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A taxa de mortalidade na infância, ou
seja, da mortalidade entre menores de 5
anos de idade, declinou em ritmo bas-
tante acelerado no Brasil entre 1990 e
2003. A média nacional de redução
ficou em 38,3% nesse período. O Nor-
deste se destacou entre as regiões, com
uma redução de 46,1% (ver gráfico 1).
Mantido o atual ritmo de redução, em
torno de 3% ao ano, o país deverá al-
cançar, antes da data estipulada, a meta
do Objetivo 4 – reduzir em dois terços
a mortalidade de crianças menores de 5
anos, entre 1990 e 2015.

Fatores como a melhoria das condições
habitacionais, a redução da fecundida-
de da população brasileira, o aumento
do nível educacional e a ampliação do
acesso aos serviços de saneamento fo-
ram fundamentais para o país atingir
esse resultado. Alguns programas e ações
de saúde no período também contribuí-
ram para a redução dessa taxa, como o
Programa Saúde da Família, a Terapia
de Reidratação Oral, o Programa Na-
cional de Imunização e os Programas
de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

Já a taxa de mortalidade infantil (óbitos
de menores de 1 ano de idade por mil
nascidos vivos) experimentou um de-
clínio de 26,5% entre 1996 e 2003, ten-
do passado de 33,2 para 24,4 (ver grá-
fico 2). A queda foi verificada em todas
as regiões. A região Nordeste apresen-
tou o maior índice de redução (31,5%)
e a Sul, o menor (7,3%). Apesar dos
avanços importantes, a continuidade
da redução da mortalidade infantil ain-
da representa um grande desafio para
gestores, profissionais de saúde e para a
sociedade em geral. Os índices são ain-
da elevados, com concentração no pe-
ríodo neonatal (0 a 27 dias de vida) e
com diferenças sociais e regionais mui-
to significativas.

A tendência de declínio da mortalidade
infantil tem sido acompanhada de im-
portantes mudanças nas suas causas
básicas. Até os anos 1980, as principais
causas de óbito infantil estavam relacio-
nadas às enfermidades transmissíveis,

que se associam com fatores exógenos,
decorrentes das condições ambientais e
sociais. Nos últimos anos, mais da me-
tade dos óbitos de menores de 1 ano de
idade teve como causas afecções peri-
natais, que dependem de fatores endó-
genos,associados às condições da crian-
ça no nascimento e a aspectos da assis-
tência à gravidez e ao parto. Desse mo-
do, as doenças infecciosas, que repre-
sentavam 11,2% da mortalidade pro-
porcional em 1996, caíram para 7,6%
em 2003. (ver tabela 1). Os dados apon-
tam ainda para uma melhoria da qua-
lidade do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM), uma vez que as
causas mal definidas reduziram-se de
12,8% para 8,4%, entre 1996 e 2003.

Mortalidade infantil
se concentra cada
vez mais nos primeiros
dias de vida
Outra mudança decisiva diz respeito à
mortalidade proporcional por faixa de
idade, que usualmente é distinguida em
três grupos: neonatal precoce (de 0 a 6
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GRÁFICO 1 • Taxas de mortalidade na infância (por mil nascidos
vivos) - Brasil e Grandes Regiões, 1990-2003
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Fonte: Ripsa

TABELA 1 • Mortalidade proporcional, entre menores de 1 ano, segundo principais grupos de causas 
– Brasil e Grandes Regiões, 1996, 2000 e 2003 (em %)

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Doenças infecciosas 12.01 15.12 9.16 8.44 10.37 11.22 
Afeccções perinatais 51.69 40.56 55.68 48.76 53.89 49.71 
Mal definidas 15.93 25.98 5.26 6.66 6.01 12.76 
Aparelho respiratório 7.75 6.80 9.97 11.12 8.04 8.83 

1996

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Doenças infecciosas 8.24 10.08 5.99 6.24 7.88 7.85 
Afeccções perinatais 55.74 48.54 57.80 53.78 55.47 53.65 
Mal definidas 14.46 21.82 5.73 5.23 4.11 12.30 
Aparelho respiratório 7.02 5.88 7.79 7.50 6.50 6.91 

