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RESUMO

A mortalidade infantil relaciona-se às condições sociais e econômicas da população e também à oferta e qualidade dos serviços de saúde. Apesar 
do declínio de suas taxas no Brasil, nas últimas décadas, ela ainda se apresenta elevada quando comparada a outros países e há uma grande 
proporção de óbitos evitáveis. OBJETIVOS: Analisar a variação dos óbitos infantis por componentes e segundo os critérios de evitabilidade 
preconizados para o Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, ocorridos numa área específica do município do Rio de Janeiro (MRJ) - Área 
Programática (AP) 1.0, no período entre 2007 e 2015. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo e 2 quantitativo sobre a mortalidade infantil 
e sua evitabilidade, considerando os óbitos de menores de um ano de residentes na área de bairros centrais do município do Rio de Janeiro, no 
período de 2007 a 2015, com descrição da variação por ano e pelos triênios correspondentes a este período. Foram utilizados dados secundários 
de bases dos sistemas de mortalidade e de nascimentos, com classificação das causas de óbitos segundo Lista de Causas de Mortes Evitáveis por 
Intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. RESULTADOS: Houve aumento de óbitos infantis em 2015 na área, diferente da diminuição da 
média no município. Analisando-se por triênios a Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) na AP 1.0 e no MRJ, observamos redução de suas taxas em 
relação a todos os seus componentes, considerando-se o primeiro e último triênio. A TMI na AP 1.0 em 2015 era de 14,4 óbitos infantis por mil 
nascidos vivos, superior a do município, no mesmo ano, que foi de 12,1 óbitos infantis por mil nascidos vivos. Na proporção de Baixo Peso ao 
nascer, observa-se um decréscimo de 11,6% de nascimento de crianças com baixo peso (< 2500g) na AP 1.0, o maior decréscimo entre as áreas 
programáticas do município, no período estudado. Os nascimentos de filhos vivos de mães adolescentes diminuíram na área estudada e também 
em todas as demais áreas do município ao longo do período analisado. Em 2015, a AP 1.0 apresentou 71,6% dos óbitos por Causas Evitáveis por 
intervenções do SUS. Houve redução de suas TMI nos triênios estudados, sendo a maior redução devida às Causas Mal Definidas (redução de 
32,1%). DISCUSSÃO: Na AP 1.0, no final do período analisado, a TMI que se relacionou às causas evitáveis de óbitos infantis, principalmente às 
causas “reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação” (35,8% do total), mostra a importância da atenção à saúde da gestante, na 
assistência Pré Natal da Atenção Primária e na rede de serviços. Embora tenha ocorrido uma redução da Mortalidade Infantil no MRJ e também 
na AP1.0, no período estudado, ainda se observa uma proporção importante de Causas Evitáveis por Intervenção do Sistema Único de Saúde, 
relacionadas aos óbitos infantis.
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