbito 

perinatal (óbitos fetais com mais de 22 semanas e neonatais precoces). Esta classificação foi 

inicialmente modificada por Keeling et al. (1989), e posteriormente expandida pelo 

CONFIDENTIAL ENQUIRY INTO MATERNAL AND CHILD HEALTH, na Inglaterra 

(CEMACH) e adaptada para o Brasil, para englobar os óbitos infantis. Ela aponta os 

principais grupos de causas de óbito, considerando o peso ao nascer e a relação das 

circunstâncias do óbito com o momento da assistência em que os serviços de saúde poderiam 

agir para prevenir sua ocorrência. Utiliza informações clínicas que podem ser obtidas por 

meio da análise de prontuários, selecionando os aspectos passíveis de intervenção pelos 

serviços (Ministério da Saúde, 2009).   

A classificação de Wigglesworth et al., em sua forma expandida e adaptada ao Brasil, 

propõe nove grupos excludentes de causas de óbito. Sua forma original, adaptada por Keeling 

et al. e relacionada às possíveis falhas na atenção à saúde está no Quadro 1 e foi usada 

inicialmente no Brasil por Barros et al. (1987), na primeira coorte de nascidos vivos de 

Pelotas. 

 

Quadro 1 – Classificação de Wigglesworth et al.  
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GRUPO DE CAUSAS – definição    

POSSÍVEL FALHA NA ASSISTÊNCIA 

RELACIONADA A TAXAS ELEVADAS DE 

ÓBITO EVITÁVEL 

Anteparto: morte fetal que ocorre antes do trabalho de parto 

Falhas na atenção pré-natal e condições    maternas 

adversas  

Malformação congênita  
Falhas no diagnóstico / terapia na gravidez (lesões 

potencialmente tratáveis). 

Imaturidade: nascidos vivos com menor que 37 semanas de 

gestação, sem hipóxia /anóxia; todos os nascidos vivos com 

peso ao nascer menor que 1000 gramas.  

Falhas no manejo obstétrico e  pré-natal/neonatal  

Asfixia: perda fetal intraparto; “fresh stillbirth”, ou seja, 

natimorto recente (< 12 h); óbitos neonatais por hipóxia, 

exceto peso ao nascer < 1000g.  

Falhas no manejo obstétrico e/ou reanimação 

neonatal.  

Causas específicas: óbitos por infecções especificas 

(TORSCH), causas típicas de prematuridade em recém-

nascidos, outros.  

Falhas na assistência pré-natal e assistência ao RN  



Na América Latina, Erica Taucher foi pioneira ao estudar no Chile, no final da década 

de 70, os óbitos em geral e os de crianças com idade entre 01 e 04 anos em particular, com 

enfoque na evitabilidade (Abreu, 2007). Baseado nesta autora, Yunes (1981), entre 1968 e 

1977, enquadrou, ainda que de forma incompleta, os óbitos infantis no Brasil, classificando-os 

em evitáveis por vacinação, diagnóstico e tratamento precoce e saneamento ambiental.  

Paralelamente, ainda no início dos anos 80, a partir dos trabalhos desenvolvidos na 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação SEADE), da Secretaria de Estado 

de Planejamento de São Paulo, igualmente inspirado em Taucher (Malta et al., 2007a), Ortiz 

propôs uma tipologia para classificação dos óbitos infantis, segundo critérios de evitabilidade 

(1980). Apesar de sua ampla utilização em estudos da mortalidade infantil realizados no país, 

alguns autores apontam problemas na sua utilização (Leal & Szwarcwald, 1996; Lansky et al., 

2002; Malta et al., 2007a). A classificação de Ortiz et al.  agrupa os óbitos infantis em oito 

grupos de causas listadas no quadro abaixo:  

Quadro 2 – Classificação de Ortiz et al. / Fundação SEADE (quadro resumido)  

Grupo 1  Reduzíveis por imunoprevenção  

Grupo 2  Reduzíveis por adequado controle na gravidez  

Grupo 3  Reduzíveis por adequada atenção ao parto  

Grupo 4  Reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces  

Grupo 5  Reduzíveis através de parcerias com outros setores  

Grupo 6  Não evitáveis  

Grupo 7  Mal definidas   

Grupo 8   Não classificadas/ outras   

 

  Ao final da década de 90, Simonato et al. (1998) propuseram uma classificação das 

mortes evitáveis considerando o nível de complexidade das ações com potencial de prevenir 

sua ocorrência. Teríamos assim, na proposta dos autores, óbitos evitáveis por:  

a. Prevenção primária, que envolve ações de promoção da saúde e de prevenção 

específicas (imunização, aconselhamento genético, controle de vetores e outras). A 

prevenção primária se dá no período pré-patogênico.  

b. Prevenção secundária, que envolve a detecção precoce e a intervenção imediata 

do sistema de saúde, interrompendo a evolução dos processos patológicos. Inclui 

programas de rastreamento de doenças crônicas.                                                    
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 c. Prevenção terciária, que envolve ações de prevenção da ocorrência ou para a 

redução de incapacidades.  

Esta classificação prioriza a identificação do nível da hierarquia do sistema de saúde 

em que se dá a falha na linha de cuidados que devem ser disponibilizados a cada indivíduo 

com o objetivo de prevenir ou interromper o processo de adoecimento, favorecendo o 

planejamento e a priorização de intervenções corretivas.  

Mais recentemente, Malta et al. (2007b) propuseram uma nova classificação, 

relacionando a evitabilidade do óbito com a existência no Sistema Único de Saúde de 

tecnologia capaz de prevenir sua ocorrência (Anexo 3).    

A classificação de Malta et al. é resultado de discussões travadas por um grupo de 

pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que “sob a coordenação da Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, ... debateram o tema e sistematizaram 

conceitos e metodologias com o propósito de construir uma lista brasileira de mortes 

evitáveis, segundo grupos etários” (Malta et al., 2007). As doenças, de acordo com a CID-10, 

foram enquadradas em três categorias, sendo a primeira dividida em quatro subcategorias de 

evitabilidade (Quadro 3).  

 Quadro 3 - Lista de mortes evitáveis por intervenções do SUS. Malta et al. (quadro resumido)  

1. Causas evitáveis  

    1.1. Reduzíveis por ações de imunoprevenção   

    1.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao recém-

nascido   

    1.3 Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento   

    1.4 Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde   

2. Causas mal-definidas   

3. Demais causas (não claramente evitáveis)   

 

Esta classificação foi recentemente atualizada (Anexo 4), após revisão feita por 

especialistas, que propuseram alterações focadas principalmente no enquadramento dos óbitos 

de menores de 5 anos (Malta et al., 2010a).  
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Uma das preocupações principais dos autores que vêm discutindo a evitabilidade dos 

óbitos é definir variações desta evitabilidade para as diversas faixas etárias, assim como 

condicionantes que alteram esta expectativa quando se compara indivíduos saudáveis com 

portadores de doenças crônicas, capazes de interferir na evolução de doenças habitualmente 

benignas para o restante da população.  

Outro desafio é a identificação de limites aceitáveis para a disponibilização de 

tecnologias avançadas capazes de evitar o óbito, tecnologias essas de utilização corriqueira 

em países em que os investimentos em saúde são mais generosos. Neste sentido uma Lista de 

óbitos evitáveis por ações e serviços disponíveis no SUS tem na sua origem um tanto de 

pragmatismo que pode ser questionado.  

Por fim, uma dificuldade a mais é definir o tamanho da responsabilidade do setor 

saúde com a melhoria dos indicadores relacionados com o óbito infantil, na medida em que já 

existe o consenso de que esta melhoria depende de ações intersetoriais capazes de melhorar as 

condições de vida da população como um todo e das crianças em particular, que não são, no 

sentido estrito, ações de saúde.   

No universo dos óbitos infantis, especial atenção tem sido dada à identificação da 

ocorrência dos óbitos classificados como evitáveis, na medida em que seriam eventos- 

sentinela que falam a respeito da qualidade da assistência em saúde. Com a perspectiva de 

reduzi-los, a análise dos óbitos infantis constitui-se numa etapa fundamental do diagnóstico 

destas fragilidades.  

  

1.3. A investigação dos óbitos infantis no país  

No Brasil, datam de meados da década de 90 os esforços inicias para a 

institucionalização da vigilância dos óbitos materno-infantis. A estratégia utilizada naquela 

ocasião foi incentivar a criação de Comitês de Investigação nas três esferas de governo, 

federal, estadual e municipal, “para a compreensão das circunstâncias de ocorrência dos 

óbitos, identificação de fatores de risco e definição das políticas de saúde (em particular, as) 

dirigidas à redução da mortalidade materna e infantil (Ministério da Saúde, 2009)”.  

Em 2004, o Ministério da Saúde lança o PACTO NACIONAL PELA REDUÇÃO DA 

MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, com o objetivo de ampliar a mobilização 

iniciada  nos  anos 90, procurando  aumentar o  comprometimento dos gestores e profissionais 
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de saúde do país com a organização de um sistema de acompanhamento dos óbitos 

(Ministério da Saúde, 2004).  

Apesar dos resultados alcançados com a adoção desta estratégia, em 2007, pesquisa 

realizada em âmbito nacional, nos municípios com população de 80.000 habitantes ou mais, 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e naqueles com a mesma população e taxas de 

mortalidade infantil superior a 15 por 1000 nascidos vivos, nas regiões Sudeste e Sul do País 

mostrava que, dos 248 municípios visitados (72% da amostra elegível para o estudo), apenas 

cerca de 50% possuíam comitês atuantes. Essa proporção era maior nas regiões Sudeste 

(74,5%) e Sul (50%), onde as equipes conseguiam pesquisar um maior número de óbitos. O 

comitê era oficial em cerca de 80% desses municípios e, em sua maioria, funcionava 

integrado ao comitê de investigação de morte materna (78%) (Ministério da Saúde, 2009).   

Em janeiro de 2010, o Ministério da saúde determinava através de portaria a 

obrigatoriedade da vigilância do óbito infantil e fetal nos serviços de saúde (públicos e 

privados) que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) (Ministério da Saúde, 2010).   

Apesar da gradativa institucionalização nos últimos anos da investigação dos óbitos 

infantis, aprimorada com a identificação de sua condição ou não de óbito evitável, e dessas 

informações estarem disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) para os 

diversos municípios do país, os estudos realizados para avaliar a confiabilidade das 

informações armazenadas no banco de dados do Sistema mostram que ainda há muito que ser 

aperfeiçoado para que se possa dispor de informações de qualidade (Carvalho e Silver, 1995; 

Pedrosa et al. 2007; Silva et al., 2012).  

  

1.4. Os sistemas de informação e as estatísticas vitais  

  O Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) armazenam dados sobre estatísticas vitais em todo o território 

nacional. Ambos são alimentados com os dados registrados em documentos específicos que 

são a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV) (Mello-Jorge et al., 

2007). A adoção pelo Brasil de um modelo único padronizado de declaração de óbito, tanto 

para o registro dos óbitos em geral como para os óbitos fetais data de meados da década de 

70. Naquele momento percebia-se que esta uniformização era imprescindível para a apuração 

de informações de interesse para o setor saúde. Concebido e montado à semelhança do SIM, o  
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SINASC foi implantado no início da década de 90. Objetivava-se com ele obter um perfil dos 

nascidos vivos segundo variáveis consideradas importantes do ponto de vista epidemiológico. 

(Mello-Jorge et al., 1993).   

Como fonte de informações para o estudo dos óbitos de uma determinada região o 

SIM tem suas fragilidades. A mais importante seria a subnotificação, que é uma das 

consequências da iniquidade do acesso aos serviços de saúde no país. Em diversos estados do 

Brasil, as taxas de mortalidade infantil são calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) através de métodos indiretos, baseados em dados de censos, pesquisas 

nacionais por amostragem de domicílios e estudos especiais. No país, apenas Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e 

Distrito Federal disponibilizam dados confiáveis de óbitos infantis (Frias et al., 2005).   

Entretanto, a subnotificação não é a única dificuldade a ser enfrentada quando se 

pretende utilizar o SIM para estudos do óbito infantil. Raramente o médico, que é o 

profissional responsável pelo preenchimento dos campos da declaração de óbito referentes às 

causas básicas e contribuintes, vê a declaração como uma importante fonte de informação 

para gestores e formuladores de políticas públicas em saúde. Ao analisar os sistemas de 

informação que constituem a fonte dos dados para os estudos da mortalidade perinatal, 

Almeida et al. (2006) verificaram que mesmo nos estados em que o SIM apresenta boa 

cobertura, alguns campos da DO que contém informações relevantes para estes estudos, 

tinham elevado percentual de não preenchimento. Os autores observaram ausência do registro 

do peso ao nascer em 22,6% das declarações, de idade gestacional em 17,8%, do tipo de 

gravidez em 19,1% e da idade e escolaridade da mãe em 27,9% e 38,5% respectivamente.   

A determinação da causa básica do óbito é outra dificuldade a ser enfrentada. Como 

afirmam Carvalho et al. (1990), existe um certo grau de subjetividade inerente à definição das 

causas contribuintes e das ditas básicas, já que fica a critério de cada médico definir as causas 

mais relevantes no processo mórbido que devem constar nas declarações. Essa subjetividade 

acaba por interferir na qualidade do preenchimento da DO, diminuindo seu grau de 

confiabilidade.    

Para finalizar cabe ainda registrar a dificuldade que os médicos têm de compreender o 

significado da expressão “causa básica do óbito”, que segundo o Ministério da Saúde seria 

“… a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram 

diretamente à morte, ou as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão 

fatal” (Ministério da Saúde;  2009).  A condição que  está no  final  desta cadeia é chamada de  
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causa terminal ou direta. Não raramente os médicos tendem a buscar precisão na 

determinação da causa terminal do óbito, e não da causa básica.   

Como o SIM, o SINASC também tem problemas de cobertura importante, já que não 

raramente vemos no país registros de nascimentos sendo feito quando a criança já tem alguns 

anos de vida. Acredita-se que em alguns estados da região norte e nordeste o sub-registro 

esteja hoje acima de 20% do total de nascimentos estimados para o local, num determinado 

período. Apesar desta fragilidade ainda significativa para o estudo da mortalidade infantil, de 

acordo com o IBGE esses percentuais vem se reduzindo ao longo dos anos. Em 1995 

estimava-se que estivesse em torno dos 30 %. Em 2006 admitia-se que este percentual havia 

caído para algo em torno dos 12,7 % (UNICEF, 2008).  

SIM e SINASC vem sendo aperfeiçoados desde a sua criação. Estudos sobre a sua 

confiabilidade vêm sendo desenvolvidos desde então, com o objetivo de validar sua utilização 

no diagnóstico da situação de saúde da população (Mendonça et al.,1994; Carvalho & Silver, 

1995,  Theme-Filha et al., 2004; Pedrosa et al., 2007;  Romero & Cunha, 2007). Estratégias 

visando o aumento da cobertura e a qualificação do SINASC e do SIM vêm sendo 

implementadas (Mello-Jorge et al., 2007), já que os dados disponibilizados pelos dois 

sistemas são fundamentais para a formulação de políticas públicas na área da saúde  materno-

infantil.  

Recentemente foi incorporada aos campos disponíveis no SIM-TABNET, o que  

esclarece a condição de evitabilidade no óbito registrado, com base nos critérios propostos ou 

pela F SEADE ou nos desenvolvido por Malta e colaboradores (2007b). Ainda não existem 

avaliações para validação dos dados disponibilizados.  

  

1.5.  A revisão bibliográfica na construção do conhecimento   

Pertence ao senso comum a ideia de que todo conhecimento está em constante 

mutação, ampliando e aprofundando suas informações sobre o objeto de seu interesse. Rubem 

Matos (2011) nos lembra que, para Popper, o que caracterizaria a ciência é “a tentativa 

sistemática feita pelos cientistas de refutar as ideias defendidas por eles. Esse esforço 

sistemático de crítica feito entre cientistas (portanto, entre sujeitos), resultaria num processo 

singular e dinâmico de produção do conhecimento”. Para aquele autor, “a objetividade tão 

sonhada pela ciência seria produzida nesse diálogo crítico entre sujeitos. Em seus próprios 

termos, a objetividade seria (então) intersubjetiva”.  
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  A revisão da literatura se constitui no primeiro passo a dar quando se pretende 

aprofundar os conhecimentos sobre determinado tema. Porque, conforme afirma Alves 

(1992): “A produção do conhecimento não é um procedimento isolado. É uma construção 

coletiva da comunidade científica, um processo continuado de busca, no qual cada nova 

investigação se insere, complementando ou contestando contribuições anteriormente dadas ao 

estudo do tema.” Segundo Noronha e Ferreira (2000): “Revisar significa olhar novamente, 

retomar os discursos de outros pesquisadores, mas não no sentido de visualizar somente, mas 

de criticar”.   

Noronha e Ferreira (2000) definem os trabalhos de revisão como “estudos que 

analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de um recorte de 

tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado da arte sobre um tópico 

específico, evidenciando novas ideias, métodos e subtemas que têm recebido maior ou menor 

ênfase na literatura selecionada”. Para Alves (1992), a revisão bibliográfica “... tem por 

objetivo iluminar o caminho a ser trilhado pelo pesquisador, desde a definição do problema 

até a interpretação dos resultados”.   

Segundo Figueiredo (1990), “os artigos chamados de revisão da literatura começaram 

a ser produzidos na última parte do século XIX, particularmente na Alemanha, em dois 

formatos: 

1- Revisão anual, descritiva e ampla das contribuições da literatura em determinada 

área de estudos;               

2- Revisão seletiva, crítica e analítica, focalizando um problema científico particular e 

sua solução”.   

Para Figueiredo (1990), a revisão de literatura, possui dois papéis interligados:  

1 - Constitui-se em parte integrante do desenvolvimento da ciência: função histórica.  

2 - Fornece aos profissionais de qualquer área, informação sobre o desenvolvimento 

corrente da ciência e sua literatura: função de atualização.   

A Revisão Sistemática constitui-se em uma metodologia particular de revisão da 

literatura. Ao contrário da revisão não sistematizada, que se caracteriza por ser abrangente 

(vários enfoques) e algumas vezes superficial, por realizar uma busca bibliográfica e seleção 

de artigos segundo critérios do autor, por uma extração de dados com objetivos não 

necessariamente explicitados, por uma sumarização heterogênea e por uma análise não 

quantitativa dos resultados observados, a revisão sistemática, ao contrário, se caracteriza por 

ser focada na avaliação de  uma  hipótese,  por   realizar   uma   busca   bibliográfica  segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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critérios pré-definidos, por realizar uma seleção de artigos segundo critérios de 

inclusão/exclusão e de qualidade, pela extração dos dados de forma padronizada, pela 

sumarização destes dados em forma de tabelas e gráficos e por realizar uma análise dos 

resultados encontrados (Cooper & Hedges, 1994).  

