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RESUMO 

 
De caráter educativo, formativo e de ação sigilosa, os Comitês de Mortalidade Infantil atuam na análise 
de óbitos e na elaboração de ações em combate à mortalidade fetal e infantil, ainda considerada um dos 
grandes desafios para as políticas públicas do país. O objetivo deste trabalho foi descrever a importância 
da atuação dos comitês de mortalidade infantil na redução dos índices de mortalidade infantil e fetal. A 
pesquisa bibliográfica descritiva foi a metodologia aplicada, realizada através de acessos a artigos, 
manuais e sites indexados sobre este tema. Reconhecer a relevância do tema e considerar a 
importância da atuação dos comitês de mortalidade infantil é dar espaço a uma estratégia eficaz na 
otimização da assistência à gestante, ao parto e ao recém-nascido e consequentemente na redução de 
óbitos infantis. Conclui-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pelos comitês possuem grande 
impacto na redução dos óbitos fetais e infantis, tendo em vista, sua atuação na apuração de óbitos e na 
criação de planos de intervenção em diversos âmbitos. Vale ressaltar a necessidade de apoio financeiro, 
indispensável para a melhoria da infraestrutura dos comitês e a sensibilização dos profissionais para o 
correto preenchimento dos formulários, garantindo assim a efetividade de suas funções. 

 
Palavras-chave: Investigação, Natimortalidade, Prevenção 
Linha de Pesquisa: Saúde Coletiva 

 
 
 

ABSTRACT 
 

With an educational, training and covert nature, the Child Mortality Committees work on the analysis of 
deaths and the elaboration of actions to combat fetal and infant mortality, still considered one of the major 
challenges for the country's public policies. The aim of this paper was to describe the importance of the 
role of child mortality committees in reducing child and fetal mortality rates. The descriptive bibliographic 
research was the applied methodology, accomplished through access to articles, manuals and indexed 
websites about this theme. Recognizing the relevance of the theme and considering the importance of 
the performance of child mortality committees is to give way to an effective strategy for optimizing care for 
pregnant women, childbirth and newborns and, consequently, reducing child deaths. It is concluded, 
therefore, that the activities developed by the committees have a great impact on the reduction of fetal 
and infant deaths, considering their performance in the determination of deaths and the creation of 
intervention plans in various areas. It is noteworthy the need for financial support, indispensable to 
improve the infrastructure of the committees and the awareness of professionals for the correct 
completion of forms, thus ensuring the effectiveness of their functions. 

 
Keywords: Investigation, Stillbirth, Prevention 



  

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

De caráter educativo e formativo, porém de ação sigilosa, os Comitês de 

Prevenção do óbito Infantil e Fetal são órgãos que contam com a participação 

multiprofissional de instituições governamentais e da sociedade civil organizada, cujas 

principais atribuições estão relacionadas à investigação e ao monitoramento de óbitos 

fetais e infantis, principalmente, aqueles que possuem potencial de evitabilidade, e à 

elaboração de planos de intervenção para a redução dos índices de mortalidade infantil 

(BRASIL, 2009). 

Os óbitos considerados evitáveis são aqueles que, levando em consideração a 

ciência e a tecnologia disponíveis, poderiam ser impedidos. O principal propósito dos 

comitês de mortalidade está relacionado à investigação individual de cada óbito 

buscando determinar sua evitabilidade e posteriormente elaborar medidas preventivas 

que visem a redução da mortalidade infantil (MANSANO et al., 2004). 

Considerada como um efetivo indicador da saúde maternoinfantil e um 

importante refletor dos aspectos relacionados à saúde reprodutiva, a taxa de 

mortalidade perinatal exprime a qualidade dos recursos disponibilizados à assistência 

ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, além de demostrar a efetividade de acesso 

a estes serviços pela população (MARTINS et al., 2013). 

Embora em declínio no país, os índices de mortalidade infantil ainda são 

considerados elevados e incompatíveis com o desenvolvimento brasileiro, fato que 

explica a inserção da redução da mortalidade infantil nas Metas do Desenvolvimento 

do Milênio, pacto selado entre os países membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU), da qual o Brasil faz parte (CARNEIRO, 2012). 

