
0 

 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família  

Mestrado Profissional em Saúde da Família 

 

CÍCERA JANIELLY DE MATOS CASSIANO PINHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS NA INFÂNCIA: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO – RJ 

2017  



1 

 

CÍCERA JANIELLY DE MATOS CASSIANO PINHEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS NA INFÂNCIA: UMA ANÁLISE A 

PARTIR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do grau de Mestre em Saúde da 

Família, pelo programa de Pós-Graduação em 

Saúde da Família, na linha de pesquisa 

Diagnósticos Locais e Vigilância em Saúde da 

Família, da Universidade Estácio de Sá. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Mattos Russo 

Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO – RJ 

2017  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

P654m  Pinheiro, Cícera Janielly de Matos Cassiano.  
Mortalidade por causas evitáveis na infância: uma 

análise a partir da Atenção Primária à Saúde. 
[manuscrito] / por Cícera Janielly de Matos Cassiano 
Pinheiro – 2017.  

97 f.: il.; 29 cm. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da 
Família) – Universidade Estácio de Sá. 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Mattos Russo 
Rafael.  

 
1. Atenção Básica. 2. Indicador de Saúde. 3. 

Causas de Morte. 4. Mortalidade na Infância. I. Título 
.       

      CDD: 610.73 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha maior riqueza, minha filha Jade. 
 

Ao meu companheiro de todas as horas, Elmo. 

 

Aos meus pais e irmão, pilares da minha vida. 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus que protege e guia os meus passos todos os dias. 

À minha amada filha, Jade, que me fez compreender a dimensão do amor de mãe e a 

refletir sobre o sofrimento daquelas que perderam seus filhos precocemente. Essa pequena 

iluminou os meus dias, e especialmente as minhas noites (Graças a Deus!). Tudo o que fiz foi 

por você, minha princesa! 

Ao meu marido Elmo, sempre companheiro, pela paciência e compreensão durante 

esses dois anos de dedicação ao mestrado e ainda por cuidar da nossa filha com amor de pai e 

de mãe nas minhas ausências devido as minhas viagens constantes. Muito obrigada! 

Aos meus pais que me ensinaram o caminho da honestidade e do respeito! Obrigada 

pela dádiva da vida e por tudo que sou hoje. 

Ao grande mestre e orientador exímio, Dr. Ricardo de Mattos Russo Rafael, quem 

me guiou em cada passo e que segurou a minha mão nos momentos difíceis, sempre 

acreditando em mim, sem nunca me deixar desistir. Muito obrigada! Você é um grande 

amigo. 

À professora Dra. Maria Tereza Fonseca da Costa, pela meiguice de sempre, pelas 

palavras oportunas nos momentos oportunos, sempre presente! E pela grandiosa contribuição, 

como banca examinadora, que, com certeza, qualificará minha dissertação! 

À professora Dra. Mercedes Neto, pela relevante contribuição dispensada à pesquisa. 

Tenho certeza que sua colaboração engrandecerá nossa dissertação. 

Aos velhos e novos amigos que contribuíram com a revisão técnica deste trabalho, 

em especial João Marcos e Felipe. Em momentos de “leve” desespero vocês estiveram ao meu 

lado provando que com perseverança, calma e um “pouco de café” tudo é possível. Vocês 

foram dez! 

Aos docentes e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Mestrado em Saúde 

da Família, da Universidade Estácio de Sá, pela excelência demonstrada ao longo dessa 

trajetória. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sem você  

 

Eu sem você nem penso, porque minha alma 

se esvairia, meus desejos se evaporam e meu 

espírito chora sozinho. Eu sem você sou um 

vácuo no meu espaço, passos curtos e 

cansados, sou olhos tristes a vagar. Eu sem 

você sou rima sem poesia, chegada sem 

partida, sou apenas inércia sem vontade de 

chegar. Eu sem você sou um oceano árido, sol 

frio em luas quentes, sou estrela querendo 

brilhar. Eu sem você sou tempo sem espaço, 

um total descompasso, sou uma metade 

vagando querendo te encontrar. Eu sem você 

sou tristeza sem fim. 

 

Isolda Nunes 



7 

 

 RESUMO 

 

Discutir a mortalidade por causas evitáveis na infância em função da cobertura da Atenção 

Básica no Brasil e regiões, no período de cinco anos. Estudo ecológico a partir de informações 

disponíveis no portal do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do 

Ministério da Saúde, por meio das ferramentas de estratificação de resultados. Foram 

consultados os indicadores relacionados à Mortalidade por Causas Evitáveis na Infância e 

cobertura da atenção Básica de Saúde. A partir da coleta das informações foi elaborado um 

banco de dados no software Microsoft Excel 2013, seguindo com sua transferência para o 

programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 23, no qual foram feitas análises 

exploratórias e em seguida elaboradas figuras e tabelas para apresentação dos resultados, 

seguindo da descrição e destaque dos achados mais relevantes, discutindo-os com a literatura 

pertinente. Por se tratar de um estudo com dados secundários não houve necessidade de 

submissão à Plataforma Brasil (Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos), conforme 

orienta a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Foi evidenciada uma redução nas 

taxas de mortalidade na infância nos anos estudados, porém as maiores taxas de mortalidade 

em menores de cinco anos são causadas por doenças evitáveis ou passíveis de tratamento 

ocorrendo, sobretudo, no primeiro ano de vida; verificou-se também uma ampliação da 

cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família e da Atenção Básica com distintos 

padrões regionais. corroborando com alguns estudos, o aumento do percentual de cobertura da 

Estratégia Saúde da Família e da Atenção Básica reduz, de uma maneira geral, as taxas de 

mortalidade por causas evitáveis na infância. De modo contraditório ao identificado em outros 

estudos, a ampliação do percentual de cobertura da Estratégia Saúde da Família e da Atenção 

Básica não reduzem as taxas de mortalidade na infância evitável por ações de imunização nos 

anos estudados, trazendo à reflexão que aparentemente não basta apenas ampliar a extensão, é 

necessário repensar as formas de executar as ações em saúde. Os resultados colaboram para a 

reflexão sobre o papel da Estratégia Saúde da Família e da Atenção Básica como pontos 

importantes para a redução da mortalidade na infância. A existência de características 

regionais, desigualdades sociais e econômicas também devem ser levadas em consideração 

para entender a gênese das mortes evitáveis. Faz-se necessário compreender que a redução de 

mortes evitáveis em menores de cinco anos depende da articulação da Atenção Básica e da 

Estratégia Saúde da Família com toda a rede de saúde. 
 
 

Palavras - Chave: Atenção Básica. Indicador de Saúde. Causas de morte. Mortalidade na 

infância. 
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ABSTRACT 

 

Discuss child mortality due to preventable causes in the Health Basic Care in Brazil, over the 

last five years. Ecological  study based on data available on the portal of the Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (Department of Informatics of 

the National Health System of the Ministry of Health), through the stratification of results. 

The descriptors used in the research were “child mortality due to preventable causes” and 

“basic health care coverage”. From this data collection, a database was elaborated in the 

Microsoft Excel 2013 software and the Statistical Package for the Social Sciences program 

(23ª version) in which exploratory analyzes were carried out and figures and tables were 

created to present the results, followed by the discussion of the main findings based on 

literature. There was no need to submit the research to the Plataforma Brasil (Ethics 

Committee in Research with Human Beings), as guided by Resolution 510/16 of the National 

Health Council inasmuch as it was a secondary data study.  A reduction in child mortality 

rates was evidenced; however greater mortality rates in children under five years old are due 

to preventable causes or treatable diseases, especially in the first year of life. It was also 

presented that the population coverage of the Estratégia de Saúde da Família e da Atenção 

Básica (Family Health Strategy and Basic Care) is increasing in distinct regional standards. In 

general, the wider percentage of population coverage of the Family Health Strategy and Basic 

Care reduces the child mortality rates due to preventable causes.  In contrast to what was 

identified in other studies, the expansion of the coverage of the Family Health Strategy and 

Primary Care did not reduce the avoidable infant mortality rates by immunization actions,  

what leads to the reflection that apparently it is not enough to expand the coverage extension, 

but it is necessary to rethink the ways of approaching health. The results contribute to the 

reflection on the role of the Family Health Strategy and Basic Care as important tools to 

reduce child mortality. The existence of regional characteristics, social and economic 

inequalities must also be taken into account to understand the genesis of preventable deaths. It 

is necessary to understand that the reduction of avoidable deaths in children under five years 

old depends on the articulation of Primary Care and the Family Health Strategy with the 

whole national health system. 

 

 

Keywords: Basic Care. Health indicator. Causes of death. Child mortality.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

A Atenção Primária à Saúde (APS) é reconhecidamente o eixo central norteador do 

sistema de saúde. Esta importância se dá pelas evidências do seu impacto na saúde e no 

desenvolvimento das populações os quais podem ser verificados pela melhora da qualidade de 

vida das comunidades, maior satisfação dos clientes, diminuição dos indicadores, melhoria no 

tratamento e acompanhamento das doenças crônicas e redução das iniquidades sociais 

principalmente no aspecto relativo ao acesso aos serviços de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2013). 

A APS não constitui um conjunto de ações clínicas exclusivamente, na verdade 

determina e é base orientadora dos demais níveis de atenção à saúde, sendo responsável pelas 

ações de prevenção, promoção, manutenção, cura e reabilitação da saúde da população além 

de direcionar o uso dos recursos, dos mais generalistas aos especializados (STARFIELD, 

2004). Tais atividades são garantidas mediante seus eixos estruturantes: os atributos 

essenciais, tais como a longitudinalidade, o acesso de primeiro contato, a coordenação, a 

integralidade; e os derivados, como a competência cultural, a orientação familiar e 

comunitária (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Com o objetivo de aperfeiçoar as ações desenvolvidas pela APS e assim fortalecê-las 

cada vez mais, é que há a necessidade constante de seu monitoramento e avaliação de sua 

qualidade e amplitude com o intuito de garantir que as ações oferecidas à população sejam 

fruto de um planejamento estratégico que tem como base as necessidades reais de saúde da 

população assistida. Além disso, é importante direcionar e otimizar o uso dos recursos 

humanos e financeiros visto que a boa organização refletirá em impacto positivo à saúde da 

população (GIOVANELLA et al., 2009). Tal avaliação pode e deve ser feita através do uso de 
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Indicadores de Saúde que constituem ferramentas capazes de verificar a relação custo-

efetividade. 

Os Indicadores de Saúde são medidas-síntese que descrevem as características de 

saúde de uma população bem como o desempenho dos sistemas de saúde sendo capazes de 

“refletir as condições sanitárias de uma população e servir para vigilância das condições de 

saúde” (BRASIL, 2008, p. 13). Dentre os indicadores de saúde destacam-se os de 

mortalidade, o qual é capaz de expressar o fim do processo vital, falha completa de um 

sistema de saúde, o que reflete uma falha na assistência ao indivíduo, e consequentemente a 

qualidade da saúde pública. 

Os indicadores de mortalidade e em especial a Mortalidade na Infância refletem o 

índice de desenvolvimento de um país, pois expressam muito mais do que apenas as 

condições de saúde, mas também elucubram aspectos relacionados à infraestrutura e 

condições socioeconômicas. Assim, ao verificar a quantidade de óbitos em menores de cinco 

anos, conseguimos determinar que aspectos de acesso e utilização dos serviços de saúde são 

causas ou de que forma contribuem para a composição deste indicador (AMBRÓSIO et al., 

2014). 

No que diz respeito ao estudo das Mortes Evitáveis ou Reduzíveis no Brasil, sua lista 

foi proposta inicialmente em 2008 e atualizada em 2010. Tal indicador é bastante sensível “à 

qualidade e diversidade da atenção à saúde prestada pelo sistema de saúde, sendo medida de 

resultado ou impacto dos serviços de saúde’’ (MALTA et al., 2010b, p. 481). Os estudos 

sobre esses aspectos, mundialmente, são intensos visto que verificar a relação entre mortes e 

suas causas irá ajudar no entendimento das razões para as mortes bem como determinar 

melhor as ações para evitá-las. Na sua gênese, o indicador de mortes por causas evitáveis é 

dividido em menores de cinco anos e maiores de cinco a 74 anos, e na sua construção foi 

levado em consideração avanços no campo de assistência à saúde, dados importantes para a 
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sua organização. Tais indicadores dão indícios do desempenho dos sistemas de saúde a fim de 

evitar óbitos precoces e desnecessários na população. 

Diante disso é cada vez mais importante avaliar o desempenho das políticas públicas 

de saúde com o finalidade de verificar o que é oferecido e se de fato conseguimos evitar 

adoecimentos e óbitos na população visto que o Brasil, com sua dimensão continental, 

apresenta particularidades e disparidades regionais importantes capazes de interferir 

diretamente no planejamento das ações em saúde. 

É importante ressaltar que a qualidade dos indicadores é garantida mediante o 

registro adequado das informações, ou seja, a informação norteia a tomada de decisão na 

esfera das políticas públicas de saúde e garantir esta característica é imprescindível para a 

confiabilidade das informações que serão utilizadas no cálculo dos indicadores (TARGINO, 

2009). 

Assim, o entendimento da evitabilidade dos óbitos permite identificar ferramentas 

importantes na prevenção e detecção de falhas na assistência à saúde, relacionadas, direta ou 

indiretamente, à problemática de saúde como acesso, aceitabilidade, segurança, respeito às 

pessoas, continuidade da atenção, dentre outras, e ao se tentar entender o dinamismo dos 

processos relativos à causalidade das mortes, em especial as na infância, percebemos que 

questões relativas às iniquidades sociais, fatores ambientais e genéticos interferem neste 

processo de maneira dinâmica e constante (TAVARES et al., 2016). E desta forma torna-se 

importante cada vez mais o estímulo a estudos que procurem verificar a relação entre óbitos 

evitáveis na infância e sua relação com a qualidade dos serviços oferecidos já que a Atenção 

Básica é o palco principal para estes acontecimentos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A Atenção primária e as demandas de monitoramento e avaliação dos serviços 

 

A Atenção Primária em Saúde (APS) constitui porta de entrada ao sistema de saúde 

para a população no que diz respeito aos seus problemas e suas necessidades de saúde. Dessa 

forma, fornece atenção à pessoa ao longo do seu ciclo vital sendo ao mesmo tempo a base e 

quem determina o trabalho de todos os outros níveis de atenção à saúde (STARFIELD, 2004). 

Por isso é reconhecidamente peça chave do sistema de saúde uma vez que provoca impacto 

positivo na saúde da população que a adota como base para o seu sistema de saúde 

(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

A APS não constitui um conjunto de tarefas pré-determinadas por cada necessidade 

de saúde da população, aborda sim os problemas mais comuns na população procurando 

sempre melhorar e ampliar a saúde e qualidade de vida da comunidade a partir de medidas de 

prevenção, promoção, recuperação e cura dos indivíduos, ou seja, “é a atenção que organiza e 

racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a 

promoção, manutenção e melhora da saúde” (STARFIELD, 2004, p. 28). 

No Brasil, o desenvolvimento da APS, como um modelo que tem como intuito 

responder as necessidades de saúde da população, precisou levar em consideração o fato de 

que a saúde é um direito e bem social e que é necessário compreender e enfrentar os 

Determinantes Sociais em Saúde (DSS) envolvidos para que o processo saúde-doença seja 

compreendido. Dessa forma, entender que os princípios de justiça social, equidade em saúde e 

direitos humanos são valores primordiais para as ações sobre os DSS é fator primordial para 

analisar e compreender a situação de saúde apresentada (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Assim, o fato de combater as Iniquidades Sociais elevou a APS ao status de reordenadora do 
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sistema de saúde brasileiro, contrapondo a ideia de atenção primária seletiva e destinada a 

populações menos favorecidas.  

Atualmente, a APS, ao considerar os fatores anteriormente citados, é considerada o 

componente chave para a eficiência do sistema de saúde visto que garante um impacto 

positivo tanto na saúde quanto no desenvolvimento das comunidades. Este fato ocorre graças 

ao desenvolvimento de eixos estruturantes essenciais e derivados chamados de atributos. 

Pertencem ao primeiro eixo a integralidade, longitudinalidade, primeiro contato e 

coordenação; e ao segundo, a competência cultural, orientação familiar e comunitária e que 

tem como proposta do Ministério da Saúde a Estratégia Saúde da Família (ESF) para a sua 

reorganização (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Entende-se por primeiro contato o fato de que a APS é a porta de entrada dos 

serviços de saúde, ou seja, o local que a população e os profissionais entendem como primeiro 

recurso a ser procurado no aparecimento de um problema de saúde; por integralidade, pilar da 

construção do SUS, fala-se em articulação de ações de prevenção, promoção e proteção de 

maneira integral ao indivíduo e sua família; por longitudinalidade e coordenação, discursa-se 

em assistência o indivíduo e sua família articulada e ordenada de forma regular e ao longo do 

tempo da assistência à família aos seus indivíduos mediante articulação de diversos serviços e 

ações integrais. No que diz respeito à competência cultural, orientação familiar e comunitária, 

relaciona-se com o fato de que as necessidades da família estão de acordo com o ambiente, 

condições econômicos e sociais em que vivem (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 

Cada vez mais a política de atenção à saúde no Brasil vem sendo aperfeiçoada e 

pautada nas questões sociais de forma a reforçar a APS como instrumento para organizar os 

serviços, promovendo a equidade em saúde, renovando sua abordagem abrangente, o que 

contribui para a melhoria da atenção dada à população e consequentemente melhoria de sua 

saúde, demonstrando a eficiência do sistema (GIOVANELLA et al., 2009). Nessa perspectiva 
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é que se fala em monitoramento constante das atividades desenvolvidas em prol de avaliar a 

qualidade e amplitude dos serviços oferecidos, pois desta forma verificaremos se de fato o que 

se propõe é eficaz e tem qualidade. Além disso, avaliando os sistemas de saúde podemos 

identificar as suas potencialidades e fragilidades a fim de favorecer a construção de 

ingerências positivas em seu acompanhamento, voltadas para a melhoria do cuidado prestado 

à população e da gestão estabelecida (ROCHA, 2006). 

