
IIo Seminário GT Saúde da Rede Nacional Primeira 

Infância

Março/2015

Paulo Germano de Frias

IMIP/ Consultor CGSCAM/SAS//MS 

Invisibilidade dos óbitos infantis em 

grupos vulneráveis



Vigilância sobre a agenda de saúde da 

criança ...

• ODM: Brasil alcança metas antecipadamente 

• Políticas públicas compensatórias coordenadas

• Magnitude dos problemas e as desigualdades

• Diferenciais na mortalidade infantil entre grupos populacionais

• Perfil epidemiológico complexo e polarizado 

• Sistema de saúde em construção, dinâmico com partilha de 

responsabilidades e gestão triparite

• Necessidade de Formação para enfrentar os problemas de cada 

lugar no âmbito coletivo e singular 



Determinantes Sociais de Saúde e a Mortalidade 

Infantil

Invisibilidade da Mortalidade Infantil em grupos específicos. 

Em geral mortes evitáveis

OMS, 2008 



A Infância no Brasil atual

• Criança como um ser social, sujeito de direitos, sob guarda dos pais ou

cuidadores definidos;

• São protegidos por uma base legal atualizada sistematicamente;

• Devem ser protegidas, por toda sociedade;

• Em um país continental, com grande diversidade sociocultural existem

muitas infâncias

• Desafio : apreender as múltiplas infâncias na sua essência, 

diversidade e contextos culturais sem imposições etnocêntricas



Transferência de Renda

Integração Saúde e 
Educacão

Monitoramento 

Programas de Desenvolvimento Infantil

• Monitoramento da Mortalidade Infantil como estratégia para  dar 

visibilidade aos grupos em desvantagem social e vulneráveis



Monitoramento da Mortalidade Infantil por meio dos sistemas 

de informações: dispositivo para evitar novos óbitos

• Adequação das estatísticas vitais

• Pouco utilizados na tomada de decisão: definições de prioridades/alocação de recursos

• Informação completa, válida e precisa: qualifica o planejamento e avaliação

• Cobertura do SIM: relaciona-se às condições sócio-econômicas, culturais, e acesso aos 

serviços de saúde

• Óbito notificado e com causa básica definida:  influencia o perfil de mortalidade

• Estimação da Mortalidade Infantil no Brasil:  método direto  X  indireto

• Trajetória até o uso de estimações diretas ser possível

• Análise da Mortalidade Infantil:  melhora cobertura, a completitude e a  

fidedigidade dos dados, e reduz as causas mal definidas



Busca ativa de óbitos infantis na década de 1990

Semiárido Pernambucano

Inquietude com a cobertura dos sistemas de informação  e as “descobertas”: a 

cultura popular e os enterramentos nas encruzilhadas... Os “anjos”,  o 

imaginário, ....



Busca ativa na década de 1990

Apoio institucional, da Fiocruz e do UNICEF viabilizaram a construção de 

novas possibilidades para o cálculo da Mortalidade Infantil



Taxa de mortalidade infantil por regiões. Brasil, 1990 - 2011



Estados com informações vitais adequadas segundo critério 

da RIPSA



Cobertura das informações sobre Óbitos Infantis segundo 

regiões.  Brasil , 2000-2011



Cobertura das informações de nascidos vivos segundo regiões. 

Brasil , 2000-2011



Considerações

• A invisibilidade da mortalidade infantil constitui um dos maiores obstáculos 

para a sua redução.

• A informação  fidedigna é imprescindível na definição de caminhos para 

reduzir as desigualdades

• A dimensão territorial do Brasil e aspectos culturais desafiam para que o 

dados vitais mostrem a real situação local e as diferenças entre grupos 

populacionais

• Ministério da Saúde tem dirigido esforços para melhorar os sistemas de 

informação vital (Szwarcwald et al, 2008)

• Para compreender  magnitude da mortalidade infantil e as dificuldades 

locais: estudos locais

• O Projeto de Busca Ativa de Eventos vitais foi uma das iniciativas para 

investigar a captação dos eventos (Szwarcwald et al, 2008)



Considerações

• Ocorreram 3 Pesquisas  de Busca Ativa de Eventos Vitais (2001; 2009 e 

2014)  e se investigou múltiplas fontes de informação

• A subenumeração ocorre principalmente entre crianças < de 1 ano, em 

municípios de pequeno porte (Frias et al, 2008)

• Cemitérios que não exigem a DO ou guia de sepultamento  e a realização 

de sepultamentos clandestinos são relacionados a subenumeração (Carvalho, 

1997; Mello Jorge,1983; Façanha et al, 2003)

• Assistência médica precária ou inexistente dificulta a emissão da DO e DNV 

e inviabiliza o cálculo do CMI (Oliveira e Pereira, 1997)

• Encontrou-se cemitérios não oficiais em matas  e zona rural onde as 

crianças são enterradas e permanecem desconhecidas das estatísticas 

oficiais e fora do controle do sistema de saúde



Cemitério 7 de Setembro

Zona rural - Barras (PI), 2002



Cemitério - Zona rural

N.S. dos Remédios (PI), 2001



Covas de “anjos”

Ribeira do Pombal (BA), 

2002



Recém-nascido enterrado no quintal da casa zona urbana de Barras (PI)



Achados da 1ª Busca Ativa de eventos vitais, 2002



Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) por 1000 NV estimado 

com dados  informados e corrigidos por Grande Região. 