Cook et al. (1995)  definem  Revisão Sistemática como uma “Revisão de estudos 

através de uma estratégia que limita o viés na reunião sistemática, com avaliação crítica e 

síntese de todos os estudos relevantes sobre um tópico específico”.  

Moher et al. (2009), ao elaborarem o roteiro PRISMA, definem revisão sistemática 

como “a review of a clearly formulated question that uses systematic and explicit methods to 

identify, select,  and critically appraise  relevant research,  and to collect and analyze data   

from the studies that are included in the review”.  

  

2. JUSTIFICATIVA   

Apesar dos avanços ocorridos nas últimas décadas, permanece o desafio de  

alcançarmos no Brasil taxas de mortalidade infantil comparáveis às observadas nos países  

ditos desenvolvidos. Para tanto, faz-se necessário aumentar os investimentos em programas    

de saúde que resultem no aumento da cobertura e da qualidade da assistência oferecida à 

gestante durante o período pré-natal e por ocasião do parto, assim como na melhoria dos 

cuidados com a criança em seu primeiro ano de vida. Neste sentido, o monitoramento de 

indicadores capazes de aferir a efetividade dos serviços oferecidos à população deve ser 

entendido como obrigatório tanto por formuladores de políticas públicas quanto por gestores 

em saúde.  

A mensuração da frequência da ocorrência do óbito infantil evitável, seguida da 

identificação do momento em que o cuidado com a gestante ou com a criança em seu primeiro 

ano de vida não esteve de acordo com as boas práticas de prevenção do adoecimento, ou de 

tratamento dos agravos de saúde que acometem a mulher na gestação ou a criança neste início 

de vida, permite um diagnóstico mais acurado das fragilidades do sistema de saúde e com isso 

uma intervenção melhor direcionada para a solução destas não conformidades.   

Apesar do aparente consenso existente neste sentido, a prática de medir a qualidade   

dos serviços de saúde ainda não está suficientemente difundida. A escassez de informações 

atualizadas  na literatura  sobre sua  efetividade  confirma  essa impressão. Principalmente 

quando se  trata de  dados  regionalizados  que em tese deveriam  estar à  disposição do gestor        
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local para que este pudesse planejar suas intervenções com maior grau de racionalidade e, 

portanto, maior chance de sucesso.  

Conhecer as práticas de avaliação da mortalidade infantil no país, em especial a 

frequência da mensuração da ocorrência do óbito infantil evitável, enquanto evento sentinela, 

é um dos passos no sentido de aprimorar o processo de avaliação de ações e serviços de 

saúde, na medida em que nos possibilita dar visibilidade às dificuldades que deverão ser 

enfrentadas para que se possa oferecer à população serviços com qualidade.  

  

3. OBJETIVOS  

Geral: 

 Descrever o Estado da Arte da análise dos óbitos infantis evitáveis no Brasil.  

Específicos: 

 Identificar os artigos nacionais que estudaram os óbitos infantis evitáveis, como 

desfecho primário ou secundário;  

 Analisar a utilização das classificações de evitabilidade dos óbitos infantis no 

Brasil;  

 Descrever as categorias e grupo de causas mais frequentes de óbito infantil evitável 

no país;  

 Discutir a qualidade da informação utilizada nestes estudos.  

4. MÉTODOS  

Foi realizada uma revisão sistemática das bases bibliográficas: LILACS, via 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e MEDLINE, via PubMed. Além desta consulta, foram 

selecionados artigos que apareceram nas referências bibliográficas dos textos analisados, 

relacionados com a pesquisa em andamento, que foram englobados em “Artigos oriundos de 

outras fontes”.  

Os descritores utilizados foram: “(Wigglesworth or SEADE or avoidable or 

preventable) and (infant or perinatal or neonatal) and death and Brazil”, na busca do 

MEDLINE e “mortalidade and (neonatal or perinatal or infantil) and (wigglesworth or seade 

or evitabilidade or evitável or evitáveis or prevenível) and Brasil”, na busca do LILACS. Uma 

busca  adicional  no  LILACS,  substituindo  Brasil  pelo nome dos estados  foi realizada  para 
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aumentar a captação de artigos nacionais. Vale ressaltar que o termo evitabilidade e/ou morte 

evitável ainda não está registrado nos descritores da BVS.  

Não houve limitação de período nem quanto ao idioma de publicação. Também não 

foram feitas restrições quanto ao desenho do estudo, se descritivos ou analíticos. Optamos por 

incluir os diversos estudos selecionados, realçando na descrição dos resultados apresentados 

em cada um deles, eventuais vieses que possam ter interferido nas medições realizadas.  

Foram selecionados os títulos que sugeriam que o artigo se propunha a discutir óbitos 

evitáveis. Os títulos repetidos nas duas bases de dados foram, naturalmente, descartados. A 

leitura do resumo destes artigos direcionou um segundo processo de exclusão.  Neste 

momento foram excluídos os artigos que não se propunham a discutir os óbitos evitáveis 

infantis, ou que se limitavam a discutir a ocorrência destes óbitos por causas específicas. Por 

último foi excluído um artigo com importantes inconsistências internas quanto aos dados 

apresentados.  

Optamos por incluir os artigos que estudaram o óbito perinatal mesmo quando os 

dados apresentados não se referiam especificamente à parcela da população que nos 

interessava em nossa pesquisa, os óbitos neonatais precoces, porque estes estudos analisaram 

a frequência da ocorrência de doenças potencialmente letais que afetam indistintamente fetos 

e neonatos precoces.  

Foram incluídos apenas os artigos originais, sendo descartadas as teses e dissertações e 

os artigos de revisão. A figura 1 apresenta o fluxograma da identificação e seleção dos artigos. 

Os quadros 4 a 8 contêm os artigos selecionados, com autores, periódico e ano de publicação.  

A busca, leitura e extração dos dados foi realizada pelo orientando e pela orientadora 

dessa pesquisa, de forma independente. Os artigos selecionados foram agrupados para a 

análise dos resultados, de acordo com o instrumento utilizado para a classificação do óbito, 

como evitável ou não.   

Na condução da revisão, utilizamos o roteiro PRISMA, proposto para Revisão 

Sistemática ou Meta-análise (Moher et al., 2009). 
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Figura 1 - Fluxograma da identificação e seleção dos artigos 
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 7 títulos 
identificados 

       4 títulos 
identificados 
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Motivos da exclusão:      
Títulos discrepantes: 24   
Revisões: 2                
Monografias e teses: 11 

 

 56 resumos 
selecionados 
para leitura 

    

   Excluídos: 14 resumos                        
Motivos de exclusão:          
Não houve menção no 
resumo a estudo de óbitos 
evitáveis 

 

    

 42 artigos 
selecionados 

para leitura na 
íntegra 

    

    

  Excluídos: 14 artigos                                           
Motivos de exclusão:                                                
Não aplicação de classificação de evitabilidade.                                                
Estudo de grupos de causas específicas.                          
Inconsistência dos dados apresentados 

 

      

  Incluído um artigo 
sobre 
confiabilidade 

   

      

 26 artigos 
selecionados 
para síntese 
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5. RESULTADOS  

            5.1. Descrição dos artigos  

  Foram selecionados para análise 26 estudos, publicados entre os anos de 1987 e 2012, 

referentes a investigações efetuadas no período entre 1979 e 2009. Os artigos selecionados 

discutem a ocorrência do óbito infantil evitável em 12 estados da Federação, 01 no Distrito 

Federal e 01 no país como um todo (Quadros 4 a 8).  

A frequência dos estudos, considerando-se o território avaliado e o ano de sua 

publicação, é mostrada nas Figuras 2, 3 e 4. Três periódicos são responsáveis pela divulgação 

de mais de 65 % (17/26) dos artigos selecionados: Cadernos de Saúde Pública, do Rio de 

Janeiro, Revista de Saúde Pública de São Paulo e Revista Brasileira de Saúde Materno-

infantil, de Pernambuco.   

Dos estudos selecionados, nove discutiram o óbito infantil em geral, aprofundando 

uma ou outra análise dos indicadores referentes a faixas etárias específicas. Oito discutem o 

óbito neonatal e nove o perinatal. Um dos artigos que abordam a questão da mortalidade 

neonatal aprofunda especificamente a discussão do problema do óbito neonatal precoce, já 

que além de ser um estudo da confiabilidade da Declaração de Óbito como fonte de 

informação para a detecção da ocorrência do óbito evitável, pretendeu comparar os resultados 

obtidos com o uso de duas classificações de evitabilidade distintas, a proposta pela Fundação 

SEADE e a de Wigglesworth et al., esta de utilização na análise dos óbitos perinatais.  

  

Quadro 4 – Artigos selecionados, Brasil.  

 

Autores  Local do Estudo 
Período        

estudado 
Ano da      

Publicação 
Periódico 

1. Malta  et al.   Brasil 1997 a 2006  2010 Cad Saúde Pública 

  

Quadro 5 – Artigos selecionados, Região Centro-Oeste.  

 

Autores  Local do Estudo 
Período        

estudado 
Ano da      

Publicação 
Periódico 

1. Monteiro & 

Schmitz   
Distrito Federal  1990 a 2000  2004 

Rev Bras Saúde 

Matern Infant 

2. Gastaud et al. 
Municípios do estado 

do Mato Grosso do Sul  2000 a 2002  2008 Cad Saúde Pública  
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Quadro 6 – Artigos selecionados, Região Sul.  

Autores  Local do Estudo 
Período        

estudado 
Ano da      

Publicação 
Periódico 

1. Barros et al. Pelotas - RS  1982 1987 Rev Saúde Pública  

2. Menezes et al.  Pelotas - RS  1993 1996 Cad Saúde Pública 

3. Carvalho & 

Soares 

Maringá, Paiçandu e 

Sarandi – PR 
1994 2002 Ciênc Cuid Saúde 

4. Ferrari et al.  Londrina - PR  
1994/1999/      

2002 
2006 Cad Saúde Pública 

5. Matijasevich et 

al. 
Pelotas - RS  2004 2008 Cad Saúde Pública 

6. Jobim & Aerts  Porto Alegre - RS  2000 a 2003 2008 Cad Saúde Pública 

7. Gorgot  et al.  Pelotas - RS  2004 2011 Rev Saúde Pública 

8. Silva et al.  Pelotas - RS  2005 a 2008  2012 
Epidemiol Serv 

Saúde 

   

Quadro 7 – Artigos selecionados, Região Sudeste.  

 

Autores  Local do Estudo 
Período        

estudado 
Ano da      

Publicação 
Periódico 

1. Carvalho & 
Silver 

Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro - RJ 

Maio 1986 a 
Abril 1987 

1995 Rev Saúde Pública 

2. Leal & 
Szwarcwald 

Estado do Rio de 
Janeiro 

1979 a 1993  1996 Cad Saúde Pública 

3. Gomes & Santo 
Presidente Prudente - 

SP 
1990 a 1992  1997 Rev Saúde Pública 

4. Lansky  et al. Belo Horizonte - MG 1999 2002 Cad Saúde Pública 

5. Fonseca & 
Coutinho 

Uma área programática 
da cidade do Rio de 

Janeiro - RJ 
1999 a 2003  2008 

Rev Bras Saúde 
Matern Infant 

6. Lima et al.  Serra - ES  2001 a 2005  2008 Rev enferm UERJ 

7. Martins et al. Belo Horizonte - MG 2003 a 2007 2009 remE – Rev Min Enf 
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Quadro 8 – Artigos selecionados, Região Nordeste.  

Autores  Local do Estudo 
Período        

estudado 

Ano da      

Publicação 
Periódico 

1. Leite et al. 
Fortaleza – CE 1995 1997  J pediatr (Rio J)  

2. Coutinho et al.  Recife - PE  
Março a Agosto de 

1994  
1999 

Revista Pediátrica de 

Pernambuco  

3. Ribeiro & Silva  São Luis – MA  1979 a 1996  2000 Cad Saúde Pública  

4. Vidal et al. 
Hospital de 

Referência – PE  
2000 2003 

Rev Bras Saúde 

Matern Infant  

5. Sarinho et al.  
Dois Distritos 

Sanitários do Recife 

– PE 

Distrito Sanitário 

(DS) III: 2003 e 

2004 e no DS IV 

em 2004  

2006 
An Fac Med Univ 

Fed Pernamb  

6. Pedrosa et al.  
Maceió – AL  2001 a 2002  2007 Cad Saúde Pública  

7. Rocha et al.  
Recife – PE  1999 a 2009  2011 Rev enferm UERJ  

8. Barreto  et al. 
Piripiri – PI 2008 2011 Cogitare Enferm  

  

Figura 2 - Distribuição dos Estudos por região do país analisada.  
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Figura 3 - Distribuição dos Estudos por território avaliado.  

  

  

Figura 4 - Distribuição por ano de publicação do Estudo 

 

 

Obs: Em 1987 houve a publicação do primeiro artigo analisado neste estudo. 
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5.1.1. Os artigos sobre os óbitos perinatais  

  Os artigos selecionados analisam os óbitos perinatais ocorridos nos municípios de 

Belo Horizonte, em Minas Gerais (dois artigos), Fortaleza no Ceará, Piripiri no Piauí, Pelotas 

no Rio Grande do Sul (três artigos), Maringá, Sarandi e Paiçandu, no estado do Paraná (um 

estudo comparativo dos indicadores observados nos três municípios vizinhos) e no Rio de 

Janeiro. Este último avalia os óbitos ocorridos em uma maternidade pública do município  

que, à época da realização da pesquisa, era responsável por cerca de 50 % dos partos de 

gestantes moradoras em um território com quase 700000 mil habitantes. Os resultados 

apresentados nestes artigos dizem respeito a um período que vai de 1982 a 2008.   

A tabela a seguir mostra o número e os percentuais de óbitos perinatais e coeficientes 

de mortalidade verificados em cada um dos municípios, nos anos pesquisados.  

  

Tabela 1 – Número, percentuais de óbitos e coeficientes de mortalidade por faixa etária 

do período perinatal.     

Território  
Período 

do 
estudo  

Óbitos Fetais  Óbitos Neonatais Precoces Óbitos Perinatais  

N  
% dos 
óbitos 

perinatais  
CM N  

% dos 
óbitos 

perinatais  
CM N  

CM 
Perinatal  

          
PELOTAS 1982 122 49,0 16,5 127 51,0 17,5 249 33,7 

PELOTAS  1993 55 47,0 10,4 62 53,0 11,8 117 22,1 

PELOTAS  2004 41 51,9 9,6 38 48,1  8,9 79 18,5 

MARINGÁ      
PAIÇANDU        
SARANDI  

1994 
21            
4               
8 

29,6         
30,8         
27,6 

4,4              
8,6          
6,4 

50              
9              

21 

70,4         
69,2         
72,4 

10,5             
20,0       
17,1  

71              
13              
29 

14,9             
28,0             
23,1 

FORTALEZA  1995 730 54,6 17,9 607 45,4  15,2 1337 32,8 

BELO 
HORIZONTE 

1999 461 55,8 11,2 365 44,2  9,0 826 20,2 

BELO 
HORIZONTE  

2003 a 
2007  

1694 62,5 x 1016 37,5 x 2710 
18,3 (2003)      
14,3 (2007) 

Bairros (3) do 
município do RJ  

1999 a 
2003  

377 73,6 19,0 1016  26,4 7 512 25,9 

PIRIPIRI  2008 11 52,4 11,8 1016 47,6  10,8 21 22,4 
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Verifica-se na tabela que o percentual correspondente aos óbitos neonatais precoces, 

no conjunto de óbitos perinatais, varia amplamente. Ele é mais elevado nos três municípios do 

estado do Paraná e se mantém próximo de 50 % dos óbitos perinatais ocorridos nos 

municípios de Pelotas e Piripiri. O percentual é sensivelmente mais baixo (26,4 %) entre os 

óbitos perinatais ocorridos na Maternidade Leila Diniz, no município do Rio de Janeiro. Os 

dados comparativos, disponíveis para Belo Horizonte, mostram uma redução do coeficiente 

de mortalidade perinatal na ordem de 22 %, em quatro anos. Note-se que se compararmos os 

indicadores apresentados por Martins et al. referentes ao ano de 2003 com os relatados 

anteriormente por Lansky et al, correspondentes ao ano de 1999, essa queda também ocorreu 

entre 1999 e 2003, mas em percentuais menores (9,4 %). Em Pelotas ele também caiu de 

forma consistente. Em 22 anos houve uma redução do CM da ordem de 42 %.   

  

5.1.2. Os artigos sobre os óbitos neonatais  

  Os estudos dos óbitos neonatais analisaram os indicadores de mortalidade referentes 

ao período que vai de 1979 a 2005 e os territórios pesquisados foram São Luís no Maranhão, 

o Estado do Rio de Janeiro como um todo e dividido em três áreas, Capital, Cinturão 

Metropolitano e Interior, o município do Rio de Janeiro, Recife em Pernambuco (dois 

artigos), Serra no Espírito Santo, Londrina no Paraná, comparando os números de três anos 

não consecutivos e Maceió, em Alagoas. Um dos artigos que estuda o óbito neonatal em 

Recife analisa os dados referentes aos óbitos ocorridos em maternidades da cidade.   

Os indicadores de mortalidade neonatal apresentados nos estudos estão consolidados 

em Tabela que se encontra no Apêndice.   

Observa-se que quando comparamos os percentuais de óbitos por faixa etária, 

neonatais precoces e neonatais tardios, há intenso predomínio dos primeiros. Em Maceió eles 

representaram quase 95 % dos óbitos neonatais totais. No outro extremo está o município de 

São Luís, local em que em 1984 o percentual de óbitos neonatais precoces ficou em pouco 

mais do que a metade (56,7 %) dos óbitos neonatais totais. Verifica-se também que, nos dois 

estudos que apresentaram dados de série histórica, a participação dos óbitos neonatais 

precoces no total de óbitos neonatais vem aumentando ao longo dos anos. Em São Luís, ela 

passou de 61,4 % em 1979 para 82,2 em 1996. De forma menos marcante, no Estado do Rio 

de Janeiro, ela sai de 70,6 % também em 1979 e passa para 81,3 em 1993.  
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Note-se ainda que em São Luís o coeficiente de mortalidade neonatal foi aumentando 

ao longo do período analisado, o contrário do verificado no estado do Rio de Janeiro, que 

mostrou melhoras mesmo que discretas de seus indicadores de mortalidade neonatal no 

período. Esta piora observada em São Luís se dá nitidamente como resultado da piora dos 

coeficientes de mortalidade neonatais precoces.   