Os diferentes perfis da população em cada região brasileira tornam a atuação 

dos comitês de mortalidade infantil de extrema importância, uma vez que, busca 

compreender o perfil da morbimortalidade perinatal e os fatores de risco associados às 

questões sociais e à qualidade da assistência de saúde, tendo em vista que, a 

monitorização da mortalidade infantil torna possível a avaliação destes serviços 

(RUOFF; ANDRADE; SCHMITT, 2017). 

De acordo com Carneiro (2012), além de avaliar a qualidade da assistência e 

as condições de acesso aos serviços de saúde pela população, é importante reforçar a 

importância dos comitês na investigação e análise detalhada das mortes infantis e 
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maternas e na elaboração de medidas de intervenção recomendadas aos órgãos e 

instituições de saúde competentes, objetivando a redução da mortalidade infantil 

através da qualificação dos profissionais especializados e da organização e otimização 

da assistência. 

A mortalidade fetal e a mortalidade neonatal precoce compartilham das 

mesmas causas e circunstâncias, cujas quais, interferem no resultado para o feto ao 

final da gestação bem como para a criança em suas primeiras horas ou dias de vida. 

Em suma, tais óbitos são considerados evitáveis, no entanto, a negligência histórica 

com relação à análise de sua ocorrência pelos serviços de saúde e a falta de 

investimentos específicos para sua redução, apontam para a necessidade de 

mudanças estruturais relacionadas à melhoria das condições de vida da população e 

de ações diretas de iniciativa das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2009). 

Diante de tal exposto, o presente estudo tem como objetivo descrever a 

importância da atuação dos comitês de mortalidade infantil na redução dos índices de 

mortalidade infantil e fetal. 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de natureza 

descritiva, elaborado através de busca em artigos, manuais e sites indexados que 

desenvolvessem a temática escolhida. 

Para que fossem inclusos neste trabalho, foram selecionados os artigos 

publicados e demais estudos que atenderam às expectativas quanto ao 

desenvolvimento claro e objetivo do tema abordado e aqueles que demonstraram a 

importância do trabalho desenvolvido pelos Comitês de Mortalidade Infantil na redução 

da mortalidade infantil brasileira. 

O percentual de mortalidade infantil, ainda em desalinho com o 

desenvolvimento do país, torna esta realidade um dos grandes desafios a serem 

superados pelos serviços de saúde brasileiros e demonstram a relevância da produção 

deste trabalho. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
 

Criado por Luis Patrício Ortiz no final dos anos 60, o primeiro mecanismo de 

classificação adotado no Brasil foi a lista da Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados de São Paulo, mais conhecido como Fundação SEADE, foi desenvolvido a fim de 
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compreender as condições de saúde da população Paulista e investigar as causas de 

óbitos evitáveis (DIAS et al.; 2017). Em meados da década de 90 foram implantados os 

primeiros conselhos de prevenção do óbito infantil, em 2004 o Ministério da Saúde 

elaborou o Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal que serviu como 

estrutura para o funcionamento dos comitês (BRASIL, 2009). 

Em 2002 foram criados, pela portaria nº 2.244/02, os Comitês Regionais de 

Mortalidade Infantil de São Paulo, considerados importantes instrumentos de gestão 

que têm por objetivo a identificação e a análise das causas de óbitos infantis, 

sobretudo aqueles considerados evitáveis, a fim de implementar ações voltadas para a 

redução da mortalidade infantil, principalmente, as ocasionadas por falhas na 

assistência de saúde à gestante, no momento do parto e ao recém-nascido 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, 2019). 

O papel dos comitês está em investigar e identificar possíveis problemas na 

assistência de saúde, propor estratégias que incluam o planejamento familiar, a 

adesão ao pré-natal, ao parto de qualidade e o acompanhamento dos recém-nascidos 

até um ano de idade, além de trabalhar frente à qualidade da informação do sistema 

oficial de estatística vital, controlando e corrigindo dados sobre óbitos infantis e fetais e 

disponibilizando resultados aos setores competentes (BRASIL, 2009). 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (2019), para a 

investigação dos óbitos são utilizados instrumentos específicos para a coleta de dados. 

Na cidade de São Paulo, são utilizadas as fichas de Investigação do Óbito Infantil - 

Visita Hospitalar e as fichas de Investigação de Visita Domiciliar. 