Estudos assinalam que sistemas de saúde norteados pela atenção primária apresentam 

resultados mais positivos em relação ao cuidado com a saúde da população, principalmente ao 

se considerar a satisfação do usuário, equidade na atenção e eficiência do serviço 

(ALMEIDA; GIOVANELLA, 2008). 

Nesta acepção, o alcance de bons resultados e a avaliação de padrões de qualidade 

nas ações da atenção básica implica na realização permanente de ações de autoavaliação e 

monitoramento de acordo com o uso de indicadores padrão-ouro capazes de direcionar as 

intervenções no desenvolvimento das ações e atividades da atenção básica por meio de 

modelos. É interessante ressaltar também que o bom planejamento das atividades propostas na 

atenção primária só será possível se as informações do referido setor forem de qualidade.  

 

2.2 Aspectos conceituais dos indicadores de mortalidade e cobertura da Atenção Básica 

como forma de avaliação 

 

Atualmente, há uma preocupação cada vez maior em se conhecer sobre o impacto e 

os efeitos sobre a saúde de programas, projetos e políticas de forma a se compreender os 

efeitos positivos e negativos sobre a saúde da população, ou seja, é crescente a necessidade de 

se conhecer quão efetivas são as políticas e ações desenvolvidas que buscam garantir melhor 

qualidade de vida e de saúde para a população. A avaliação da efetividade é primordial para o 
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entendimento dos efeitos reais de sua implementação, de forma a subsidiar o processo de 

tomada de decisão (ALMEIDA FILHO; BARRETO, 2011). 

A necessidade de se mensurar cada vez mais a eficiência, efetividade e eficácia de 

programas e políticas de saúde fez com que na década de 80 iniciassem os primeiros 

levantamentos sobre os Indicadores de Saúde, essenciais ferramentas da gestão da qualidade 

da assistência (FORTE; NOBRE, 2014).  

Os indicadores de saúde constituem ferramentas valiosas para gestão e avaliação da 

situação de saúde das populações, com o intuito de estabelecer políticas, definir prioridades, 

avaliar serviços ou programas e a qualidade da assistência, além de comparar resultados frente 

a uma situação semelhante ao longo do tempo (FORTE; NOBRE, 2014). 

Na sua gênese, com o propósito de planejamento, os Indicadores tem o objetivo de 

facilitar a quantificação e a avaliação das ações e/ou serviços analisados, bem como a 

avaliação de desempenho de um sistema de saúde, uma vez que estabelecem padrões 

importantes para acompanhar e monitorar a complexidade de uma situação de saúde de um 

indivíduo ou grupo populacional (MEDRONHO et al., 2009). 

De acordo com Rouquayrol e Almeida Filho (2009, p. 62), os Indicadores de Saúde 

são:  

 

Parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob o ponto de 

vista sanitário, a higidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos 

planejamentos de saúde, permitindo o 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. 

 

Os indicadores são instrumentos utilizados para mensurar o nível de vida de uma 

população feita, na maioria das vezes pela medida da não saúde, ou seja, de óbitos, 

nascimentos, adoecimentos e agravos, permitindo com isso avaliar uma determinada situação 

e assim fornecer subsídio técnico ao planejamento em saúde. Tal ferreamente é essencial para 

identificação, acompanhamento de problemas, elaboração de políticas e avaliação da 
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efetividade de ações preventivas e assistenciais (COSTA; KALE; VERMELHO, 2009; 

WEIGELT; MANCIO; PETRY, 2012).  

A construção de um indicador exige critérios pré-determinados a serem considerados 

como a disponibilidade dos dados que diz respeito à cobertura do indicador, a simplicidade e 

facilidade de interpretação, a possibilidade de fazer comparações, o procedimento escolhido e 

utilizado na sua construção, dentre outros. Estes fatores constituem do ponto de vista técnico, 

requisitos importantes à construção e seleção dos indicadores que interferirão na sua 

qualidade (LAURENTI et al., 2005).  

Com relação ao critério de excelência de um indicador algumas características devem 

ser consideradas, a exemplo da validade a qual determina a capacidade de se medir o que de 

fato se pretende, que leva em consideração a sensibilidade e especificidade; a relevância que 

está relacionada com a capacidade de responder às prioridades, a relação custo-efetividade 

onde se espera que os resultados justifiquem os investimentos. Através dessas propriedades os 

indicadores podem, ao serem analisados e operacionalizados com facilidade pelos 

profissionais, contribuir para a tomada de decisão em saúde (BRASIL, 2008; MEDRONHO et 

al., 2009). 

Segundo Laurenti et al. (2005), os indicadores podem ser classificados de acordo 

com o objetivo aos quais são propostos. Quando queremos verificar como as condições do 

meio influenciam a saúde utilizamos os chamados Indicadores Ambientais, por exemplo, o 

saneamento básico. Ao tentar exprimir a saúde ou sua falta em um grupo populacional, por 

exemplo o coeficiente de mortalidade geral e coeficiente de mortalidade infantil, traçamos os 

Indicadores de Saúde e os chamados de Indicadores de insumos, processos e resultados que 

medem os recursos humanos e materiais relacionados às atividades de saúde como o número 

de profissionais de saúde, leitos hospitalares e equipes de saúde da família.  



21 

 

De acordo com Pereira (2001), existem critérios importantes a serem considerados na 

escolha do indicador mais apropriado à situação que será observada como a validade, a 

cobertura, confiabilidade, questões éticas e técnico-administrativas. Assim, dependendo dos 

objetivos de cada situação de saúde a ser analisada, faz-se necessária uma revisão minuciosa 

da amplitude e contribuição de cada indicador.  

Segundo Brasil (2008, p. 13), “a construção de um indicador é um processo cuja 

complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença, 

até o cálculo de proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados”, como é o caso do 

Coeficiente de Mortalidade. Dentre os Indicadores de Saúde chama a atenção, justamente pelo 

seu impacto, o de Mortalidade que pode ser caracterizado segundo os mais diversos critérios: 

Coeficiente de Mortalidade Geral, Coeficiente de Mortalidade Infantil, Razão de Mortalidade 

Proporcional, Coeficiente de Mortalidade por doenças transmissíveis, dentre outros, que ao 

descreverem as características de uma população expressam o final de um processo vital, a 

falha de um sistema de saúde e/ou a qualidade da saúde pública (BRASIL, 2008). 

A Mortalidade é um dos indicadores mais utilizados em saúde pública visto que 

apresenta uma facilidade operacional devido a sua variável – a morte, a qual deve ser bem 

definida e registrada de maneira obrigatória e de divulgação periódica, o que facilita a sua 

preparação analítica e interpretação contribuindo para a definição de um diagnóstico 

situacional. Através dela podemos conhecer melhor o perfil da realidade local sobre a qual 

estamos trabalhando, bem como planejar e avaliar as ações e serviços em saúde (SILVA et al., 

2014). 

Dentre os Indicadores de Mortalidade chama a atenção a Mortalidade na Infância 

visto que se trata de um instrumento que transparecem o desenvolvimento socioeconômico e a 

infraestrutura ambiental comprometidos, que levam a desnutrição infantil e as infecções a ela 

associadas. Outros aspectos observados são o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis 
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para atenção à saúde materno-infantil, também determinantes da mortalidade nesse grupo 

etário (SALES FILHO, 2011). 

A análise da Mortalidade na Infância permite, ao avaliar a probabilidade de morte em 

menores de cinco anos, entender o panorama de suas principais causas contribuindo, assim, 

para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população 

sendo capaz de subsidiar o processo de planejamento, avaliação e gestão de políticas de saúde, 

principalmente nos aspectos relativos à atenção ao pré-natal, parto, saúde na infância, além 

dos fatores ambientais (BURLEA; MUNTELE, 2012). Através dessas informações podemos 

verificar a amplitude e cobertura dos serviços e ações de saúde servindo como indicadores de 

desempenho do sistema de saúde. 

De acordo com Malta et al. (2010a, p. 174), “as causas de mortes evitáveis ou 

reduzíveis são definidas como aquelas preveníeis, total ou parcialmente, por ações efetivas 

dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e época.” Após ampla 

discussão sobre o tema, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil 

propôs uma lista de causas de mortes evitáveis por intervenções no Sistema Único de Saúde 

(SUS) cuja primeira versão foi publicada em 2008 e atualizada em 2010. É importante 

ressaltar que vários autores discutiram o conceito de causas evitáveis, como Malta e Duarte 

(2007), porém foi Rutstein na década de 1970, na Universidade de Harvard, Estados Unidos 

da América (EUA), que propôs inicialmente esta temática quando constituiu a Working Group 

on Preventable Manageable Diseases e em seguida uma lista com cerca de 90 causas que 

poderiam ser evitáveis na presença de serviços de saúde efetivos (RUTSTEIN et al., 1976 

apud ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007). O estudo das causas de mortes evitáveis no mundo 

é intenso, porém no Brasil ainda existe a necessidade de se ampliar e estimular a sua produção 

uma vez que este é bem limitado. 
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A lista de causas de mortes evitáveis atualizada é dividida em Lista Brasileira de 

Causas de Mortes Evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde em menores de 

cinco anos e Lista Brasileira de Causas de Mortes Evitáveis por intervenções do Sistema 

Único de Saúde na população de cinco a 74 anos, sendo a primeira classificação apresentada 

acima  subdividida em causas evitáveis, causas de mortes mal definidas e demais causas (não 

claramente evitáveis) (MALTA et al., 2010a). 

Com relação à cobertura, particularmente em relação à atenção primária à saúde, são 

poucos os estudos que versam sobre o seu conceito e sua avaliação. Devido a isso, na maioria 

das vezes, conceitos de cobertura e sua medição não são muito discutidos (CARDOSO; 

VIEIRA-DA-SILVA, 2012). Assim, a avaliação da cobertura real fica limitada a ser um 

“indicador da adesão a programas específicos ou de utilização de serviços essenciais” 

(CARDOSO; SILVA, 2012, p. 2). 

Diversas são as variáveis utilizadas para avaliação da cobertura, determinadas de 

acordo com o objetivo do que se pretende avaliar, como o percentual de cobertura da 

população por equipes da Estratégia Saúde da Família, percentual de cobertura da população 

por Equipes de Saúde Bucal, consultas médicas nas especialidades básicas e ações básicas de 

enfermagem, dentre outras, a partir dos quais direcionam a escolha de indicadores e padrões a 

serem avaliados. 

De acordo com Vieira-da-Silva (2005), a avaliação da cobertura está diretamente 

relacionada à disponibilidade e distribuição social dos recursos. Para o entendimento deste 

indicador é importante verificar também a população que está sendo beneficiada pela 

execução de uma determinada intervenção, ou seja, a avaliação dos programas sociais. Outra 

importante consideração é feita por Soberón (1988) que versa sobre a importância se se 

caracterizar e diferenciar a cobertura potencial, relacionada à oferta, e a cobertura real, 

estimada pela utilização real dos serviços.  
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No que diz respeito à informação, norteia toda a atividade humana inclusive a 

tomada de decisão. No âmbito da saúde, os registros das informações são essenciais em todos 

os aspectos da atenção à saúde que abrangem desde o cuidado individual até a burocracia das 

ações e serviços. Tais elementos são essenciais no processo de planejamento, organização, 

gestão e análise dos vários níveis de atenção à saúde da comunidade. 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) constituem estruturas administrativas 

importantes que organizam os dados coletados e os transformam em informação que dão 

respaldo às atividades diárias em saúde, contribuem para o processo de planejamento, 

monitoramento das ações, além subsidiar ações de educação continuada e promoção da saúde. 

Conforme Branco (2010), um sistema de informação é o conjunto de componentes que atuam 

de maneira integrada com o intuito de, através do processo de coleta, processamento, análise e 

transmissão da informação, implementar as decisões no sistema de saúde. 

Dentro do cenário dos principais SIS geridos pelo Departamento de Informática em 

Saúde (DATASUS), que congrega e consolida os principais Indicadores em Saúde Pública do 

Brasil, destaca-se o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) o qual, segundo 

Rouquayrol (2013), contém informações relativas a características descritivas de tempo, 

pessoa e lugar, condições do óbito e sua causa, inclusive sobre a assistência ao paciente.  

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) foi criado pelo Ministério da 

Saúde (MS) em 1975 para obter de maneira regular todos os dados relativos à mortalidade do 

país e foi amplamente difundido nacionalmente apenas em 1979. Tal sistema utiliza como 

documento padronizado para a coleta de dados a Declaração de Óbito (DO) que é composta 

de formulários pré-numerados, em folhas autocopiativas e impressos em três vias: 1ª via 

entregue à Secretaria de Saúde, 2ª via entregue ao cartório e 3ª via pertencente à unidade de 

saúde que registrou o óbito (BRASIL, 2001a). 
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De acordo com Rouquayrol (2013), o SIM contém informações relativas a 

características descritivas de tempo, pessoa e lugar, condições do óbito e sua causa, inclusive 

sobre a assistência ao paciente. Para que tal base de dados seja disponibilizada de maneira 

adequada e com qualidade faz-se necessário o preenchimento completo e correto de todos os 

campos da DO que é de responsabilidade exclusiva dos médicos, aspecto este que é relevante 

mas que ainda se constitui um desafio devido à precariedade na qualidade do preenchimento 

(LAURENTI et al., 2008). 

A criação do SIM e a utilização das informações geradas por ele é extremamente 

importante na análise de uma situação de saúde, bem como no planejamento e avaliação de 

ações e serviços em saúde (BRASIL, 2001a). 

A preocupação com a qualidade da informação em mortalidade já era observada 

desde a época de John Graunt, considerado o pai da epidemiologia quantitativa, pois a 

confiabilidade das informações depende de diversos fatores relacionados ao sistema de 

informação. No que tange aos fatores relacionados ao próprio sistema podemos citar a 

capacidade dos profissionais da saúde envolvidos, principalmente dos codificadores da causa 

básica do óbito e a qualidade do programa do computador que dá sustentação ao sistema. Com 

relação aos fatores externos podemos citar o acesso da população ao serviço de saúde, pois, 

quando isso não é garantido, informações podem não ser fidedignas (GOMES, 2002). 

De acordo com Machado (2007), apesar de a avaliação da qualidade das informações 

geradas pelo SIM através dos critérios como cobertura, completitude da notificação, 

oportunidade do envio das informações, causa da morte e uso da CID terem concepções 

variadas na literatura e necessitarem de melhoria, esse sistema é considerado um dos melhores 

existentes no mundo, tomado como padrão ouro na comparação com outros.  

Com o objetivo de avaliar a implantação e os resultados da Atenção Básica foi criado 

o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) que reúne informações sobre 
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cadastramento das famílias, situações de risco prioritárias como tuberculose e diabetes e 

atenção à saúde e situações mórbidas (BRASIL, 2003; SOARES, 2016).  

De acordo com Freitas e Pinto (2005), o SIAB constitui um sistema que foi criado 

para ser instrumento da gestão do sistema local de saúde que tem como base de dados fichas 

de cadastro e acompanhamento preenchidas pelos profissionais da estratégia de saúde da 

família sendo codificados e consolidados em relatórios. Segundo Soares (2016), este sistema 

foi utilizado durante quinze anos e trouxe diversas contribuições para a gestão em saúde, 

porém, devido à necessidade de atender a novas tecnologias de interação e operacionalização 

entre os sistemas de informação em saúde(SIS), foi substituído pelo Sistema de Informação 

em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) que faz parte da Estratégia do e-SUS ou SUS 

eletrônico. 

O e-SUS constitui uma estratégia do Departamento da Atenção Básica para promover 

uma reestruturação das informações da Atenção Básica a partir da utilização do prontuário 

eletrônico sendo capaz de articular diversas informações que anteriormente ficavam separadas 

nos diversos SIS, melhorando assim a qualidade das informações importantes para oferecer 

um serviço de qualidade (SOARES, 2016). 

Assim, é demasiadamente importante garantir a qualidade do registro das 

informações junto aos Sistemas de Informações em saúde (SIS) pois, desta forma, é possível 

avaliar a efetividade e qualidade dos programas de saúde e assim gerar informações 

fidedignas para o processo de tomada de decisão, visto que uma informação de qualidade é 

capaz de acelerar a identificação de problemas e potencializar a resolubilidade das situações 

(OLIVEIRA et al., 2016). 

 

2.3 Mortalidade por causas evitáveis na infância no mundo e no Brasil 
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A mortalidade infantil (MI) constitui um indicador que se refere a todos os óbitos 

ocorridos ao longo do primeiro ano de vida, ou seja, antes de completar um ano de vida. Sua 

importância está relacionada ao fato que permite, a partir de seu cálculo, avaliar a qualidade 

de vida da população através da verificação da eficácia dos serviços de saúde.  “Entre os 

Indicadores de saúde de uma população, a taxa de mortalidade infantil é considerada um dos 

mais sensíveis à sua situação de saúde e condição social” (COSTA; KALE; VERMELHO, 

2009 apud MEDRONHO, 2009, p. 51). Este fato ocorre porque a MI é extremamente 

vulnerável a condições de vida diversas seja ela intra ou extra-uterina. Dentre as principais 

causas temos ausência de acompanhamento médico, desnutrição materna, deficit na 

assistência hospitalar e no saneamento ambiental, fata de instrução da gestante e de assistência 

durante a gravidez, dentre outros. 

