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ABREVIATURAS 

 

 

ACS Agente Comunitário de Saúde. 

CID Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 

CMI Coeficiente de Mortalidade Infantil. 

CMMIF Comitê de Mortalidade Materno Infantil e Fetal. 

DNV Declaração de Nascidos Vivos. 

DO Declaração de Óbito. 

EPS Educação Permanente em Saúde. 

MS Ministério da Saúde. 

OI Óbito Infantil 

RN Recém-Nascido. 

SIM Sistema de Informações de Mortalidade. 

SINASC Sistema de Informação de Nascidos Vivos. 

UBS Unidades Básicas de Saúde. 

UPA Unidade de Pronto Atendimento. 

UTI Unidade de Tratamento Intensivo 

VD Visita Domiciliar 

VE Vigilância Epidemiológica. 



4 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 6 

2. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 6 

3. OBJETIVO ......................................................................................................................... 7 

4. MÉTODO ........................................................................................................................... 7 

5. RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS .................................................................. 8 

5.1. As Estatísticas Vitais ................................................................................................... 8 

5.1.1. Avaliar e corrigir sistemas de digitação: .............................................................. 8 

5.1.2. Preenchimento do módulo de investigação do SIM ............................................. 9 

5.1.3. Correção das causas dos óbitos no SIM ............................................................. 10 

5.1.4. Elaboração de listas de puérperas ....................................................................... 10 

5.2. A FORMAÇÃO DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNA INFANTIL E 

FETAL .................................................................................................................................. 10 

5.3. FORMAÇÃO DE COMITÊS DE MORTALIDADE INFANTIL HOSPITALAR .. 11 

5.4. OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS .................................................. 11 

5.5. COLETA DE INFORMAÇÕES EM HOSPITAIS PRIVADOS .............................. 13 

5.6. ÓBITOS INFANTIS DE OCORRÊNCIA EM OUTROS MUNICÍPIOS ................ 13 

5.7. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CMMIF .......................................................... 13 

5.8. REUNIÕES DO CMMIF ........................................................................................... 14 

5.8.1. Reunião de análise de evitabilidade.................................................................... 14 

5.8.2. Reunião mensal do CMMIF ............................................................................... 15 

5.9. PROMOÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES E PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE ................................................................................................................................. 15 

5.10. ESTUDOS DO OI PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS ................... 16 

5.11. A DEVOLUTIVA DA AVALIAÇÃO DE EVITABILIDADE PARA AS 

EQUIPES DAS UBSS .......................................................................................................... 17 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 18 



5 

 

7. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 19 

 



6 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Este produto técnico surge como um subproduto da dissertação de mestrado profissional 

intitulada “EDUCAÇÃO PERMANENTE E A REDUÇÃO DA MORTALIDADE 

INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO GRANDE ABC – SP: UM ESTUDO DE CASO” que 

produziu um estudo de caso acerca de uma experiência em nível municipal bem sucedida no 

que se refere a uma significativa redução do coeficiente de mortalidade infantil entre os anos 

de 2013 a 2016. 

 Dessa experiência, algumas ações consideradas relevantes para um comitê municipal de 

mortalidade empreender com vistas à redução da mortalidade infantil serão elencadas nessa 

publicação, que não se destina a ser um receituário ou um guia com fórmulas prontas, mas um 

instrumento de apoio, um texto disparador de discussões destinado a equipes e gestores 

empenhados na empreitada de melhorar o cuidado materno infantis em seus municípios. 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) expressa o número de crianças, de um 

determinado local e período, que morre antes de completar um ano de vida, por mil nascidos 

vivos. Esse indicador reflete as condições de desenvolvimento socioeconômico, de 

infraestrutura e do ambiente de moradia, além das condições do acesso aos serviços de saúde 

da linha de cuidado materno infantil disponível à população de um município. Ele deve ser 

constantemente acompanhado, pois permite auxiliar no planejamento e análise das políticas 

públicas dirigidas a linha do cuidado materno infantil. (RIPSA, 2008). 