2000

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Doenças infecciosas 8.59 10.50 5.25 4.49 5.97 7.58 
Afeccções perinatais 54.40 53.15 58.04 55.20 57.61 55.45 
Mal definidas 12.20 12.76 4.31 5.24 2.54 8.39 
Aparelho respiratório 7.66 6.29 6.91 6.55 5.97 6.66 

2003

Fonte: Ripsa

GRÁFICO 2 • Evolução da mortalidade infantil por mil nascidos
vivos – Brasil e Grandes Regiões, 1996-2003
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dias de nascimento),neonatal tardio (de
7 a 27 dias) e pós-neonatal (de 28 dias a
1 ano de idade). Constata-se (ver gráfico
3) que vem ocorrendo uma elevação
progressiva da proporção de óbitos
correspondente à soma dos períodos
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pora a Doutrina da Proteção Integral
prevista na Constituição brasileira e na
Convenção sobre os Direitos da Crian-
ça de 1989 da ONU. O estatuto destaca,
entre outros, o princípio democrático
da participação e do controle da socie-
dade civil na formulação e na execução

das ações públicas de promoção e de
defesa de direitos.

A busca da universalização e integra-
lidade da atenção à saúde vem se tradu-
zindo em reduções expressivas da morta-
lidade por causas evitáveis na população

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO • BRASIL96

neonatal precoce e tardio. Atualmente
esses dois componentes do período neo-
natal apresentam-se como alvo prioritá-
rio das políticas de redução da morta-
lidade infantil, a exemplo do que acon-
tece nos países mais desenvolvidos. Istso
quer dizer que se faz necessário que as
políticas públicas concentrem-se no
combate às causas endógenas de morte
infantil, que se associam às condições
da gravidez, do parto e do puerpério,
bem como da criança ao nascer.

Dentre as causas da mortalidade neona-
tal precoce (ver gráfico 4), as afecções pe-
rinatais apresentaram o maior percen-
tual em todos os anos analisados,perma-
necendo acima de 80% entre 1996 e
2003. Em seguida vêm as malformações
congênitas, que aumentaram sua distri-
buição proporcional, de 10% dos óbi-
tos, em 1996, para 13,3%, em 2003.

Também no período neonatal tardio
(ver gráfico 5) as afecções perinatais sur-
gem como o principal grupo de causa,
passando de 64,7% dos óbitos,em 1996,
para 73,3%, em 2003.As malformações
congênitas aumentaram sua participa-
ção, de 13,7% dos óbitos, em 1996, para
15,8%, em 2003. Já as doenças infeccio-
sas reduziram a sua distribuição pro-
porcional, de 4,3% dos óbitos, em 1996,
para 2,3%, em 2003.

Finalmente, no período pós-neonatal
(ver gráfico 6) registrou-se, entre 1996 e
2003, um aumento da proporção de
óbitos por afecções perinatais, assim
como por malformação congênita. A
mortalidade proporcional por causas
infecciosas caiu de 25,6% para 20,3%.
As causas mal definidas reduziram-se
de 25,3% para 18,9%, mas ainda têm
um importante peso, demonstrando
que persistem as condições de óbito sem
assistência médica, especialmente no
caso do óbito domiciliar.

A situação da mortalidade infantil por
causa segundo cor/raça da criança é apre-
sentada no gráfico 7, para 2003. Nesse
tipo de análise, o ideal é a aplicação de
taxas de mortalidade por causas especí-

ficas para cada grupo cor/raça. O uso
da mortalidade proporcional, como fei-
to aqui, fornece apenas indicações pre-
liminares com vista a comparações mais
rigorosas posteriores. Verifica-se que
tanto na população parda e preta quan-
to na branca as afecções perinatais
constituíram o principal grupo de cau-
sa de óbito e a malformação congênita
ficou em segundo lugar, apesar de haver
maior participação desse tipo de causa
entre as crianças brancas. Em terceiro
lugar aparecem, entre as brancas, as
doenças do aparelho respiratório e, en-
tre as pardas e pretas, as doenças in-
fecciosas e parasitárias.