No Brasil, apesar da redução da mortalidade infantil nos últimos anos, ainda 

observamos que ocorre de maneira irregular e apresenta caráter polarizado em relação às 

diferentes regiões brasileiras devido à diversidade social e econômica apresentada pela 

dimensão continental brasileira (AMBRÓSIO et al., 2014). 

Mais recentemente foi desenvolvido o indicador de Mortalidade na Infância visto que 

existia, até o início da década de 80, uma considerável dificuldade e análise dos indicadores 

de mortalidade que avaliavam mortalidade infantil e de 1 a 4 anos. O indicador mortalidade na 

infância avalia as mortes de crianças menores de 5 anos de idade sendo recomendado pelo 

Fundo das Nações Unidas pela Infância (UNICEF) devido à sua capacidade “para medir os 

níveis e alterações relacionados ao bem-estar na criança” (COSTA; KALE; VERMELHO 

2009 apud MEDRONHO, 2009, p. 57). 

A mortalidade na infância constituiu o quarto dos oito objetivos do milênio (ODM), 

que tinha como meta reduzir em dois terços as mortes em menores de 5 anos entre 1990 e 

2015 no mundo. Apesar da mortalidade na infância ter “diminuído no mundo como resultado 
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do desenvolvimento socioeconômico e implementação das intervenções materna-infantil” 

(LIMA, 2014, p. 39), esta meta não foi cumprida. O Brasil, de acordo com a UNICEF (2009), 

ocupa hoje a posição 107º no ranking da mortalidade de menores de cinco anos, 22 mortes a 

cada 1000 que nascem. Observamos assim que, apesar do seu declínio, os níveis são 

considerados elevados e incompatíveis com o desenvolvimento do país que nos últimos anos 

apresenta crescimento econômico e social, apesar das diferenças regionais e dentro da própria 

área urbana. 

Nas últimas décadas é crescente o interesse em estudos que têm como foco a 

mortalidade por causas evitáveis no Brasil e no mundo, pois tem relacionado esse fato ao 

desenvolvimento socioeconômico e médico-científico das populações. Esse tipo de 

pensamento parte da premissa de que algumas mortes poderiam ser evitadas se ações de 

prevenção e promoção da saúde fossem aplicadas de maneira equânime para a população 

(ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007). 

Observa-se ao longo das décadas de 70 e 80, em países desenvolvidos, uma crescente 

redução da mortalidade por causas evitáveis e estas estariam relacionadas a diversos fatores 

como efetividade dos serviços de saúde e melhoria da atenção médica, dentre outros. Chama a 

atenção o fato de que a melhoria de acesso e oferta dos serviços de saúde reduziram 

consubstancialmente as mortes em crianças, adultos e mulheres (ABREU; CÉSAR; 

FRANÇA, 2007). 

Segundo Charlton e Velez (1986), a diminuição da mortalidade por causas evitáveis 

em países desenvolvidos está relacionada com a melhoria dos serviços de saúde. No que diz 

respeito aos países em desenvolvimento e da Europa central e oriental, a redução da 

mortalidade por causa evitável é observada, porém esse declínio é observado em menor 

proporção. 
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Atualmente, no Brasil e no mundo, são cada vez mais crescentes estudos empíricos e 

de revisão sobre as mortes evitáveis. As pesquisas realizadas trabalham, em especial, aspectos 

da mortalidade infantil e perinatal que apresentam particularidades principalmente devido à 

dimensão continental brasileira, bem como as disparidades regionais e municipais no que diz 

respeito à distribuição de oferta e atenção em saúde (ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007; 

MALTA et al., 2010b).  

Nesta perspectiva, nas últimas décadas, a mudança associada à transição 

socioeconômica tem repercutido sobre os indicadores de saúde. Outro fator a ser considerado 

neste processo é a reorientação do modelo de atenção à saúde que passa a considerar a saúde 

como um direito social, o que tem demostrado impactos positivos sobre os indicadores 

(ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007; BRASIL, 2001b). Assim, estudos sobre a mortalidade 

por causa evitável, em particular na infância, têm sido considerados um evento sentinela útil 

para monitorar e avaliar a assistência à saúde (BATISTA et al., 2011). 

Outras causas devem ser consideradas, quando estudamos Abreu, César e França, 

(2007) sobre mortalidade por causa evitável, por exemplo, os aspectos relacionados às 

condições de vida da população. Em relação à situação apresentada pelos países 

desenvolvidos, a redução das mortes por causas evitáveis pode também estar relacionada à 

melhoria das condições socioeconômicas da população; no que diz respeito aos países em 

desenvolvimento, os autores também chamam a atenção de que fatores como os ambientais, 

sociais e genéticos podem estar envolvidos na gênese da evitabilidade das mortes. 

O conceito de evitabilidade esteve inicialmente ligado à mortalidade infantil 

(BATISTA et al., 2011; HARTZ et al., 1996), porém as classificações são bastante 

abrangentes e desconsiderar as especificidades de um grupo etário pode subestimar ou 

superestimar um padrão de mortalidade diferenciado por idade como é o caso da mortalidade 

na infância. Assim é que a partir da análise inicial das causas de mortes evitáveis realizada por 
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Rutstein na década de 1970 e da revisão desses trabalhos por Malta e Duarte é que foi 

proposta de maneira inicial uma lista de causas de mortes evitáveis brasileira, atualizada em 

2010, que tem como um de seus eixos a mortalidade na infância (MALTA et al., 2007). 

 

2.4 Noções sobre o indicador de cobertura da atenção básica 

 

 A Atenção Básica (AB) é a porta de entrada dos usuários no sistema de saúde e 

oferece cuidados direcionados a todas as etapas de ciclo vital do ser humano, desde o recém-

nascido até o idoso, respeitando as particularidades e necessidades de cada etapa (STARFIEL, 

2002). Outro ponto importante diz respeito ao fato de que a Atenção Básica é capaz de 

organizar o fluxo dos serviços de acordo com a necessidade do usuário sendo, dessa forma, 

coordenadora da continuidade do cuidado oferecido aos usuários dos serviços. Para isto, 

existem no Brasil diversos programas governamentais que estão relacionados à Atenção 

Básica como Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o Programa Brasil 

Sorridente e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que oferece serviços multidisciplinares 

às comunidades (PINTO; SOUSA; FLORÊNCIO, 2012). 

São muito escassos os estudos que tratam sobre a avaliação da cobertura da Atenção 

Básica e se refere à disponibilidade e distribuição social dos recursos. O que se observa nas 

publicações é a cobertura real da atenção como um indicador de aceitação e utilização dos 

serviços de saúde. Nesta perspectiva, o que de fato verificamos é que, na maioria das vezes, 

cobertura e acesso à atenção integral tem sido utilizados como sinônimos (CARDOSO; 

SILVA, 2012). Travassos e Martins (2004) afirmam em sua revisão que cobertura e acesso 

são conceitos relacionados, porém diferentes e que devem ser entendidos em suas 

particularidades; o primeiro está relacionado à necessidade de um procedimento ou serviço e a 

sua utilização; o segundo, à qualidade do cuidado. Corroborando com esta ideia, Silva, 
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Garnelo e Giovanella (2010) utilizam o termo cobertura como forma de representar o acesso 

da população aos serviços de saúde e sua amplitude em atender as demandas da população. 

De toda maneira é importante saber que existem pontos de articulação a considerar e que a 

avaliação da cobertura é apenas um ponto a se considerar na avaliação dos serviços de saúde. 

É importante falar também que nos estudos de revisão pouco têm discutido sobre a 

diferenciação entre cobertura real e potencial visto que o primeiro fala sobre a capacidade de 

oferta de serviços e o segundo sobre a utilização real dos serviços pela população. Na 

realidade, são extremamente escassas e limitadas as publicações sobre os distintos tipos de 

cobertura, inexistindo trabalhos que fazem essa análise global de um município em particular 

sobre a Atenção Básica, o que acaba por não refletir a realidade sobre a necessidade da 

população (CARDOSO; SILVA, 2012; SOBERÓN, 1988).  

O advento da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil proporcionou uma 

melhoria da utilização dos serviços de saúde com extensão da cobertura assistencial a uma 

população que anteriormente era desassistida e, após a implantação da ESF, a partir dos anos 

2000, ocorreu uma expansão bastante significativa de sua cobertura que apresenta ritmos 

diferenciados de acordo com a região e o aporte populacional dos municípios. 

Estudos relatam que o crescimento da Atenção Básica tem sido bem expressivo e que 

ao final de 2013 existiam cerca de 300 mil agentes comunitários de saúde, 36 mil equipes de 

Estratégia de Saúde da Família e 23 equipes de saúde bucal (DAVID; SHIMIZU; SILVA, 

2015). De acordo com Brasil (2015), a cobertura populacional média da atenção básica por 

agentes de saúde e por equipes de saúde da família, no período de 2007-2010, foi de 85,7% e 

69,8%, respectivamente; no Nordeste e no restante do país foi bem inferior, em torno de 55% 

e 46%, concomitantemente. Contudo, é imperativo relatar que em estudo realizado por 

Macinko et al. (2006) não houve crescimento considerável na cobertura na região nordeste, 

pelo contrário, em alguns estados como o Pernambuco houve declínio. Tal fato mostra que 
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como o crescimento nesta região já era bastante considerável é abstruso manter ou ampliar o 

ritmo de crescimento. 

Apesar de se verificar um aumento da cobertura da Atenção Básica no país tem-se 

verificado, a partir de alguns estudos nacionais, problemas relacionados à ampliação em áreas 

desenvolvidas do país (PESSOTO et al., 2007) e até mesmo nos grandes centros urbanos 

(VIANA et al., 2006) visto que existe uma grande rede privada que compete com a mudança 

do modelo de atenção, reforçando sempre o modelo hegemônico, constituindo entraves ao 

crescimento (ALVES et al., 2014). David, Shimizu e Silva (2015) relatam que tal situação é 

antiga e desde 2002 o crescimento da atenção básica nos grandes centros urbanos tem focado 

em atender grupos populacionais em maior risco social, sendo oferecidos apenas cuidados 

ínfimos. Outro ponto importante faz reverência ao fato de que o crescimento da atenção básica 

está mais vinculado aos municípios com maiores necessidades, fato este verificado pela maior 

quantidade de repasses financeiros na tentativa de fazer cumprir a equidade, porém se verifica 

uma execução orçamentária inadequada, em grande parte pela falta de profissionais para 

executar as ações em saúde (DAVID; SHIMIZU; SILVA, 2015; POCAS; FREITAS; 

DUARTE, 2017). 

É indispensável relatar o fato de que existem ainda algumas limitações sobre a 

análise da avaliação de cobertura pois estudos mostram que os indicadores não são sensíveis a 

mudanças no processo de trabalho e ao modelo assistencial vigente, sendo, dessa forma, inábil 

de perceber alterações em virtude, por exemplo, de mudanças na organização da assistência, 

sendo necessários, portanto, outros estudos avaliativos complementares como a acessibilidade 

(CARDOSO; SILVA, 2012).  

O acompanhamento e monitoramento de todo o processo da cobertura da Atenção 

Básica é extremamente importante visto que os gestores dos sistemas de saúde precisam ter 

informações reais e fidedignas do processo de trabalho que será utilizado no planejamento das 
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ações e posterior tomada de decisão (CARDOSO; SILVA, 2012). Os indicadores de cobertura 

são, de fato, essenciais para a avaliação da disponibilidade e de ajuste dos recursos 

relacionados à Atenção Básica, importantes para acompanhar e monitorar as atividades de 

saúde ao longo do tempo. 

 

2.5 Mortalidade por causa evitáveis na infância e a cobertura da atenção básica  

 

A Mortalidade infantil é um indicador de saúde extremamente sensível às condições 

de vida e de saúde de uma população, e grande parte dos óbitos é formada por mortes em 

menores de cinco anos por causas evitáveis. Os óbitos infantis evitáveis constituem eventos 

sentinela e a ocorrência dos mesmos indica falha nas ações dos serviços de saúde, fato este 

que requer dos gestores um olhar atento de monitoramento com o objetivo de sanar as lacunas 

mais rapidamente (BURLEA; MUNTELE, 2012). Tal Indicador tem apresentado queda no 

Brasil desde a década de 90, fato este que chama a atenção de estudiosos posto que existem 

fatores contribuintes para a sua redução persistente, apesar de entendermos que os fatores 

econômicos e sociais existentes contribuem para a sua permanência. Embora diferentes ações 

e estratégias do sistema de saúde afetem a mortalidade infantil, poucos estudos têm sido 

produzidos com o intuito de fazer avaliação da redução com cuidados primários de saúde 

(AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2009). 

Até pouco tempo atrás existia uma dificuldade de correlacionar mudanças no perfil 

da mortalidade infantil e a sua associação com a implantação e implementação dos serviços de 

atenção básica, em especial os programas materno-infantis desenvolvidos na saúde da família, 

programa este que, segundo alguns estudos, se encontra em plena expansão no Brasil e tem 

colaborado com a queda da mortalidade em menores de um ano e em menores de cinco anos 
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de idades, sendo o efeito ainda maior na redução das mortes ocorridas durante o primeiro mês 

de vida (AQUINO; OLIVEIRA; BARRETO, 2009). 

Estudos recentes afirmam que a redução da taxa de mortalidade infantil a nível 

municipal está relacionada à implementação do programa saúde da família, e que tal 

correlação se mostrou estatisticamente significante, mesmo considerando os determinantes 

econômicos e sociais. Em uma análise mais profunda, o declínio da taxa de mortalidade foi 

maior onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é menor, ficando claro ainda que o 

efeito é maior na mortalidade infantil pós-neonatal do que na neonatal (AQUINO; 

OLIVEIRA; BARRETO, 2009).  

É evidente também que a efetiva implementação da atenção básica está diretamente 

relacionada a maiores reduções na mortalidade. O estudo constatou que na medida em que as 

questões econômicas e sociais melhoram, a cobertura da atenção básica foi associada com o 

decréscimo da mortalidade por causa evitáveis, garantido com cuidados adequados e eficazes 

(HONE et al., 2017). Dessa forma, é importante considerar que a avaliação da cobertura no 

que diz respeito à problemática de saúde da população envolve conceitos que perpassam a 

noção de acesso, efetividade, eficiência, respeito aos direitos das pessoas, aceitabilidade, 

continuidade, segurança e adequação, os quais devem ser considerados pontos importantes na 

análise das mortes por causas evitáveis. 

 Dessa forma, ao investigarmos e tentarmos entender o dinamismo dos processos 

relativos à causalidade das mortes em menores de cinco anos de idade, percebemos que 

associados às questões ambientais, os determinantes sociais em saúde, fatores relacionados à 

própria condição da população como o estado nutricional e a organização do sistema de saúde 

interferem nesse processo (VIACAVA et al., 2012). Estudos demonstram que investimentos 

na Atenção Básica refletem diretamente em resultados positivos em diversos países, inclusive 

no Brasil, onde constatamos redução da mortalidade infantil, menor gasto, melhor acesso, 
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menos internações hospitalares evitáveis e consequentemente menor quantidade de mortes por 

causas evitáveis, em especial àquelas sensíveis a ações da atenção básica (MALTA et al., 

2013). 

O estudo dessas causas tem sido cada vez mais estimulado, em especial das causas 

evitáveis em menores de cinco anos, uma vez que sua validade e aplicabilidade tem impacto 

na atenção à saúde. Nesta classificação são incluídas as mortes reduzíveis por ações de 

imunoprevenção; mortes reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação; mortes 

reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto; mortes reduzíveis por adequada atenção 

ao feto e recém-nascido; e mortes reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde 

vinculada a ações adequadas de atenção em saúde (MALTA et al., 2010b). 

Nesta perspectiva é que o entendimento cada vez mais aprofundado sobre a 

evitabilidade das causas de morte tem sua relevância significativa pautada no fato de que, a 

partir do momento que se conhece melhor este marcador, poderia facilitar o monitoramento 

do desempenho do nível de complexidade, favorecendo a prevenção de saúde e direcionando 

as atividades e políticas públicas de saúde. 

É inegável que diversos fatores estão envolvidos na gênese da problemática em 

questão, tais como as condições socioeconômicas e ambientais, fatores materno-infantil, 

acesso a serviços de saúde, falta de profissionais médicos, integridade do cuidado à saúde, 

ausência de uma rede integrada, falta de capacidade técnica e política na condução dos 

serviços, financiamento dos serviços, transferência intergovernamentais de recursos, falta de 

articulação do setor saúde com as demais políticas públicas, enfim, na verdade o problema 

relacionado aos óbitos na infância envolve não apenas aspectos relativos ao setor saúde, mas 

também devemos levar em consideração fatores econômicos e sociológicos. Neste ínterim, 

estudos apontam evidências de que o acesso aos serviços oferecidos pela atenção básica 

contribui não só para a redução das internações e consequentemente dos óbitos por causas 
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evitáveis sensíveis à atenção básica, mas também na redução das desigualdades 

socioeconômicas e melhoria da qualidade de vida da população, sendo o aumento da 

cobertura um promotor de equidade.  

Em função disto, o Ministério da Saúde (MS) tem investido em sua ampliação em 

virtude desta estratégia melhorar a resposta à saúde. Além desta, outra importante ação tem 

sido a implantação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB), do Programa Mais Médicos, dentre outros (MALTA et al., 2013). 

Desde o final do século XX e início do século XXI, estudos versam sobre validade e 

a aplicabilidade do conceito de mortalidade evitável como uma forma de efeito da atenção à 

saúde. Há cada vez mais foco de interesse científico a relação de que diversas patologias 

poderiam ser evitadas por ações e serviços de saúde (ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007). 