Reduzir a mortalidade infantil é um desafio para o Brasil. Apesar da queda da mortalidade 

infantil que o país alcançou nessas últimas décadas, os níveis existentes ainda são antagônicos 

com o desenvolvimento que o país apresenta. A ocorrência de óbitos infantis se deve aos 

determinantes: socioeconômicos (escolaridade; idade; ocupação materna; renda, etc.), 

biológicos (baixo peso ao nascer; prematuridade; tipo de gravidez; condições do recém-

nascido (RN) ao nascer e anomalias apresentadas), ambientais (condições de vida familiar), 

assistenciais (pré-natal; parto e atenção ao recém-nascido). Esses óbitos infantis (OI), em sua 

maioria, são avaliados como evitáveis pela melhora no acesso e acompanhamento á gestante e 

ao RN em um esforço conjunto de ações da gestão e dos serviços de saúde. O monitoramento, 

acompanhamento e análise dos óbitos infantis evitáveis são essenciais para empreender 

medidas de redução da mortalidade infantil. (BRASIL, 2009; SANTA HELENA et al., 2005). 
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A Portaria GM nº 1.172, de 15 de junho de 2004, a Norma Operacional Básica (NOB96) 

preconiza que é atribuição do município, no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, a 

“vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna”. Portanto, a 

secretaria de saúde deve identificar profissionais de Vigilância Epidemiológica (VE) para que 

realizem a vigilância de óbitos em residentes no município. (BRASIL, 2004). 

Com o objetivo de um melhor entendimento das causas de óbito e seus determinantes e 

reduzir a mortalidade infantil, temos, como método, a investigação de cada óbito por meio de 

um Comitê de Mortalidade Materna Infantil e Fetal (CMMIF), que com suas conclusões vai 

orientar e sugerir uma reorganização dos serviços e das políticas de saúde. Os CMMIF são 

instâncias interinstitucionais, multiprofissionais, com característica pedagógica não punitiva, e 

que realiza o monitoramento contínuo dos casos de OI. Os integrantes multiprofissionais 

propiciam vários enfoques e contextualizações e avaliam, por meio dos estudos dos óbitos, a 

qualidade da assistência à saúde prestada à gestante. Esses estudos de óbito propiciam 

informações em tempo real dos problemas identificados e podendo ser avaliados e 

solucionados precocemente permitindo o impacto na redução de óbitos evitáveis. (BRASIL, 

2009). 

3. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é elencar ações que podem ser empreendidas em um município para 

a melhoria do trabalho de seu Comitê de Mortalidade Materna Infantil e Fetal e o 

desenvolvimento de atividades buscando a redução da mortalidade infantil. 

4. MÉTODO 

 

Para elaboração deste produto foram compiladas ações empreendidas pela Vigilância 

Epidemiológica, por meio do Comitê de Mortalidade Materna Infantil e Fetal no município de 

Mauá entre 2013 e 2016, que foram abordadas na referida dissertação que produziu um estudo 

de caso acerca dessa experiência. 
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5. RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS 

 

5.1. As Estatísticas Vitais  

O grupo das Estatísticas Vitais é composto pelo Sistema de Informações de Mortalidade 

(SIM) e Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). Esses sistemas são 

fundamentais a fim de elaborar análises epidemiológicas que subsidiam o planejamento em 

saúde. A Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV) são impressos 

pelo Ministério da Saúde (MS), em três vias, numerados, e distribuídos para as secretarias 

estaduais de saúde e destas aos municípios. Em Mauá, a VE, responsável pelos sistemas vitais 

(SIM e SINASC), distribui as DNVs para os estabelecimentos de saúde e aos cartórios e as 

DOs são entregues aos serviços de saúde, cartórios e médicos cadastrados. (BRASIL, 2001a; 

2001b). 

A VE recebe as DNVs e a DOs (em papel), preenchidas pelos estabelecimentos e médicos que 

estão no município e digita nos sistemas SIM e SINASC. Os óbitos e nascimentos ocorridos 

em outros municípios chegam aos sistemas locais por retroalimentação no sistema 

quinzenalmente. 