Os estudos que mostraram dados sobre a ocorrência de óbitos nas primeiras 24 h de 

vida do neonato, e os compararam com os ocorridos entre o primeiro e o sexto dia de vida são 

contraditórios. Há os que apontaram o equilíbrio das duas frequências, há os que mostraram 

maior peso para os óbitos nas primeiras 24h (ver óbitos neonatais precoces em Presidente 

Prudente) e há os que relataram predomínio importante dos óbitos quando o neonato já tinha 

de um a seis dias de vida (ver Pelotas – 2005 a 2008).   

Não há informações suficientes para a mensuração dos indicadores de mortalidade 

neonatal na região metropolitana do Rio de Janeiro. O estudo que analisa os dados de uma 

amostra dos óbitos investigados pelo Comitê de Prevenção de Óbitos BH-Vida de Belo 

Horizonte, no período de 2003 a 2007 também não relata dados gerais sobre o óbito neonatal. 

 5.1.3. Os artigos sobre os óbitos infantis  

  Os estudos de óbitos infantis se referem a dados sobre os óbitos ocorridos em nove 

territórios distintos: um conjunto de municípios do estado do Mato Grosso do Sul, os óbitos 

infantis ocorridos nos municípios de Presidente Prudente em São Paulo, Pelotas (dois artigos) 

e Porto Alegre no Rio Grande do Sul, em Recife (dois artigos), no Distrito Federal e no 

Brasil. Este último analisa uma série histórica dos óbitos infantis que considera o período 

entre 1997 e 2006. Um dos artigos que aborda os óbitos infantis em Recife analisa dados 

hospitalares de uma unidade de referência, não tendo característica populacional, e o outro se 

refere aos eventos ocorridos em dois dos seis distritos sanitários da cidade. Os estudos 

analisam os dados de mortalidade infantil de um período que vai do ano de 1990 até 2008. Os 

resultados relatados encontram-se consolidados em Tabela disponível no Apêndice.   

Observa-se em primeiro lugar a importância dos óbitos neonatais precoces no universo 

dos óbitos neonatais, em concordância com os dados apresentados no item anterior. No IV 

Distrito Sanitário de Recife, em 2004, a totalidade dos óbitos neonatais foi de óbitos neonatais 

precoces.   

Entre os óbitos infantis totais predominam os óbitos neonatais sobre os pós-neonatais. 

Em Pelotas, no ano de 1998 os óbitos neonatais representaram 71,9 % dos óbitos infantis e no  

33 



terceiro Distrito Sanitário de Recife, em 2004, 90,5 %. A exceção se verifica no estudo de 

Vidal et al. sobre  os óbitos ocorridos em um Hospital Pediátrico do Recife, que apresentou 

um percentual de óbitos infantis pós-neonatais da ordem de 53,4 %.   

Os menores coeficientes de mortalidade infantil (CMI) foram os relatados em Pelotas 

no ano de 2007, que ficou em 12,7 e no Distrito Federal, em 2000, (14,3). Durante a década 

de 90, no Distrito Federal, houve uma queda acentuada do CMI, da ordem de quase 50 %. No 

município de Pelotas o CMI vinha caindo até 2007, na série que compreendia os anos entre 

2005 e 2008, mas voltou a subir em 2008.    

Os números apresentados para o Hospital Pediátrico são discrepantes dos demais 

provavelmente porque se trata de um hospital de referência terciário na especialidade, o que 

significa necessariamente priorizar a internação de casos de maior gravidade, uma clientela de 

maior risco para o óbito em geral.   

De um modo geral o CMI vem caindo no país ao longo dos anos, conforme o relatado 

anteriormente.   

5.2. Os óbitos infantis evitáveis de acordo com as classificações utilizadas, e suas 

causas  

  Os óbitos perinatais, neonatais e infantis foram analisados e classificados quanto a sua 

evitabilidade nos estudos selecionados utilizando quatro metodologias: a classificação 

proposta por Wigglesworth e colaboradores, e modificada por Keeling, a proposta por 

Taucher et al.  no final da década de 70, a da Fundação SEADE da Secretaria de Estado de 

Planejamento de São Paulo e, por fim, de acordo com a “Lista de Causas de Morte Evitáveis 

por Intervenções no Âmbito do Sistema Único de Saúde do Brasil”, proposta por Malta et al.,  

em 2007.  A frequência da utilização de cada uma das metodologias se encontra consolidada 

no Gráfico 1.   

Quase a totalidade dos autores que estudaram os óbitos perinatais optaram por usar em 

sua análise a Classificação de Wigglesworth et al., adaptada (8/9). O nono artigo classifica os 

óbitos perinatais quanto a sua evitabilidade segundo os critérios propostos pela Fundação 

SEADE.   

A classificação de Taucher et al. foi utilizada em apenas um artigo, publicado em 

1997, que analisou os óbitos infantis ocorridos no município de Presidente Prudente, no 

estado de São Paulo.  
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Gráfico 1 - Distribuição das frequências da utilização das classificações de evitabilidade.  

 

            

A classificação de Ortiz et al., da Fundação SEADE,  foi utilizada em pouco mais de 

50 % dos estudos:  uma vez para a análise de óbitos perinatais,  8 na análise dos óbitos 

neonatais e 4  para a análise dos óbitos infantis.   

O estudo sobre os óbitos neonatais ocorridos no estado do Rio de Janeiro, a partir de 

uma série histórica de quinze anos, utilizou a classificação da Fundação SEADE como ponto 

de partida, mas fez modificações tão significativas na proposta inicial que talvez deva ser 

considerada uma nova classificação. Por este motivo os resultados encontrados pelas autoras 

do estudo serão apresentados à parte.  

  

5.2.1. Os óbitos perinatais evitáveis   

5.2.1.1. Os óbitos perinatais com evitabilidade apontada segundo modelo  

proposto por Wigglesworth et al., e suas causas   

           A identificação da evitabilidade do óbito com base na proposta formulada por 

Wigglesworth et al. tem aspectos controversos que discutiremos posteriormente.  A partir dos 

dados apresentados nos estudos que analisaram o óbito perinatal, consolidamos os resultados 

dos percentuais de evitabilidade observados, considerando dois pontos de corte para o peso ao 

nascer, a saber, 1500 e 2500g.  
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Tabela 2 - Percentuais de evitabilidade dos óbitos perinatais avaliados segundo modelo 

proposto por Wigglesworth et al.  

 Pelotas Fortaleza BH I RJ (AP4) BH II Piripiri 

Peso ao 

nascer 
1982 1995 1999 1999 a 2003 2003 a 2007 2008 

≥ 1500 g 57,03 43,97 43,95 43,75 25,09 47,62 

≥ 2500 g 29,32 20,97 23,12 21,29 12,55 33,33 

 

Observa-se que, com exceção de Pelotas em 1982 e Belo Horizonte de 2003 a 2007, 

nos demais locais avaliados os percentuais de evitabilidade dos óbitos perinatais se 

assemelharam, quando se considera como ponto de corte o peso de 1500 g. Quando se analisa 

os resultados considerando como ponto de corte o peso de 2500 g, as diferenças se acentuam. 

Para esta faixa de peso, os percentuais de óbitos evitáveis ocorridos em Piripiri, no Piauí, em 

2008 foram mais do que 50 % maiores dos que os relatados para Fortaleza, também no 

nordeste do país, quase quinze anos antes.   

Os números de Belo Horizonte entre os anos de 2003 e 2007 destoam dos demais para 

as duas faixas de peso, sendo sensivelmente melhores.   

Os dois estudos que analisaram os óbitos perinatais em Pelotas, nas coortes de 1996 e 

de 2003 não se referiram a percentuais de óbitos evitáveis, nem disponibilizaram informações 

que permitissem o cálculo destes percentuais.   

No que se refere à contribuição de cada um dos grupos de causa de óbito propostos por 

Wigglesworth et al. temos os resultados consolidados na tabela 3.   

Observa-se que, em todos os estudos, os óbitos anteparto tem frequência relevante. 

Quando não é o grupo mais representativo, ocupa a segunda posição. Em dois estudos, os 

óbitos por Asfixia são os mais frequentes, em Pelotas em 1993 e em Belo Horizonte em 1999. 

Os óbitos classificados como devido a prematuridade ocupam o segundo posto em quatro 

estudos, cerca de 45 % do total. Verifica-se, entretanto, que há uma ampla variação destes 

percentuais. Mesmo em Pelotas, comparando, por exemplo, os resultados apresentados para 

os anos de 1993 e 2004, o percentual  de óbitos  por prematuridade  quase dobra  em dez anos. 
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Em compensação, os óbitos por asfixia caem de 37, 6 para 8 % dos óbitos totais. Em Belo 

Horizonte os números se invertem. Entre 1999 e o período de 2003 a 2007 houve uma queda 

do percentual de óbitos por prematuridade da ordem de 74 %. O peso dos óbitos por causas 

específicas variou de zero % em Piripiri, em 2008, até quase 13 %, entre 1999 e 2003, na 

AP4, no município do Rio de Janeiro.  

 

Tabela 3 - Percentuais de participação dos grupos de causas de óbito, segundo proposta 

de Wigglesworth et al., no óbito perinatal.    

 

 

AP4 - RJ 

1999 a 

2003 

Fortaleza 

1995 

BH    

1999 

BH    

2003 a 

2007 

Pelotas 

1982 

Pelotas 

1993 

Pelotas 

2004 

Piripiri 

2008 

Anteparto 55,9 48,8 30,1 53,9 35,7 24,8 40,0 38,1 

Malformação 7,4 5,5 8,4 2,7 10,0 11,1 11,0 14,3 

Prematuridade 14,8 35,0 22,6 5,9 30,5 17,9 33,0 19,0 

Asfixia 9,0 9,0 34,9 27,7 13,3 37,6 8,0 28,6 

Específicas 12,9 1,7 4,0 7,7 10,4 8,5 8,0 0,0 

Ignorado 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

5.2.1.2. Os óbitos perinatais com evitabilidade apontada segundo modelo  

proposto por Ortiz et al., e suas causas  

 Carvalho e Soares analisaram a evitabilidade dos óbitos perinatais ocorridos em três 

municípios vizinhos no estado do Paraná, segundo o modelo proposto pela Fundação SEADE, 

comparando os valores medidos para cada um deles. No que diz respeito à evitabilidade/ 

redutibilidade dos óbitos, os percentuais observados foram de 81,6 / 86,1 e 92,4 nos 

municípios de Maringá, Sarandi e Paiçandu respectivamente. Vale ressaltar que os dois 

últimos são descritos pelos autores como cidades-dormitório para trabalhadores do município 

de Maringá.   

Em Maringá e em Paiçandu as causas mais frequentes de óbito foram as enquadradas 

no grupo das “Reduzíveis por adequada atenção ao parto” e em Sarandi as “Reduzíveis por 

ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces”. As posições se invertem quando 

observamos qual o grupo  de causas que ocupa  os egundo posto na  lista :  as “Reduzíveis por  
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ações de prevenção e diagnóstico e tratamento precoces” ocupam este lugar nos municípios de 

Maringá e Paiçandu e as “Reduzíveis por adequada atenção ao parto” em Sarandi.   

A realçar, a ausência de óbitos “Reduzíveis por adequado controle da gravidez” no 

município de Sarandi no período avaliado, em um total de 1237 nascimentos. Não houve 

relato de óbito por doenças evitáveis por imunoprevenção em nenhum dos três municípios 

(ver tabela abaixo).  

 

Tabela 4 - Percentuais de óbitos distribuídos por grupos de causas na classificação de 

evitabilidade da Fundação SEADE, em três municípios do estado do Paraná.  

Grupos de causas  
Maringá Paiçandu Sarandi 

 1994  

 Óbitos perinatais  

Reduzíveis por imunoprevenção 0,00 0,00 0,00 

Reduzíveis por adequado controle na gravidez  7,00 0,00 17,20 

Reduzíveis por adequada atenção ao parto 28,20 46,20 24,10 

Reduzíveis por ações de prevenção, diagn. e trat. 
precoces  

23,90 23,10 34,50 

Reduzíveis através de parcerias com outros 
setores  0,00 0,00 0,00 

Causas parcialmente reduzíveis / por adequado 
controle da gravidez  

22,50 7,70 6,90 

Outras evitáveis / reduzíveis  0,00 15,40 3,40 

Total: evitáveis / reduzíveis 81,60 92,40 86,10 

Não evitáveis 4,20 7,70 6,90 

Mal definidas 14,10 0,00 6,90 

  

         5.2.2. Os óbitos neonatais evitáveis e suas causas   

A evitabilidade dos óbitos neonatais foi discutida em oito artigos. Todos utilizaram a 

classificação da Fundação SEADE para a análise dos resultados observados. Os óbitos 

neonatais ocorridos em Maceió foram classificados de duas formas, pela classificação da 

Fundação SEADE e pela classificação proposta por Wigglesworth et al. Os dados 

consolidados de quatro desses estudos estão disponíveis em Tabela accessível no Apêndice. 

Os dados do município de São Luís foram disponibilizados pelos autores no formato de 

gráfico, sem informar os valores percentuais para os grupos de causas. Os resultados obtidos 

por Leal e Szwarcwald, ao estudar os óbitos neonatais ocorridos no estado do Rio de Janeiro 

(Leal e Szwarcwald, 1996) foram apresentados com base na  adaptação que as autoras fizeram 
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da classificação proposta pela Fundação SEADE. Optamos por discuti-los e apresentá-los a 

parte. Por fim os dados dos estudos realizados na cidade do Recife, por Coutinho et al.(1999) 

e Rocha et al.(2011) não foram incluídos na Tabela devido à escassez de informações.   

Os percentuais dos óbitos neonatais evitáveis foram semelhantes nos quatro estudos, 

variando de 79,8 %, valor observado no município de Londrina, no ano de 1994 até 72,6 %, 

verificado também em Londrina, em 2002. O estudo que avaliou os óbitos neonatais em 

Maceió, quando utilizou a classificação da Fundação SEADE, optou por medir a evitabilidade 

em dois grupos distintos de neonatos, o primeiro composto de neonatos com peso ao nascer 

menor do que 2500 g e o segundo de neonatos com peso ao nascer igual ou maior do que 

2500 g. No primeiro grupo o percentual de óbitos evitáveis foi maior dos que o observado no 

segundo grupo.   

As contribuições de cada grupo de causas foram diferentes nos quatro municípios e 

também em Maceió, considerando as duas faixas de peso.   

Em Maceió, no grupo de óbitos de neonatos com peso ao nascer menor do que 2500 g, 

as causas mais frequentes foram as enquadradas como “Reduzíveis por adequado controle da 

gravidez”, com um percentual de 46,5 % do total de óbitos. No grupo de crianças com peso ao 

nascer igual ou maior do que 2500 g este percentual cai para 16,7 %, passando para a terceira 

posição quanto à responsabilidade pelos óbitos neonatais evitáveis. Esta realidade se inverte 

quanto analisamos os óbitos por causas “Reduzíveis por prevenção e diagnóstico e tratamento 

precoces”. Os óbitos enquadrados neste grupo, entre os neonatos de menor peso ao nascer, 

representaram cerca de 7 % do total de óbitos, e no grupo de crianças com peso ao nascer 

igual ou superior a 2500 g eles representaram 28,2 % do total de óbitos. Utilizando a 

classificação proposta por Wigglesworth et al, e assumindo como ponto de corte para a 

evitabilidade o peso ao nascer de 2500 g, os óbitos neonatais evitáveis ocorridos em Maceió 

no período representariam 71,8 % do total de óbitos de neonatos com mais do que 2500 g, um 

valor semelhante ao verificado ao se utilizar a classificação da Fundação SEADE, que foi de 

69,23%. Cabe realçar que, ao excluir da análise os óbitos de neonatos com menos de 2500 g 

de peso ao nascer, os autores deixaram de lado exatamente as crianças que, devido ao baixo 

peso, de acordo com a classificação de Wigglesworth et al., teriam mais chances de serem 

vítimas de óbitos considerados não evitáveis.   

Em Londrina a alteração mais relevante observada no período foi o aumento da 

participação dos óbitos não evitáveis no total de  óbitos, e  a redução  drástica dos  percentuais  
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dos óbitos “Reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces”, que caiu 

de 22,6 % para 6,8 % em oito anos.   

No município de Serra, no Espírito Santo, as causas mais frequentes de óbito neonatal 

foram as classificadas como “Reduzíveis por adequada atenção ao parto”, com um percentual 

de 34,1 %, seguidas pelas “Reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 

precoces”, com 26 %.   

Na região metropolitana do Rio de Janeiro chamou atenção a mortalidade proporcional 

por causas mal-definidas, responsáveis pela ocorrência de 16,4 % dos óbitos.   

Os relatos sobre o óbito neonatal em São Luís, considerando uma série histórica com 

dezoito anos de acompanhamento, apontaram a queda do índice relativo aos óbitos 

“Reduzíveis por adequado controle da gravidez” e às “Outras causas reduzíveis”. Em sentido 

contrário, aumentou a mortalidade proporcional pelas causas “Reduzíveis por diagnóstico e 

tratamento precoce”, pelas “Parcialmente reduzíveis por adequado controle da gravidez” e 

pelas “Causas desconhecidas”, dentre as quais se incluem as mal definidas. As demais causas 

permaneceram constantes.   

As modificações efetuadas por Leal e Szwarcwatz na classificação proposta pela 

Fundação SEADE impedem a comparação dos resultados apresentados pelas autoras com os 

demais. Em última análise, Leal e Szwarcwatz propuseram que fossem destacadas no grupo 

de causas da classificação da Fundação SEADE algumas cuja ocorrência entendiam ser 

adequado medir em separado, devido a sua alta frequência nesta faixa etária, preservando a 

sua condição de evitabilidade trazida da tabela da Fundação SEADE. Nesta nova proposta, os 

grupos de causa ora abrigariam vários diagnósticos que se correlacionam, ora seria composto 

por um ou mais diagnósticos que se pretendeu realçar. Os novos agrupamentos propostos 

foram: 1. Doenças reduzíveis por adequado controle da gravidez e por adequada atenção ao 

parto (exceto 768) 2.  Hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer 3. Doenças reduzíveis por 

diagnóstico e tratamento precoces (exceto 770.8) 4.  Outros problemas respiratórios após o 

nascimento 5.  Anomalias congênitas 6. Diarreias, deficiências nutricionais e pneumonias 7.  

Imaturidade extrema 8. Crescimento fetal retardado e má nutrição fetal e outros recém-

nascidos prematuros 9. Síndrome de angústia respiratória 10. Sintomas, sinais e afecções 

maldefinidas. Ao final obtém-se o coeficiente de mortalidade verificado para cada 

grupamento, que englobariam todos, as causa evitáveis, e só essas.    