Ainda segundo Abreu, César e França (2007, p. 283), “os trabalhos que abordam 

tendências temporais sugerem que a redução nos níveis de mortalidade por causas evitáveis 

pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo aumento da efetividade dos serviços de saúde” 

e fatores como melhoria da assistência médica, condições socioeconômicas da população e a 

melhoria de oferta e acesso a serviços de saúde podem influenciar positivamente na redução 

da mortalidade. 

No que tange os aspectos relativos ao setor saúde e sua relação com a mortalidade na 

infância por causas evitáveis chama a atenção a importância da Atenção Básica, uma vez que 

esta, segundo Brasil (2012, p. 19), caracteriza-se por “um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde” e que tem como objetivo precípuo “desenvolver uma atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
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coletividades”, possuindo assim diversas estratégias e serviços capazes de estimular a redução 

desse evento.  

Estudo realizado por Malta et al. (2013) demonstra que países orientados pelo 

modelo da atenção básica têm melhores indicadores de saúde, incluindo melhora da saúde 

infantil e menor mortalidade por causas evitáveis. No Brasil, observa-se também, através de 

estudos, esta realidade evidenciada pela redução da mortalidade infantil em municípios onde a 

estratégia saúde da família está implantada (MACINKO et al., 2006). 

Assim, torna-se importante o desenvolvimento de estudos que buscam conhecer a 

realidade da evitabilidade das mortes na infância e sua relação com os serviços de saúde 

oferecidos uma vez que esta correlação entre indicadores de mortalidade por causas evitáveis 

do sistema Único de saúde (SUS) e a Atenção Básica podem sinalizar um evento sentinela da 

assistência. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Discutir a mortalidade por causas evitáveis na infância em função da cobertura da 

Atenção Básica no Brasil e regiões no período de cinco anos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever o perfil da mortalidade por causas evitáveis na infância por grupo e 

componentes no Brasil e regiões; 

b) Analisar o comportamento dos indicadores de mortalidade na infância por causas 

evitáveis no Brasil e regiões em função da cobertura de Atenção Primária à 

Saúde. 
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4 JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil, nas últimas décadas, sofreu diversas mudanças na atenção à saúde 

associada com a transição socioeconômica as quais repercutiram sobre indicadores de saúde, o 

que quer dizer que o SUS está em constante processo de aperfeiçoamento, isso porque a 

sociedade é dinâmica e a todo o momento surgem importantes mudanças tecnológicas que 

contribuem para melhorias das ações e serviços de saúde (BRASIL, 2001b). Diante desse 

processo surge cada vez mais intenso o interesse em se verificar qual o verdadeiro impacto 

dos sistemas de atenção à saúde sobre os níveis de saúde da população (ABREU; CÉSAR; 

FRANÇA, 2007). 

Neste contexto, o entendimento de que o progresso médico, científico e tecnológico, 

bem como a evolução do modelo de atenção à saúde e sua relação com o desenvolvimento de 

políticas e programas voltados para a prevenção e promoção da saúde da população, poderia 

contribuir para o não adoecimento ou então evitar a evolução da doença nas comunidades e 

consequentemente reduzir a mortalidade por algumas causas (ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 

2007). 

Dessa maneira, devido aos padrões de morbimortalidade vigentes, o estudo da 

Mortalidade Infantil, por ser um marcador das condições de vida da população e em especial o 

estudo da Mortalidade por Causa Evitável na Infância, é pertinente uma vez que tal fato exige 

resposta e ações efetivas dos serviços de saúde em todos os níveis da atenção à saúde 

(ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007; MALTA et al., 2010b). 

A análise da correlação entre mortalidade por causas evitáveis na infância e a 

Cobertura da Atenção Básica é um importante evento sentinela da qualidade da assistência, 

porém ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, as quais têm sido foco da 

comunidade acadêmica (HARTZ et al., 1996). 
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O estudo da mortalidade por causas evitáveis na infância é extremamente importante 

devido a magnitude do problema e sua causalidade, visto que esse conhecimento contribuirá 

com a construção ou esclarecimento de novos parâmetros de análise sobre a importância da 

atenção à saúde em especial a atenção básica, a qual se constitui um dos cenários mais 

importantes de mudança da realidade atual, trabalhando nela a ideia de que a mortalidade na 

infância por causa evitável trata-se de “mortes consentidas” se as ações previstas fossem de 

fato estabelecidas na prática. Os estudos demonstram que as lacunas sobre essa problemática 

existem principalmente porque as pesquisas evidenciam pouca cobrança dos serviços de saúde 

que também têm sua parcela de responsabilidade (HARTZ et al., 1996). 

Assim, discutir a relação entre Cobertura da Atenção Básica e a evitabilidade das 

mortes na infância permitirá conhecer os diversos cenários existentes e suas necessidades 

específicas, monitorar as condições de saúde existentes, fatores importantes de estratégias do 

planejamento das ações em saúde capazes de direcionar melhor os investimentos, além de, 

através do acompanhamento e monitoramento das mesmas, constituir um importante 

instrumento de avaliação dos serviços de saúde capazes de direcionar gestores, profissionais e 

clientes a desenvolverem melhor determinadas ações que culminaram com a redução das 

mortes na infância, ou seja, teremos informações mais precisas capazes de subsidiar as ações e 

a operacionalização dos serviços de saúde no contexto brasileiro. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Delineamento do estudo 

 

Na medida em que se pretende discutir a relação entre a Cobertura da Atenção Básica 

e a Mortalidade por Causas Evitáveis na Infância, optou-se pelo desenvolvimento de um 

estudo ecológico a partir de informações disponíveis nos canais oficiais do Ministério da 

Saúde (MS) para divulgação dos dados relacionados à saúde da população, apresentados 

seguindo um padrão capaz de viabilizar a combinação de diferentes bases de dados dos 

diferentes sistemas de informação em saúde (SIS). 

A partir do conhecimento sobre a influência dos fatores sociais e as condições de 

saúde da população para o entendimento da mortalidade na infância, faz-se necessário o 

estudo do comportamento de tais variáveis em quantidade ao longo do tempo, para uma 

compreensão adequada sobre sua dinâmica de influência, tornando-se oportuno o 

desenvolvimento de estudos ecológicos quando existentes fontes confiáveis e acessíveis para 

o tratamento destas informações. 

Medronho (2009) caracteriza o estudo ecológico como uma investigação que 

considera a unidade de análise um grupo de pessoas e tem como objetivo gerar e testar 

relações quando estudada uma determinada situação avaliando o quanto efetivas são as 

intervenções na população. 

Nos Estudos Ecológicos, as unidades amostrais utilizadas são obtidas em resultados 

agregadas, ou seja, as medidas usadas representam características de grupos populacionais 

sem que seja possível a identificação individual. 
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Embora o respectivo tipo de pesquisa possua diversas vantagens e facilidades, sua 

limitação diz respeito ao controle da temporalidade dos eventos envolvidos, como descreve 

Medronho (2009, p. 271):  

 
O potencial para substancial viés na estimativa do efeito”, isto quer dizer que a 

relação entre o fator de exposição e o evento pode não estar ocorrendo ao nível do 

indivíduo o que resulta numa “inferência causal inadequada sobre fenômenos 

individuais na base de observações de grupos, chamamos este viés ecológico de 

Falácia Ecológico.  

 

5.2 Fonte e processo de obtenção dos dados 

 

Para a realização do presente estudo foram consultados os resultados combinados 

obtidos no portal DATASUS (Departamento de Informática do SUS) por meio das 

ferramentas de estratificação de resultados do recurso TABNET. Em função da necessidade 

de diferentes anos analisados, cruzando com a identificação das regiões do país, sucessivas 

saídas foram geradas para contemplar diferentes cenários, procedendo com a confecção de um 

banco de dados a partir de todas as saídas geradas. 

Foram consultados os indicadores relacionados à Mortalidade por Causas Evitáveis 

na Infância e Cobertura da atenção Básica de Saúde, utilizando como critério comum para 

interligação entre os bancos de dados a combinação entre (1) Ano de registro das informações, 

(2) faixa etária e (3) região brasileira, permitindo consolidar os dados para realização de 

cruzamentos em função dos critérios supracitados. 

 

5.3 Variáveis do estudo 

 

Foram consultadas variáveis relacionadas à mortalidade por causas evitáveis na 

infância a partir das informações disponíveis no modelo de declaração de óbito e informações 

referentes à cobertura da atenção básica de saúde. Foram selecionadas para o presente estudo: 
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5.3.1 Mortalidade por causas evitáveis na infância 

 

a) Ano de ocorrência do óbito: 2010 a 2014, pelo CID-10; 

b) Causas do óbito: óbitos por causas evitáveis de 0 a 4 anos (reduzível pelas ações de 

imunização), reduzíveis atenção à mulher na gestação, reduzíveis por adequada 

atenção à mulher no parto, reduzíveis pela adequada atenção ao recém-nascido, 

reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde vinculada a ações adequadas 

de atenção em saúde, causas de morte mal definidas e demais causas (não 

claramente evitáveis); 

c) Idade: 0 a 6 dias, 7 a 27 dias, 28 a 364, menor de 1 ano e 1 a 4 anos, 11 meses e 29 

dias. 

 

5.3.2 Em relação à cobertura da atenção básica 

 

Os dados relacionados à cobertura da atenção de saúde foram obtidos a partir da 

plataforma web e-Gestor, desenvolvida e gerenciada pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação – NTI do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Tal 

plataforma centraliza todos os acessos e perfis aos sistemas da Atenção Básica – AB, 

permitindo maior agilidade nos cadastros, funcionado como uma ferramenta de apoio aos 

gestores municipais e estaduais, pois congrega e permite acesso integrado aos sistemas 

SISVAN (sistema de informação alimentar e nutricional), Vitamina A mais (programa 

nacional de suplementação de vitamina A), EAAB (Estratégia Nacional para Amamenta e 

Alimenta Brasil), Equipamentos ESB, laboratório regional de prótese dentária, PSE (programa 

saúde na escola), SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica), PMAQ 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiIpfrw7-_VAhVGHJAKHUKUBfIQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdabgerenciador.homologacao.saude.gov.br%2Fsistemas%2Feaab%2Flogin.php%3Facesso_negado%3Dtrue&usg=AFQjCNEM3TdaSOJt43TGnLAmkZb8JlzgUA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiIpfrw7-_VAhVGHJAKHUKUBfIQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fdabgerenciador.homologacao.saude.gov.br%2Fsistemas%2Feaab%2Flogin.php%3Facesso_negado%3Dtrue&usg=AFQjCNEM3TdaSOJt43TGnLAmkZb8JlzgUA
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(Programa Nacional de Melhoria do a Acesso e da Qualidade da atenção Básica) e Controle 

de uso e-SUS AB (BRASIL, 2017). 

Foram consultadas informações referentes à quantidade de ESF (Estratégia de Saúde 

da Família), estimativas e percentual estimado da população coberta pela ESF, estimativa da 

população e seu respectivo percentual de cobertura da atenção básica. 

 

5.4 Plano de análise dos dados 

 

A partir da coleta das informações foi elaborado um banco de dados no software 

Microsoft Excel 2013, seguindo com sua transferência para o programa SPSS, versão 23, no 

qual foram feitas análises exploratórias visando avaliar o comportamento dos dados e 

selecionar os testes mais adequados para a descrição das interações entre as variáveis 

investigadas. 

O plano de análise consta da utilização de estatística descritiva para analisar as 

variáveis de estudo, calculando-se as taxas de mortalidade na infância, taxa de mortalidade 

na infância por causas evitáveis e seus componentes, diferenças percentuais das taxas entre 

os anos estudados. A associação entre as taxas estudadas foi estimada por meio do teste de 

correlação de Pearson.  

Foram elaboradas figuras e tabelas para apresentação dos resultados, seguindo da 

descrição e destaque dos achados mais relevantes, discutindo-as com a literatura pertinente 

seguindo as etapas cujas descrições detalhadas são apresentadas nos artigos que estão 

descritos no capítulo de resultados. 
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5.5 Aspectos éticos  

 

A presente investigação foi realizada a partir de dados secundários, caracterizando o 

tipo de pesquisa ecológica visto que as informações estudadas são de acesso público através 

da plataforma eletrônica do DATASUS/Plataforma web-Gestor, sem identificação dos 

sujeitos individuais que subsidiaram tais resultados, não havendo necessidade de submissão à 

Plataforma Brasil (Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos) conforme orienta a 

Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 
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6 RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

Com o intuito de facilitar a leitura deste capítulo, optou-se pela exposição dos dados 

em formato de artigos científicos, que possuem formatação específica conforme os periódicos 

eleitos para a socialização dos resultados desta dissertação.  

A Tabela 1 demonstra a relação dos objetivos específicos desta pesquisa com os 

escritos aqui produzidos. 

 

Tabela 1 – Organização dos resultados a partir da relação entre os objetivos do estudo e 

os artigos produzidos 

 

 

6.1 Artigo I 

 
 

PERFIL DA MORTALIDADE POR CAUSAS EVITÁVEIS NA INFÂNCIA 
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RESUMO 
 
 

Objetivo: Descrever o perfil da mortalidade por causas evitáveis na infância por grupo e 

componentes no Brasil e regiões. Método: estudo ecológico de séria temporal, com 

abordagem retrospectiva a partir dos registros de óbitos por causas evitáveis na infância, 

provenientes de sistemas de informação em saúde. Resultados: percebendo-se uma redução ao 

longo dos anos uma queda de 9,8% na taxa de mortalidade na infância entre os anos de 2010 e 

2014. A maior taxa de mortalidade por causas evitáveis no último ano pesquisado foi 

registrada na região Norte (12,7%). Observou-se um aumento de 200,0% na taxa de 

mortalidade relacionada às ações de imunoprevenção. Conclusão: Evidenciou-se que ocorreu 

redução nas taxas de mortalidade na infância nos anos estudados, porém as maiores taxas são 

causadas por doenças evitáveis ou passíveis de tratamento ocorrendo sobretudo no primeiro 

ano de vida.  

 

Descritores: Causas de morte; Mortalidade na infância; Indicadores de saúde. 

 

 

Introdução 

 

O perfil das causas de morte no Brasil e no mundo apresentou uma mudança 

considerável nas últimas décadas. Os processos de transição demográfica e epidemiológica 

vêm ocorrendo de maneira acelerada e o envelhecimento da população vem contribuindo para 

mudança do perfil dos problemas de saúde e mortes da mesma
1
. De acordo com a OMS

2 , 
as 

doenças crônicas são responsáveis, em todo o mundo, pelo crescente número de mortes. No 

Brasil, a situação epidemiológica e demográfica apresenta-se atípica, pois observamos uma 

presença constante ou reemergência de doenças infecciosas e parasitárias e também um 

significativo crescimento das causas externas, doenças cardiovasculares e câncer
2
. Outro 

importante fator a ser considerado em relação à transição epidemiológica verificada no Brasil 

diz respeito à diminuição da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida, fatores 

estes que contribuem para o envelhecimento da população
2,3

. Dessa forma, um novo cenário 

para atuação política está se configurando e com ele a organização e implantação de políticas 

públicas. 
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As mudanças relativas à estrutura das causas de morte, devido ao fenômeno da 

transição epidemiológica e demográfica, alteram consequentemente o padrão das idades das 

mortes na população brasileira. Dessa maneira, ao passo que as mortes por doenças e agravos 

não transmissíveis (DANT) ocorrem reduz-se a mortalidade infantil e na infância
1,3

. 

A mortalidade infantil constitui um indicador de saúde da população sendo definidor 

de políticas públicas de saúde já que refere-se a mortes precoces, na maioria das vezes 

evitáveis. Apesar de nas últimas décadas observarmos uma diminuição significativa em suas 

taxas ainda existe muita dificuldade em alcançar menores percentuais devido as disparidades 

regionais que o Brasil apresenta. Além disso, fatores como a desigualdade social e econômica 

interferem de maneira considerável nas condições de vida da população sendo, por isso, a 

mortalidade infantil considerada um indicador social sensível e facilmente compreendido 

utilizado no planejamento das ações em saúde
3,4,5

. 

Assim como na mortalidade infantil, na última década, a mortalidade na infância 

(menores de 5 anos) encontra-se em queda, porém as disparidades entre as regiões brasileiras 

ainda se configuram como um fator importante para a sua redução. A região nordeste se 

apresenta com a maior incidência de doenças infecciosas e contagiosas, associadas à ausência 

de saneamento contribuem como fator capaz de dificultar a redução da mortalidade na 

infância
6
.  

No que diz respeito às mortes evitáveis ou reduzíveis no Brasil, são todas aquelas 

mortes que podem ser prevenidas, total ou parcialmente, por ações efetivas e acessíveis ao 

sistema de saúde. A utilização de tal abordagem avança atualmente, pois podemos partir da 

premissa de que se pode impedir um óbito prematuro evitando o surgimento da doença ou 

tratando-a logo após o seu aparecimento, constituindo assim uma ferramenta sensível para 

avaliação dos serviços de saúde
7. 

Dessa forma, a análise das principais
 
causas do óbito tem 
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uma especial importância para o entendimento e definição das principais e mais efetivas 

medidas preventivas. 

A mortalidade evitável apresenta-se como um fator para se avaliar potenciais 

deficiências dos serviços oferecidos e a existência de taxas elevadas são indicativos de estudos 

sobre a qualidade da assistência oferecida e funcionam como eventos sentinela da assistência. 

Em decorrência da expansão das políticas de saúde em que se observa ampliação do acesso 

espera-se que as mortes por causas evitáveis na infância sofram reduções significativas e 

compatíveis com o desenvolvimento das redes de serviços
8,9

.  