As atividades desenvolvidas no sistema são importantíssimas para que se tenha qualidade na 

informação, buscando-se a completude (a declaração deve estar totalmente preenchida) e que 

haja consistência interna (os dados devem ser coerentes e não contraditórios). (RIPSA, 2008) 

Todo estudo de OI inicia-se pelos dados de mortalidade e nascidos vivos e a qualidade da 

digitação desses dados no sistema é imprescindível para gerar a investigação mais completa.  

5.1.1. Avaliar e corrigir sistemas de digitação: 

 As primeiras atividades devem ser avaliar e corrigir os sistemas de informação. 

 Ao receber as DOs e as DNVs a VE, antes de digitar no sistema deve realizar 

uma revisão precisa com correção dos erros mais perceptíveis e das 

inconsistências.  

 Durante a revisão deve-se preencher os códigos de alguns campos como o do 

cartório, ocupação, bairro, município, estabelecimento de saúde para facilitar a 

digitação. 

 Nas DNVs todos os campos devem ser preenchidos, eventualmente podem 

faltar informações como: a idade da gestante, a data da última menstruação, o 
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tipo de parto, a escolaridade e dados do endereço. Quanto à inconsistência é 

frequente que o número de partos e/ou abortos não seja condizente com o total 

de partos declarados. Na falta dessas informações as DNVs, por meio de 

ofício, devem ser encaminhadas novamente ao serviço que forneceu a 

informação para que se façam as correções e devolvam o documento. 

 Nas DOs os campos do Bloco V (esse campo especifica a doença que causou a 

morte e os antecedentes que a produziram), devem ser corrigidos para seguir as 

regras de classificação de causas básicas de mortalidade, conforme codificados 

na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID)-10. Essa codificação deve ser realizada por técnicos com qualificação 

obtida nos cursos, em geral, disponibilizados pela Secretaria Estadual de 

Saúde. No processo de codificação além da correção da causa básica devem-se 

identificar as inconsistências, as mais comuns são: 

 Óbito infantil em que a idade está maior de um ano; 

 Ex: Óbito infantil com idade declarada de cinco anos. 

 Óbito infantil com qualquer marcação no campo do estado civil; 

 Ex: Óbito infantil com o campo “casado” declarado. 

 Causa básica incompatível com o sexo e idade; 

 Ex: sexo feminino e causa básica de óbito “neoplasia de 

próstata”. 

 Causas básicas improváveis; 

 Ex: Causa básica declarada “vítima de erupção 

vulcânica”. 

 

o Os sistemas possibilitam a emissão de relatório de críticas irá detectar 

erros cometidos na codificação, na digitação e as inconsistências que 

ainda permanecem após a revisão técnica. 

 Esses processos devem ser repetidos constantemente para manter a qualidade 

dos bancos de dados. 

5.1.2. Preenchimento do módulo de investigação do SIM 

Após a avaliação de evitabilidade dos casos de OI realizado pelo CMMIF, as informações 

sobre o caso deve ser digitadas no SIM. Essa ficha necessita os dados sobre o pré-natal, parto 

e puerpério, solicita informações se o resultado da investigação do OI alterou alguma causa do 
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óbito e qual a classificação de evitabilidade foi usada no estudo de óbito. Há o prazo do MS 

de 120 dias após a digitação do Óbito Infantil no SIM  para preencher essa ficha. 

5.1.3. Correção das causas dos óbitos no SIM 

As informações obtidas como resultado da investigação dos OI vai gerar informações mais 

corretas das causas dos óbitos declaradas na Declaração de Óbito. Uma das tarefas é a 

correção e aperfeiçoamento das DOs. Essa alteração da DO se faz somente no SIM, com um 

resultado de correção estatística sem qualquer modificação de aspecto jurídico na DO 

preenchida pelo médico ou registrada em cartório. (JORGE, 2010). 