De acordo com a Portaria nº 2.244, de 02 de agosto de 2002, cabe aos 

Comitês de Prevenção de Mortalidade Perinatal e Infantil, no âmbito municipal, dentre 

outras atribuições, o acompanhamento de pesquisas referentes às principais causas 

de óbito infantil e perinatal e a divulgação de conclusões sobre a evitabilidade da morte 

em questão. Cabendo aos Comitês Distritais de Prevenção da Mortalidade Perinatal e 

Infantil, o envio mensal de fichas e relatórios de avaliação de óbitos fetais e de 

menores de 1 ano, além da criação medidas que tenham como propósito a otimização 

dos serviços de saúde. 
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As principais atribuições dos comitês, dentre outras, incluem, de acordo com o 

Manual dos Comitês de Prevenção do óbito Infantil e Fetal do Ministério da Saúde 

(2005): 

 
I. A investigação dos óbitos, que será coordenada pela equipe de saúde em 

conjunto com a equipe de vigilância epidemiológica, setores da área de 

assistência das Secretarias de Saúde, instituições de ensino entre outras, 

zelando pelo sigilo das informações; 

 
II. A análise dos óbitos de acordo com seu potencial de evitabilidade, a 

identificação dos problemas relacionados aos óbitos e o encaminhamento das 

informações obtidas para os órgãos competentes; 

 
III. A qualificação da informação, contribuindo para a otimização da informação em 

saúde, realizando correções de dados estatísticos oficiais e contribuir para a 

melhoria dos registros de saúde, incluindo o correto preenchimento de 

prontuários, cartão da gestante e da criança, fichas de atendimento entre outros; 

 
IV. A definição de medidas de prevenção, apresentando propostas e planos de 

intervenção necessários para a redução de novas ocorrências e encaminhá-los 

aos órgãos competentes; 

 
V. A divulgação e realização de atividades no âmbito educacional, dando 

visibilidade ao problema, promovendo a capacitação, treinamentos e reciclagem 

dos profissionais envolvidos e; 

 
VI. A mobilização do poder público a fim de garantir a execução das ações 

propostas. 

 
Os comitês Regionais e Municipais de Mortalidade Perinatal e Infantil serão, de 

acordo como especificado na Legislação Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo (2002). 

 
I. Sediados em cada Supervisão Técnica de Saúde; 
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II. Responsáveis pela investigação dos óbitos fetais e infantis conforme a 

residência da mãe, solicitando entrevista com a mãe ou responsável e 

realizando análise de prontuários hospitalares onde o óbito ocorreu; 

 
III. Responsáveis por analisar e concluir a causa do óbito e realizar resumo dos 

óbitos investigados, propondo ações para a redução da mortalidade perinatal e 

infantil; 

 
IV. Encarregados por alimentar o Módulo de Investigação de óbitos Infantis e Fetais 

do SIM com os dados obtidos nas investigações. 

 
De modo geral, as atividades dos comitês concentram-se em regiões brasileiras 

de maior vulnerabilidade, cujas quais, carecem de intervenções específicas de acordo 

com suas necessidades e destacam-se pela ação multiprofissional, contando com 

enfermeiros, obstetras, ginecologistas, epidemiologistas, patologistas e educadores de 

saúde, atendendo em níveis de atenção primária, secundária e terciária (RUOFF; 

ANDRADE; SCHMITT, 2017). 

Atuando como um importante indicador das condições de desenvolvimento 

social, econômico, da qualidade e facilidade de acesso aos recursos de saúde 

disponíveis à população infantil e materna, a taxa de mortalidade infantil é mensurada 

pela razão entre o número de óbitos de crianças de idade até um ano e o número de 

nascidos vivos em determinado ano e região (FUNDAÇÃO IBGE, 2016). 

De acordo com o Manual de Investigação do Óbito Infantil, a mortalidade 

neonatal, classificada de acordo com a faixa etária entre 0 e 27 dias de vida, 

representa de 60% a 70% da mortalidade infantil em todos os estados brasileiros, 

sendo caracterizada como o principal componente da mortalidade infantil (BRASIL, 

2009). 

Em 1940, a taxa de mortalidade infantil brasileira era de 147,0 para mil 

nascidos vivos, aproximadamente. A partir desta década, foi possível observar uma 

diminuição significativa e contínua destes índices. Em 2015, a estimativa foi de 13,8 

mortes por mil nascidos vivos, uma redução considerável quando comparado ao ano 

2000, que apontava uma estimativa de 29,0 óbitos por mil nascidos vivos (FUNDAÇÃO 

IBGE, 2016). 
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Segundo Ruoff, Andrade e Schmitt (2017), o Brasil atingiu um índice de 73% 

de redução de casos de mortalidade infantil entres os anos de 1990 e 2015, garantindo 

seu lugar de destaque entre os 62 países a alcançarem a mesma meta, superando em 

20% a média mundial no mesmo período. 