Leal e Szwarcwald apontam na série estudada variações importantes dos coeficientes 

de mortalidade das causas básicas classificadas como  “Outros problemas respiratórios após o 
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nascimento”, entre os óbitos de crianças na faixa de um a seis dias, que vai de 6,0, CM 

observado em 1979 para 14,7, CM observado em 1993.  Com uma tendência no sentido 

inverso, os CM dos óbitos por “Imaturidade extrema” e o dos óbitos devidos a “Crescimento 

fetal retardado e outros RN pré-termo”, em crianças com menos do que 24 h de vida, caem no 

período de 10,8 e 15,1 para 6,0 e 5,2 respectivamente. Os óbitos por “Diarreias, deficiências 

nutricionais e pneumonia” em neonatos tardios apresentaram a mesma tendência de queda, 

passando de 28,6 de CM em 1979 para 4,1 em 1993 (ver Tabela no Apêndice).   

Coutinho et al. (1999) relataram os percentuais de óbitos evitáveis ocorridos em 

Maternidades da cidade do Recife, que ficaram em 85,1 % entre os meses de março e agosto 

de 1994 e Rocha et al. (2011) os ocorridos entre os anos de 1999 e 2009 no mesmo município, 

que teriam atingido o percentual de 78,4 %  no período.   

        5.2.3. Os óbitos infantis evitáveis e suas causas   

Nove dos textos selecionados discutiram o óbito infantil evitável como um todo. 

Quatro utilizaram a “Lista” de Malta et al. para classificá-los, três a da Fundação SEADE e 

um a de Taucher et al. O nono artigo, apesar de usar Ortiz na classificação dos óbitos 

evitáveis, é um estudo de caso e controle, que avalia a associação de variáveis independentes 

com a ocorrência do desfecho óbito evitável. Neste estudo os autores observaram que as 

variáveis sexo, idade materna, número de filhos nascidos vivos, tipo de gravidez, local de 

nascimento e Apgar no 5º minuto não se associaram aos óbitos evitáveis. No entanto, a 

escolaridade materna menor ou igual a 3 anos; mãe sem companheiro ou com história de 

filhos nascidos mortos; a presença de malformação congênita;o  parto cesário; a idade 

gestacional entre 22 e 36 semanas; o peso inferior a 2.500g e ter menos de seis dias de vida 

apresentaram associação significativa com os óbitos evitáveis. O estudo não relaciona nem a 

lista de diagnósticos feitos nem os grupos de causa básica que englobariam os óbitos 

selecionados.    

As Tabelas 9 e 10, disponíveis no Apêndice, mostram os consolidados dos resultados 

encontrados na análise dos óbitos infantis, de acordo com a classificação utilizada.    
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 5.2.3.1. Os óbitos infantis evitáveis, conforme Malta e colaboradores, e suas 

causas   

  A análise dos óbitos infantis segundo a “Lista” de Malta mostra que os percentuais de 

óbitos evitáveis nos territórios avaliados, Pelotas em um período de cinco anos, e 16 

municípios do estado do Mato Grosso do Sul, durante dois anos, oscilaram entre 65 e 80 % do 

total de óbitos. Quando comparamos estes números com os referidos por Malta et al. para o 

Brasil, vemos que são ligeiramente superiores.   

Em Pelotas as maiores contribuições são as das causas básicas agrupadas em óbitos 

“Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação” em todos os anos. No Mato Grosso 

do Sul, assim como no restante do país, em todos os anos observados, as causas mais 

frequentes foram as agrupadas como óbitos “Evitáveis por adequada atenção ao recém-

nascido”. Apesar disso, percebe-se um aumento gradativo ao longo dos anos, em todo o 

Brasil, da importância dos óbitos relacionados com a baixa qualidade da atenção oferecida a 

gestante durante sua gravidez.   

Em Pelotas os óbitos relacionados com a adequação das ações de diagnóstico e 

tratamento vem aumento lentamente sua importância, ao contrário do que ocorre no resto no 

país. No Mato Grosso do Sul este grupo de doenças ocorre como causa de óbito em 

percentuais discretamente inferiores aos apresentados pelos óbitos evitáveis por ações de 

promoção da saúde.  

  

5.2.3.2. Os óbitos infantis evitáveis, conforme Ortiz e colaboradores, e suas causas   

Quatro artigos, ao estudar a evitabilidade dos óbitos infantis, fizeram uso da 

Classificação da Fundação SEADE para agrupá-los. Entretanto, o trabalho de Jobim e Aerts, 

que estudou os óbitos evitáveis nesta parcela da população, ocorridos no município de Porto 

Alegre, não se propôs a discriminar a contribuição de cada grupo que compõe a classificação 

da F SEADE, para o total de óbitos ocorridos na cidade no período avaliado. Assim, sobre 

Porto Alegre podemos dizer apenas que de 2000 a 2003, 76,6 % dos óbitos ocorridos foram 

declarados evitáveis e 23,4 % não evitáveis.   

Observando-se os resultados apresentados nos outros três artigos, verifica-se que em 

dois deles os percentuais relatados para os óbitos evitáveis se situam na mesma faixa dos 

percentuais que foram descritos pelos autores que classificaram os óbitos infantis utilizando a 

“Lista” de Malta et al: entre 65 e 80 % dos óbitos totais. Divergindo dos demais, os relatos  
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 dos óbitos ocorridos no Recife, em dois Distritos Sanitários, aponta um predomínio discreto 

dos óbitos não evitáveis no período analisado (± 60 % x 40 %), os anos de 2003 e 2004. É 

importante realçar que os percentuais relatados em outro estudo por Vidal et al. (2003) para o 

ano anterior (2002), no mesmo município, (67,2 dos óbitos identificados como evitáveis), 

dizem respeito aos óbitos totais ocorridos em um hospital de Pediatria que é referência 

terciária no estado, o que certamente interferiu na composição da amostra avaliada e, 

consequentemente, nos resultados observados. No Distrito Federal, comparando-se os 

resultados relatados para os anos de 1990 e 2000, houve redução do percentual de óbitos 

evitáveis. Nos Distritos Sanitários do Recife não foram detectadas diferenças significativas 

entre os percentuais de óbitos evitáveis entre as crianças moradoras de áreas com ou sem 

cobertura de PSF / PACS.   

No Distrito Federal, as causas mais frequentes foram as enquadradas no grupo de 

óbitos evitáveis por “Diagnóstico e tratamentos precoces” tanto em 1990 quanto no ano 2000. 

Entre os óbitos hospitalares ocorridos na cidade do Recife, o grupo que mais contribuiu foi o 

denominado “Outras causas”, seguido do grupo composto por óbitos evitáveis por 

“Diagnóstico e tratamentos precoces”.   

A principal diferença verificada nos percentuais de contribuição de cada grupo de 

causas para o conjunto de óbitos infantis ocorridos nos dois Distritos Sanitários da cidade do 

Recife, entre crianças moradoras de áreas com ou sem PACS / PSF, foi que no primeiro grupo 

as causas mais frequentes de óbitos foram as consideradas evitáveis por “Adequado controle 

da gravidez” e no segundo as evitáveis por “Ações de prevenção, diagnóstico e tratamento 

precoce”. Houve um óbito por doença imunoprevinível de uma criança moradora de área sem 

cobertura de PSF/PACS no período analisado.   

5.2.3.3. Os óbitos infantis evitáveis, conforme Taucher e colaboradores, e suas 

causas   

Os óbitos infantis ocorridos no município de Presidente Prudente, no estado de São 

Paulo, foram classificados por Gomes e Santo (1997) segundo os critérios propostos por 

Taucher et al.. Os valores apresentados para os óbitos infantis evitáveis no município 

mostraram percentuais ligeiramente acima do teto de 80 % relatado pelos autores que 

utilizaram as classificações de Malta et al. e da Fundação SEADE.  As causas mais frequentes 

de  óbitos evitáveis foram as enquadradas no grupo das evitáveis por “Diagnóstico e 

tratamentos precoces”, responsáveis  por 23,28 %  dos óbitos totais,  seguidas  de  perto  pelas 
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evitáveis por “Adequada atenção ao parto”, responsáveis por 22,22 % dos óbitos infantis 

ocorridos no período.   

Os quadros abaixo apresentam os três principais grupos de causa básica de óbito 

infantil evitável nos territórios avaliados, segundo a classificação utilizada.  

  

Quadro 9 - Ranking de grupos de causas de óbitos infantis segundo Malta et al.  

 

Quadro 10 - Ranking de grupos de causas de óbitos infantis segundo Taucher et al. e 

Ortiz et al.  

 

* Classificação utilizada: Taucher et al.                                                                                                                 44  

Grupos de causas 

Malta et al. 

Brasil MS Pelotas I Pelotas II 

1997 2000 2003 2006 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

Reduzíveis por diagnóstico e tratamentos 

precoces 
2 2 3 - 3 2 2 2 2 2 

Reduzíveis por adequada atenção ao parto - - - 3 - - - 3 2 3 

Reduzíveis por adequado controle da 

gravidez 
- - 2 2 - 1 1 1 1 1 

Reduzíveis por adequada atenção ao 

recém-nascido 
1 1 1 1 1 3 3 - - - 

Reduzíveis por ações de promoção à saúde 

vinculadas a ações de atenção 
3 3 - - 2 - - - - - 

Grupos de causas 

Taucher e Ortiz . 

DF             

1990      2000 

Recife 

2002 

Recife DS 2003/2004             

Com SF/PACS      Sem PSF/PACS 

Pres Prudente* 

1990/1992 

Reduzíveis por prevenção e diagnóstico e 
tratamentos precoces  

1 1 2   1 

Outras evitáveis / reduzíveis 2 2 1 - - - 

Reduzíveis por adequada atenção ao parto 3 3 - 3 3 2 

Causas parcialmente reduzíveis / por adequado 
controle da gravidez 

- - 3 - - 3 

Reduzíveis por adequado controle da gravidez - - - 1 1 - 

Imunoprevenção - - - - 3 - 



  5.3. As fontes de informação utilizadas nas pesquisas desenvolvidas e a 

possibilidade de vieses  

  Em 73,1 % dos estudos selecionados os autores buscaram outras fontes de informação, 

além dos dados disponíveis nos bancos de estatísticas vitais oficiais, o SIM e o SINASC, 

referentes ao território avaliado. A frequência da utilização das fontes utilizadas está 

consolidada na Tabela 5.   

Verifica-se que nas pesquisas que estudaram os óbitos perinatais, a frequência da 

utilização de outros registros hospitalares como fonte de informação, que não os prontuários 

de mães e recém-natos, foi sensivelmente maior do que nas demais. A busca de informações 

em prontuários foi relevante para a realização dos trabalhos em 50 % ou mais dos casos. As 

visitas domiciliares foram mais frequentes nos estudos sobre os óbitos infantis evitáveis e as 

consultas ao SINASC e às DNs para a obtenção de dados predominou nos estudos sobre o 

óbito perinatal (88,9 % dos artigos).   

Tabela 5 – Distribuição dos percentuais de utilização das fontes de informações 

disponíveis por faixa etária da população avaliada.  

Fontes de informação Óbitos 
perinatais 

Óbitos 
neonatais 

Óbitos 
infantis 

% Total 

SIM 44,4% 62,5% 77,8% 61,5 

SINASC  55,6% 25,0% 44,4% 42,3 

Estatísticas do Registro Civil do IBGE  0,0% 25,0% 0,0% 7,7 

DO 33,3% 37,5% 33,3% 34,6 

DN  22,2% 12,5% 11,1% 15,4 

Prontuários  66,7% 50,0% 55,6% 57,7 

Outros registros hospitalares  33,3% 12,5% 1 1,1% 19,2 

Instrumentos pré-existentes para coleta e armazenamento de 
dados  

33,3% 12,5% 33,3% 26,9 

Informações obtidas através de entrevistas com os 
profissionais de saúde que assistiram a criança que veio a 
falecer  

33,3% 50,0% 33,3% 38,5 

Informações obtidas através de entrevistas com os familiares 
da criança que veio a falecer  

33,3% 25,0% 22,2% 26,9 

Informações obtidas em visitas domiciliares  11,1% 12,5% 44,4% 23,1 

 

  Houve utilização de instrumentos padronizados para a coleta e armazenamento dos 

dados em cerca de  25 % das pesquisas,  sendo esta prática   também mais frequente  entre  os  
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 pesquisadores interessados na investigação dos óbitos perinatais (Quadro 11). Por outro lado, 

este grupo em nenhum momento se utilizou de entrevistas com os familiares para a coleta de 

informações, diferente dos pesquisadores envolvidos com a investigação dos óbitos entre 

neonatos e dos óbitos infantis. Em um dos artigos, DOs e SIM  foram consultados para efeito 

de verificação da concordância dos dados.  

Quadro 11 – Estudos que fizeram uso de instrumentos padronizados para coleta e 

armazenagem das informações colhidas.  

Utilização de instrumentos 
padronizados na coleta e 
armazenamento de informações 

RJ - Região 

metropolitana 

Recife - 

Maternidades 

Pelotas 

2004 

Pelotas 

III 

Pelotas 

IV 

Pelotas 

V 
P Prudente 

Nas consultas aos prontuários x      x 

Na entrevista com a equipe de 
saúde que atendeu a criança 

      x 

Na entrevista com familiares da 
criança 

 x x x x x x 

Nas visitas domiciliares        x x x x  

 

Em dois estudos os autores entenderam serem necessários ajustes dos números de 

nascidos vivos no período avaliado (Leal e Szwarcwald, 1996 e Ribeiro e Silva, 2000). Na 

pesquisa de Malta et al.(2010) extrapolou-se a distribuição da frequência das causas básicas 

de óbitos infantis do grupo em que a informação estava disponível para aquele em que ela era 

desconhecida.   

Do total de artigos, 42,3 % (11/26) incluíram em seus objetivos a revisão da causa 

básica do óbito registrada na DO, com implicâncias variadas nos resultados que se pretendia 

medir. Entretanto somente em quatro deles os resultados foram obtidos e relatados de forma 

sistematizada.    

Carvalho e Silver (1995), estudando os óbitos neonatais ocorridos na região 

metropolitana do município do Rio de Janeiro, ao fazer a revisão das causas básicas de óbito 

registradas na DO, a partir das informações disponíveis em prontuários e das obtidas com os 

familiares da criança que veio a falecer, concluíram pela necessidade de alteração em um 

número significativo de registros. Os maiores acréscimos foram os dos diagnósticos de 

“Afecções e complicações maternas relacionadas ou não à gravidez, que afetam o feto ou o 

recém-nascido” (CID 760.0 a 761.9) que de cinco passaram a 69, um acréscimo de 1280 % e 

de  “Complicações  da  placenta  ou  outras  complicações   do trabalho   de parto ou parto que  
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 afetam o feto ou o recém-nascido” (CID 762.0 a 763.9), que de 11 passaram a 80, um 

acréscimo de 627 %. As reduções mais significativas foram as dos diagnósticos de “Trauma 

de parto” (CID 767.0 a 767.9), uma redução de 83 %, e de “Hipóxia intrauterina e asfixia ao 

nascer” (CID 768.0 a 768.9), com uma redução de 76 %. A realçar o fato de que o diagnóstico 

de óbito devido à sífilis congênita dobrou de frequência após a investigação. Quanto à 

evitabilidade do óbito verifica-se um aumento importante da frequência dos óbitos evitáveis 

por adequado controle da gravidez, com um acréscimo de 540 % sobre os números iniciais. O 

decréscimo mais significativo foi o dos óbitos enquadrados como pelas demais causas, que 

são óbitos considerados não evitáveis. Neste caso a redução foi da ordem de 44 %. No total as 

alterações propostas teriam aumentado a frequência da ocorrência dos óbitos evitáveis em 58 

%. A concordância simples entre as causas de morte para o conjunto de óbitos analisados foi 

baixa: 33 % para 4 dígitos da CID e 38% para 3.    

Pedrosa et al. (2007), também investigando os óbitos neonatais ocorridos no município 

de Maceió, identificaram a necessidade de alterar a causa básica do óbito registrada na DO, a 

partir de informações colhidas em prontuário,em um grande número de casos. As alterações 

mais frequentes foram as dos diagnósticos de “Corioamnionite” (P02.7), com um aumento de 

1400 %, ao passar de 1 para 15 casos diagnosticados, “Doença hipertensiva específica da 

gestação” (P00.0), que passou de 2 para 17 casos diagnosticados, um acréscimo de 750 % e de 

“Infecção do trato urinário” (P00.8), com um aumento de 700 %. Sem a possibilidade de 

cálculos de aumento percentual porque o número inicial era zero, foi identificada a ocorrência 

de 19 óbitos cuja causa básica teria sido a “Gemelaridade” (P01.5). Com as mudanças 

propostas teríamos um aumento da frequência dos óbitos evitáveis por adequada atenção à 

mulher na gestação da ordem de 323 % e dos evitáveis por “Demais causas evitáveis” pela 

classificação da F SEADE de 75 %. Os decréscimos foram observados no grupo de causas 

consideradas Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido, da ordem de 81 %.   

Sarinho et al. (2006) relatam um aumento de 500,0 % da frequência do diagnóstico de 

infecção urinária materna e de 83,3 % do diagnóstico de corioamnionite como causas básicas 

do óbito, após a análise de prontuários. As reduções ficariam por conta dos diagnósticos de 

Septicemia (- 83,3 %) e de Prematuridade extrema (- 42,9 %).   

Silva et al. (2012), estudando os óbitos infantis ocorridos no município de Pelotas 

entre os anos de 2005 e 2008, ao rever os registros das DOs utilizando uma metodologia que 

denomina  Auditoria, concluem pela necessidade de reclassificação dos óbitos em um número 

significativos de casos. Os maiores acréscimos foram os dos óbitos “Reduzíveis por adequada 
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atenção à mulher na gestação”, que passaram de 26 para 105, um aumento na ordem de 300,0 

% e dos “Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido” que diminuíram de 101 para 

19, uma redução de 81,2 %.    

Somente em 4 artigos houve menção a práticas institucionalizadas de investigação do 

óbito infantil nos territórios avaliados.   

6. DISCUSSÃO  

A prática de investigar a ocorrência de óbitos evitáveis no Brasil é relativamente 

recente. Há exatos vinte e cinco anos, Barros e colaboradores publicavam na Revista de Saúde 

Pública de São Paulo os resultados de uma pesquisa realizada no município de Pelotas, com o 

objetivo de estudar os óbitos perinatais ocorridos no decorrer do ano de 1982, naquela cidade. 

