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Taxa de Mortalidade Infantil. Brasil e regiões, 1990 a 2011* 



Principais causas de morte segundo faixa etária. Brasil, 2009*. 

Faixa etária (anos) 

<1 1-4 5-9 

1ª  

Afecções 

Perinatais 

25.637 

Causas 

Externas 

1.578 

Causas Externas 

1.528 

2ª  

Anomalia 

Congênita 

7.973 

DAR 

1.162 

Neoplasia 

669 

3ª  
DAR 

2.363 

DIP 

1.003 

Sistema 

Nervoso 

436 

4ª  
DIP 

2.317 

Anomalia 

Congênita 

732 

DIP 

424 

5ª  
Causas Externas 

992 

Sistema 

Nervoso 

709 

DAR 

350 

6ª  
Endócrina 

641 

Neoplasia 

581 

Anomalia 

Congênita 

218 



Óbitos infantis notificados e evitáveis. Brasil, 2010 a 2012. 

2010 2011 2012 

Evitável (n) 27.565 27.160 16.680 

(%) 69 69 68 

Total 39.870 39.369 24.384 



Percentual de óbitos infantis notificados, segundo tipo de 

evitabilidade. Brasil, 2010. 





Paradoxo perinatal brasileiro: desafio contemporâneo  

 

• Mortalidade infantil e materna elevada: causas evitáveis 

 prematuridade evitável e iatrogênica 

 asfixia intraparto: 25% óbitos infantis 

 síndromes hemorrágicas, hipertensivas, aborto e infecção 

 complicações de cesarians eletivas sem indicação precisa 

       

• Intensa medicalização do nascimento 
98% partos hospitalares - 88% por médicos –53% cesariana  
 

• Avanços tecnológicos, porém excesso intervenções desnecessárias  
aumento do desconforto e da dor ; stress; interferência na evolução fisiológica do parto: 
ocitocina, imobilização no leito, jejum, solidão, banalização da cesariana; episiotomia de 
rotina 

 

• Não utilização de práticas adequadas na assistência 
métodos de conforto, acompanhante, posição verticalizada no parto, outros 



 
Boas práticas obstétricas e neonatal 
 
-Ambiência que favoreça a deambulação da paciente e 
presença de acompanhante; 
-Uso de métodos não farmacológicos para alivio da dor; 
-Ingestão de liquído e alimento leve durante o trabalho de 
parto; 
-Uso do partograma no acompanhamento do trabalho de 
parto; 
-Livre escolha da paciente para parir; 
-Clampeamento tardio do cordão (2 a 3 minutos) 
-Contato pele a pele da mãe e bebê e apoio ao 
aleitamento materno na primeira hora de vida; 
-Retardar os cuidados de rotina do RN para após a 
primeira hora de vida; 
-Retardar o banho do RN após 6 horas após o parto; 
-Incentivar amamentação em livre demanda; 
-Buscar reduzir o uso de episiotomia 
-Buscar reduzir a taxa de cesaria e quando possível incluir 
a 2ª opinião 
 
 
 
 

 
 



Atenção Humanizada perinatal e ao recém-nascido  
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QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO 

•Aumento de  cobertura de leitos de Alto Risco, Canguru,                
 UTI Materna e UTI/UCI  Neonatal – cuidado integral ao RN 
 de risco 



Aleitamento Materno e alimentação complementar 

IHAC 

N.B.C.A.L 
e  Lei 
11265/06 



Eixo Atenção Humanizada perinatal e ao recém-nascido:  
continuidade da atenção 

SEM RISCO 

COM RISCO (Prematuros/Baixo Peso, egressos 

de UTIN) 

  Visita domiciliar ao recém-nascido e sua mãe na 1ª semana 

1 consulta na 1ª semana de vida 

 Consulta com 1, 2, 4, 6,  9, 12, 18 e 24 meses de vida; após, anuais 

 Vacinação básica de acordo com protocolos 

 Teste do pezinho até o 5º dia 

 Teste da orelhinha - dependendo do diagnóstico, re-teste com 

especialista 

 Teste do olhinho: 4º, 6º, 12º e 25º meses 

 Sulfato ferroso: profilaxia dos 6 aos 18 meses 

 

 Vitamina A: em áreas endêmicas 

 

 Consulta odontológica: a partir do 1º dente e aos 12 meses 

 Portaria 930 (UTI , UCINco, UCINca) 

 Seguimento do RN de risco, egressos de UTI  

por 24 meses (multiprofissional especializado 

em conjunto com aquele na ABS) 

 Consultas com especialistas 

 Garantia de exames 

 Reabilitação 

POPULAÇÃO ALVO: 

2,9 milhões/ano 

2,2 milhões dependem do SUS 

Baixa vinculação do RN, no momento da alta hospitalar, para a continuidade do cuidado 

na atenção primaria; Baixa valorização do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças pelos serviços de saúde e Falta de apoio social para 

gestantes, puérperas, nutrizes e crianças em situação de vulnerabilidade social 

*AIDPI NEONATAL: oferta para avaliação de risco na ABS 





Visão: Ser grande promotora e protetora dos direitos da criança à vida, à saúde e à 

felicidade. 

Propósito: Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, 

respeitando os princípios da universalidade, integralidade e equidade, em parceria com 

os órgãos federais, os estados, os municípios, a iniciativa privada, a sociedade e a 

família, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da 

cidadania. 

 

Diretrizes: Gestão interfederativa das ações de saúde da criança; planejamento e 

desenvolvimento participativo das ações; monitoramento e avaliação; trabalho em redes 

de atenção à saúde; promoção da saúde; intersetorialidade; qualificação da força de 

trabalho e fomento ao trabalho em equipe; pesquisa e incentivo a produção do 

conhecimento. 

Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança 



       Eixos estratégicos de atuação: 

Prevenção e Vigilância do Óbito Fetal e Infantil  



 
Índices de Retorno dos Investimentos de acordo com  cada fase 

 do Desenvolvimento Humano 

Desenvolvimento infantil: desafio adicional  ... e possibilidade de retorno 



Fonte: PNAD 2009 (IBGE). Considerando os 8,5% mais pobres da população. 
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SAÚDE  
INTEGRAL DA  

CRIANÇA 
Intersetorialidade 

Apoio 
Integrado do  

Ministério da Saúde 

ESTRATÉGIA PARA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO  

DE UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL   

À SAUDE DA CRIANÇA NO PAIS 

Articulação  
Interfederativa 

REDES  
DE ATENÇÃO 

 A SAUDE 



ATENÇÃO INTEGRAL 
SAÚDE  

DA  
CRIANÇA 

REDE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL  

E CRACK 
  

REDE DE ATENÇÃO  
ÀS URGENCIAS 

OBJETIVO: EM CADA REGIÃO DE SAUDE DO PAÍS 

IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL   

À SAUDE DA CRIANÇA DANDO SUPORTE AO  

FUNCIONAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS REDES DE   ATENÇÃO 

REDE 
PESSOA COM DEFICIENCIA 
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CEGONHA 
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BÁSICA DE SAUDE 
 (PMAQ, SAUDE NA  

ESCOLA...) 
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA 

Pré-natal   6 a 9 anos 



“...os novos desafios epidemiológicos da 
modernidade só poderão ser resolvidos por uma 
atenção básica, com:  

    equipes multiprofissionais; 

    enfoque biopsicossocial do indivíduo, da família e 
da comunidade; 

- parcerias com a sociedade; 

    ... sob pena de passar a ser gradativamente 
irrelevante para a saúde infantil.” 
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