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo descrever o perfil da mortalidade 

por causas evitáveis na infância por grupo e componentes no Brasil e regiões, permitindo 

assim uma análise global e regionalizada das mortes na infância que poderiam ter sido 

evitadas por ações dos serviços de saúde. Desta forma, acredita-se que as informações aqui 

geradas possam colaborar com reflexões que auxiliem os gestores dos serviços de saúde a 

melhorar as políticas de saúde existentes a partir do conhecimento sobre o panorama do risco 

de mortalidade em menores de cinco anos.  

 

Método 

 

Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, com abordagem retrospectiva a 

partir dos registros de óbitos por causas evitáveis na infância, provenientes de sistemas de 

informação em saúde. Tais estudos são especialmente destacados nas pesquisas 

epidemiológicas em função da sua praticidade em analisar dados agregados, transparecendo o 

comportamento combinado das variáveis investigadas, recorrendo aos dados públicos como 

relevante fonte de informação, a exemplos os indicadores disponíveis no DATASUS 

(Departamento de Informática do SUS). 
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A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e abril de 2017 e sua rotina 

de extração contou com a consulta às informações no site do DATASUS e com o uso do 

TABNET, tabulador de dados que permite a extração de dados diretamente da web. Foram 

coletados os registros de óbitos por causas evitáveis em menores de 5 anos em função do ano, 

regiões do Brasil e faixa etária, repetindo-se o processo de cruzamento sucessivas vezes até 

contemplar os registros disponíveis de 2010 a 2014, sendo geradas tabelas que, 

posteriormente, foram exportadas para planilhas do software Microsoft Excel 2013. Já nas 

planilhas foram calculados os indicadores de mortalidade e em seguida transferidos para um 

novo banco de dados no programa SPSS, versão 23, onde foram montadas tabelas com a 

síntese dos resultados, seguidos da descrição e destaques dos achados mais relevantes. 

Na construção do banco foram consultadas variáveis relacionadas à mortalidade por 

causas evitáveis na infância a partir das informações disponíveis no modelo de declaração de 

óbito, sendo elas: ano de ocorrência do óbito: 2010 a 2014, pela Classificação Internacional de 

Doenças – CID-10; regiões do Brasil – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste; causas 

do óbito: óbitos por causas evitáveis de 0 a 4 anos, reduzíveis pelas ações de imunização, 

reduzíveis atenção à mulher na gestação, reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto, 

reduzíveis pela adequada atenção ao feto e ao recém-nascido, reduzíveis por ações adequadas 

de diagnóstico e tratamento; reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde vinculada a 

ações adequadas de atenção em saúde; causas de morte mal definidas e demais causas (não 

claramente evitáveis); e idade: 0 a 6 dias, 7 a 27 dias, 28 a 364, menor de 1 ano e 1 a 4 anos, 

11 meses e 29 dias. É importante relatar que a classificação dos óbitos evitáveis seguiu os 

códigos do CID definidos pela versão mais atualizada da lista de causas de mortes evitáveis 

por intervenção do Sistema Único de Saúde para menores de cinco anos
10

. 

Para análise do óbito em menores de cinco anos foram construídos os seguintes 

indicadores: taxa de mortalidade na infância geral e segundo grupos de causas (evitáveis, mal 
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definidas e não claramente evitáveis); taxa de mortalidade na infância por causas evitáveis 

(reduzíveis pelas ações de imunização; reduzíveis pela adequada atenção à mulher na 

gestação; reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto; reduzíveis por adequada 

atenção recém-nascido; reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento; 

reduzíveis por ações de promoção da saúde). Mais detalhes são apresentados no Quadro 1. 

  

Quadro 1 – Indicadores de mortalidade na infância 
 

 

A presente investigação foi realizada a partir de dados secundários de sistemas de 

informação em saúde disponibilizados na internet através da plataforma eletrônica do 

DATASUS, sendo portanto de acesso público, na qual não há possibilidade de identificação 

Variável Descrição Fórmula de cálculo Fonte 

Taxa de 

Mortalidade em 

menores de cinco 

anos 

Taxa de mortalidade em 

menores de cinco anos, no Brasil 

e regiões, segundo grupos de 

causa (evitáveis, mal definidas e 

não evitáveis) e mortalidade 

geral 

Número de óbitos por 

grupo de causa e óbitos 

totais / número de 

nascidos vivos 

DATASUS-

TABNET 

Taxa de 

mortalidade por 

causas evitáveis em 

menores de cinco 

anos de idade 

Taxa de mortalidade por causas 

evitáveis em menores de cinco 

anos, no Brasil e regiões, 

segundo grupos de causa (ações 

de imunização, atenção à mulher 

na gestação, no parto, ao recém-

nascido, ações de diagnóstico e 

tratamento, promoção da saúde) 

Número de óbitos por 

grupo de causa 

evitáveis / número de 

nascidos vivos 

DATASUS-

TABNET 

Variação percentual 

de taxas 

Variação das taxas de 

mortalidade em menores de 

cinco anos de idade entre os 

anos estudados, adotando início 

em 2010 e final em 2014. 

 

(     )

  
     

 

VF= Valor final 

VI= Valor inicial 

Calculado 

pelos 

pesquisadores 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 
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dos sujeitos individuais que subsidiaram tais resultados, não havendo necessidade de 

submissão à Plataforma Brasil (Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos) conforme 

orienta a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Resultados 

 

A Tabela 1 apresenta a taxa de mortalidade por causas evitáveis em menores de 

cinco anos de idade. Observa-se que as maiores taxas de mortalidade na infância são 

atribuídas a causas evitáveis (C1) em todas as faixas etárias, percebendo-se uma redução ao 

longo dos anos com queda de 9,8% na taxa de mortalidade entre os anos de 2010 e 2014 na 

faixa etária de zero a 4 anos. Óbitos com causas mal definidas (C2) apresentam as menores 

taxas de mortalidade, com redução ao longo dos anos e maior queda percentual, indicando 

37,8% de redução, enquanto que os óbitos atribuídos às demais causas (C3 – não claramente 

evitáveis) apresentam segunda maior mortalidade. Entretanto, observou-se a menor queda 

percentual neste componente, com redução de apenas 3,8% entre os anos de 2010 e 2014. 

Destaca-se que grande parte da mortalidade atribuída à infância – período de zero a cinco anos 

– está relacionada à mortalidade infantil, ou seja, em crianças menores de um ano. 

 

 

Tabela 1 – Taxa de mortalidade
*
 na infância

**
 no Brasil em função da faixa etária entre 

os anos de 2010 e 2014 

Ano Faixa etária C1 C2 C3 Geral 

2010 0-6 dias 5,73 0,17 1,54 7,45 

 7-27 dias 1,61 0,05 0,56 2,23 

 28-364 dias 2,28 0,14 1,83 4,25 

 1-4 anos 1,25 0,09 1,11 2,45 

 0-4 anos 10,88 0,45 5,05 16,38 

2011 0-6 dias 5,55 0,13 1,51 7,19 

 7-27 dias 1,66 0,05 0,55 2,26 

 28-364 dias 2,22 0,10 1,86 4,18 

 1-4 anos 1,13 0,07 1,08 2,29 



53 

 

 0-4 anos 10,56 0,36 5,00 15,92 

2012 0-6 dias 5,42 0,17 1,49 7,08 

 7-27 dias 1,67 0,05 0,53 2,25 

 28-364 dias 2,17 0,11 1,85 4,13 

 1-4 anos 1,11 0,06 1,01 2,18 

 0-4 anos 10,37 0,40 4,88 15,65 

2013 0-6 dias 5,34 0,17 1,46 6,97 

 7-27 dias 1,65 0,05 0,53 2,23 

 28-364 dias 2,28 0,09 1,84 4,21 

 1-4 anos 1,09 0,05 1,04 2,18 

 0-4 anos 10,37 0,36 4,87 15,60 

2014 0-6 dias 5,17 0,13 1,50 6,81 

 7-27 dias 1,57 0,04 0,56 2,17 

 28-364 dias 2,05 0,07 1,80 3,92 

 1-4 anos 1,02 0,04 0,99 2,05 

 0-4 anos 9,81 0,28 4,86 14,95 

Dif. 0-4 anos ↓ 9,8% ↓ 37,8% ↓ 3,8% ↓ 8,7% 
*
Taxa de mortalidade estimativa por 1000 nascidos vivos 

**
Menores que 5 anos de idade 

C1 – Causas evitáveis 

C2 – Causas mal definidas 
C3 – Demais causas (não claramente evitáveis) 

Dif. – Diferença percentual entre as taxas de 2010 e 2014 

 

A Tabela 2 identifica os valores da taxa de mortalidade na infância considerando 

cada região do Brasil, indicando que a maior taxa de mortalidade por causas evitáveis no 

último ano pesquisado foi registrada na região Norte (12,7/1000), seguido da região Nordeste 

(11,3/1000), retratando cenários bem distintos em comparação com a região Sul (7,7/1000). 

Em relação às causas de morte mal definidas é observada uma relevante diferença nas taxas de 

mortalidade entre as regiões Norte e Nordeste com o restante do país apresentando valores de 

0,42 e 0,48 por 1000 nascidos vivos, respectivamente.  

Enquanto as causas mal definidas expressam duas realidades no Brasil, região Norte 

e Nordeste com um perfil de alta taxa de mortalidade, e o restante do país mais baixo; as 

demais causas de morte (não claramente evitáveis) geram dois novos perfis, polarizando de 

um lado as regiões Sudeste e Sul com taxas menores de 5 óbitos por 1000, enquanto que o 



54 

 

restante do país apresenta valores de pelo menos 5 mortes por 1000. Todas as taxas analisadas 

apresentaram reduções ao longo dos anos investigados, com resultados mais expressivos em 

relação às mortes classificadas por causas mal definidas, cujas reduções estão entre 18,2% na 

região Sul e 60,3% na região Norte. As reduções nas taxas de mortalidade na infância, 

classificadas como causas evitáveis, apresentaram declínio de pelo menos 8,3%, resultado 

observado na região Centro-Oeste, enquanto que a melhor diminuição foi obtida na região 

Nordeste com 10,4%. Demais causas de morte, não claramente evitáveis, apresentaram 

percentuais de redução na taxa muito próximos entre as regiões do país, com valor mais 

elevado na região Sudeste com 4,6% e mais baixos nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, com 

valor de 3,1%. 
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Tabela 2 – Taxa de mortalidade
*
 na infância

**
 nas regiões do Brasil em função da faixa etária entre os anos de 2010 e 2014 

  Região Centro-Oeste Região Nordeste Região Norte Região Sudeste Região Sul 

Ano Faixa etária C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

2010 0-6 dias 5,49 0,13 1,56 7,16 0,23 1,63 7,04 0,30 1,72 4,82 0,13 1,43 4,33 0,08 1,54 

 7-27 dias 1,64 0,05 0,67 1,60 0,06 0,48 1,82 0,12 0,54 1,62 0,03 0,62 1,43 0,04 0,55 

 28-364 dias 2,12 0,05 2,08 2,49 0,18 1,85 3,10 0,45 2,15 2,12 0,06 1,75 1,72 0,09 1,64 

 1-4 anos 1,55 0,02 1,12 1,36 0,12 1,21 2,05 0,34 1,32 1,00 0,02 1,04 0,93 0,02 0,93 

 0-4 anos 10,79 0,25 5,43 12,63 0,60 5,16 14,03 1,21 5,73 9,56 0,24 4,84 8,40 0,22 4,66 

2011 0-6 dias 5,44 0,12 1,44 6,72 0,17 1,64 6,62 0,28 1,58 4,77 0,10 1,43 4,44 0,05 1,43 

 7-27 dias 1,70 0,05 0,68 1,70 0,05 0,52 1,76 0,11 0,60 1,64 0,03 0,53 1,55 0,04 0,56 

 28-364 dias 1,90 0,07 2,07 2,48 0,14 1,87 2,82 0,28 2,17 2,05 0,04 1,80 1,82 0,09 1,65 

 1-4 anos 1,12 0,02 1,09 1,24 0,10 1,18 1,91 0,25 1,17 0,95 0,02 1,02 0,79 0,05 0,97 

 0-4 anos 10,16 0,25 5,27 12,15 0,46 5,21 13,11 0,92 5,52 9,41 0,19 4,78 8,60 0,23 4,61 

2012 0-6 dias 5,36 0,16 1,54 6,70 0,23 1,57 6,82 0,27 1,52 4,58 0,13 1,41 4,08 0,06 1,46 

 7-27 dias 1,80 0,08 0,63 1,70 0,05 0,52 1,56 0,11 0,54 1,71 0,05 0,49 1,45 0,02 0,63 

 28-364 dias 1,99 0,04 1,99 2,28 0,13 1,86 3,02 0,38 2,36 2,03 0,05 1,78 1,76 0,07 1,56 

 1-4 anos 1,22 0,02 1,02 1,21 0,09 1,04 1,96 0,21 1,13 0,88 0,02 0,99 0,86 0,04 0,91 

 0-4 anos 10,37 0,30 5,19 11,89 0,51 4,98 13,35 0,97 5,56 9,20 0,25 4,68 8,16 0,19 4,56 

2013 0-6 dias 5,34 0,09 1,59 6,81 0,26 1,59 6,45 0,23 1,53 4,49 0,14 1,32 3,83 0,09 1,46 

 7-27 dias 1,65 0,04 0,59 1,75 0,06 0,49 1,83 0,05 0,61 1,64 0,05 0,53 1,30 0,05 0,52 

 28-364 dias 2,12 0,03 2,16 2,52 0,14 1,86 3,34 0,23 2,21 2,03 0,04 1,74 1,78 0,04 1,62 

 1-4 anos 1,35 0,01 1,13 1,18 0,08 1,07 2,03 0,19 1,15 0,82 0,01 1,01 0,80 0,02 0,91 

 0-4 anos 10,47 0,17 5,47 12,26 0,55 5,00 13,65 0,71 5,49 8,99 0,23 4,60 7,72 0,20 4,52 

2014 0-6 dias 5,17 0,05 1,56 6,34 0,21 1,60 6,18 0,15 1,51 4,46 0,10 1,44 4,03 0,08 1,45 

 7-27 dias 1,52 0,04 0,63 1,66 0,03 0,47 1,72 0,07 0,69 1,53 0,04 0,57 1,39 0,05 0,57 
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 28-364 dias 2,00 0,04 2,01 2,24 0,11 1,87 3,00 0,16 2,23 1,86 0,03 1,65 1,50 0,04 1,66 

 1-4 anos 1,20 0,02 1,05 1,06 0,06 1,06 1,84 0,10 1,04 0,82 0,02 0,96 0,76 0,02 0,84 

 0-4 anos 9,89 0,15 5,26 11,31 0,42 5,00 12,74 0,48 5,48 8,67 0,19 4,62 7,68 0,18 4,51 

Dif. 0-4 anos 8,3% 40,0% 3,1% 10,4% 30,0% 3,1% 9,2% 60,3% 4,4% 9,3% 20,8% 4,6% 8,6% 18,2% 3,2% 
*
Taxa de mortalidade estimativa por 1000 nascidos vivos 

**
Menores que 5 anos de idade 

C1 – Causas evitáveis 

C2 – Causas mal definidas 
C3 – Demais causas (não claramente evitáveis) 

Dif. – Diferença percentual entre as taxas de 2010 e 2014
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A Tabela 3 demonstra as taxas de mortalidade na infância com os distintos tipos de 

causas evitáveis (C1). Este tipo de abordagem permite a identificação pontual de aspectos 

relacionados às causas evitáveis por diferentes intervenções (C1). Entre as causas 

investigadas, observou-se um aumento de 200,0% na taxa de mortalidade relacionada às ações 

de imunoprevenção. Embora todas as taxas de mortalidade, ligadas à atenção à mulher 

durante a gestação, parto e adequada atenção ao recém-nascido, tenham apresentado reduções 

ao longo do período estudado, destaca-se a maior redução (15,2%) relacionada à atenção 

durante o parto e menor taxa de redução ligada à atenção durante a gestação (5,1%). Óbitos 

evitáveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento apresentaram redução de 12,5% 

entre os anos de 2010 e 2014, percentual menor que os 17,2% de redução na taxa de 

mortalidade em função das ações de promoção vinculadas à atenção à saúde. 

 

Tabela 3 – Taxa de mortalidade
*
 na infância

**
 por tipos de causas evitáveis no Brasil 

(C1), considerando as diferentes faixas etárias entre os anos de 2010 e 2014 

Ano Idade C1.1 C1.2.1 C1.2.2 C1.2.3 C1.3 C1.4 

2010 0-6 dias 0,00 2,93 1,24 1,51 0,02 0,04 

 7-27 dias 0,00 0,54 0,17 0,81 0,04 0,05 

 28-364 dias 0,01 0,23 0,09 0,29 0,95 0,72 

 1-4 anos 0,01 0,01 0,00 0,01 0,52 0,71 

 0-4 anos 0,02 3,72 1,51 2,61 1,52 1,51 

2011 0-6 dias 0,00 2,86 1,16 1,48 0,01 0,04 

 7-27 dias 0,00 0,56 0,16 0,83 0,05 0,06 

 28-364 dias 0,02 0,20 0,09 0,30 0,97 0,64 

 1-4 anos 0,00 0,01 0,00 0,01 0,49 0,62 

 0-4 anos 0,02 3,63 1,42 2,61 1,53 1,35 

2012 0-6 dias 0,00 2,76 1,12 1,47 0,01 0,06 

 7-27 dias 0,00 0,58 0,18 0,81 0,05 0,05 

 28-364 dias 0,03 0,22 0,07 0,28 0,94 0,63 

 1-4 anos 0,00 0,01 0,01 0,01 0,47 0,61 

 0-4 anos 0,04 3,57 1,37 2,56 1,47 1,35 

2013 0-6 dias 0,00 2,80 1,10 1,37 0,01 0,06 

 7-27 dias 0,00 0,60 0,16 0,77 0,05 0,06 

 28-364 dias 0,03 0,24 0,08 0,27 0,99 0,67 

 1-4 anos 0,00 0,01 0,01 0,00 0,44 0,63 

 0-4 anos 0,04 3,65 1,35 2,42 1,49 1,42 

2014 0-6 dias 0,00 2,71 1,03 1,37 0,01 0,04 
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 7-27 dias 0,01 0,58 0,17 0,71 0,04 0,05 

 28-364 dias 0,04 0,23 0,07 0,26 0,86 0,58 

 1-4 anos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,43 0,57 

 0-4 anos 0,06 3,53 1,28 2,36 1,33 1,25 

Dif. 0-4 anos ↑ 200,0% ↓ 5,1% 
↓ 

15,2% 
↓ 9,6% ↓ 12,5% ↓ 17,2% 

*
Taxa de mortalidade estimativa por 1000 nascidos vivos 

**
Menores que 5 anos de idade 

C1.1 – Reduzíveis por ações de imunoprevenção 
C1.2.1 – Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 
C1.2.2 – Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 
C1.2.3 – Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 
C1.3 – Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 
C1.4 – Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde 
Dif. – Diferença percentual entre as taxas de 2010 e 2014 

 

Na Tabela 4 são apresentadas as taxas de mortalidade na infância em relação aos 

diferentes tipos de causas evitáveis, identificando as regiões e ano de registro dos óbitos. 