Neste trabalho, pioneiro na investigação da evitabilidade dos óbitos infantis, os autores 

propunham a utilização da metodologia desenvolvida por Wigglesworth et al. para a 

classificação dos óbitos perinatais em grupos de causas, o que permitiria, segundo os autores, 

agilizar a detecção das falhas  dos serviços de saúde que estariam na origem deste desfecho 

indesejado.   

Muito se progrediu ao longo dos anos, até a implantação da rotina de qualificação do 

óbito infantil como evitável ou não, por orientação do Ministério da Saúde (Ministério da 

Saúde, 2009 e 2011). Este intervalo de tempo fala um pouco dos obstáculos que precisam ser 

transpostos, pelo menos na área da saúde, para que uma discussão acadêmica chegue a 

resultar em avanços nas práticas gerenciais de ações e serviços neste campo das políticas 

públicas.   

Uma dificuldade conceitual  

 Rotinas de vigilância de óbito são de difícil implementação porque dependem do 

envolvimento dos profissionais de saúde com o processo de avaliação de suas práticas.  

Entretanto possibilitam a detecção de não conformidades de ações e serviços, favorecendo o 

seu aprimoramento e, com isso, o alcance de níveis satisfatórios de efetividade.   

A identificação da ocorrência de um óbito evitável faz parte desta tarefa que é vigiar a 

qualidade do cuidado em saúde oferecido à clientela. O óbito evitável é um evento sentinela, o 

que significa dizer que sua ocorrência é resultado de falhas no processo de prevenção, 

diagnóstico e tratamento das doenças.   

A questão parece simples, mas, na verdade, não é.  
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As dificuldades a serem enfrentadas são, a princípio, de ordem conceitual. A definição 

de “óbito evitável” proposta por Rutstein et al. tem algo de redundante, já que afirma que 

óbito evitável é aquele que pode ser evitado ... por ações e serviços de saúde de qualidade 

(Rutstein et al., 1976).    

A leitura dos artigos que foram selecionados nesta revisão sistemática nos fez acreditar 

que é forçoso que não nos esqueçamos do que afirmou o pesquisador, ao desenvolver o 

conceito de óbito evitável: os óbitos podem ser ou evitáveis, quando falamos dos indivíduos, 

ou reduzíveis, quando falamos das populações. Neste sentido, o termo utilizado para a 

classificação dos óbitos, revela a amplitude do olhar do pesquisador para o problema que está 

sendo investigado. Os óbitos ditos evitáveis tem importância enquanto evento sentinela, uma 

ocorrência que, por isolada que seja, indica falha grave na linha de cuidados em saúde. 

Quando se fala em óbitos reduzíveis está implícita certa benevolência com a ocorrência de um 

desfecho não desejado, que se pretende, de forma menos ambiciosa, que aconteça com menos 

frequência, em decorrência do aprimoramento das ações e serviços de saúde oferecidos à 

população.   

Uma segunda dificuldade com o conceito está na compreensão do significado de 

“ações e serviços de saúde”. A amplitude da definição proposta pela OMS, que fala de saúde 

como a tradução de um sentimento de bem estar bio-psico-social e não simplesmente o 

resultado da ausência de doença, favorece uma compreensão equivocada do significado da 

expressão (Segre & Ferraz, 1997). Afinal de contas, todas as intervenções do poder público 

que visam a melhoria das condições de vida da população tem influência, maior ou menor, na 

saúde dos indivíduos. É imprescindível lembrar que, mesmo entendendo que para que as 

pessoas tenham saúde são necessários os esforços de profissionais das mais variadas áreas do 

conhecimento, somente uma parte delas deve ser compreendida como ações em saúde, strictu 

sensu. Neste sentido, para orientar inclusive a aplicação do dinheiro público, o Ministério da 

Saúde definiu recentemente, através de Decreto (Ministério da Saúde, 2011), quais seriam as 

ações e serviços de saúde de responsabilidade do SUS, que devem ser implementadas com 

verbas oriundas de repasses do governo federal para estados e municípios, além das habituais 

contrapartidas, estipuladas caso a caso.  

49 

 

 

 



Sobre as metodologias empregadas na classificação dos óbitos no que diz respeito a sua 

evitabilidade  

  Várias foram as metodologias empregadas nos estudos selecionados para a 

identificação dos óbitos quanto a sua condição de evitáveis ou não, e para agrupá-los, 

considerando o momento em que ocorreu a falha da assistência que está na sua origem. Na 

prática, cada uma delas tem fragilidades que interferem na qualidade do diagnóstico que se 

pretende fazer.   

Como foi dito anteriormente, quase a totalidade dos estudos que analisaram a 

ocorrência do óbito perinatal utilizaram a metodologia proposta por Wiggelsworth e 

colaboradores para agrupá-los e classificá-los (8/9). A primeira etapa da metodologia a 

cumprir parece menos problemática: classificar o óbito de acordo com a condição 

fisiopatológica primordial: a imaturidade, a asfixia por ocasião do parto, a presença de 

malformações congênitas que inviabilizaram a sobrevida do feto ou do recém-nato e a 

presença de causas ditas específicas. O quinto grupo que compõe a classificação é o que 

engloba os óbitos ocorridos antes do início do trabalho de parto. Esta metodologia tem como 

principal vantagem prescindir de métodos diagnósticos sofisticados para sua implementação, 

fornecendo subsídios para que gestores e profissionais de saúde possam avaliar a qualidade da 

assistência oferecida. Apesar da simplicidade desta etapa, quando se pretende medir, no 

universo dos óbitos relacionados, qual o percentual dos que poderiam ser classificados como 

evitáveis, as dificuldades começam.    

A metodologia propõe que a frequência dos óbitos seja medida por faixas de peso ao 

nascer, com intervalos de 500 g. Podemos supor que a ideia é destacar eventuais déficits de 

crescimento fetais ou dificuldades para a sobrevivência de neonatos relacionadas com o muito 

baixo peso. Entretanto, este grau de discriminação do peso ao nascer, a princípio, não tem 

utilização na classificação final da evitabilidade do óbito.    

Parece implícito que o peso ao nascer tem relevância para a identificação da 

evitabilidade do óbito. Mas abaixo de que peso os óbitos poderiam ser considerados 

inevitáveis? Para todas as categorias da classificação podemos usar o mesmo ponto de corte? 

E os avanços tecnológicos que cada vez mais viabilizam a sobrevivência de recém-natos que 

nascem com pesos reduzidos? Alguns autores se manifestaram a respeito e explicitaram os 

critérios que utilizaram para medir os percentuais de óbitos evitáveis encontrados (Leite et al., 

1997 e Lansky et al., 2002).  Alguns relataram  percentuais  de  evitabilidade   para  óbitos em 
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duas faixas de peso ao nascer: acima de 1500 e acima de 2500 g, sugerindo, entretanto que há  

um tanto de subjetividade nesta escolha (Lansky et al., 2002 e Barreto et al., 2011). Por fim há 

os que não se manifestaram em relação ao problema (Menezes et al., 1996 e Matijasevich et 

al., 2008), talvez porque entendam que todos estes óbitos precisam ser investigados para a 

avaliação da qualidade da assistência oferecida, o que é, em última análise, o objetivo da 

metodologia. Talvez devêssemos considerar os óbitos de crianças acima de determinado peso 

eventos-sentinela e por isso óbitos evitáveis, e os que ocorrem em criança com menos peso, 

mas ainda viáveis, óbitos reduzíveis.   

Entretanto, apesar da relevância da determinação do ponto de corte do peso ao nascer 

para a identificação da frequência do óbito perinatal evitável, os números analisados 

mostraram que, aparentemente, a utilização de um ponto de corte em tese mais benevolente, 

acima de 2500 g, favorece a identificação de diferenças nos indicadores que eram menos 

nítidas quando o cálculo foi feito utilizando como ponto de corte o peso de 1500 g. Do ponto 

de vista do refinamento de um diagnóstico de não conformidades da assistência parece 

adequado fazer esses cálculos utilizando os dois parâmetros.   

Outra dificuldade a ser enfrentada que, conforme veremos em seguida, não é exclusiva 

do método proposto por Wigglesworth e colaboradores, se relaciona com o tratamento que 

deve ser dado aos óbitos que tem na sua origem as malformações e outras anomalias 

congênitas. Desde procedimentos simples como o aconselhamento genético, até os mais 

complexos como as cirurgias intrauterinas de alguma forma podem modificar a frequência da 

ocorrência destes óbitos. A simples exclusão dos óbitos por malformações do universo de 

óbitos evitáveis hoje soa inadequada.    

A totalidade dos artigos que analisaram especificamente os óbitos neonatais e cerca de 

metade dos que estudaram os óbitos infantis como um todo utilizaram a classificação proposta 

por Ortiz e colaboradores, da Fundação SEADE. O estudo de Pedrosa e colaboradores (2007) 

compara os resultados encontrados na avaliação da frequência dos óbitos neonatais evitáveis 

em Maceió, utilizando-se de duas classificações, a de Wiggelworth et al. e a de Ortiz et al.   

A frequência da utilização da classificação da F. SEADE já lhe confere um valor 

indiscutível que é a possibilidade de se comparar os resultados encontrados nos diversos 

estudos. Como o conceito de evitabilidade se vincula a existência de tecnologia eficaz na 

prevenção do adoecimento e para o diagnóstico e tratamento precoce das enfermidades, a 

comparação dos indicadores de mortalidade por doenças passíveis de prevenção ou tratáveis é 

imprescindível para a  identificação da  necessidade de  aprimoramento  dos serviços.  Neste 
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sentido, a utilização de novas metodologias para a detecção da ocorrência de óbitos evitáveis 

deve ser precedida de uma ampla discussão sobre as vantagens das mudanças propostas.   

Em dois artigos os autores fizeram adaptações na classificação de Ortiz et al. No 

primeiro (Pedrosa et al., 2007), que estudou os óbitos perinatais em Maceió, foi introduzida a 

análise dos óbitos considerando as faixas de peso ao nascer das crianças: neonatos com peso 

inferior a 2500 g e neonatos com peso ao nascer igual ou superior a 2500 g. Os resultados 

mostraram que a mudança efetuada permitiu evidenciar diferentes frequências de causas 

mortis nos dois grupos. No primeiro grupo foram mais frequentes os óbitos “Redutíveis pelo 

adequado controle da gravidez” e entre as crianças que haviam nascido com 2500 g ou mais 

os “Redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces”. 

Leal e Szwarcwald (1996), para estudar uma série histórica de óbitos neonatais 

ocorridos no estado do Rio de Janeiro, também entenderam que havia necessidade de fazer 

alterações na classificação de Ortiz et al. para a detecção da tendência da ocorrência de 

doenças altamente prevalentes nesta parcela da população. Além disso, as autoras propuseram 

alterações no agrupamento de algumas doenças eliminando, por exemplo, a distinção entre as 

causas de óbitos classificados como “Evitáveis por adequado controle da gravidez” e as 

“Evitáveis por adequada atenção ao parto”, que passaram a fazer parte de um grupo único. Por 

fim Leal e Szwarcwald não se manifestaram quanto as dificuldade para a classificação das 

causas de óbito mal definidas. O modelo proposto se limita a modificar a classificação da 

fração dos óbitos evitáveis da proposta por Ortiz et al.   

Algumas críticas à classificação da Fundação SEADE são pontuais. Como exemplo 

teríamos o questionamento quanto à manutenção da “Síndrome da angústia respiratória do 

recém-nascido” no grupo de doenças consideradas causa de óbito não evitável, apesar dos 

excelentes resultados observados com o uso do surfactante exógeno no seu tratamento. Outro 

exemplo seria a decisão de manter a totalidade das anomalias congênitas na categoria das 

doenças responsáveis por óbitos não evitáveis, já que estas patologias podem ter sua 

prevalência diminuída inclusive com ações em saúde de baixo custo operacional, dependendo 

apenas de profissional capacitado para executá-las, uma realidade que vem sendo observada 

em outros países que mostram uma acentuada redução da mortalidade neste conjunto de 

causas (Leal e Szwarcwald,1996).   

Uma única pesquisa (Pedrosa et al., 2007) se propôs a fazer um estudo comparativo 

das metodologias disponíveis para a análise dos óbitos infantis, em particular dos óbitos 

neonatais.    As   metodologias   comparadas  foram a  proposta  por  Wiggelsworth et  al.  e  a 
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praticada pela F SEADE. Segundo os autores, os resultados obtidos com a utilização de uma 

ou de outra se equivaleriam.   

Neste cenário, a proposta formatada por Malta e colaboradores e divulgada na revista 

“Epidemiologia e Serviços de Saúde”, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da 

Saúde, em 2007, surge como resultado da necessidade de se resolver uma questão chave para 

o sucesso da análise dos óbitos evitáveis: a existência de uma metodologia para a 

classificação dos óbitos quanto a sua evitabilidade que fosse resultado de uma ampla 

discussão envolvendo pesquisadores e profissionais de saúde de todo o país. Tratava-se de 

conferir ao instrumento a maior confiabilidade possível, já que ele iria servir de base para o 

diagnóstico da amplitude do problema que se deseja resolver, que é a ocorrência do óbito 

infantil evitável.   

A proposta capitaneada por Malta et al., muito recente, ainda não tem a penetração que 

se imagina seja a pretendida pelos profissionais que se engajaram nesta discussão. Dos 

estudos selecionados, apenas quatro se utilizaram da sua “Lista” para a classificação dos 

óbitos infantis quanto a sua evitabilidade. E um desses quatro é uma pesquisa desenvolvida 

pela própria autora, com colaboradores, estudando uma série histórica dos óbitos infantis 

ocorridos no país e classificando-os segundo os critérios propostos na sua metodologia. Dois 

utilizaram-na para analisar os óbitos infantis em Pelotas, o que faz supor que mais uma vez 

Pelotas se adianta na incorporação de novos saberes para aprimorar a assistência em saúde 

oferecida a população que vive naquele município.    

A “Lista” de Malta et al., denominada “Lista de mortes evitáveis por intervenções do 

SUS” tem na sua origem , como o seu “nome” explicita, uma proposta algo pragmática, que a 

fragiliza.  É questionável que se declare que uma morte não é evitável porque no SUS não 

existem os recursos necessários para evitá-la. A proposta soa um tanto conformista, embora 

essa fragilidade não resulte em prejuízo para a qualidade do diagnóstico que está sendo feito, 

o das não conformidades do sistema de saúde que precisam ser enfrentadas.    

Outra fragilidade da “Lista” reconhecida seria a não incorporação da variável peso ao 

nascer aos critérios de evitabilidade aplicados ao óbito infantil, uma discussão ainda em 

andamento (Malta et al., 2010).    

Do ponto de vista prático, a proposta de Malta e colaboradores se assemelha a 

formulada por Ortiz et al., sobretudo no que se refere a preocupação com a atenção à saúde da 

mulher e da criança. A escassez de informações ainda não nos permite dizer com segurança se 

a utilização de uma ou outra metodologia altera os resultados observados.  
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Sobre a qualidade das informações utilizadas para o monitoramento da ocorrência do 

óbito infantil evitável  

  A qualidade da gestão em saúde ainda é vítima de uma prática que se transformou em 

uma espécie de círculo vicioso: o gestor aprende a agir de improviso, porque não tem a sua 

disposição dados confiáveis para embasar o planejamento de suas ações e, como 

consequência, ao agir de improviso, não sente necessidade de dados para embasar suas 

decisões. Por este motivo, não sente falta de uma estrutura capaz de gerá-los.   

As cobranças da sociedade por serviços de saúde com mais qualidade vem mudando 

esta realidade. A profissionalização da gestão vai aos poucos imprimindo no processo 

decisório um caráter de maior racionalidade, com a implementação de práticas de 

monitoramento e avaliação que dependem de dados para serem executadas. Pombal et al. 

(2008) afirmam que “a recolha e o tratamento de dados estatísticos, constitui uma ferramenta 

indispensável à gestão, para aferir os padrões de qualidade e desempenho dos serviços, com o 

objectivo de efectuar uma avaliação consistente dos mesmos.”    

A implantação de sistemas de informação sobre dados vitais no país é relativamente 

recente. Com isso, as rotinas que garantem seu abastecimento com qualidade ainda não são a 

realidade de diversas regiões do país (UNICEF, 2008). A subnotificação de nascimentos e 

doenças, assim como, em menor grau, a de óbitos, torna frágil qualquer diagnóstico pontual 

da situação de saúde da população (Romero e Cunha, 2006; Paes e Santos, 2010). Na maioria 

das vezes só podemos falar sobre tendências, o que não é pouco, que nos dão alguma 

segurança a respeito da pertinência das intervenções programadas.   

Junte-se a isso a cultura que permeia as práticas dos profissionais de saúde, em 

particular as dos médicos (Swift & West, 2002). O registro de informações não é visto como 

parte importante de sua rotina de trabalho. Ele está onde está para fazer diagnósticos, aliviar 

sofrimentos e, muitas vezes, salvar vidas. Tudo o mais é, no mínimo secundário, quando não é 

mera perda de tempo (Rodrigues et al., 2011). A qualidade dos prontuários médicos fala a 

respeito da dificuldade que esta categoria profissional tem com o cumprimento das rotinas 

necessárias para a geração de informação. Na pesquisa que investigou os óbitos perinatais 

ocorridos em Belo Horizonte em 1999, Lansky et al. verificaram que o peso de nascimento 

não estava disponível nem na DO, nem no SINASC, nem no prontuário hospitalar em 8,7% 

dos óbitos (Lansky et al., 2002).  O   preenchimento    de um   atestado de óbito é   sem 

dúvida  um dos momentos mais penosos  na vida de  um   profissional de  saúde. Se a vítima é  
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uma  criança esta  obrigação  gera ainda mais desconforto. Não é difícil imaginar que, no 

momento em que o médico está diante dos familiares de uma criança que acabou de falecer, 

sua maior preocupação não é com a qualidade das informações que vai colocar no documento 

que tem em mãos. Trata-se, na visão de muitos, de um papel que precisa ser preenchido 

porque sem ele não é possível providenciar o sepultamento da criança. Quanto mais rápido ele 

for no cumprimento desta tarefa, menos vai durar seu sofrimento.    

A lógica que direciona o preenchimento do campo causa básica, ou seja a “ doença ou 

lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à 

morte”  (Ministério da Saúde; 2009) também não é do domínio de todos. Para o médico é 

mais fácil pensar na causa imediata do desfecho. Talvez seja este o motivo pelo qual nas 

revisões de causa básica feitas pelos estudos selecionados, com frequência, feita a revisão, o 

grupo de causas que mais ganha importância seja o das doenças evitáveis por adequada 

atenção a gestante e ao parto. Quem preenche o atestado de óbito da criança é o pediatra, 

profissional mais afeito à identificação das causas terminais dos óbitos infantis.    