5.1.4. Elaboração de listas de puérperas 

Sugere-se utilizar os dados dos bancos do SIM e SINASC para realizar a distribuição dos 

dados por área de abrangência da residência da gestante. Esses bancos geram arquivos em 

DBF (arquivos de banco de dados) que são editáveis como planilhas de Excel. Cerca de 40% 

dos nascimentos ocorrem fora do município e destas, a grande maioria não realiza o pré-natal 

no município, em geral por utilizar os serviços privados e são desconhecidas da UBS 

(Unidade Básica de Saúde). 

Para que as equipes das UBSs possam realizar a visita puerperal de todas as puérperas de sua 

área de abrangência a VE elabora listas semanais de puérperas por meio dos arquivos DBFs, 

estes são completados indicando a área de abrangência da moradia e encaminha à Atenção 

Básica que distribui para as unidades possibilitando a busca ativa dessas puérperas. 

 

5.2. A FORMAÇÃO DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNA 

INFANTIL E FETAL 

A primeira etapa para a formação de um CMMIF é a sua oficialização por meio de publicação 

em Diário Oficial, por meio de uma Portaria ou Resolução elaborada pela Secretaria de 

Saúde. Após a oficialização do Comitê deve-se elaborar um Regimento Interno que define os 

objetivos, a estrutura e atribuições do comitê. É definido, também o local que o sediará, a 

regularidade de reuniões; como vai ocorrer o processo de investigação nas UBS, serviços 

especializados, de urgência e hospitais, bem como as visitas domiciliares (VD). (BRASIL, 

2009). 
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5.3. FORMAÇÃO DE COMITÊS DE MORTALIDADE INFANTIL 

HOSPITALAR 

É importante a que os hospitais municipais realizem a formação de um Comitê de 

Mortalidade Infantil Hospitalar para que os profissionais e gestores desse serviço se reúnam e 

realizem a análise e reflexão dos OI, a fim de identificar e implementar medidas para prevenir 

os OI evitáveis. A sugestão de composição desse Comitê Hospitalar seria: representantes dos 

serviços do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, da Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar, da Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs) neonatal e adulto, da 

Neonatologia, da Pediatria e da Obstetrícia. (BRASIL, 2009). 

Os prontuários da gestante e do recém-nascido (RN) devem ser separados logo após o óbito. 

A equipe do comitê se reúne a cada OI ocorrido e avalia todas as circunstâncias do 

atendimento até a ocorrência do óbito discutindo as falhas que podem ter ocorrido na 

assistência hospitalar e propõe medidas para evitar outras situações futuras. O Comitê 

Hospitalar elabora um relatório completo do resultado do estudo de óbito e as informações 

discutidas e encaminha ao CMMIF. 

5.4. OS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A utilização de instrumento de coleta de dados padroniza as informações que serão 

necessárias ao estudo de evitabilidade. Sugerimos que os instrumentos sejam elaborados e 

adaptados para cada serviço. Os questionamentos devem salientar o que foi feito e, também, o 

que NÃO foi feito, identificando as possíveis falhas dos atendimentos nos diversos serviços. 

A Ficha de Investigação de Óbito Infantil e Fetal do Comitê Estadual de Vigilância à Morte 

Materna, Infantil e Fetal, obtida no link: “http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/acesso-

rapido/documentos-sobre-o-comite-de-mortalidade-materna/2017/fichas-e-

anexos/ficha_estadual_de_investigacao_do_obito_infantil__e_fetal_2.pdf “ é utilizada para a investigação 

ambulatorial e hospitalar onde cada serviço preenche a sua parte. 