Considerando a taxa mais atual entre as pesquisadas, referente ao ano de 2014, observa-se que 

os valores mais elevados apresentam-se classificadas em causas reduzíveis por adequada 

atenção à mulher na gestação, com valores entre 3,37 na região Sudeste e Sul e 3,79 na região 

Nordeste. Embora estas taxas apresentem valores próximos, o percentual de redução em 

relação ao ano de 2010 é expressivamente superior na região Nordeste, com redução de 9,1% 

na taxa de mortalidade reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação, enquanto que 

na região Centro-Oeste a redução foi de apenas 0,5% e demais regiões com reduções entre 2,9 

e 3,3%. Chama a atenção que a elevação nas taxas que seriam amortizadas por ações de 

imunoprevenção apresentou aumentos superiores a 133,3% (região Norte), chegando a 

1000,0% na região Centro-Oeste. 

As taxas de mortalidade na infância cujas causas estão relacionadas à adequada 

atenção à mulher no parto apresentaram reduções ao longo do intervalo dos anos estudados, 

observando-se maior redução na região Norte com 26,0%, seguido da região Nordeste com 

14,5%. A região Sul apresentou o menor percentual de redução com 9,3%, entretanto essa 

região registra a menor taxa de mortalidade relacionada à atenção à mulher no parto, com 0,98 
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óbitos por 1000 nascidos vivos, enquanto nas regiões Nordeste e Norte são contabilizadas as 

maiores taxas, respectivamente. 

Após o nascimento são observadas menores taxas de mortalidade na região Sul, nos 

dois extremos do período investigado, com 1,71 em 2010 e 1,49 em 2014, indicando uma 

redução de 12,9%, maior redução entre as regiões do país, com melhoria percentual próxima 

na região Sudeste. Entre as regiões Centro-Oeste e Norte, embora suas melhorias percentuais 

não defiram de forma expressiva, suas taxas expressam uma diferença de mais de 1 caso por 

1000 nascidos vivos, com valores de 2,06 e 3,11, respectivamente. A região Nordeste 

apresentou a mais discreta recuperação neste indicador de mortalidade, com melhoria 

percentual de 1,6%, impactando em uma redução muito discreta na taxa de óbitos. 

Analisando as taxas de mortalidade reduzíveis por ação de adequação diagnóstico e 

tratamento, observa-se que a região Norte apresentou as maiores taxas em todo o período 

investigado, não apresentando expressivo sucesso na busca por redução deste indicador, 

apresentando melhorias de 3,8%, menor percentual observado entre os estados do Brasil. Os 

melhores desempenhos na redução desta taxa de mortalidade foram registrados na região 

Centro-Oeste e Sudeste, com redução de 18,8 e 17,5%, respectivamente, entre os anos de 

2010 e 2014. Embora a região Sul tenha apresentado o segundo pior desempenho percentual 

de melhoria em relação à taxa de mortalidade ligada ao diagnóstico e tratamento, sua taxa de 

mortalidade em 2010 já apresentava resultados melhores que os alcançados pelas outras 

regiões em 2014, com registro de 0,88.  

Enquanto todos os estados foram capazes de melhorar suas taxas de mortalidade 

reduzíveis por adequação na promoção de saúde junto à atenção à saúde em pelo menos 

11,8% (região Sudeste), a região Norte apresentou melhoria de 5,6%, com taxa de 

mortalidade em 2014 de 2,2 casos por 1000 nascidos vivos relacionada à promoção de saúde, 

taxa essa superior às taxas nas outras regiões em 2010. As regiões Nordeste e Sul 
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apresentaram os maiores percentuais de redução na taxa de mortalidade, com valores de 25,6 

e 20,6% respectivamente, entretanto a taxa de mortalidade alcançada em 2014 pela região 

Nordeste é superior à taxa apresentada pela região Sul em 2010. 

 

Tabela 4 – Taxa de mortalidade
*
 na infância

**
 por tipos de causas evitáveis nas regiões 

do Brasil, considerando as diferentes faixas etárias entre os anos de 2010 e 2014 

*
Taxa de mortalidade estimativa por 1000 nascidos vivos 

**
Menores que 5 anos de idade 

C1.1 – Reduzíveis por ações de imunoprevenção 

Região Causas 2010 2011 2012 2013 2014 Dif. 

Região Centro-Oeste C1.1 0,01 0,01 0,03 0,05 0,11 -1000% 

 C1.2.1 3,75 3,62 3,85 3,81 3,73 0,5% 

 C1.2.2 1,32 1,33 1,23 1,23 1,15 12,9% 

 C1.2.3 2,35 2,52 2,4 2,24 2,06 12,3% 

 C1.3 1,60 1,35 1,23 1,49 1,30 18,8% 

 C1.4 1,76 1,33 1,64 1,65 1,53 13,1% 

Região Nordeste C1.1 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 -150% 

 C1.2.1 4,17 3,99 3,88 4,04 3,79 9,1% 

 C1.2.2 2,00 1,90 1,86 1,87 1,71 14,5% 

 C1.2.3 3,04 2,95 3,08 3,11 2,99 1,6% 

 C1.3 1,61 1,70 1,56 1,56 1,44 10,6% 

 C1.4 1,80 1,59 1,48 1,65 1,34 25,6% 

Região Norte C1.1 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 -133,3% 

 C1.2.1 3,66 3,42 3,46 3,46 3,54 3,3% 

 C1.2.2 2,08 1,85 1,76 1,76 1,54 26% 

 C1.2.3 3,55 3,45 3,36 3,20 3,11 12,4% 

 C1.3 2,38 2,34 2,29 2,66 2,29 3,8% 

 C1.4 2,33 2,02 2,45 2,53 2,2 5,6% 

Região Sudeste C1.1 0,02 0,03 0,05 0,04 0,05 -150% 

 C1.2.1 3,47 3,42 3,38 3,53 3,37 2,9% 

 C1.2.2 1,18 1,08 1,09 1,05 1,03 12,7% 

 C1.2.3 2,37 2,41 2,3 2,05 2,07 12,7% 

 C1.3 1,43 1,39 1,37 1,32 1,18 17,5% 

 C1.4 1,10 1,09 1,02 1,00 0,97 11,8% 

Região Sul C1.1 0,01 0,02 0,05 0,03 0,03 -200% 

 C1.2.1 3,47 3,67 3,43 3,26 3,37 2,9% 

 C1.2.2 1,08 1,05 0,9 0,85 0,98 9,3% 

 C1.2.3 1,71 1,79 1,71 1,51 1,49 12,9% 

 C1.3 0,88 0,97 1,02 0,92 0,81 8,0% 

 C1.4 1,26 1,10 1,06 1,15 1,00 20,6% 
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C1.2.1 – Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 
C1.2.2 – Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 
C1.2.3 – Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 
C1.3 – Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 
C1.4 – Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde 
Dif. – Diferença percentual entre as taxas de 2010 e 2014 

 

Discussão 

 

Os resultados encontrados sugerem que as maiores taxas de mortalidade na infância 

são causadas por doenças evitáveis ou passíveis
11

 de tratamento como as doenças infecciosas 

e complicações no parto, problema este que, em 2010, levou à morte, ao redor do mundo, 

cerca de cinco milhões de crianças menores de cinco anos. Apesar de continuarem ocorrendo 

ao longo dos anos, os óbitos na infância vêm reduzindo no mundo evoluindo de 12 milhões 

em 1990 para 6,9 milhões em 2011.  

Estudos apontam que independente do país e da renda per capita do mesmo, a 

redução da mortalidade na infância continua acontecendo como é o caso de países como 

Bangladesh, Turquia e Portugal que possuem baixa, média a alta renda
12

. No Brasil, o 

resultado mais atual disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS) retrata o ano de 2015 no 

qual verifica-se que a taxa de mortalidade na infância por causa evitáveis em menores de 

cinco anos foi de 9,34 óbitos a cada 1000 nascidos vivos
13 

resultado que demonstra uma 

redução em 2014 que na ocasião apresentavam uma taxa de 9,81 óbitos a cada 1000 nascidos 

vivos. Estudos demostram que a maior parte dos óbitos ocorridos na infância concentram-se 

no primeiro ano de vida, em especial no componente neonatal (0-27 dias), identificando que 

os maiores riscos continuam sendo associados à qualidade da assistência do pré-natal, parto e 

atenção ao recém-nascido
14

.  

A redução na taxa de mortalidade em menores de cinco anos no Brasil, entre os anos 

de 2014 e 2015, apesar de ser discreta, demostra que a adoção de estratégias nacionais, em 

particular o Sistema Único de Saúde (SUS), juntamente ao aperfeiçoamento de diversas 
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estratégias nos últimos anos como as políticas de assistência social, especificamente o 

programa Bolsa Família, melhoria no atendimento à mãe e ao recém-nascido, como estratégia 

Rede Cegonha| e da ampliação da Estratégia Saúde da Família, além da melhoria nas 

condições econômicas da população, contribuíram para esta mudança no quadro da 

mortalidade na infância no Brasil
14

. Soma-se a esses fatores a oferta de programas como o 

Mais Médicos, que aumentou de maneira substancial a oferta de médicos no intervalo citado, 

sobretudo nas áreas de maior escassez
15

, fato este que gera um impacto positivo na melhoria 

da assistência à saúde da população e consequentemente na redução dos óbitos uma vez que 

melhora a cobertura de assistência médica à população.  

Entende-se por causa de óbitos mal definidas ou de causa ignorada, os óbitos em que 

a causa da morte não foi registrada na declaração de óbito (DO) porque o médico atestante 

não foi capaz de detectar a causa do óbito ou o falecido não recebeu nenhum tipo de 

assistência médica
16

. A redução nos seus percentuais pode estar mais associada à qualidade na 

identificação da adequada causa do óbito, o que não necessariamente expressa uma 

diminuição nas taxas de mortalidade já que este processo não está relacionado com prevenção 

ou tratamento e sim ligado ao registro correto do óbito.  

No Brasil, o MS tem realizado investimentos importantes em relação aos Sistemas de 

Informações em Saúde (SIS) com o objetivo de melhorar a qualidade da informação sobre os 

óbitos através das investigações das causas de óbito mal definidas, da busca ativa de óbitos e 

do estímulo à atuação dos comitês de óbitos materno, infantil e fetal. Apesar disso, ainda 

existem muitos registros de preenchimento incorreto das causas dos óbitos e diferenças 

regionais em relação à subnotificação
17,18

. Em relação a isso, estudos estão sendo 

desenvolvidos ao redor do mundo, inclusive no Brasil, com o objetivo de melhorar a 

qualidade das estatísticas disponíveis mediante a identificação e correção de problemas
19

. 
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Em relação aos tipos de mortes por causa evitáveis verificamos um aumento 

considerável nos óbitos evitáveis por ações de imunoprevenção. Nos anos estudados 

averiguamos um aumento de algumas doenças imunopreviníveis, fato este que pode ser 

suscitado pela reemergência de algumas doenças, inserção de novas linhagens e mutações de 

microrganismos circulantes, cepas mais resistentes e aumento de adultos suscetíveis pois as 

vacinas têm proteção limitada. Todos esses fatores indicam mudanças no comportamento 

epidemiológico de doenças já conhecidas. Outros fatores também devem ser considerados 

para entendimento da gênese dessa situação como a ocorrência de surtos
20,21

. 

Por outro lado, verificamos também que as mortes em menores de cinco anos têm 

sido evitadas por adequada atenção voltada à saúde da mulher durante a gestação e parto e 

também ao recém-nascido. Isto aconteceu porque o MS investiu em políticas de melhoria de 

assistência à mulher na gestação e parto e ao recém-nascido com a implantação de Redes 

Temáticas de Atenção à Saúde (RAS) dentre as quais está a estratégia intitulada Rede 

Cegonha (RC), implantada desde 2011
22

. A maior redução das taxas de mortalidade por 

causas evitáveis nos anos estudados está relacionada ao componente adequada atenção à 

mulher durante o parto, o que pode estar associado à redução do número de cesarianas e 

consequentemente uma diminuição do risco de complicações para a mulher e para o recém-

nascido
23

.Outro ponto importante diz respeito ao fato de que a RC propôs a elaboração e 

implantação de protocolos e diretrizes clínicas capazes de direcionar a atenção prestada pelos 

profissionais de saúde que são treinados constantemente através da educação permanente, o 

que poderia levar à redução das mortes na infância, evitados por melhoria dos serviços 

diagnóstico e de tratamento, conforme verificado nos anos do estudo. De fato, a RC propôs a 

organização dos serviços e das equipes de atenção melhorando assim a atenção aos 

protagonistas mulheres e as crianças
24

. 
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Os resultados mostram que houve redução nas taxas de mortalidade na infância nos 

anos de 2010 e 2014. Tal tendência de declínio indica estar em andamento uma maior 

homogeneização das taxas no país com redução da amplitude entre as regiões brasileiras com 

o passar do tempo. Mesmo assim, o risco de morte na infância por causas evitáveis são 

maiores nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente, e menor na região Sul. Tal realidade 

pode ser reflexo de diversas situações, como o processo de polarização epidemiológica 

através do qual observamos na realidade brasileira a coexistência de diversas fases da 

transição epidemiológica em distintas regiões; o evento da polarização social, sendo 

observadas as desigualdades de renda, saneamento, moradia, educação e, também, da 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e a polarização geográfica cujas distâncias 

territoriais e dificuldades de acesso provocam verdadeiros vazios de assistência à saúde, 

fenômeno intensificado devido à falta de médicos 
25

. 

Estudos mostram que as regiões Norte e Nordeste são as que possuem menor número 

de médicos por habitante
26

. A região Norte é a que apresenta os piores indicadores visto que 

todos os seus estados apresentam menos de 1,09 médico por habitante
27

. As grandes 

distâncias e o isolamento provocado pela grande extensão pluvial do Norte do país também 

contribuem para a dificuldade de assistência à saúde, uma vez que o acesso à região a torna 

desprovida de estabelecimentos assistenciais especialmente para as populações rurais e 

ribeirinhas. A região Sul, por sua vez, é a que apresenta a menor taxa de mortalidade na 

infância por causas evitáveis e por sua vez o maior número de médicos por habitante e alto 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), fatos estes que demostram melhor 

desenvolvimento econômico e social da região e maior oferta de serviços
27

. 

A região Norte e Nordeste também correspondem, de acordo com os dados 

apresentados nos anos estudados, às regiões cujas taxas de mortalidade na infância por causas 

mal definidas são maiores apesar de apresentarem redução ao longo dos anos. Tal indicador 
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sinaliza que a ocorrência de óbitos sem assistência médica está relacionada à falta de 

acessibilidade a profissionais de saúde, especialmente médicos, e a serviços de saúde
27,28

. 

Cabe ressaltar que o declínio do número de mortes por causas mal definidas reflete a melhoria 

da qualidade da informação e baliza a disponibilidade de condições para o diagnóstico das 

enfermidades e infraestrutura assistencial. 

A tendência das reduções percentuais dos óbitos, cuja evitabilidade está relacionada 

à adequada atenção à mulher na gestação e parto, acompanhou o ritmo de implantação e 

crescimento das RAS no país. As regiões brasileiras que mais realizaram procedimentos em 

relação à saúde da mulher foram as que mais tiveram estabelecimentos de saúde aderindo a 

RC, o que implica em melhor assistência à mulher durante a gestação e parto e menor número 

de complicações e óbitos em recém-nascidos. Embora as reduções percentuais observadas nas 

regiões Norte e Nordeste tenham sido as maiores no intervalo dos anos investigados, é 

importante considerar que esta redução permitiu chegar a taxas de mortalidade ainda elevadas 

quando comparadas às outras regiões que já apresentavam resultados em 2010 inferiores às 

taxas alcançadas pelo Norte e Nordeste em 2014, o que pode justificar um menor percentual 

de melhoria no restante do país, já que os óbitos evitáveis relacionados à assistência integral à 

mães e filhos já apresentava números menores. Na região Sudeste, a adesão à RC entre os 

anos de 2010 e 2012 aumentou discretamente, ao passo que algumas unidades federativas do 

Nordeste e Norte apresentavam adesão crescente com recebimento de maior aporte de 

recursos financeiros
28

. 