A grande maioria, cerca de dois terços dos textos selecionados, fala das dificuldades 

que resultam da baixa confiabilidade da informação disponível no SIM. Dois deles (Carvalho 

e Silver, 1995 e Pedrosa et al., 2007) tinham como objetivo principal discutir o impacto desta 

baixa qualidade da informação na identificação da ocorrência do óbito infantil evitável. Como 

resultado, um dos estudos relatou, por exemplo, um aumento de 500,0 % na frequência do 

diagnóstico de infecção urinária materna como causa básica de óbito, após a revisão dos 

registros feitos nas DOs com base nas informações disponíveis nos prontuários (Sarinho et al., 

2006). Alguns autores incluíram na metodologia da pesquisa que realizaram uma etapa 

específica para a revisão dos diagnósticos de causa básica constantes nas DOs (Gomes e 

Santo, 1997, Lansky et al., 2002, entre outros). Em alguns casos foram destacados 

especialistas médicos para esta função (Vidal et al., 2003; Gorgot et al., 2011, entre outros). 

Em um dos estudos (Pedrosa et al., 2007), comparou-se até mesmo os registros feitos na DO 

com os armazenados do SIM, medindo os prejuízos causados por erros na entrada da 

informação no Sistema.   

Apesar deste cenário aparentemente caótico a solução para o problema vem sendo aos 

poucos implementada: a criação de Comitês de Vigilância do Óbito Infantil assessorando 

departamentos do nível central da gestão, assim como a de Comitês locais, favorece o 

aprimoramento  da  avaliação da qualidade  de  ações e  serviços de  saúde disponibilizados  

para esta  parcela  da  população,  mulheres,  gestantes  e  crianças  em  seu  primeiro  ano  de   

55 



vida, e a correção das não conformidades do cuidado oferecido. Alguns autores lançaram mão 

das informações geradas nestes Comitês como uma etapa de validação dos diagnósticos de 

causa básica de óbito que foram considerados em seus estudos (Rocha et al., 2011 e Jobim e 

Aerts, 2008, entre outros).   

Chama atenção, no conjunto dos textos selecionados, a variedade da metodologia 

empregada na coleta de informações. Em alguns casos o processo se desenrolou de tal forma 

que se assemelhou a uma rotina investigatória algo policialesca, com visitas a cartórios e 

cemitérios, para a coleta de informações que, sendo relevantes, deveriam estar adequadamente 

armazenadas e disponíveis em órgãos oficiais. Por isso, soa conveniente o estímulo a 

utilização de instrumentos para a coleta de dados padronizados, se possível já validados por 

outros pesquisadores, mesmo nas situações em que a busca por informação seja quase 

informal, como nas visitas domiciliares.   

A busca de informações nos prontuários, prática adotada por mais de 50 % dos 

pesquisadores, sugere que as informações disponíveis no SIM ou não foram consideradas 

confiáveis ou não eram suficientes para elucidar a questão que se desejava responder com a 

pesquisa desenvolvida. A maior frequência da utilização de “Outros registros hospitalares” 

por parte dos pesquisadores que investigaram os óbitos perinatais talvez esteja associada ao 

fato de que o neonato precoce com baixo peso, que precisa permanecer na Maternidade após o 

parto para melhorar suas condições clínicas, faz uso de um número maior de serviços da 

unidade de saúde, cada um deles, com registros próprios do atendimento feito. A importância 

da visita domiciliar nos estudos dos óbitos infantis muito provavelmente resulta do fato de 

que para estudos mais prolongados, o monitoramento das condições de saúde da criança 

precisa ser feito inclusive em seu local de moradia.   

Cabe ressaltar que as fragilidades do SIM enquanto Sistema de Informação não são 

intrínsecas, mas resultantes de outras que estão na origem ou no transcorrer do processo de 

gerar o dado que irá abastecê-lo. Todos os esforços têm que ser feitos no sentido de 

aperfeiçoar este processo para que ao final o Sistema armazene em seu banco de dados 

informações confiáveis.   

Sobre os óbitos evitáveis: frequência e enquadramento em grupos de causas  

Sobre a frequência da ocorrência de óbitos evitáveis no país, Malta et al. (2010) nos 

relataram  que  os coeficientes  de mortalidade  infantil  por  óbitos evitáveis  vem  

diminuindo   no  Brasil   como   um   todo,   ao   longo   dos   últimos  quinze anos,  embora  a     
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participação  dos  óbitos evitáveis tenha se mantido praticamente constante ao longo dos 

últimos anos do período estudado. Entretanto, essa informação não nos esclarece o suficiente 

a respeito do real cenário vivenciado nas diversas regiões do país. Na mesma pesquisa, Malta 

et al. aprofundaram suas observações e nos apresentaram os resultados da medição da 

ocorrência dos óbitos evitáveis também por região geográfica. Pudemos observar que o 

coeficiente vem caindo em todas as regiões, mas em taxas desiguais. A queda foi mais 

acentuada na região sudeste, com uma variação percentual no período de 42,0 % e menos 

marcante na região norte, com uma queda de 28,7 % (Malta et al., 2010) (Tabela 6). Ainda 

assim, números globais não nos possibilitam um diagnóstico mais apurado do problema.    

 

Tabela 6 - Coeficiente de mortalidade infantil (CMI), por mil nascidos vivos, por causas 

evitáveis. Brasil e regiões, 1997-2006 (Malta et a., 2010).  

 

Região 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Norte 22,3 21,6 21,1 20,0 19,4 18,1 17,7 16,6 16,2 15,9 

Nordeste 32,4 30,4 28,2 26,5 26,5 25,4 24,1 22,9 22,7 21,4 

Sudeste 117,5 16,3 14,4 13,6 12,8 12,1 11,7 11,1 10,5 10,2 

Sul 12,8 13,1 12,2 12,0 11,3 11,0 10,7 10,1 9,15 8,64 

Centro-Oeste 18,0 17,0 15,6 14,8 14,7 13,5 13,2 12,7 12,1 11,4 

Brasil 22,8 21,4 19,5 18,7 18,2 17,2 16,5 15,5 15 14,3 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e   

Rede Interagencial de Informações para a Saúde .                         

Gastaud et al.  (2008) nos mostraram que, em um mesmo estado da federação,  o Mato  

Grosso do Sul, em 2002 o CMI variava de 54,5 e 41,4, nos municípios de Paranhos e 

Amambaí respectivamente, a 10,6 e 12,5 nos municípios de Chapadão do Sul e Eldorado. 

Segundo os autores “em Amambaí e Paranhos, o elevado CMI deveu-se principalmente a 

óbitos de crianças indígenas. Juntamente com Dourados, estes seriam os municípios sul-mato-

grossenses com maior população indígena”. Carvalho e Soares (2002) obtiveram resultados 

semelhantes, ao comparar os indicadores de três municípios vizinhos no estado do Paraná. 

Dois dos municípios estudados seriam cidades-satélites do primeiro, Maringá. Os indicadores  
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em Maringá eram, no período avaliado, sensivelmente melhores do que os de seus vizinhos. 

No nordeste, os números apresentados por Barreto et al. (2011), que falam da situação de 

saúde da população do município de Piripiri, no Piauí, sugerem uma realidade que seria 

comparável  com a vivida por Fortaleza dez anos antes (Leite et al., 1997) !   

Relatos regionalizados são necessários para uma boa compreensão da dimensão do 

problema que deve ser enfrentado porque explicitam iniquidades no acesso a saúde que 

precisam ser sanadas.    

Os estudos analisados mostraram percentuais de óbitos infantis evitáveis em uma faixa 

que vai de 65 a 80 % dos óbitos totais. Cabe lembrar que são percentuais referentes a um 

período de quase trinta anos, verificados em diversas regiões do país, em anos também 

diversos.   

Os percentuais relatados por Carvalho e Soares (2002), ao avaliar os óbitos perinatais 

em três municípios do estado do Paraná, classificando-os segundo Ortiz et al., foram 

superiores aos relatados para os óbitos infantis em geral. Em Paiçandu eles chegaram a 

representar 92,3 % dos óbitos totais.    

Diferenças metodológicas importantes impedem a comparação destes resultados com 

os medidos quando se utiliza a classificação de Wigglesworth et al.. Entretanto, ao analisar os 

resultados obtidos com as duas classificações, investigando os óbitos na parcela da população 

com peso ao nascer igual ou maior do que 2500 g, Pedrosa et al. (2007) chegaram a resultados 

semelhantes quanto aos percentuais de evitabilidade.    

A distribuição dos óbitos pelos grupos de causa básica das classificações utilizadas 

mostra ampla variação da contribuição de cada um deles para o conjunto de óbitos evitáveis, 

nos estudos analisados. Com a utilização da classificação de Malta et al. observa-se que no 

Brasil como um todo, e no estado do Mato grosso do Sul em particular, predominariam os 

óbitos “Reduzíveis por adequada assistência ao recém-nascido”, ao passo que, em Pelotas, 

predominariam os óbitos “Reduzíveis por adequado controle da gravidez” . Nos estudos que 

classificaram os óbitos segundo Ortiz et al. o quadro é mais difuso. Três grupos de causas se 

revezam nos principais postos: as “Reduzíveis por adequado controle da gravidez”, as 

“Reduzíveis por prevenção, diagnóstico e tratamento precoces” e o grupo denominado 

“Outras reduzíveis/ Outras causas. Cabe realçar que em todas as pesquisas em que se fez a 

revisão do diagnóstico da causa básica do óbito que constava na DO, a participação do grupo 

de causas “Reduzíveis por adequado controle da gravidez” aumentou após a revisão e o das 

“Causas mal definidas” diminuiu, o que confirma a fragilidade dos números disponíveis.  
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  As duas classificações usadas na análise do óbito infantil, as de Malta et al. e a de 

Ortiz et al. são muito distintas e por isso os resultados relatados com a utilização de uma ou de 

outra, a princípio, não são comparáveis. Na de Malta et al. falta um grupo de causas que 

aponte a importância das ações intersetoriais. Na de Ortiz et al. não existe um grupo de causas 

específico para o realce das ocorrências que resultam da baixa qualidade da assistência 

oferecida ao recém-nato. Na primeira, ações de prevenção e promoção constituem um grupo 

de causas à parte. Na segunda, os óbitos reduzíveis por ações de prevenção, excluídas as de 

imunoprevenção, estão no mesmo grupo dos reduzíveis por diagnóstico e tratamento 

precoces.    

Na análise do óbito neonatal evitável feita por Pedrosa et al. (2007) chamou a atenção 

o impacto causado pela inclusão do peso ao nascer enquanto categoria que dividiu a 

população a ser estudada em dois subgrupos, para a  classificação dos óbitos: o das crianças 

com peso ao nascer menor do que 2500 g e o das crianças com peso ao nascer igual ou maior 

do que 2500 g. No primeiro grupo houve predomínio marcante das causas “Reduzíveis por 

adequado controle da gravidez”, e no segundo das “Reduzíveis por ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento precoces”. Este relato reforça a importância da inclusão da variável 

peso ao nascer nos estudos de evitabilidade do óbito infantil.    

A distribuição da frequência dos óbitos por grupo de causas da classificação de 

Wigglesworth é tão variada que se torna difícil compreender o significado dos dados 

consolidados. Percebe-se a relevância dos óbitos antepartos em todos os estudos, mesmo 

assim em percentuais que não se assemelham e variações bruscas na contribuição dos grupos 

no mesmo município ao longo dos anos. 

     

7. Considerações finais  

Este estudo contém lacunas, com origens diversas. Algumas são resultantes das 

escolhas feitas antes de iniciarmos nossa pesquisa.   

Em primeiro lugar as que podem ser compreendidas como um viés de seleção, já que 

optamos por analisar somente os artigos originais. Teses, dissertações e comunicados em 

geral não foram incluídos, o que nos fez abrir mão de informações cuja relevância sequer 

chegamos a conhecer.  

A prática  da  análise do  óbito infantil se dá no dia  a dia  dos serviços.  A  escassez  

da  produção  científica  sobre  o  tema não  significa  necessariamente   a ausência   de rotinas 

59 



cuidadosas de avaliação destes óbitos.   

As fragilidades em relação à qualidade dos dados – destacando a identificação da 

causa básica de óbito – foram seguidamente apontadas em nossa discussão, sendo 

potencialmente geradoras de vieses de informação.   

O escopo da pesquisa, explicitado em seus objetivos, nos fez abrir mão de descrever 

detalhadamente algumas abordagens feitas pelos autores dos estudos selecionados como, por 

exemplo, as análises de determinantes do risco e a frequência da ocorrência de causas 

individualizadas de óbito infantil evitável.   

 

8. Conclusões  

 

Com base nos estudos analisados foi possível concluir que:  

 O monitoramento da ocorrência do óbito evitável no país ainda precisa ser aprimorado; 

 As declarações de óbitos, por motivos diversos, dentre os quais destacamos as 

circunstâncias em que são emitidas e o significado que têm no processo de trabalho do 

profissional responsável pela sua emissão, não são, pelo menos até o momento, fonte de 

informação suficiente para o monitoramento do óbito infantil evitável; 

 Os Comitês de Investigação do Óbito Infantil são atores importantes desse processo de 

melhoria da qualidade da informação disponível;  

 O uso de protocolos de investigação e classificação dos óbitos infantis deve ser 

incentivado, para uniformizar a coleta de informações e a comparação dos resultados 

verificados;  

 Mais do que com a implantação de tecnologias sofisticadas, a melhoria dos indicadores 

de mortalidade infantil pode ser alcançada com o aperfeiçoamento de rotinas de 

atendimento que estão na responsabilidade da atenção básica, como a assistência pré-

natal; 

 A frequência da ocorrência do óbito infantil evitável vem caindo ao longo dos anos, mas 

ainda se encontra em patamares superiores aos verificados em países com melhores 

índices de desenvolvimento humano; 
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 Estudos regionais favorecem o entendimento das dificuldades enfrentadas por estados e 

municípios, que se diluem em avaliações mais gerais, possibilitando a identificação das 

iniquidades que diminuem a efetividade do Sistema de Saúde. 
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Anexo 1 - CLASSIFICAÇÃO DE WIGGLESWORTH et al. EXPANDIDA.  

  

Grupo 1- Malformação Congênita (letal ou severa). Apenas malformação congênita letal ou 

potencialmente letal deve ser incluída neste grupo. Anormalidades bioquímicas graves ou 

severas como a doença de Tay Sach‟s e qualquer defeito genético reconhecido como de alto 

risco para o óbito devem ser incluídos. 

  

Grupo 2 - Morte fetal ante-parto de causa desconhecida. A maior parte das mortes / perdas 

fetais tardias deveria ser incluída neste grupo, considerando-se que a morte fetal intraparto é um 

evento-sentinela. A morte de uma criança nascida viva decorrente de problemas durante o 

período anteparto deve ser considerada na categoria “Outras causas específicas” (categoria 6) .   

 

Grupo 3 - Morte intraparto (‘asfixia’, ‘anóxia’ ou ‘trauma’). Essa categoria reúne bebês que 

sobreviveriam se não tivessem ocorrido complicações / problemas durante o trabalho de parto e 

o parto. Esses bebês geralmente são bem formados, natimortos e/ou receberam baixo escore de 

Apgar, sofreram aspiração meconial ou tiveram evidências de acidose ao nascimento. Bebês 

muito prematuros (menos que 24 semanas de gestação) podem sofrer asfixia durante o 

nascimento, mas não devem ser registrados neste grupo de causas.   

 

Grupo 4 - Imaturidade/ prematuridade: Aplica-se apenas a bebês nascidos vivos que morrem 

devido à imaturidade pulmonar, deficiência de surfactante, hemorragia intraventricular ou outras 

conseqüências tardias da prematuridade - incluindo dano pulmonar crônico.   

 

Grupo 5 - Infecção: Aplica-se aos casos em que há evidência clara de infecção microbiológica 

que pode ter causado a morte, p.e., infecção materna por estreptococo do grupo B, rubéola, 

parvo-vírus, sífilis, etc, morte por septicemia, outras infecções.   

 

Grupo 6 - Outras causas específicas de morte: Em caso de condição fetal, neonatal ou 

pediátrica específica reconhecida, não contemplada nos outros grupos anteriores de causas. 

Exemplos: (1) Condições fetais: transfusão feto-fetal e hidropsia fetal (2) Condições neonatais: 

hemorragia pulmonar, persistência de circulação fetal (na ausência de infecção, aspiração ou 

deficiência de surfactante), perda sanguínea não associada a trauma (pe, vasa praevia); (3) 

Condições pediátricas: câncer e quadro agudo abdominal (como volvo sem antecedente de má-

rotação congênita).   

 

Grupo 7 - Causa externa: Morte provocada por acidente ou violência confirmada deve ser 

codificada neste grupo.   

 

Grupo 8 - Morte súbita, causa desconhecida: Inclui todas as mortes de causa desconhecida. 

Pode ser modificada após exame postmortem.  

 

Grupo 9 - Não classificadas: deve ser usada como último recurso e maior detalhamento deve 

ser fornecido se esta opção é registrada.   
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Figura 1 - Algoritmo para classificação dos óbitos perinatais segundo 

Wigglesworth et al. modificada (Keeling et al., 1989). 

 

 

 

*Traduzido por Leite. AM. Adaptado por Lansky, S. 
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Anexo 2 - CLASSIFICAÇÃO DE EVITABILIDADE DA FUNDAÇÃO SISTEMA 

ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – ( SEADE, 1991; ORTIZ, 2000). 

  

Classificação das causas evitáveis pela CID-10 

   
Capítulo Grupo de causas Códigos CID-10 

   
Reduzíveis por imunoprevenção 

   

I 

Tuberculose; tétano do recém-nascido; outros 

tipos de tétano; difteria; coqueluche; poliomielite 

aguda; varicela; sarampo; hepatite aguda B; 

meningite por Haemophilus; síndrome da rubéola 

congênita 

A15-A19, A33, A35-A37, A80, 

B01, B05, B16, G00.0, P35.0 

   
Reduzíveis por adequado controle na gravidez 

I Sífilis congênita   A50 

XVI Feto e recém-nascido afetados por afecções 

maternas, não obrigatoriamente relacionadas com 

a gravidez atual; feto e recém-nascido afetados 

por complicações maternas da gravidez; feto e 

recém-nascido afetados por influências nocivas 

transmitidas ao feto via placenta ou leite materno; 

crescimento fetal retardado e desnutrição fetal; 

transtornos relacionados com a gestação de curta 

duração e peso baixo ao nascer, não classificados 

em outra parte; isomunização Rh do feto e do 

recém-nascido; isomunização ABO do feto e do 

recém-nascido.   