 Na investigação da UBS é necessário obter informações do prontuário da gestante e 

pré-natal, os fatores de risco identificados, medicamentos que foram usados durante a 

gestação, transcrição dos dados existentes nos dos cartões da gestante e do RN, 

situação vacinal da gestante e RN, exames realizados e resultados discriminados pelo 

trimestre da gestação, número de consultas, VDs, participação em grupos, 

intercorrências e procedimentos realizados e outras informações existentes. 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/acesso-rapido/documentos-sobre-o-comite-de-mortalidade-materna/2017/fichas-e-anexos/ficha_estadual_de_investigacao_do_obito_infantil__e_fetal_2.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/acesso-rapido/documentos-sobre-o-comite-de-mortalidade-materna/2017/fichas-e-anexos/ficha_estadual_de_investigacao_do_obito_infantil__e_fetal_2.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/acesso-rapido/documentos-sobre-o-comite-de-mortalidade-materna/2017/fichas-e-anexos/ficha_estadual_de_investigacao_do_obito_infantil__e_fetal_2.pdf
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 Investigação de dados do Serviço de Atendimento de Alto Risco: indicação de qual o 

profissional que atendeu a gestante (médico ginecologista, nutricionista, fisioterapeuta, 

endócrino, etc.), os dados de atendimento e acompanhamento, bem como resultados de 

exames, procedimentos realizados, número de consultas, participação em grupos. 

 Investigação de dados Hospitalares: dados de atendimento do serviço de urgência 

obstétrica, exames realizados no pré-parto, profilaxias administradas, tipo de parto e 

informações da assistência prestada ao RN. 

A utilização Instrumento de coleta de dados de entrevista domiciliar deve ser um instrumento 

que facilite ao profissional de saúde a obtenção de informações sobre características e 

condições de vida da mãe, (em caso de óbito materno e da criança, os familiares podem 

prestar essas informações). Abaixo, informações que têm relevância para o estudo de óbito: 

 Antecedentes maternos, partos e abortos anteriores; 

 O pré-natal, quantas consultas realizadas, dificuldades na consulta do pré-natal 

e opinião da puérpera sobre os atendimentos; 

 Número de Consultas odontológicas; 

 Avaliações da gestante sobre o atendimento hospitalar. 

 Detalhamento do pré-parto, durante e após o parto no olhar da gestante, 

assistência a puérpera e ao RN durante a internação; 

 Atendimentos realizados em UPAs e UBSs  durante o pré-natal e após a alta; 

 Antecedentes vacinais da gestante e da criança; 

 História de infecções urinárias da gestante, diagnóstico, tratamento e controle 

de cura; 

 Características socioeconômicas da família, fonte de renda, tipo e local de 

moradia; 

 Uso de tabaco, drogas psicoativas e álcool, tipo de alimentação, rotina durante 

a gestação, intercorrências que possam ter acontecido; 

 Relatos sobre a situação do óbito no olhar da família e da puérpera são muito 

importantes, pois avaliam a assistência prestada e possíveis falhas; 

 Observações da equipe sobre a entrevista realizada. 

Solicitar todas as fichas de atendimento da gestante nas Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs), quando da ocorrência desse atendimento. 
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5.5. COLETA DE INFORMAÇÕES EM HOSPITAIS PRIVADOS 

O CMMIF, ao identificar um OI de ocorrência em hospitais privados ou filantrópicos do 

município, solicita aos mesmos, por meio de ofício, a separação dos prontuários da gestante e 

do RN e de data para sua análise. Na data agendada o profissional do CMMIF, vai até o 

hospital, e realiza leitura atenta dos prontuários da gestante e do RN sobre a assistência pré-

natal, parto e nascimento e dados da internação pós-parto da gestante e do RN. 

Na sequência, é elaborado um resumo de todos os eventos registrados, exames realizados, 

medicamentos administrados e as hipóteses diagnósticas ao longo da internação. Esse 

consolidado de informações será lido e analisado durante a reunião de avaliação de 

evitabilidade. 

5.6. ÓBITOS INFANTIS DE OCORRÊNCIA EM OUTROS 

MUNICÍPIOS 

De maneira geral o CMMIF recebe os dados hospitalares de OI que ocorreram em outros 

municípios de moradoras do município em que está sediado. Alguns municípios encaminham 

relatórios de óbitos bem completos. Em outros municípios que não têm por hábito realizar a 

investigação desses casos então o CMMIF só terá as informações da DO e da entrevista 

domiciliar e de possíveis atendimentos realizados no município, o que dificulta a avaliação de 

evitabilidade do caso. 