Fica claro, a partir dos resultados acima apresentados, a existência de desigualdades 

regionais, fruto de um processo antigo de constituição e organização do território brasileiro ao 

longo dos anos. Tais desigualdades ainda resistem ao projeto de mudanças como o Plano de 

Desenvolvimento Regional criado pelo Governo Federal em 2007, cujo objetivo era diminuir 

as desigualdades regionais e potencializar as particularidades de cada região aproveitando a 
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extensa diversidade do território brasileiro. Mesmo assim, estudiosos acreditam em um país 

policêntrico no futuro. 

É importante considerar que os resultados podem ter sido influenciados pelas 

limitações dos estudos ecológicos pois, ao trabalhar com dados secundários, estamos sujeitos 

a possíveis inconsistências e/ou incompletudes. Assim, a sua utilização deve estar sempre 

pautada em qualificar as fontes de dados para definir a causa e evitabilidade do óbito 

contribuindo para a compreensão do panorama da mortalidade no país. Por outro lado, 

considera-se que a redução na mortalidade em menores de cinco anos reflete as modificações 

ocorridas no sistema de saúde ao longo dos anos, porém ainda existem muitos óbitos na 

infância passíveis de serem evitados. Tais mortes ocorrem não só por problemas ligadas a 

falhas na assistência à saúde, mas também a questões econômicas e sociais que permeiam as 

condições de vida da população.  

Dessa forma, ainda existem muitos desafios a serem superados no Brasil pois as 

mortes evitáveis são sensíveis à qualidade da atenção à saúde e as condições socioeconômicas 

do meio em que vivem. Por outro lado, acredita-se que os dados aqui produzidos possam 

suscitar debates voltados à importância da magnitude das causas de mortes na infância e sua 

evitabilidade. Se de um lado é fato o entendimento sobre as ações de saúde capazes de evitar 

as mortes precoces na infância, de outro, executar, implementar e monitorar efetivamente as 

medidas relativas à saúde deve ser visto sempre com senso de urgência pois contribuem para a 

sobrevivência infantil, sendo medidas não só plausíveis como também indispensáveis. 

 

Conclusões 

 

Foi evidenciada uma redução nas taxas de mortalidade na infância nos anos 

estudados, porém as maiores taxas de mortalidade em menores de cinco anos são causadas por 
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doenças evitáveis ou passíveis de tratamento, ocorrendo sobretudo no primeiro ano de vida. 

 Apesar de os percentuais serem decrescentes, as regiões Norte e Nordeste do país são 

as que apresentam os maiores riscos de morte por causas evitáveis na infância. Diante desse 

resultado seria interessante investimentos contínuos em políticas públicas e de saúde, além de 

aprimorar as já existentes para que tenhamos uma maior redução nas mortes evitáveis em 

menores de cinco anos. Frente a isso, ainda faz-se necessário grande empenho para chegarmos 

a patamares aceitáveis e para enfrentarmos as diferenças regionais,
 
principalmente porque as 

mortes precoces constituem um evento indesejável para a saúde pública que podem ser 

evitadas. 

Também pode ser interessante investir cada vez mais na qualidade das informações 

das causas de morte para que métodos de análises estatísticos mais complexos possam ser 

utilizados e com isso produzidas pesquisas com abordagem mais ampla. 
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RESUMO 

 

 
Objetivo: Analisar o comportamento dos indicadores de mortalidade na infância por causas 

evitáveis no Brasil e regiões em função da cobertura de Atenção Primária à Saúde. Método: 

estudo ecológico de série temporal, com abordagem retrospectiva. Resultados: Observa-se 

que todas as regiões foram capazes de reduzir suas taxas de mortalidade na infância e que a 

região Nordeste apresenta a melhor cobertura entre as regiões brasileiras, com avanço 

superior a três pontos percentuais. Conclusões: Evidenciou-se uma ampliação da cobertura 

populacional da ESF e da AB com distintos padrões regionais e uma redução nas taxas de 

mortalidade na infância nos anos estudados, sendo elas na maioria das vezes causadas por 

doenças evitáveis ou passíveis de tratamento ocorrendo principalmente no primeiro ano de 

vida. Os resultados da pesquisa demonstram a necessidade de mais investimentos em políticas 

públicas e de saúde.  

 

 

Descritores: Causas de morte; Mortalidade na infância; Indicadores de saúde; Atenção 

Básica. 

 

 

Introdução 

Os indicadores de mortalidade, de maneira particular a mortalidade em menores de 

cinco anos, constituem importantes parâmetros para a análise e desenvolvimento da saúde de 

uma população pois na sua análise ponderam aspectos não apenas relativos à saúde, mas 

também às condições econômicas e sociais. Devido a sua importância, tais indicadores são 

utilizados internacionalmente para direcionar o planejamento das ações em saúde e assim 

garantir melhor qualidade de vida da população uma vez que grande parte das mortes são 

precoces e poderiam ser evitadas com ações efetivas de saúde
1,2

. 

As mortes por causas evitáveis ou reduzíveis constituem aquelas que poderiam ter 

sido evitadas, total ou parcialmente, por ações eficazes dos serviços de saúde
3
. Tal indicador 
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constitui um indicativo da qualidade de assistência à saúde e pode servir como alerta quanto 

as deficiências apresentadas pelos serviços
4,6

. Os estudos sobre as mortes evitáveis permitem 

aos gestores um conhecimento sobre as mortes prematuras, servindo como evento sentinela, 

sensíveis a qualidade e efetividade dos serviços oferecidos
5,6

.  

No Brasil, estudos mostram que a mortalidade por causas evitáveis na infância vem 

diminuindo nos últimos vinte e cinco anos, porém ainda é elevada, demostrando que existem 

disparidades regionais importantes a serem consideradas uma vez que tais óbitos sinalizam a 

necessidade de ações preventivas mais efetivas
7
. É importante salientar também que a maioria 

dos óbitos ocorre no primeiro ano de vida, sendo assim reflexo da assistência durante a 

gestação, parto e pós-parto desenvolvida no espaço da Atenção Básica (AB) de saúde
8
. 

Nos últimos anos, a cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF) e 

da Atenção Básica (AB) vem aumentando, porém o seu processo de implementação 

demonstra a importância de diferenças regionais importantes visto que o país apresenta um 

quadro social complexo caracterizado por desigualdades econômicas e sociais, falta de 

profissionais e dificuldade de acesso aos serviços
9
. A expansão da cobertura no país tem 

trazido resultados positivos visto que, de acordo com alguns estudos, tem contribuído para a 

redução da mortalidade na infância. Somam-se à ampliação da cobertura da ESF e da AB na 

contribuição para diminuição dos óbitos em menores de cinco anos, fatores diversos como 

melhoria no saneamento básico, políticas públicas sociais como o Bolsa Família, acesso a 

serviços de baixo custo, dentre outros
8
. 

No decorrer dos anos houve melhoria nos serviços de saúde mas ainda existem 

dificuldades quanto à assistência prestada e o acompanhamento da criança, uma vez que 

óbitos passíveis de serem evitados ainda continuam ocorrendo, em particular os que ocorrem 

em menores de cinco anos. Esta conjuntura demostra que ainda existem lacunas na assistência 
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que precisam ser superadas como a qualificação dos serviços prestados, melhoria do acesso e 

oferta de serviços
9,10

. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento dos 

indicadores de mortalidade na infância por causas evitáveis no Brasil e regiões em função da 

cobertura de Atenção Primária à Saúde permitindo, dessa forma, uma apreciação global e 

regionalizada dos óbitos em menores de cinco anos que poderiam ter sido prevenidos por 

atividades eficazes dos aparelhos de saúde. Deste modo, acredita-se que os dados aqui 

produzidos possam contribuir para reflexões capazes de subsidiar o planejamento das ações a 

partir da análise das mortes na infância em face da cobertura da ESF e da AB.  

 

Método 

 

Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, com abordagem retrospectiva, 

cujo tema é a Taxa de Mortalidade na infância por causas evitáveis e cobertura populacional 

da ESF e AB por regiões brasileiras na séria histórica de 2010 a 2014. 

Os dados referentes às taxas de mortalidade na infância e na infância por causas 

evitáveis foram extraídos do site do DATASUS e com o uso do tabulador de dados da internet 

(TABNET). Estes foram coletados repetidas vezes até que se completassem os registros 

disponíveis de 2010 a 2014 em relação aos óbitos na infância em função do ano e por região 

do território brasileiro. Foram geradas planilhas no software Microsoft Excel 2013, seguido de 

calculados para obtenção de indicadores de mortalidade, ajustando-os a uma proporção por 

1000 habitantes, transferindo este banco de dados para o programa SPSS, versão 23, no qual 

foi montada a síntese dos resultados. 
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A extração do número de equipes, percentual de cobertura populacional da ESF e 

percentual de cobertura da AB foi feita a partir da plataforma web e-Gestor, responsável por 

centralizar todos os acessos e perfis aos sistemas da Atenção Básica – AB. 

Para a construção do banco da mortalidade por causas evitáveis em menores de cinco 

anos foram utilizadas as variáveis: regiões do Brasil – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e 

Sudeste; ano da ocorrência do óbito: 2010 a 2014; causas do óbito – óbitos na infância, óbitos 

por causas evitáveis de 0 a 4 anos por componentes – reduzível pelas ações de imunização, 

reduzíveis atenção à mulher na gestação, reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto, 

reduzíveis pela adequada atenção ao feto e ao recém-nascido, reduzíveis por ações adequadas 

de diagnóstico e tratamento; reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde vinculada a 

ações adequadas de atenção em saúde. É essencial dizer que a classificação dos óbitos 

evitáveis seguiu os códigos do CID definidos pela última versão da lista de causas de mortes 

evitáveis por intervenção do Sistema Único de Saúde para menores de cinco anos
6
. Já na 

construção do banco para a cobertura populacional ESF e AB foram utilizadas as variáveis: 

número de ESF, percentual da população coberta pela ESF e percentual da população coberta 

pela AB. 

Para análise da mortalidade na infância foram adotados os seguintes indicadores: 

taxa geral de mortalidade na infância e taxa de mortalidade na infância por causas evitáveis 

(reduzíveis pelas ações de imunização, reduzíveis pela adequada atenção à mulher na 

gestação, reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto, reduzíveis por adequada 

atenção recém-nascido, reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento, 

reduzíveis por ações de promoção da saúde). 

A análise estatística foi realizada com o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 23.0, iniciando por uma abordagem descrição da taxa de mortalidade 

na infância, taxa de mortalidade por causas evitáveis geral e por componentes, do percentual 
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de cobertura populacional da ESF, do percentual de cobertura populacional da AB e das 

diferenças percentuais entre as taxas observadas nas diferentes regiões ao longo dos anos, 

conduzindo uma análise de correlação linear entre os a quantidade de ESF das distintas 

regiões, cobertura percentual da população da quantidade de ESF e Atenção Básica com as 

taxas de mortalidade por causas evitáveis e seus respectivos componentes, apresentando os 

resultados na forma de gráficos e tabelas, discutindo a partir das produções acadêmicas 

científicas, informativos governamentais e posicionamentos assumidos pelo governo nos 

diferentes canais de comunicação. 

O presente estudo foi realizado a partir de dados secundários de domínio público e 

disponíveis através da plataforma eletrônica do e - Gestor. Dessa forma, não foi possível a 

identificação dos sujeitos, não havendo necessidade de submissão do estudo à Plataforma 

Brasil (Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos) conforme orienta a Resolução 

510/16 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Resultados 

 

A Tabela 1 representa a dinâmica da taxa de mortalidade na infância entre os anos 

de 2010 a 2014 nas diferentes regiões brasileiras. Observa-se que todas as regiões foram 

capazes de reduzir suas taxas de mortalidade na infância. Entretanto, as regiões Centro-Oeste 

e Sudeste apresentaram as maiores reduções, com percentuais superiores a 9,5%, enquanto 

que na região Norte a redução identificada foi de 5,6%. 

Entre os anos de 2010 e 2011 se destacam as reduções conquistadas pelas regiões 

Centro-Oeste e Norte, com valores de 8,1% e 7,3% respectivamente. Durante o mesmo 

período, a região Sul apresentou um aumento de 2,0% em sua taxa de mortalidade em 
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menores de cinco anos, fenômeno este observado apenas nesta região neste intervalo de 

tempo. 

Ao longo dos anos 2011 e 2013, nas duas faixas de tempo analisadas (2011-2012 e 

2012-2013), as regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram sucessivos aumentos nas taxas de 

mortalidade em menores de cinco anos, mesmo comportamento observado entre os anos 

2012-2013 na região Nordeste. Contrariamente, as regiões Sudeste e Sul mantiveram um 

padrão decrescente na taxa de mortalidade na infância, com percentuais entre 2,1% e 4,7%, 

transparecendo uma dualidade de comportamento no território nacional durante este intervalo 

de anos, com um padrão de aumento entre as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, 

enquanto que as regiões Sul e Sudeste apresentaram reduções. As taxas de mortalidade entre 

os anos de 2013 e 2014 apresentaram efetivas reduções em todas as regiões, sendo mais 

expressivas nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, com valores superiores a 5,0%. 

Entretanto, é preciso destacar que os indicadores das regiões Centro-Oeste e 

Nordeste, apesar de apresentarem reduções significativas na taxa de mortalidade investigada, 

suas taxas alcançadas em 2014 são superiores às apresentadas pelas regiões Sul e Sudeste 

ainda em 2010. Nesta perspectiva de análise, a região Norte apresentou o menor percentual de 

redução ao longo do período estudado, consolidando uma taxa da mortalidade na infância 

superior às regiões Centro-Oeste e Nordeste no início do intervalo investigado no presente 

estudo. 

 

Tabela 1 – Taxa de mortalidade na infância nas diferentes regiões do país e sua redução 

ao longo dos anos 2010 e 2014 

Anos investigados 
Região Centro-

Oeste 

Região 

Nordeste 

Região 

Norte 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

2010 16,8 18,0 20,3 14,9 13,2 

2010-2011
Dif

 ↓-8,1% ↓-1,7% ↓-7,3% ↓-1,1% ↑2,0% 

2011 15,5 17,7 18,9 14,7 13,4 

2011-2012
 Dif

 ↑1,0% ↓-2,3% ↑3,7% ↓-2,1% ↓-4,7% 

2012 15,7 17,3 19,6 14,4 12,8 

2012-2013
 Dif

 ↑2,5% ↑2,0% ↑2,7% ↓-3,9% ↓-3,5% 
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2013 16,1 17,7 20,2 13,9 12,4 

2013-2014
 Dif

 ↓-5,2% ↓-6,4% ↓-5,1% ↓-2,2% ↓-1,1% 

2014 15,3 16,6 19,2 13,6 12,3 

2010-2014
 Dif

 ↓-9,7% ↓-8,5% ↓-5,6% ↓-9,6% ↓-7,3% 
 Dif. - Diferença percentual da taxa de mortalidade na infância entre os anos estudados. 

 

Na figura 1 é apresentada a dinâmica do percentual de cobertura populacional da 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) ao longo dos anos 2010 e 2014 nas diferentes regiões 

do Brasil. Observa-se que a região Nordeste apresenta a melhor cobertura entre as regiões 

brasileiras, com avanço superior a três pontos percentuais. Entretanto, sua expansão, em 

comparação com as demais regiões, foi menor, uma vez que todas apresentaram melhorias em 

seus percentuais de cobertura, com alcance de pelo menos cinco pontos percentuais ao longo 

do período estudado. Em relação aos patamares de cobertura ao longo dos anos, destaca-se 

que não houve alterações entre as regiões brasileiras. 

 

Figura 1 – Percentual de cobertura populacional da ESF por região ao longo dos 

anos analisados 

 

 

 

O percentual da cobertura populacional da atenção básica é apresentado na figura 2, 

identificando a região Nordeste com os resultados mais elevados, sempre superior a 80% ao 
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longo dos anos de 2010 a 2014. Embora todas as regiões tenham expandido sua área de 

cobertura ao final do período pesquisado, as menores expansões são atribuídas às regiões 

Nordeste e Centro-Oeste. Por sua vez, a região Nordeste possui a melhor cobertura ao término 

do período estudado, enquanto a região Centro-Oeste a segunda pior. 

Figura 2 – Percentual de cobertura populacional da Atenção Básica de saúde por 

região ao longo dos anos analisados 

 

A Tabela 2 apresenta a correlação entre a taxa de mortalidade na infância por causas 

sensíveis à APS e a quantidade de ESF, os percentuais de cobertura da população da ESF e da 

AB. É importante destacar que a variável tempo foi considerada no modelo de correlação, 

minimizando seu efeito neste procedimento empregado. 

Entre os tipos de causas envolvidas nas causas evitáveis de óbito em menores de 

cinco anos não foram observadas associações significativas entre a expansão da quantidade de 

ESF, percentual de cobertura das ESF e AB com a taxa de mortalidade reduzível por ações de 

imunoprevenção. 

Quando analisado o tipo de causa de mortalidade na infância associada à adequada 

atenção à mulher na gestação, observou-se uma associação inversamente proporcional do 

aumento na quantidade de ESF, percentual de cobertura das ESF e AB com a diminuição na 

taxa de mortalidade na região Sudeste. Na região Nordeste e Sul são indicadas associações 
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significativas diretamente proporcionais entre a quantidade de serviços ofertados e sua 

expansão com as taxas de mortalidade. 

Óbitos reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto não apresentaram 

associação significativa com a expansão dos serviços e cobertura, com exceção da região 

Sudeste, que apresentou forte associação significativa entre a quantidade de ESF e sua 

cobertura, acompanhado da expansão da cobertura da AB e com a diminuição das taxas de 

mortalidade ao longo dos anos investigados. 