Cobertura vacinal alcança
mais de 90% das crianças
no primeiro ano de vida
No Brasil, a cobertura vacinal de crian-
ças no primeiro ano de vida mostra-se
bastante elevada (ver tabela 2). Para
cinco tipos comuns de imunizantes re-
comendados pelo Programa Nacional
de Imunização, a cobertura alcançou
em 2003 mais de 90% das crianças na
faixa etária, com exceção da hepatite B,
na região Norte.A cobertura por vacina
contra sarampo atingiu 100% das crian-
ças dessa faixa etária. A proporção de
crianças de 1 ano vacinadas contra sa-
rampo é um dos indicadores usados pe-
las Nações Unidas para a meta de redu-
ção da taxa de mortalidade na infância.

PROGRAMAS 
E POLÍTICAS

A Constituição brasileira de 1988 de-
clarou a saúde “direito de todos e dever
do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redu-
ção do risco de doença e de outros agra-
vos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. Foi prioriza-
da, igualmente, a promoção da pro-
teção integral da criança e do adoles-
cente, por parte do Estado, da família e
da sociedade. Nesse campo, o principal
instrumento legal é o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA), que incor-

Fonte: MS/SVS

GRÁFICO 3 • Distribuição percentual dos óbitos infantis, segundo grupos de idade 
–  Brasil, 1996, 2000 e 2003 
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GRÁFICO 4 • Distribuição percentual dos óbitos de neonatais precoces, segundo
causas selecionadas – Brasil, 1996, 2000 e 2003
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do Paraná em 1983 e hoje está presente
nas 27 unidades da Federação, com es-
timativas de acompanhamento mensal
de mais de 1,6 milhão de crianças e
apoio de cerca de 150 mil voluntários.
Segundo o Unicef, nos municípios on-
de esse trabalho está sendo desenvolvi-
do os índices de mortalidade infantil já
foram significativamente reduzidos.

Governo articula ação
entre ministérios no
combate à mortalidade
infantil
Reconhecendo que o combate às varia-
das causas da mortalidade infantil só po-
de ser realizado com efetividade median-
te a articulação de um conjunto de ações
intersetoriais, o governo vem buscando
fortalecer parcerias.O ano de 2004 se ca-
racterizou pela definição de importantes
pactuações no âmbito do governo que
vieram reforçar o compromisso para o
alcance dos ODM.Foram elaborados três
importantes documentos que expressam
essa disposição: o Plano Presidente Ami-
go da Criança e do Adolescente; o Pacto
pela Redução da Mortalidade Materna
e Neonatal; e a Agenda de Compromis-
sos para a Saúde Integral da Criança e
Redução da Mortalidade Infantil.

O Plano Presidente Amigo da Criança e
do Adolescente é um compromisso as-
sumido pelo presidente da República,
quando ainda candidato, com o cum-
primento das metas do milênio relativas
à infância e à adolescência, conforme
definido pela Cúpula da Infância no
documento “Um Mundo para as Crian-
ças”. Coube à Secretaria Especial de Di-
reitos Humanos coordenar os trabalhos
de elaboração do plano. Dado o caráter
intersetorial intrínseco à atenção a crian-
ças e adolescentes, representantes de vá-
rios ministérios participaram da elabo-
ração: Ministério da Assistência Social,
Ministério das Cidades, Ministério da
Educação, Ministério de Segurança Ali-
mentar e Combate à Fome,Ministério da
Integração Nacional, Ministério da Jus-
tiça, Ministério do Planejamento Orça-
mento e Gestão, Ministério da Saúde e
Ministério do Trabalho e Emprego.

O processo de elaboração do plano
contou também com a participação de
representantes do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente (Conanda). O Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) foi o
responsável pela revisão, sistematização
e elaboração final do plano, que en-
globa quatro compromissos assumidos
(promovendo vidas saudáveis; proven-
do educação de qualidade; protegendo
contra o abuso, a exploração e a violên-
cia; combatendo o HIV/aids) e esta-
belece metas a serem alcançadas até
2007. O compromisso deve ser obtido
por meio de um conjunto articulado de
ações, cuja implementação é atribuída
a um comitê interministerial.