No caso de óbitos em hospitais municipais de moradores de outros municípios, recomenda-se 

que as informações coletadas pelo Comitê sejam encaminhadas ao município de origem da 

gestante para que esse Comitê realize o estudo do OI. 

É importante que o município realize o levantamento dos dados de OI de residentes de outros 

municípios e de ocorrência em hospitais locais e encaminhe as informações ao comitê do 

município de origem. 

5.7. INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CMMIF 

Com a Portaria ou resolução de criação do CMMIF publicada solicita-se aos serviços que 

designem profissionais que representarão os serviços nas reuniões do CMMIF. Os serviços 

sugeridos são: Hospitais Privados, Filantrópicos e Públicos, Atenção Básica, Atenção 

Especializada, Urgência e Emergência, Unidade de Avaliação e Controle, Vigilância á saúde e 

representante do gabinete da Secretária da Saúde, representantes das UBSs, da Assistência 
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Farmacêutica, da Vigilância Sanitária, do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, do 

Serviço que atende ISTs/AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis  e Síndrome da Imuno 

Deficiência Adquirida), das UPAs, do Conselho Tutelar da Infância, do Conselho Municipal 

de Saúde, da Pastoral da Criança e outras entidades de classe. 

5.8. REUNIÕES DO CMMIF 

Sugerem-se duas instâncias de reuniões para discutir os OI:  

 Reunião semanal de análise de evitabilidade. 

 Reunião mensal com os representantes dos serviços designados pela 

portaria/resolução que regulamenta o CMMIF. 

5.8.1. Reunião de análise de evitabilidade 

 

A reunião de avaliação de evitabilidade deve ocorrer semanalmente ou quando há todas as 

informações necessárias para o estudo de um óbito (consolidados de informações obtidas dos 

serviços que atenderam a gestante durante o pré-natal e do parto). Em geral ocorre uma vez 

por semana. 

Sugerimos que a equipe de análise de evitabilidade seja composta, por um pediatra da atenção 

básica, um ginecologista, um representante da maternidade do hospital municipal, um 

representante do serviço de alto risco, representantes da VE e da atenção básica. Essas 

reuniões devem ocorrer em ambiente isolado, protegido e sigiloso, pois serão detalhados 

dados de endereço, de prontuários e as informações sobre a VD. (BRASIL, 2009a). 

Como critério de evitabilidade sugerimos a escolha de umas das três classificações indicadas 

pelo Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal. (BRASIL, 2009a). 

A equipe, inicialmente avalia se o OI foi inevitável, quando se enquadra em casos de 

Malformações congênitas, síndrome da morte súbita na infância, desconforto respiratório do 

recém-nascido e outros CIDs listados como agravos congênitos. (BRASIL, 2009). 

Para análise de evitabilidade sugerimos as seguintes etapas de avaliação: 

 Leitura de todos os documentos obtidos sobre o OI respeitando a cronologia do 

caso e que foram encaminhados pelos serviços que atenderam a gestante e a 

criança, (os dados do prontuário da UBS e do hospital sobre a gestante e o RN 

ou a criança), informações da DO, relatórios de alta hospitalar, pareceres de 

necropsia, dados obtidos dos instrumentos de coleta de dados da entrevista da 

mãe e familiares). 
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 A equipe discute sobre o caso identificando, por ordem de risco, as 

circunstâncias que levaram ao OI e, por fim, classifica o nível de atenção que 

teve maior prevalência no óbito. Há casos que são identificados dois níveis de 

atenção que tiveram eventos que levaram ao OI. 

 

5.8.2. Reunião mensal do CMMIF 

 

Esta reunião tem por objetivo apresentar os indicadores de mortalidade extraídos do SIM e os 

resultados consolidados das análises dos estudos de óbitos com a avaliação de evitabilidade. 

Participam os membros do CMMIF instituído pela portaria ou resolução. 