As reduções nas taxas de mortalidade infantil relacionadas à adequada atenção ao 

recém-nascido apresentaram forte associação com a expansão da quantidade de ESF, 

cobertura da ESF e da AB na região Sul. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, este mesmo 

tipo de causa apresentou indicadores de associação que sugerem que a extensão dos serviços 

de atenção à saúde estão relacionados com o aumento da taxa de mortalidade em menores de 

cinco anos, enquanto que, em função das ações adequadas de diagnóstico e tratamento, apenas 

a região Sul registrou redução nas taxas de mortalidade na infância em função do aumento na 

quantidade de ESF e percentual de cobertura das ESF e AB, demonstrando resultados 

estatisticamente significativos. 

O último tipo de causa relacionada com óbitos na infância por causas evitáveis diz 

respeito às adequadas ações de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à 

saúde, apresentando associação estatisticamente significativa com a expansão na quantidade 

de EFS e melhoria da sua cobertura de ESF e AB, apenas nas regiões Sudeste e Sul, sendo 

que nesta última a associação se faz presente com o percentual de cobertura, não com a 

quantidade absoluta de ESF. 
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Tabela 2 – Correlação linear entre indicadores de taxa de mortalidade na infância por causas evitáveis com a quantidade de ESF, 

cobertura das ESF e AB em função das regiões 

TM C1.1 CO NE NO SE SU  TM C1.2.3 CO NE NO SE SU 

Quantidade de ESF -0,112 0,134 -0,132 -0,057 0,485  Quantidade de ESF 0,620** 0,009 -0,035 0,869** -0,875** 

%PC ESF -0,112 0,140 -0,121 -0,043 0,477  %PC ESF 0,624** 0,011 -0,014 0,875** -0,890** 

%PC AB -0,096 0,127 -0,104 0,062 0,457  %PC AB 0,521* 0,033 0,009 0,803** -0,893** 

TM C1.2.1       TM C1.3      

Quantidade de ESF -0,104 -0,009 0,364* -0,680** 0,674**  Quantidade de ESF 0,131 -0,039 -0,051 0,060 -0,543* 

%PC ESF -0,103 -0,013 0,355* -0,699** 0,702**  %PC ESF 0,135 -0,021 -0,032 0,090 -0,538* 

%PC AB 0,088 -0,016 0,346* -0,833** 0,806**  %PC AB -0,047 -0,018 -0,010 0,163 -0,334 

TM C1.2.2       TM C1.4      

Quantidade de ESF 0,343 0,124 0,137 -0,749** 0,159  Quantidade de ESF -0,102 -0,100 -0,325 -0,825** 0,496 

%PC ESF 0,341 0,092 0,138 -0,753** 0,178  %PC ESF -0,101 -0,087 -0,324 -0,829** 0,529* 

%PC AB 0,220 0,083 0,142 -0,781** 0,269  %PC AB -0,310 -0,095 -0,317 -0,851** 0,652** 

Teste de correlação de Pearson / * p < 0,05  /  ** p < 0,01 

ESF – Estratégia de saúde da família / %PC – Percentual da população coberta / AB – Atenção Básica 

TM – Taxa de mortalidade na infância estimativa por 1000 nascidos vivos 
C1.1 – Reduzíveis por ações de imunoprevenção 
C1.2.1 – Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 
C1.2.2 – Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 
C1.2.3 – Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 
C1.3 – Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 
C1.4 – Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde
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Discussão 

 

Os resultados deste estudo demostram um aumento significativo da cobertura 

populacional da ESF e da AB e uma redução da taxa de mortalidade na infância nas regiões 

brasileiras no período analisado. O estudo torna evidente uma redução das taxas de 

mortalidade na infância em todas as regiões brasileiras no período analisado, corroborando 

com outras investigações
8,11 

que encontraram resultados semelhantes. É importante relatar que 

as mortes infantis correspondem à maioria das mortes em menores de cinco anos no Brasil, 

mortes essas ligadas a fatores da gestação, parto e ao recém-nascido, preveníveis por uma 

assistência à saúde de qualidade
8
, além da conjugação de outras políticas sociais voltadas para 

o combate à pobreza como o Programa Bolsa Família (PBF)
12

. 

A redução na taxa de mortalidade na infância, nos anos analisados, ocorreu de 

maneira diferente nas regiões brasileiras, o que demonstra a existência de desigualdades 

regionais. Os declínios mais acentuados na taxa de mortalidade em menores de cinco anos se 

encontraram nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, enquanto uma redução mais 

discreta foi localizada na região Sul. Isto pode ter ocorrido possivelmente pelo fato que as 

taxas de mortalidade na infância na região Sul já eram inferiores às demais regiões, refletindo 

assim as desigualdades regionais. Quanto à região Sudeste espera-se que em locais com 

melhores condições socioeconômicas e maior oferta de serviços de saúde a redução da taxa de 

mortalidade na infância seja de fato menor 
13,14

. 

Chama a atenção também o fato que no binômio 2010-2011 a região Sul apresentou 

elevação da taxa de mortalidade na infância por causas evitáveis, isto pode refletir 

possivelmente em uma melhor qualificação dos dados relativos à causa do óbito, uma vez que 

se verifica que a maioria dos Comitês de investigação de Óbito Infantil encontra-se na região 

Sul, contribuindo para uma melhor definição da causa da morte
15

. 
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Importante observar também que as regiões Nordeste e Norte, entre os anos de 2011 

a 2013, apresentaram elevações nas taxas de mortalidade na infância enquanto que as demais 

regiões apresentaram reduções. Tais eventos podem ter ocorrido devido às dificuldades 

sociais, econômicas e geográficas enfrentadas por essas regiões, o que reflete, por exemplo, 

em uma dificuldade de acesso à assistência e aos serviços de saúde
16,17,18

. Nas demais regiões, 

as reduções das taxas de mortalidade na infância refletem possivelmente em progressos nas 

condições de vida das crianças relacionados a combinações de ações como a melhoria na 

cobertura da atenção básica, implantação e implementação de políticas sociais como o Bolsa 

família e melhoria nas questões sanitárias
8,19,20

.  

Em relação à cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF) 

verificamos nos anos de 2010 a 2014 um aumento em todas as regiões brasileiras, sobretudo 

na região Nordeste, que apresentou um crescimento 3,7%. Contudo, em relação à expansão da 

cobertura, a referida região apresentou a menor ampliação.  

 A ESF constitui uma importante política pública de saúde capaz de melhorar a 

qualidade de vida da população, contribuindo para a redução da ocorrência de doenças e 

internações e reduzir a prevalência de mortes preveníveis
9,21

. Estudos demostram que a 

expansão da ESF contribui significativamente para a redução das mortes na infância e em 

particular as que ocorrem no primeiro ano de vida, uma vez que a implementação da ESF 

possibilitou mais acesso da mulher e da criança aos serviços de saúde, o que contribui para a 

redução/prevenção de complicações na gestação e melhor continuidade do cuidado ao recém-

nascido
9,21,22

.  

O fato é que as atividades promovidas e desenvolvidas pela ESF oferecem um 

cuidado integral e individualizado de forma a promover a saúde da gestante e do recém-

nascido mediante um diagnóstico e intervenção oportuna e de qualidade
8
. Tal realidade foi 

observada no presente estudo na região Sudeste que, ao passo que sua cobertura percentual da 



82 

 

ESF e da AB foi aumentando ao longo dos anos investigados, as taxas de mortalidade 

reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e no parto foram reduzindo, 

demonstrando possivelmente que a melhoria da atenção ao pré-natal reflete provavelmente em 

um parto sem complicações. Além disso, fica evidente que as ações da ESF devem ser 

integradas com toda a rede de serviços oferecidos como hospitais, políticas sociais, caso 

contrário, a atenção integral à mulher fica comprometida aumentando a probabilidade da 

ocorrência de óbitos na infância
21

. Entretanto, a existência de dificuldades na integração de 

ações intersetoriais e em rede prejudicam a assistência integral à saúde da mulher durante a 

gestação e, particularmente, em relação à realização do pré-natal, momento este em que a 

integração é essencial para a continuidade do cuidados, e que sem o mesmo pode acarretar em 

um número elevado de mortes infantis
11,21

.  

Em similaridade, a cobertura populacional da Atenção Básica na região Nordeste foi 

também a que apresentou, nos anos estudados, o melhor percentual, sendo superior a 80%. É 

claro que a expansão da cobertura da AB traz inúmeros resultados positivos como a redução 

da mortalidade infantil, melhor acesso, maior equidade, dentre outros. Contudo, é necessário 

perceber que para que a AB seja a porta de entrada dos usuários aos serviços de saúde, 

diversos fatores devem ser levados em consideração como a localização geográfica, a 

acessibilidade, a existência e oferta de profissionais de saúde e os horários e disponibilidade 

de funcionamento dos serviços
23,24

.  

Embora nos últimos anos tenham sido cada vez mais implementadas políticas de 

saúde que busquem garantir ampliação do acesso da mulher e do recém-nascido às ESF 

através da sua política de expansão, verificamos nos anos estudados que provavelmente essas 

iniciativas não estão refletindo nas taxas de mortalidade reduzíveis por ações adequadas de 

diagnóstico e tratamento, pois apenas a região Sul demonstrou redução em suas taxas de 
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mortalidade em função do aumento na quantidade de ESF e percentual de cobertura das ESF e 

AB
8,21,23

.  

Constatamos que as taxas de mortalidade na infância reduzíveis por ações de 

imunoprevenção não foram sensíveis à expansão populacional da cobertura ESF e AB 

observada no Brasil nos anos estudados
25

. Este fato pode estar relacionado a poucos recursos 

para as ações de imunização, desabastecimento de vacinas essenciais ou até pais que se 

recusam a vacinar seus filhos ou ainda pelo fato de ocorrerem surtos de doenças 

imunopreviníveis. Dessa forma, é importante que gestores públicos conheçam as suas 

realidades locais e quais são os fatores relacionados a aumentos ou reduções em suas 

coberturas vacinais para que suas decisões estejam pautadas em sua realidade
25

. 

Verificamos também que apenas nas regiões Sul e Sudeste as taxas de mortalidade 

reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de 

atenção à saúde, foram reduzidas com o processo de ampliação da cobertura. Isto pode ter 

ocorrido possivelmente devido ao processo de transição epidemiológica observado, cujo 

aumento significativo de doenças crônicas levou a uma necessidade de empoderamento da 

população sobre sua situação de saúde para a mudança da realidade pois o processo de 

urbanização, as mudanças sociais e econômicas e a globalização provocaram mudanças sobre 

o modo de viver da população
26,27

. 

É importante relatar que as correlações que não possuíam pressuposto teórico não foram 

discutidas. Além disso, é imprescindível considerar que os resultados podem ter sido 

influenciados pelas limitações de estudos ecológicos, que ao trabalhar com dados secundários 

são suscetíveis a possíveis incongruências e/ou incompletudes uma vez que os dados relativos 

à mortalidade na infância não podem ser entendidos exclusivamente como resultantes das 

atividades desenvolvidas pela ESF e AB; pelo fato de não ter ocorrido controle dos fatores de 

confundimento e pelo fato de que no presente estudo não foram considerados outros 
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programas capazes de influenciar as taxas de mortalidade na infância. Por outro lado, 

acredita-se que as informações aqui produzidas possam suscitar debates voltados para a 

avaliação das ações da ESF e da AB, explorando a associação entre taxa de mortalidade na 

infância e coberturas da ESF e AB a outros programas que possam contribuir ou estar 

envolvidos na relação observada. 

 

Conclusões 

 

Nesse estudo, foi evidenciada uma ampliação da cobertura populacional da ESF e da 

AB com distintos padrões regionais e uma redução nas taxas de mortalidade na infância nos 

anos estudados, sendo elas na maioria das vezes causadas por doenças evitáveis ou passíveis 

de tratamento, ocorrendo principalmente no primeiro ano de vida. Apesar de a região 

Nordeste apresentar, nos anos pesquisados, a maior cobertura da ESF, a região Sudeste é a 

que apresenta a maior correlação entre as taxas de mortalidade na infância e a ampliação da 

cobertura da ESF e AB em diferentes aspectos. 

Dessa forma, acredita-se que as diferenças entre as taxas de mortalidade na infância 

possam sofrer influência das características regionais, da extensão do território do país e das 

desigualdades históricas existentes entre as regiões Nordeste, Norte e Sudeste. Assim, embora 

a cobertura populacional da ESF e da AB tenha aumentado, ainda são insuficientes as 

políticas de saúde destinadas a reduzir as mortes em menores de cinco anos evitáveis. 

Frente a isso, os resultados do estudo permitem explorar a associação entre taxa de 

mortalidade na infância por causas evitáveis e cobertura populacional da ESF e da AB 

auxiliando na avaliação das ações de saúde, no planejamento e tomada de decisão, porém 

ainda faz-se necessário grande esforço para chegarmos a uma realidade aceitável visto que 
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existem fatores, para além da saúde, capazes de agregar força na redução das mortes evitáveis 

como as questões sociais e econômicas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESDOBRAMENTOS FUTUROS 

 

Na medida em que se almejou refletir sobre a mortalidade por causas evitáveis na 

infância e a cobertura da atenção básica no Brasil, foi possível colaborar com novas hipóteses 

explicativas e reflexões a este campo de conhecimento. 

A taxa de mortalidade em menores de cinco anos reduziu, ao longo dos anos, 

conforme esperado, contudo, verifica-se que grande parte dos óbitos são evitáveis ou 

passíveis de tratamento ocorrendo prioritariamente no primeiro ano de vida. Verifica-se 

também que as taxas de mortalidade na infância, apesar de decrescentes, podem ser 

influenciadas por características geográficas das regiões, dificuldades de acesso, falta de 

profissionais e pelas desigualdade sociais historicamente, mais evidentes nas regiões Norte e 

Nordeste. 

Evidenciou-se que ocorreu redução nas taxas de mortalidade na infância por causas 

mal definidas. Diante disso, reflete-se que a busca pela melhor qualificação da informação 

sobre a causa do óbito deve estar sendo cada vez mais exigida, fato este possivelmente reflexo 

do melhor diagnóstico de saúde sobre o paciente e do preenchimento mais fidedigno da causa 

da morte na declaração de óbito. 

O estudo também apontou um aumento considerável das taxas de mortalidade na 

infância reduzíveis por ações de imunoprevenção mesmo com o aumento dos percentuais de 

cobertura da ESF e da AB, o que pode refletir mudanças no comportamento epidemiológico 

de doenças imunopreveníveis já conhecidas, reemergência de outras ou até mesmo devido a 

proteção limitada oferecida pela vacinação. 

Verifica-se também a identificação de determinados aspectos e ocasiões da 

assistência que devem ser priorizados para redução da taxa de mortalidade na infância por 

causa evitável, especialmente o pré-natal, que embora tenha ocorrido ampliação do acesso aos 
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cuidados à mulher durante a gestação, a diminuição da taxa de mortalidade na infância por 

ações de saúde adequada à mulher durante a gestação foi menor em relação aos demais. 

Outro ponto que merece destaque é o aumento do percentual de cobertura da ESF e 

da AB em todo o território brasileiro, que reflete a identificação que investimentos na Atenção 

Básica trazem resultados positivos na saúde da população, como a redução da taxa de 

mortalidade na infância por causas evitáveis, porém é evidente também que a sua capacidade 

de resposta depende da sua interação com outros níveis de assistência. Esta hipótese ganha 

força, pelo menos uma vez, nos momentos analíticos dos dois artigos produzidos. 

O estudo também apontou para uma relação diferente do que se esperava 

inicialmente: a associação entre a ampliação da cobertura da ESF e da AB e a redução das 

taxas de mortalidade na infância evitáveis, sobretudo face às ações de imunização e promoção 

da saúde vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde. Este achado parece ganhar força 

atualmente, especialmente pelo movimento de ampliação – por vezes não programada e/ou 

organizada – da AB. Ao que tudo indica, não basta garantir maior extensão da cobertura, faz-

se necessário qualificar os serviços. Faz-se necessário refletir sobre os papéis, sua forma de 

organização e desenvolvimento das atividades oferecidas pelos profissionais da AB. 

No que diz respeito à importância das informações elaboradas nesta dissertação, 

acredita-se que os mesmos devam ser explicados a partir dos obstáculos dos estudos 

ecológicos, de maneira especial no que tange à inferência causal, podendo levar ao potencial 

viés de efeito. A literatura já relata também sobre a possibilidade do viés (falácia) ecológico; 

uma inferência causal inadequada sobre eventos individuais tem como base observações em 

grupo. 

Mesmo com as limitações apresentadas, parece imperioso pensar formas de reduzir 

as mortes precoces na infância, que na maioria das vezes são passíveis, total ou parcialmente, 

de serem evitadas por ações eficazes dos serviços de saúde. A atenção básica é palco para 
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grandes mudanças que só ocorreram se as redes de atenção à saúde forem de fato interligadas 

e integradas, considerando também que existem outros fatores corresponsáveis para a 

melhoria da qualidade de vida da população como os econômicos e sociais. Contudo, é 

importante ressaltar que, apesar dos estudos ecológicos apresentarem uma ausência de 

análises multivariadas, no presente estudo encontra-se em processo de formulação dois 

artigos científicos e uma produção técnica, na forma de boletim epidemiológico, para que os 

encaminhamentos possam ser dados, cumprindo assim o objetivo de um curso de Mestrado 

Profissional, qual seja a implementação de ações baseadas na produção científica produzida 

no estudo. 

Desta maneira, estima-se que o presente trabalho possa contribuir com novos 

subsídios sobre o debate às causas de mortes evitáveis na infância e, especialmente na forma 

como a atenção à saúde da população está organizada. Recomenda-se, entretanto, que novas 

pesquisas sejam realizadas, ultrapassando os limites do presente estudo e agregando novos 

conhecimentos aos modelos de análise da taxa de mortalidade na infância evitáveis e a 

cobertura da atenção básica. 
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