Embora o país tenha reduzido a taxa de mortalidade infantil nas últimas 

décadas, em 2016, após 26 anos, houve um crescimento significativo e preocupante 

de óbitos por causas evitáveis no Brasil. A mortalidade neonatal (nos primeiros 27 dias 

de vida) ainda constitui um grande desafio para os serviços de saúde. Fatos 

diretamente relacionados à queda na qualidade dos determinantes socioeconômicos 

(UNICEF, 2019). 

A meta estabelecida em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 

ODS, que substituiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM após o ano 

de 2015, é erradicar aos óbitos evitáveis de recém-nascidos e menores de 5 anos 

atingindo valores de, pelo menos, 12,0 por mil nascidos vivos até o ano de 2030 

(NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Para Venâncio e Paiva (2010), a maior dificuldade encontrada no processo de 

implantação dos comitês no Estado de São Paulo está relacionada a infraestrutura 

inadequada e problemas técnico-operacionais, situações rotineiras que dificultam o 

trabalho dos comitês na diminuição da mortalidade infantil. 

De acordo com Castro e Santos et al. (2015), a qualificação dos dados e 

informações do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), ainda é um desafio a 

ser superado, principalmente quando se trata do correto preenchimento. A 

inadequação e a falta de qualidade no preenchimento destas informações, dificultam a 

programação de ações em saúde. 

Em seu estudo, Santana et al., (2011), apontaram a insuficiência de 

preenchimento correto das fichas de investigação do óbito infantil, fato que reporta 

para a possibilidade dos profissionais da saúde não compreenderem a real importância 

desta ação no levantamento de dados ou mesmo da necessidade de treinamento das 

equipes. As anotações detalhadas e os registros realizados de forma adequada fazem 

parte do processo de prevenção do óbito infantil. 

Para que a redução da mortalidade infantil seja possível, é necessária maior 

atenção à reestruturação da assistência à gestante e ao recém-nascido, associando 

serviços de atenção primária e assistência ao parto. As ações para a redução da 



  

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 
 

mortalidade devem estar direcionadas à melhoria da assistência ao pré-natal e à 

continuidade da assistência até o momento do parto (BRASIL, 2009). 

É necessário que haja mais investimentos destinados aos setores de saúde 

para que, apostando na formação de profissionais, no acesso por parte da população, 

à informação quanto aos seus direitos e as tecnologias disponíveis para garantir um 

nascimento mais seguro e humanizado, haja também melhoria na assistência e nos 

próprios indicadores perinatais (MARTINS et al., 2013). 

Levando em consideração a meta de redução da mortalidade infantil e a 

organização mundial em prol ao acompanhamento e monitoramento dos indicadores 

de mortalidade, faz-se necessário compreender a importância da atuação dos comitês 

de mortalidade infantil e fetal, como desempenham suas atividades e quais seus 

propósitos diante desta matéria (RUOFF; ANDRADE; SCHMITT, 2017). 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A importância da atuação dos Comitês de Mortalidade Infantil vai além do simples 

levantamento de dados estatísticos, tal importância também está atrelada às percepções 

da realidade brasileira e à busca pela redução das desigualdades e injustiças sociais. 

 
 

 

A partir da análise do contexto em que o óbito acontece é possível desenvolver 

ações em âmbito biológico, social, econômico e de acesso aos serviços de saúde visando 

a diminuição da mortalidade infantil. 



  

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 
 

Diante do contexto supracitado, reconhecer os problemas relacionados à 

assistência prestada pelos serviços de saúde à gestante, ao pré-natal e ao recém-nascido 

se faz extremamente relevante, visto que, pode contribuir para a criação de medidas 

preventivas que tenham por objetivo a redução dos óbitos infantis potencialmente 

evitáveis. Tais ações somente serão possíveis através do trabalho desenvolvido pelos 

comitês que, por sua vez, necessitam de investimentos para subsidiar seu funcionamento 

e garantir o progresso de suas atividades. 
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