O Pacto pela Redução da Mortalidade
Materna e Neonatal tem por objetivo
articular ações do governo e da socie-
dade civil, envolvendo diferentes atores
sociais, para a qualificação da atenção
às mulheres e aos recém-nascidos.Con-
forme informado no primeiro Relatório
Nacional de Acompanhamento dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento do Milênio, o
Ministério da Saúde ratificou o con-
junto de ações prioritárias contempla-
das no referido pacto. Entre essas ações
estão: (1) assegurar o direito ao acom-
panhante no pré-parto, parto e pós-
parto imediato e o alojamento con-
junto, inclusive nos serviços privados;
(2) garantir que mulheres e recém-nas-
cidos não sejam recusados nos serviços
e peregrinem em busca de assistência;
(3) investir na qualificação de materni-
dades e hospitais que realizam parto e
serviços de urgência para atenção às mu-
lheres e recém-nascidos; e (4) implan-
tar e apoiar ações de vigilância do óbito
materno e infantil.

Agenda estabelece
diretrizes para redução
da mortalidade
O paradigma sobre a organização da
atenção à saúde da criança e as dire-
trizes dessa política foram definidos na
publicação da Agenda de Compromis-
sos para a Saúde Integral da Criança e
Redução da Mortalidade Infantil, cujos
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em geral e na mortalidade de crianças em
particular. No processo de ampliação do
atendimento e de reorganização dos ser-
viços de atenção básica merece ser des-
tacada a implantação dos programas de
Agentes Comunitários de Saúde e de Saú-
de da Família, que conferem ênfase ao
acompanhamento de gestantes,nutrizes e
recém-nascidos e ao monitoramento do
crescimento e desenvolvimento de crian-
ças menores de 5 anos de idade. Foram
realizados significativos investimentos
para a expansão da Estratégia de Saúde da

Família, que em 2004 contava com mais
de 20 mil equipes e cerca de 200 mil
Agentes Comunitários de Saúde.

A sociedade civil vem colaborando na
realização de projetos bem-sucedidos
de assistência à criança em todo o país.
Um bom exemplo é a Pastoral da Crian-
ça. Apoiada financeiramente pelo Mi-
nistério da Saúde, hoje se destaca como
importante parceiro do governo na luta
contra a mortalidade infantil. O projeto
teve início em um pequeno município

3,6 25,3 25,6 20,4 8,3

6,9 24,6 20,5 17,8 10,6

8,3 18,9 20,3 17,7 13,6

Fonte: MS/SVS/SIM

GRÁFICO 6 • Distribuição percentual dos óbitos em crianças no período 
pós-neonatal, segundo causas selecionadas – Brasil, 1996, 2000 e 2003
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GRÁFICO 5 • Distribuição percentual dos óbitos em crianças no período neonatal
tardio, segundo causas selecionadas – Brasil, 1996, 2000 e 2003
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Foram incluídos no Plano Nacional de
Saúde: (1) cobertura das ações de aten-
ção à saúde ao doente de anemia fal-
ciforme em até 50% dos municípios até
2007; (2) cobertura das ações de aten-
ção à saúde quilombola em até 50%
das comunidades remanescentes de
quilombos até 2007; (3) financiamento
de projetos de saneamento básico; e (4)
incentivo financeiro ao Programa Saú-
de da Família Quilombola. No 1º Se-
minário Nacional de Saúde da Popu-
lação Negra, na esfera estadual do Sis-
tema Único de Saúde, foram feitas re-
comendações diretamente relaciona-
das à saúde materna e da criança, entre

elas instituir observatórios das ações
do pacto nacional pela redução da
mortalidade materna e neonatal com
recorte racial; e implantar a fase 2 do
Teste do Pezinho (Programa Nacional
de Triagem Neonatal) nos 14 Estados
que ainda não realizam essa ação. Entre
as medidas já implementadas está um
aumento de 50% no valor dos incen-
tivos para o programa Saúde da Famí-
lia na assistência a populações rema-
nescentes de quilombos.