 Nessa reunião sugere-se apresentar a série histórica do Coeficiente de Mortalidade Infantil do 

município, os indicadores de mortalidade infantil com relação à idade da mãe, peso e idade do 

recém-nascido, distribuição dos OI por área de abrangência das UBSs e informações 

detalhadas da circunstância do óbito omitindo-se os dados de nome, endereço e outros dados 

que são sigilosos. Discutem-se os casos de OI com os dados obtidos da investigação e do 

estudo de evitabilidade de cada caso, identificam-se as causas que contribuíram para cada 

óbito e o nível de atenção que foi o mais determinante para a ocorrência. Busca-se a discussão 

dos OI segundo a classificação por nível de atenção a fim de organizar os fluxos e serviços 

prevenindo novos casos. Os integrantes da reunião, munidos de todas as informações sobre o 

caso poderão discutir estratégias para que outras situações não ocorram. 

 

5.9. PROMOÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DE GESTORES E 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

A estruturação do Comitê necessita de sensibilização de todos os profissionais de saúde e a 

gestão precisa dar o respaldo necessário para que as ações sejam implementadas. 

A tarefa inicial é a apresentação, para o gestor e coordenadores dos serviços, dos dados 

históricos da Mortalidade Infantil, dados atuais discriminados por faixas etárias das gestantes 

e RNs e, em seguida, as informações sobre quais os fatores de risco que contribuíram para o 

OI evitáveis, com o resultado dos estudos dos OI. A gestão deve estar consciente dessas 

causas e de quais medidas são necessárias para que a MI diminua. 
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É fundamental a realização de encontros periódicos com os gestores de serviços para que 

tenham a compreensão da sua responsabilidade em relação à organização dos serviços e 

priorização das ações necessárias. 

Por fim, também é necessária a promoção de oficinas com as equipes a organização de 

oficinas com as equipes dos serviços da linha de cuidado da gestante e do RN, com enfoque 

em Educação Permanente em Saúde (EPS) em atmosfera democrática, não punitiva ou de 

cobrança excessiva, e com uso de metodologias participativas para a apresentação dos dados e 

discussão de casos reais oriundos dos estudos de óbitos. 

A discussão sobre o impacto da Mortalidade Infantil deve ser abordada em todas as instâncias 

da Secretaria de Saúde para produzir maior visibilidade. 

5.10. ESTUDOS DO OI PELAS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS  

Nas UBSs, de maneira geral, o relatório da investigação do OI costuma ser elaborado somente 

pelo enfermeiro, por meio da avaliação do prontuário e o relatório da VD. Isso resulta em um 

documento pró forma que acaba não sendo discutido com todos na UBS. 

Com a proposta de realizar ações de EPS devemos organizar reuniões de estudos de óbito e 

envolver toda a equipe que atendeu e acompanhou a gestante: enfermeiros, agentes 

comunitários de saúde (ACS), auxiliares de odontologia, auxiliares de enfermagem, 

farmacêutico e o médico, além de uma representante do CMMIF e um facilitador. Esse 

encontro deve ser constantemente incentivado pelo gerente da UBSs e, preferencialmente com 

a sua presença nas reuniões. Inicialmente o representante do CMMIF deve reforçar que o 

propósito daquela reunião não é achar culpados, mas sim identificar falhas na condução do 

pré-natal buscando medidas para evitá-las. Para cada caso de OI o prontuário e o relatório da 

VD é lido, todos são estimulados a complementar as informações sobre o que não foi 

anteriormente registrado, o facilitador deve encorajar a discussão de maneira que os 

participantes se manifestem sobre as falhas identificadas e sugiram mudanças nas condutas e 

as soluções que podem ser implementadas. O andamento da reunião deve proporcionar a 

discussão e a reavaliação do caso e que os próprios profissionais possam identificar os 

problemas e identifiquem as mudanças em fluxos e processos de trabalho para que a mesma 

situação seja evitada. 