P00-P01, P04-P05, P07, 

P55.0P55.1 

   
Reduzíveis por adequada atenção ao parto   

XVI Feto e recém-nascido afetados por complicações 

da placenta, do cordão umbilical e das 

membranas; feto e recém-nascido afetados por 

outras complicações do trabalho de parto e do 

parto; transtornos relacionados com a gestação 

prolongada e peso elevado ao nascer; traumatismo 

de parto; hipóxia intrauterina; asfixia ao nascer. 

P02-P03, P08, P10-P15, P20P21  

  

 

   
Reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces 

I Outras doenças bacterianas (exceto tétano do 

recém-nascido), outros tipos de tétano, difteria, 

coqueluche e síndrome de Waterhouse 

Friderichsen; outras doenças por espiroquetas; 

A30-A32, A34, A38, A39.0, 

A39.2-A49, A65-A74, A81, 

A83-A89, B00, B02-B04, 

B06B09, B35-B49   
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 outras doenças causadas por clamídias; infecções 

virais do sistema nervoso central (exceto 

poliomielite aguda e raiva); infecções virais 

caracterizadas por lesões da pele e mucosas 

(exceto varicela e sarampo); micoses 

 

III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos 

e alguns transtornos imunitários (exceto anemia 

por deficiência de ferro não especificada), anemia 

por deficiência 

D50.0-D50.8, D51.0-D52.8, 

D53.1, D53.8-D53.9, D55-

D77 

IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

(exceto desnutrição e outras deficiências 

nutricionais) 

E00-E35, E65-E90 

V Retardo mental; Transtornos globais do 

desenvolvimento. 

F70-F79, F84 

VI Doenças inflamatórias do sistema nervoso central 

(exceto meningite por Haemophilus, meningite 

em doenças bacterianas classificadas em outra 

parte, meningite em outras doenças infecciosas e 

parasitárias classificadas em outra parte, 

encefalite, mielite e encefalomielite em doenças 

classificadas em outra parte, abscesso e 

granuloma intracranianos e intraespinais em 

doenças classificadas em outra parte); ataxia 

hereditária; transtornos episódicos e paroxísticos; 

transtornos dos nervos, das raízes e dos plexos 

nervosos; polineuropatias e outros transtornos do 

sistema nervoso periférico; doenças da junção 

mioneural e dos músculos; paralisia cerebral e 

outras síndromes paralíticas; outros transtornos do 

sistema nervoso 

G00.1-G00.9, G03-G04, 

G06, G08-G09, G11, G40-

G99 

VII Doenças do olho e anexos H00-H59 

VIII Doenças de ouvido e da apófise mastóide H60-H95 

IX Doenças do aparelho circulatório (exceto outros 

transtornos do aparelho circulatório em doenças 

classificadas em outra parte) 

J00-J06, J12-J99 

X Doenças do aparelho respiratório (exceto 

influenza devida ao vírus da influenza identificado 

e influenza devida a vírus não identificado) 

J00-J06, J12-J99 

XI Doenças do aparelho digestivo K00-K93 

XII Doenças da pele e do tecido subcutâneo L00-L99 

XIII Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (exceto Doença de Kienbock do 

adulto)  

M00-M93.0, M93.2-M99 

XIV Doenças do aparelho geniturinário N00-N99 

XVI Alguns dos dados colhidos na investigação e a 

análise final do caso devem ser transcritos para 

esta ficha, possibilitando a visão do conjunto de 

casos de morte infantil e fetal para monitoramento 

e análise geral da situação da mortalidade no 

município para subsidiar os gestores na 

P23-P29, P35.1-P54.9, P55-

8P61, P70-P83, P93, P96.2 
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 implementação das intervenções necessárias. Pode 

ainda, anexada ao Relatório Municipal, subsidiar 

as articulações e o aprimoramento das ações de 

investigação e prevenção dos óbitos, por exemplo, 

nas reuniões da equipe de vigilância e/ou do 

Comitê com os profissionais de saúde, gestores, 

Conselhos de Saúde e Comissão Intergestora 

Bipartite. 

 

XX Complicações da assistência médico-cirúrgica; 

sequelas de causas externas de morbidade e 

mortalidade; fatores suplementares relacionados 

com as causas de morbidade e de mortalidade 

classificados em outra parte. 

Y40-Y98 

   

Reduzíveis através de parcerias com outros setores 

I Doenças infecciosas intestinais; algumas doenças 

bacterianas zoonóticas; rickettsioses; raiva; febres 

por arbovírus e febres hemorrágicas virais; 

doenças pelo vírus da imunodeficiência humana; 

outras doenças por vírus; doenças devidas a 

protozoários; helmintíases; pediculose, acaríase e 

outras infestações; sequelas de doenças 

infecciosas e parasitárias; outras doenças 

infecciosas   

A00-A09, A20-A28, A75-

A79, A82, A90-A99, B20-

B34, B50B94, B99 

II Neoplasias [tumores] C00-D48 

III Anemia por deficiência de ferro não especificada; 

anemia por deficiência de folato não especificada; 

anemia por deficiência de proteínas; anemia 

escorbútica 

D50.9, D52.9, D53.0, D53.2 

IV Desnutrição e outras deficiência nutricionais E40-E64 

XVII Malformações congênitas do olho, do ouvido, da 

face e do pescoço; malformações congênitas do 

aparelho circulatório; malformações congênitas do 

nariz; lobo pulmonar supranumerário; sequestro 

pulmonar; bronquiectasia congênita; tecido 

ectópico intrapulmonar; malformação congênita 

não especificada do pulmão; outras malformações 

congênitas do aparelho circulatório (exceto as não 

especificadas); fenda labial e fenda palatina; 

outras malformações congênitas do aparelho 

digestivo (exceto agenesia, aplasia e hipoplasia do 

pâncreas), pâncreas anular, cisto pancreático 

congênito, outras malformações congênitas do 

pâncreas e do duto pancreático e malformação 

congênita não especificada do aparelho digestivo 

Q10-Q30, Q33.1-Q33.2, 

Q33.4Q33.5, Q33.9, Q34.0-

Q34.8, Q35-Q44, Q45.8, 

Q50-Q89.4 

XIX Lesões, envenenamentos e algumas outras 

consequências de causas externas (não utilizadas 

em mortalidade) 

S00-T98 
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XX Acidentes de transporte; outras causas externas de 

traumatismos acidentais; agressões; eventos cuja 

intenção é indeterminada; intervenções legais e 

operações de guerra. 

V00-X59, X85-Y36 

   

Não evitáveis 

I Síndrome de Waterhouse-Friderichsen; infecções 

de transmissão predominantemente sexual (exceto 

sífilis congênita); hepatite viral (exceto hepatite 

aguda B)   

A39.1, A51-A64, B15, 

B17-B19 

III Alguns transtornos que comprometem o 

mecanismo imunitário 

D80-D89   

VI Atrofias sistêmicas que afetam principalmente o 

sistema nervoso central (exceto ataxia 

hereditária); doenças extrapiramidais e transtornos 

dos movimentos; outras doenças degenerativas do 

sistema nervoso; doenças desmielinizantes do 

sistema nervoso central 

G10, G12-G37 

X Influenza devida a vírus da influenza identificado; 

influenza devida a vírus não identificado 

J10-J11 

XVI Desconforto respiratório do recém-nascido P22   

XVII Malformações congênitas do sistema nervoso; 

malformações congênitas da laringe; 

malformações congênitas da traqueia e dos 

brônquios; pulmão cístico congênito; agenesia do 

pulmão; hipoplasia e displasia do pulmão; outras 

malformações congênitas do pulmão; 

malformações congênitas não especificadas do 

aparelho respiratório; outras malformações 

congênitas do aparelho digestivo (exceto as 

especificadas); malformações congênitas 

múltiplas não classificadas em outra parte; outras 

malformações congênitas especificadas; 

malformações congênitas não especificadas; 

anomalias cromossômicas não classificadas em 

outra parte   

Q00-Q07, Q31-Q33.0, 

Q33.3, Q33.6-Q33.8, 

Q34.9, Q45.0Q45.3, Q45.9, 

Q89.7-Q89.9, Q90-Q99   

 

XVIII Síndrome da morte súbita na infância R95 

   

Mal definidas 

XVI Outros transtornos originados no período perinatal 

(exceto reações e intoxicações devidas a drogas 

administradas ao feto e ao recém-nascido e 

sintomas de abstinência do uso de drogas 

terapêuticas  no recém-nascido) 

P90-P92, P94-P96.1, 

P96.3P96.9 

XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório não classificados em 

outra parte (exceto síndrome da morte súbita na 

infância) 

R00-R94, R96-R99   
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Não classificadas 

I Agentes de infecções bacterianas, virais e outros 

agentes infecciosos 

B95-B97 

V Transtornos mentais e comportamentais (exceto 

retardo mental e transtornos globais do 

desenvolvimento) 

F00-F69, F80-F83, F88-F99 

VI Meningite em doença bacteriana classificada em 

outra parte; meningite em outras doenças 

infecciosas classificadas em outra parte; 

encefalite, mielite e encefalomielite em doenças 

classificadas em outra parte; abscesso e 

granuloma intracranianos e intraespinais em 

doenças classificadas em outra parte 

G01*, G02*, G05*, G07* 

IX Outros transtornos do aparelho circulatório em 

doenças classificadas em outra parte 

I98* 

XIII Doença de Kienbock do adulto M93.1   

XV Gravidez, parto e puerpério O00-O99 

XX Lesões autoprovocadas intencionalmente X60-X84 

XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o 

contato com os serviços de saúde (não utilizados 

em mortalidade) 

Z00-Z99 
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Anexo 3 - LISTA DE MORTES EVITÁVEIS POR INTERVENÇÕES DO SUS. 

 

Classificação das causas evitáveis pela CID-10 

   

Capítulo Grupo de causas Códigos CID-10 

   

Causas evitáveis 

   

1.1 Reduzíveis por ações de imunoprevenção 

   

I Tuberculose; Tétano neonatal; Outros tipos de tétano; 

Difteria; Coqueluche; Poliomielite aguda; Sarampo; 

Rubéola; Hepatite B; Caxumba.   

A15 a A19; A33; A35; A36; A37; 

A80; B05; B06; B16; B26.0   

VI Meningite por Haemophilus G00.0 

XVI Rubéola congênita; Hepatite viral congênita P35.0; P35.3   

   

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 

   

I Sífilis congênita; Doenças pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

A50; B20 a B24   

XVI Afecções maternas que afetam o feto ou o recém-

nascido; Complicações maternas da gravidez que 

afetam o feto ou o recém-nascido; Crescimento fetal 

retardado e desnutrição fetal; Transtornos relacionados 

com gestação de curta duração e baixo peso ao nascer, 

não classificados em outra parte; Doenças hemolíticas 

do feto ou do recém-nascido devidas a isoimunização; 

Isoimunização Rh e ABO do feto ou do recém-nascido. 

P00; P01; P04; P05; P07; P55.0; 

P55.1;  P55.8 a P57.9   

 

   

1.2.2 Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 

   

XVI Outras complicações do trabalho de parto ou do parto 

que afetam o recém-nascido; Transtornos relacionados 

com gestação prolongada e peso elevado ao nascer; 

Traumatismo de parto; Hipóxia intrauterina e asfixia ao 

nascer; Aspiração neonatal 

P03; P08; P10 a P15; P20; P21; P24 

   

1.2.3 Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 

   

XVI Transtornos respiratórios e cardiovasculares 

específicos do período perinatal; Infecções específicas 

do período perinatal; Hemorragia neonatal; Outras 

icterícias perinatais; Transtornos endócrinos e 

metabólicos transitórios específicos e do recém-

nascido; Transtornos hematológicos do recém-nascido; 

Transtornos do aparelho digestivo do recém-nascido; 

Afecções que comprometem o tegumento e a regulação 

térmica do recém-nascido; Desconforto respiratório do 

recém-nascido; Outros transtornos originados no 

período perinatal 

P23; P25 a P28; P35 a P39.9, 

exceto P35.0 e P35.3; P50 a P54; 

P58; P59; P70 a P74; P60; P61; P75 

a P78; P80 a P83; P22; P90 a P96 
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1.3 Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 

   

I Outras doenças causadas por clamídias; Outras doenças 

bacterianas 

A70 a A74; A30; A31; A32; A38; 

A39; A40; A41; A46; A49 

III Anemias nutricionais D50 a D53 

IV Hipotireoidismo congênito Diabetes mellitus; 

Distúrbios metabólicos – fenilcetonúria e Deficiência 

congênita de lactase; Desidratação 

E03.0; E03.1; E10 a E14; E70.0 e 

E73.0; E86   

VI Meningite; Epilepsia G00.1 a G03; G40; G41 

IX Febre reumática e Doença cardíaca reumática I00 a I09 

X Infecções agudas das vias aéreas superiores; 

Pneumonia; Outras infecções agudas das vias aéreas 

inferiores; Edema de laringe; Doenças crônicas das 

vias aéreas inferiores; Doenças pulmonares devidas a 

agentes externos 

J00 a J06; J12 a J18; J20 a J22; 

J38.4; J40 a J47, exceto J43 e J44; 

J68 a J69   

 

XIV Infecção do trato urinário N39.0   

XVII Síndrome de Down Q90 

   

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

saúde 

   

I Doenças infecciosas intestinais; Algumas doenças 

bacterianas zoonóticas; Febres por arbovírus e febres 

hemorrágicas virais; Rickettsioses; Raiva; Doenças 

devidas a protozoários; Helmintíases; Outras doenças 

infecciosas 

A00 a A09; A20 a A28; A75 a A79; 

A82; A90 a A99; B50 a B64; B65 a 

B83; B99 

IV Deficiências nutricionais E40 a E64 

XX Acidentes de transportes; Envenenamento acidental por 

exposição a substâncias nocivas; Intoxicação acidental 

por outras substâncias; Quedas acidentais 

V01 a V99; X40 a X44; X45 a X49; 

W00 a W19 

 Exposição ao fumo, ao fogo e às chamas; Exposição às 

forças da natureza; Afogamento e submersão 

acidentais; Outros riscos acidentais à respiração; 

Exposição à corrente elétrica, a radiação e a 

temperaturas e pressões extremas do ambiente; 

Agressões; Eventos cuja intenção é indeterminada; 

Exposição a forças mecânicas inanimadas; Acidentes 

ocorridos em pacientes durante prestação de cuidados 

médicos e cirúrgicos; Reação anormal em pacientes ou 

complicação tardia, causadas por procedimentos 

cirúrgicos e outros procedimentos médicos, sem 

menção de acidentes ao tempo do procedimento; 

Efeitos adversos de drogas, medicamentos e 

substâncias biológicas usadas com finalidade 

terapêutica. 

W20 a W49; W65 a W74; W75 a 

W84; W85 a W99; X00 a X09; X30 

a X39; X85 a Y09; Y10 a Y34; Y60 

a Y69; Y83 a Y84; Y40 a Y5 

   

2. Causas mal-definidas 

   

XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames 

clínicos e de laboratório não classificados em outra 

parte 

R00 a R99, exceto R95   

 

   

3. Demais causas (não claramente evitáveis) 

   

As demais causas de morte 
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Anexo 4 - Principais alterações em Malta et al, 2010.   

 

Malta et al, 2007  Malta et al.(atualizada), 2010 

   

Classificação das causas evitáveis pela CID - 10  Classificação das causas evitáveis pela CID - 10 

Capítulo Grupos de causas 
Códigos 

CID10 
 Capítulo Grupos de causas 

Códigos 

CID10 

   

Causas evitáveis  Causas evitáveis 

1.1. Reduzíveis por ações de imunossupressão  1.1. Reduzíveis por ações de imunossupressão 

I 

Tuberculose A15 a A19  

I 

Tuberculose A17 e A19 

Tétano neonatal A33  Tétano neonatal A33 

Outros tipos de tétano A35  Outros tipos de tétano A35 

Difteria A36  Difteria A36 

Coqueluche A37  Coqueluche A37 

Poliomielite aguda A80  Poliomielite aguda A80 

Sarampo B05  Sarampo B05 

Rubéola B06  Rubéola B06 

Hepatite B B16  Hepatite B B16 

Caxumba B26.0  Caxumba B26.0 

VI 
Meningite por 

Haemophilus 

G00.0  VI 
Meningite por 

Haemophilus 

G00.0 

XVI 
Rubéola congênita P35.0  

XVI 
Rubéola congênita P35.0 

Hepatite viral congênita P35.3  Hepatite viral congênita P35.3 

   

1.2. Reduzíveis por adequada atenção à mulher na 

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

gestação 

I 

Sífilis congênita A50  
I 

Sífilis congênita A50 

Doenças pelo vírus da 

imunodeficiência humana  

B20 a B24  Doenças pelo vírus da 

imunodeficiência humana 

B20 a B24 

XVI 

   

XVI 

Fetos e recém-nascidos 

afetados por complicações 

da placenta e das 

membranas 

P02.2; 

P02.3; 

P02.7; 

P02.8; 

P02.9 

Afecções maternas que 

afetam o feto ou o recém-

nascido 

P00; P04  Afecções maternas que 

afetam o feto ou o recém-

nascido 

P00; P04 

Complicações maternas 

da gravidez que afetam o 

feto ou o recém-nascido 

P01  Complicações maternas da 

gravidez que afetam o feto 

ou o recém-nascido 

P01 

Crescimento fetal 

retardado e desnutrição 

fetal  

P05  Crescimento fetal 

retardado e desnutrição 

fetal 

P05 
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XVI 

Transtornos relacionados 

com gestação de curta 

duração e baixo peso ao 

nascer, não classificados 

em outra parte. 