Brasil, 2000-10.

Produto da 2ª Busca 

Ativa

• Mudança de 

paradigma no 

cálculo do CMI: 

contribui para a 

identificação da 

magnitude do 

indicador 

• Brasil alcança os 

ODM

Szwarcwald et al, 2013



Pesquisa de Busca Ativa de Óbitos. Brasil, 2014



Estimação da taxa de mortalidade infantil 2009-2011 por município

Almeida e Szwarcwald, 2014



Pesquisa de Busca Ativa de óbitos. Brasil, 2014



Fontes: IBGE, Diretoria de 

Geociências, Coordenação de 

Geografia e Coordenação de 

Cartografia, Malha Municipal do Brasil

Terras Indígenas no Brasil em 2005

Mortalidade Infantil Indígena 

e seus determinantes e 

condicionantes:  colonização, 

a perda de territórios e 

degradação ambiental, a 

redução da capacidade de 

subsistência e de 

manutenção das práticas 

culturais e a conseqüente 

desvantagem sócio 

econômica; acesso e 

qualidade dos serviços em 

contexto de interculturalidade



Raca Cor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N Inf 30,0 28,0 25,8 22,9 21,6 20,4 15,7 14,4 12,5 12,5 11,5 12,0 11,5 11,4 10,2 9,6

Branca 40,3 41,1 40,6 40,7 41,2 40,4 40,9 40,7 41,2 39,9 41,3 42,0 41,4 40,2 41,2 40,8

Preta 2,6 2,8 2,8 2,9 2,8 2,6 2,7 2,4 2,4 2,3 2,5 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1

Amar 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Parda 25,7 27,2 29,8 32,5 33,3 35,5 39,5 41,2 42,4 43,6 43,3 42,0 42,7 44,1 44,4 46,0

Indigena 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,1 1,3 1,5 1,3 1,3 1,7 1,8 1,8 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Preenchimento da variável Raça/cor no Sistema de Informação sobre 

mortalidade. Brasil, 2000-2015

• Problemas no prenchimento das DO e DNV dificultam o cálculo das taxas 

de mortalidade infantil por raça/cor

• Para populações ribeirinhas e quilombolas não existe variáveis que 

permitam a sua identificação no SIM e Sinasc

Fonte:SVS/MS



Taxa de Mortalidade Infantil por Raça/cor. Brasil. 1999 a 2002

Cardoso,  2005



Evolução da qualidade dos registros de raça/cor no SIM e no SINASC, das 

TMI indígena e não indígena e  iniqüidade da TMI entre esses grupos, 

Brasil, 1999-2008.

Cardoso, 2010
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Número absoluto e percentual de óbitos infantis investigados em indígenas e

não indígenas e comparações, Brasil e regiões, 2008.

Cardoso, 2010

N % investigado N % investigado

Brasil 38.002 35,5 572 17,3 2,05

Norte 4.938 13,9 305 13,1 1,06

Nordeste 12.103 32,9 77 26,0 1,27

Sudeste 13.711 40,5 27 25,9 1,56

Sul 4.456 56,0 29 48,3 1,16
Centro-Oeste 2.794 28,2 134 13,4 2,10

BRASIL/REGIÕES

ÓBITOS INFANTIS (< 1 ANO) RAZÃO ENTRE % 

INVESTIGADOS NÃO 

INDÍGENA/INDÍGENA

NÃO INDÍGENA INDÍGENA



Pesquisa de Busca Ativa de Óbitos, 2014: as imagens falam ...

Comunidade 

Indigena no Alto 

Solimões, 

Amazonas

Desafios: 

construção de 

caminhos 

metodológicos 

que 

possibilitem 

explicitar com 

fidedignidade 

os diferenciais 

de Mortalidade 

Infantil entre os  

grupos em 

desvantagem 

social  e 

vulneráveis



“… não basta descrever como são: o mundo, o país, os lugares; impõem-

se ir mais longe, detalhar suas interinfluências recíprocas com a

sociedade, seu papel essencial sobre a vida do indivíduo e do corpo

social”

Milton Santos