Esse processo proporciona relatórios de EO mais completos e estimulam o aspecto 

pedagógico para toda a equipe da UBS. 
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5.11. A DEVOLUTIVA DA AVALIAÇÃO DE EVITABILIDADE PARA 

AS EQUIPES DAS UBSS 

Após as conclusões elaboradas pelo grupo que realizou a avaliação de evitabilidade dos EO é 

interessante que se promova uma devolutiva desses resultados para as equipes das UBSs, pois 

geralmente a UBS não tem acesso à história completa do OI, faltando à informação da 

trajetória da gestante por outros serviços da rede como, por exemplo: nas intercorrências 

quando a gestante procurava um serviço de urgência (UPA e Hospital) e informações sobre o 

parto (referência hospitalar). Tais informações são consolidadas pelo CMMIF pelo fato deste 

obter informações diretamente de todos os serviços envolvidos. 

Em decorrência disso as UBSs só conhecem parte da história do OI, a proposta é levar a 

história completa dessa trajetória do OI para que a equipe da UBS se aproprie do caminho da 

gestante desde a constatação da gravidez até o desfecho do OI, acompanhando todos os 

serviços por onde passou. 

Em periodicidade semestral ou anual o CMMIF deve elaborar um consolidado dos OI 

distribuídos por UBSs e marcar devolutivas junto às equipes da UBS. No dia, o representante 

do CMMIF, o representante da Atenção Básica e um facilitador participam. Esse encontro 

pode ocorrer na UBSs ou no CMMIF, de acordo com a possibilidade das equipes e decisão da 

gestão. O gerente da UBS deve ter: os prontuários dos óbitos, as VDs e outras informações 

disponíveis para consulta. O CMMIF deve exibir uma apresentação com as informações 

básicas dos OI, idade da mãe e do RN, causa básica de óbito registrado no SIM, etc. e o 

resultado da investigação (deve-se utilizar todas as informações de todos os serviços que a 

gestante utilizou tais como hospitais, UPAs, Serviço e Alto Risco e outros). 

Novamente, nas reuniões é feito uma contextualização reforçando que não se busca culpados 

e sim uma reflexão sobre as falhas que contribuíram para o OI. O relatório do Estudo de 

Óbito, encaminhado anteriormente pela UBS, é lido e, inicialmente, a própria equipe 

identifica que algumas informações estão faltando. Deve-se estimular que os profissionais 

consultem o prontuário para procurar os dados que não tinham sido colocados. Espera-se que 

a equipe perceba que muitas das informações não foram transcritas do prontuário ao relatório 

ou que realmente a informação não estava registrada no prontuário. As ACSs completam com 

mais informações sobre as VDs que elas tinham feito sobre seu conhecimento da gestante, sua 

casa, família, condições de vida, dificuldades, situações sentidas e que não haviam sido 

registradas. Em seguida, por meio do facilitador e da enfermeira do CMMIF, discute-se o caso 

formulando-se perguntas disparadoras relativas ao caso, O que faltou? A gestante realmente 
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fez o exame de urina? Qual foi o resultado? Foi prescrito tratamento? Ela tomou o 

antibiótico? O que levou ao OI? Quais foram a falhas identificadas? O que poderia ter sido 

feito para evitar? Esse processo deve ser conduzido de maneira que os próprios funcionários 

se manifestem e reflitam acerca das ações realizadas ou não. Pode-se se colocar lapsos 

estratégicos, mas que foram cruciais para o desencadeamento do óbito que podem fomentar a 

discussão do caso ou fazer sutis provocações do tipo: O que ocorreu aqui? Como aconteceu 

este fato? O que está registrado no prontuário sobre essa situação?  Que outras informações 

seriam necessárias?  

As devolutivas, se bem conduzidas, podem proporcionar uma discussão profícua e pedagógica 

promovendo a revisão de fluxos e processos de trabalho pela própria equipe. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espero que este documento seja um instrumento de apoio para equipes de Comitês de 

Mortalidade Infantil com vistas à redução da mortalidade Infantil. 

 O CMMIF deve ser atuante na investigação dos OI, deve possibilitar as 

equipes o conhecimento das causas que contribuíram ao OI; 

 A gestão deve estar envolvida dando respaldo para todas as ações realizadas 

pelo CMMIF. 
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