P07  

XVI 

Transtornos relacionados 

com gestação de curta 

duração e baixo peso ao 

nascer, não classificados 

em outra parte 

P07 

   Síndrome da angústia 

respiratória do recém-

nascido  

P22.0 

   Hemorragia pulmonar 

originada no período 

perinatal 

P26 

   Hemorragia intracraniana 

não traumática do feto e 

do recém-nascido 

P52 

Isoimunização Rh e 

ABO do feto ou do 

recém-nascido 

P55.0; 

P55.1 

 Isoimunização Rh e 

ABO do feto ou do 

recém-nascido 

P55.0; 

P55.1 

Doenças hemolíticas do 

feto ou do recém-nascido 

devidas à isoimunização 

P55.8 a     

P57.9 

 Doenças hemolíticas do 

feto ou do recém-nascido 

devidas à isoimunização 

P55.8 a       

P57.9 

   Enterocolite necrotizante 

do feto e do recém-

nascido 

P77 

   

1.2.2. Reduzíveis por adequada atenção à mulher no 

parto 

 1.2.2. Reduzíveis por adequada atenção à mulher no 

parto 

XVI 

   

XVI 

Placenta prévia e 

Deslocamento prematuro 

de placenta 

P02.0 a 

P02.1 

   Feto e recém-nascido 

afetados por afecções do 

cordão umbilical 

P02.4 a 

P02.6 

Outras complicações do 

trabalho de parto ou do 

parto que afetam o 

recém-nascido 

P03  Outras complicações do 

trabalho de parto ou do 

parto que afetam o 

recém-nascido 

P03 

Transtornos relacionados 

com gestação prolongada 

e peso elevado ao nascer 

P08  Transtornos relacionados 

com gestação prolongada 

e peso elevado ao nascer 

P08 

Traumatismo de parto P10 a P15  Traumatismo de parto P10 a P15 

Hipóxia intrauterina e 

asfixia ao nascer 

P20; P21  Hipóxia intrauterina e 

asfixia ao nascer 

P20; P21 

Aspiração neonatal P24  Aspiração neonatal P24, 

exceto 

P24.3 
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1.2.3. Reduzíveis por adequada atenção ao recém-

nascido 

 1.2.3. Reduzíveis por adequada atenção ao recém-

nascido 

XVI 

Transtornos respiratórios 

e cardiovasculares 

específicos do período 

perinatal 

P23; P25 a 

P28 

 

XVI 

Transtornos 

respiratórios específicos 

do período perinatal 

P22.1; 

P22.8; 

P22.9 ; 

P23; P25; 

P27; P28 

Infecções específicas do 

período perinatal 

P35 a 

P39.9, 

exceto 

P35.0 e 

P35.3 

 Infecções específicas do 

período perinatal 

P35 a 

P39.9, 

exceto 

P35.0 e 

P35.3 

Hemorragia neonatal P50 a P54  Hemorragia neonatal P50 a P54 

Outras icterícias 

perinatais 

P58 ; P59  Outras icterícias 

perinatais 

P58 ; P59 

Transtornos endócrinos e 

metabólicos transitórios 

específicos e do recém-

nascido  

P70 a P74  Transtornos endócrinos 

e metabólicos 

transitórios específicos e 

do recém-nascido 

P70 a P74 

Transtornos 

hematológicos do recém-

nascido  

P60; P61  Transtornos 

hematológicos do 

recém-nascido  

P60; P61 

Transtornos do aparelho 

digestivo do recém-

nascido  

P75 a P78  Transtornos do aparelho 

digestivo do recém-

nascido 

P75 a P78 

Afecções que 

comprometem o 

tegumento e a regulação 

térmica do recém-

nascido 

P80 a P83  Afecções que 

comprometem o 

tegumento e a regulação 

térmica do recém-

nascido 

P80 a P83 

Desconforto respiratório 

do recém-nascido 

P22    

Outros transtornos 

originados no período 

perinatal 

P90 a P96  Outros transtornos 

originados no período 

perinatal 

P90 a P96.8 

   

1.4. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à 

saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à 

saúde. 

 1.4. Reduzíveis por ações adequadas de promoção à 

saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à 

saúde. 

I 

Doenças infecciosas 

intestinais 

A00 a A09  

I 

Doenças infecciosas 

intestinais 

A00 a A09 

Algumas doenças 

bacterianas zoonóticas 

A20 a A28  Algumas doenças 

bacterianas zoonóticas 

A20 a A28 

Febres por arbovirus e 

febres hemorrágicas 

virais 

A90 a A99  Febres por arbovirus e 

febres hemorrágicas 

virais 

A90 a A99 

Rickettsioses A75 a A79  Rickettsioses A75 a A79 

Raiva A82  Raiva A82 

Doenças devidas a 

protozoários 

B50 a B64  Doenças devidas a 

protozoários 

B50 a B64 

Helmintíases B65 a B83  Helmintíases B65 a B83 

Outras doenças 

infecciosas 

B99  Outras doenças 

infecciosas 

B99 
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IV 

   

IV 

Anemias nutricionais D50 a D53 

Deficiências nutricionais E40 a E64  Deficiências nutricionais E40 a E64 

   Desidratação E86 

XX 

Acidentes de transportes V01 a V99  

XX 

Acidentes de transportes V01 a V99 

Envenenamento 

acidental por exposição a 

substâncias nocivas 

X40 a X44  Envenenamento 

acidental por exposição a 

substâncias nocivas 

X40 a X44 

Intoxicação acidental por 

outras substâncias 

X5 a X49  Intoxicação acidental por 

outras substâncias 

X5 a X49 

   Síndrome da morte 

súbita na infância 

R95 

Quedas acidentais W00 a 

W19 

 Quedas acidentais W00 a 

W19 

Exposição ao fumo, ao 

fogo e às chamas. 

X00 a X09  Exposição ao fumo, ao 

fogo e às chamas. 

X00 a X09 

Exposição às forças da 

natureza 

X30 a X39  Exposição às forças da 

natureza 

X30 a X39 

Afogamento e submersão 

acidentais 

W65 a 

W74 

 Afogamento e submersão 

acidentais 

W65 a 

W74 

Outros riscos acidentais à 

respiração 

W75 a 

W84 

 Outros riscos acidentais à 

respiração 

W75 a 

W84 

Exposição a corrente 

elétrica, a radiação e a 

temperaturas e pressões 

externas do meio 

ambiente 

W85 a 

W99 

 Exposição a corrente 

elétrica, a radiação e a 

temperaturas e pressões 

externas do meio 

ambiente 

W85 a 

W99 

Agressões X85 a Y09  Agressões X85 a Y09 

Eventos cuja intenção é 

indeterminada 

Y10 a Y34  Eventos cuja intenção é 

indeterminada 

Y10 a Y34 

Exposição a forças 

mecânicas inanimadas 

W20 a 

W49 

 Exposição a forças 

mecânicas inanimadas 

W20 a 

W49 

Acidentes ocorridos em 

pacientes durante 

prestação de cuidados 

médicos e cirúrgicos 

Y60 a Y69  Acidentes ocorridos em 

pacientes durante 

prestação de cuidados 

médicos e cirúrgicos 

Y60 a Y69 

Reação anormal em 

pacientes ou 

complicação tardia, 

causada por 

procedimentos cirúrgicos 

e outros procedimentos 

médicos, sem menção de 

acidentes ao tempo do 

procedimento 

Y83 a Y84  Reação anormal em 

pacientes ou 

complicação tardia, 

causada por 

procedimentos cirúrgicos 

e outros procedimentos 

médicos, sem menção de 

acidentes ao tempo do 

procedimento 

Y83 a Y84 

Efeitos adversos de 

drogas, medicamentos e 

substâncias biológicas 

usadas com finalidade 

terapêutica. 

Y40 a Y59  Efeitos adversos de 

drogas, medicamentos e 

substâncias biológicas 

usadas com finalidade 

terapêutica. 

Y40 a Y59 
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2. Causas de morte mal definidas  2. Causas de morte mal definidas 

XVIII 

Sintomas, sinais e 

achados anormais de 

exames clínicos e de 

laboratório, não 

classificados em outra 

parte.  

R00 a 

R99, 

exceto 

R95 

 

XVIII 

Sintomas, sinais e 

achados anormais de 

exames clínicos e de 

laboratório, não 

classificados em outra 

parte. 

R00 a 

R99, 

exceto 

R95 

   Morte fetal de causa 

não especificada. 

P95 

   Afecções geradas no 

período perinatal, não 

especificadas. 

P96.9 

   

3. As demais causas (não claramente evitáveis)  3. As demais causas (não claramente evitáveis) 

 As demais causas de 

morte 

   As demais causas de 

morte 
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Tabela 1 – Percentuais e coeficientes de mortalidade neonatal por faixa etária e por território avaliado. 
         

                                       

  
  
  

< 24h de vida 1 a 7 dias incompletos 
Óbitos neonatais 

precoces 
Óbitos neonatais 

tardios 
Óbitos 

neonatais   

  Território avaliado 
Período da 
avaliação 

% dos óbitos 
neonatais 
precoces 

CM 
% dos óbitos 

neonatais 
precoces 

CM 
% dos 
óbitos 

neonatais 
CM 

% dos 
óbitos 

neonatais 
CM CM   

  

RJ - Estado 

1979 33,07 7,5 37,54 8,6 70,61 16,1 29,39 6,7 22,8   

  1983 35,09 7,0 42,19 8,4 77,28 15,4 22,72 4,5 20,0   

  1988 36,71 7,3 38,92 7,7 75,63 15,0 24,37 4,8 19,9   

  1993 41,04 7,1 40,29 7,0 81,33 14,1 18,67 3,2 17,4   

  Recife I 1994 
    

83,30 9,1 16,70 1,8 10,9   

  

Recife II 
(Maternidades) 

Março a 
Agosto 1994     

85,10 23,7 14,90 4,1 27,8 
  

  Serra  2001 a 2005 31,60 
 

32,20 
 

63,80 5,9 36,20 3,4 9,3   

  

Londrina 

1994 
        

10,1   

  1999 
        

9,3   

  2002 
        

6,4   

  Maceió 2001 e 2002         94,07   5,93       

 

São Luis 

1979 
    

19,10 6,4 12,00 4,0 10,4 

 

 

1984 
    

13,90 6,7 10,60 5,1 11,8 

 

 

1989 
    

48,60 14,7 11,50 3,5 18,2 

 

 

1994 
    

49,60 19,4 9,50 3,7 23,1 

 

 

1996 
    

59,70 23,2 12,90 5,0 28,2 

                           

 



 

Tabela 2 – Percentuais e coeficientes de mortalidade infantil por faixa etária e por território avaliado. 
 

                   

                   
                                  

  

  
    < 24h de vida 1 a 7 dias incompletos 

Óbitos neonatais 
precoces 

Óbitos neonatais 
tardios 

Óbitos neonatais 
Óbitos pós-
neonatais 

Óbitos 
infantis         

  

  

Território 
avaliado 

Período da 
avaliação 

% dos óbitos 
neonatais 
precoces 

CM 
% dos óbitos 

neonatais 
precoces 

CM 
% dos 
óbitos 

neonatais 
CM 

% dos 
óbitos 

neonatais 
CM 

% dos 
óbitos 

infantis 
CM 

% dos 
óbitos 

infantis 
CM CM 

  
    

DF 
1990 

        
59,20 15,4 40,80 10,6 26,0   

    2000 
        

69,90 10,0 30,10 4,3 14,3   
  

  P. Prudente 1990 a 1992 62,40 9,4 37,60 5,6 66,14 15,0 6,88 1,6 73,02 16,6 26,98 6,1 22,7   
  

  Recife II 2000 
 

 
  

29,79 46,0 16,84 26,0 46,63 
 

53,37 82,3 154,3   

  MS 2000 a 2002 
    

52,10 11,7 14,70 3,3 66,80 
 

33,20 7,5 22,5   

  Porto Alegre 2000 a 2003 
    

37,80 
 

19,00 
 

56,80 
 

43,20 
    

 
Recife DS-III 

2003 
    

58,62 
 

15,52 
 

74,14 
 

25,86 
  

 

 

2004 
    

66,67 
 

23,81 
 

90,48 
 

9,52 
  

 

 

Recife DS-IV 2004         64,71   0,00   64,71   35,29     
 

 

Pelotas I 2004         45,12 8,7 18,29 3,5 63,41 12,2 36,59 7,1 19,3 

 

 

Pelotas II 

2005 10,34 2,1 32,18 6,4 42,52 8,5 24,14 4,8 66,66 13,3 33,33 6,6 19,9 

 

 

2006 13,64 2,1 43,94 6,8 57,58 8,9 21,21 3,3 78,79 12,2 21,21 3,3 15,5 

 

 

2007 8,16 1,0 34,69 4,2 42,85 5,2 18,37 2,2 61,22 7,4 38,78 4,7 12,1 

 

 

2008 15,63 2,5 31,25 5,1 46,88 7,6 25,00 4,1 71,88 11,7 28,13 4,6 16,3 

                                   

 



 

                    Tabela 3 - Distribuição dos percentuais de óbitos neonatais evitáveis por grupos da classificação de evitabilidade de 

Ortiz et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de causas 

Maceió - AL Londrina - PR Serra - ES 
RJ - Região 

Metropolitana 

2001 - 2002 
1994 

 

1999 2002 2001 a 2005 1994 
< 2500 g ≥ 2500 Total 

Redutíveis por imunoprevenção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Redutíveis por adequado controle na 
gravidez 

46,51 16,67 39,58 45,20 48,60 54,50 13,20 7,10 

Redutíveis por adequada atenção ao 
parto 

24,81 24,36 24,70 6,00 12,20 6,80 34,10 20,40 

Redutíveis por ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento precoces 

6,98 28,21 11,90 22,60 12,20 6,80 26,00 30,10 

Redutíveis através de parcerias com 
outros setores 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Causas parcialmente reduzíveis / por 
adequado controle da gravidez 

0,00 0,00 0,00 6,00 2,70 4,50 2,20 17,50 

Outras evitáveis / reduzíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 

Total: evitáveis / reduzíveis, total ou 
parcialmente 

78,30 69,23 76,19 79,80 75,70 72,60 75,90 75,00 

Não evitáveis 21,32 29,49 23,21 17,90 24,30 27,30 22,70 0,00 

Mal definidas  0,39 1,28 0,60 2,40 0,00 0,00 0,00 16,40 

Não classificadas/ outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 



 

Tabela 4 - Coeficientes de mortalidade infantil neonatal (por 10000 NV), segundo as principais causas de óbito. Estado do Rio de Janeiro, 1979-1993. 

Classificação adaptada de Fundação SEADE (Leal & Sczarcwald, 1996). 
     

             

             

Grupo de causas 

1979 1983 1988 1993 

< 24 h 
1 a 7 dias 

incompletos 
7 a 28 dias 

incompletos 
< 24 h 

1 a 7 dias 
incompletos 

7 a 28 dias 
incompletos 

< 24 h 
1 a 7 dias 

incompletos 
7 a 28 dias 

incompletos 
< 24 h 

1 a 7 dias 
incompletos 

7 a 28 dias 
incompletos 

1) Reduzíveis por adequado 
controle da gravidez e parto 

5,2 3,9 2,1 6,6 5,0 1,7 6,1 4,4 1,9 6,6 2,9 0,9 

2) Hipóxia intrauterina e asfixia 
ao nascer 

7,4 4,5 0,0 7,6 4,6 0 6,9 2,3 0 8 3,2 0 

3) Reduzíveis por diagnóstico e 
tratamento precoce 

0,0 11,8 12,1 0 14,4 12,1 0 15 15,6 0 15,4 10,6 

4) Outros problemas 
respiratórios após o nascimento 

5,3 6,0 2,3 13,5 14,1 2,1 17,8 17,4 1,9 18 14,7 2,7 

5) Anomalias congênitas 6,3 7,0 5,1 6,2 6,4 4,9 7,2 6,9 5,5 6,3 6,3 4,4 

6) Diarreias, deficiências 
nutricionais e pneumonia 

0,0 0,0 28,6 0 0 13,6 0 0 11 0 0 4,1 

7) Imaturidade extrema 10,8 0,0 0,0 8,6 0 0 6,8 0 0 6 0 0 

8) Crescimento fetal retardado e 
outros RN pré-termo  

15,1 0,0 0,0 7,7 0 0 6,1 0 0 5,2 0 0 

9) Síndrome de angústia 
respiratória 

8,5 9,6 0,5 7,7 11,6 1 8,4 11,5 1,4 8,5 10,9 1,6 

Total 75,4 85,6 67,0 70,1 84,3 45,4 72,9 77,3 48,4 71,2 69,9 32,4 

 

 



 

 

Tabela 5 – Distribuição percentual dos óbitos infantis pelos grupos de causas básicas da “Lista de Causas de Mortes Evitáveis por 

Intervenções do Sistema Único de Saúde” (Malta et al., 2007). 

 
 

 

 

 

 

Grupos de causas 
Brasil MS Pelotas Pelotas 

1997 2000 2003 2006 2002 2004 2005 2006 2007 2008 

Causas reduzíveis/evitáveis 71,36 68,20 68,93 69,42 73,13 79,27 68,97 75,76 71,43 76,56 

  1. Ações de imunização 0,26 0,16 0,12 0,10 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2. Adequada atenção à mulher na gestação 6,64 7,62 9,30 13,19 7,55 50,00 35,63 50,00 38,78 42,19 

  3. Adequada atenção à mulher no parto 8,29 8,15 8,23 9,25 7,87 4,88 8,05 6,06 12,24 9,38 

  4. Adequada atenção ao recém-nascido 35,48 34,57 33,87 31,50 35,39 3,66 10,34 4,55 8,16 7,81 

  

5. Ações de diagnóstico e tratamento 
adequados 

10,97 9,42 9,12 8,85 10,41 12,20 11,49 12,12 12,24 15,63 

  

6. Ações de promoção à saúde vinculadas a 
ações de atenção 

9,72 8,27 8,29 6,53 11,26 8,54 3,45 3,03 0,00 1,56 

Causas mal definidas 11,22 12,30 8,35 4,23 2,60 4,88 4,60 0,00 2,04 4,69 

Todas as demais causas de morte 17,42 19,51 22,73 26,35 24,27 15,85 26,44 24,24 26,53 18,75 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



 

Tabela 6 – Distribuição percentual dos óbitos infantis pelos grupos de causas básicas das classificações de Taucher et al. e 
de Ortiz et al. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     * Classificação de Taucher et al., adaptada. 

 

Grupos de causas 

DF Recife Recife DS III e IV Pres Prudente* 

1990 2000 2002 
2003 e 2004 

1990 a 1992 Com 
PSF/PACS 

Sem 
PSF/PACS 

Causas reduzíveis / 
evitáveis 

Imunoprevenção 1,52 0,00 0,18 0,00 3,13   

Por adequado controle da gravidez 6,84 6,29 3,72 21,31 18,75 5,82 

Por adequada atenção ao parto 9,51 7,69 2,84 6,56 3,13 22,22 

Por diagnóstico e tratamentos 
precoces  

47,53 35,66 20,04 13,11 15,63 23,28 

Total 65,40 49,65 26,77 40,98 40,63 51,32 

Causas parcialmente reduzíveis / por adequado controle da 
gravidez 

0,00 0,00 11,17 0,00 0,00 16,40 

Outras evitáveis / reduzíveis 17,11 22,38 29,26 0,00 0,00 13,76 

  
Total: evitáveis / redutíveis 
parcialmente 

82,51 72,03 67,20 40,98 40,63 81,48 

Não evitáveis 3,80 23,78 25,18 59,02 59,38 12,17 

Outras causas (demais códigos) / Mal-definidas / 
Desconhecidas 

13,69 4,20 7,62 0,00 0,00 6,35 

 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 