Outras iniciativas igualmente funda-
mentais se concretizaram para a am-
pliação do acesso e do atendimento

nos serviços de saúde. O governo im-
plantou um importante serviço de
atenção às urgências – o Serviço de
Atendimento Médico de Urgência
(Samu), que inclui emergências pediá-
tricas e obstétricas. A implantação do
Samu representa uma mudança em re-
lação às iniciativas anteriores, que fica-
vam restritas ao trauma e à ampliação
dos leitos de UTI neonatal. Esse é um
importante passo tanto para a am-
pliação do acesso quanto para a qua-
lificação da assistência. Foram habi-
litados 57 Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência em municípios aci-
ma de 100 mil habitantes.

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO • BRASIL100

eixos nortearam as ações em 2004 para
a redução da mortalidade infantil.A agen-
da considera estratégias de ação funda-
mentais: (1) a vigilância à saúde, (2) a
vigilância da mortalidade materna e in-
fantil, (3) a educação continuada das
equipes de atenção à criança e (4) a
organização de linhas de cuidado.

A proposição da estratégia “vigilância à
saúde da criança” é de que a equipe e o
serviço de saúde devem assumir pos-
tura ativa em situações de maior risco e
dirigida a pessoas com maior vulnerabi-
lidade, desencadeando ações estratégi-
cas para minimizar os danos com o ade-
quado acompanhamento de saúde, pro-
gramando visitas domiciliares para cap-
tação de usuários e realização de busca
daqueles sem o acompanhamento pro-
gramado. Fortalecendo essa estratégia,
foi lançada a Caderneta de Saúde da
Criança e foram distribuídos 3,5 mi-
lhões de exemplares a todas as crianças
brasileiras nascidas em 2005, atendidas
em maternidades públicas e privadas.
Além disso, foi lançado o Manual de
Utilização da Caderneta de Saúde da
Criança para orientação aos profissio-
nais, incluindo protocolos para avalia-
ção do recém-nascido, apoio ao aleita-
mento materno e orientações às mães.

A “vigilância da mortalidade infantil e
fetal” é uma ação estratégica por meio
da qual se realiza o levantamento dos
possíveis problemas que envolveram a
morte de uma criança, buscando dar-
lhes visibilidade, melhorar o registro
dos óbitos e orientar as ações de inter-
venção para a sua prevenção. Nessa es-
tratégia inscrevem-se ações como a im-
plantação da Proposta Nacional de Vigi-
lância do Óbito Infantil, com o lança-
mento do Manual dos Comitês de Pre-
venção do Óbito Infantil e Fetal e a pos-
se do Comitê Nacional de Prevenção do
Óbito Infantil e Fetal, em julho de 2004.

A estratégia “educação continuada das
equipes de atenção à criança” prevê a
capacitação teórico-prática e a super-
visão da educação continuada das equi-
pes de saúde da família e de atenção

básica, procurando aproveitar o po-
tencial que detém a equipe multipro-
fissional (formada por médico gene-
ralista, enfermeiro, auxiliar de enfer-
magem, agente comunitário de saúde,
equipe de apoio com pediatra e demais
profissionais). Deve-se buscar uma vi-
são global da criança, enfocando a
identificação daquela com maior vul-
nerabilidade e risco (a ser priorizada)
e o aconselhamento da mãe e/ou fa-
mília. Os profissionais devem ter res-
ponsabilidade pela continuidade da
assistência com acompanhamento até a
solução dos problemas apresentados.

A estratégia “organização de linhas de
cuidado” tem como fim superar a
desarticulação entre os diversos níveis
de atenção em saúde (como o distan-
ciamento entre a atenção básica e a
atenção hospitalar) e garantir a con-
tinuidade do cuidado integral, desde as
ações de promoção até as de tratamen-
to e reabilitação, com um fluxo ágil e
oportuno em cada nível de atenção
(primária, secundária e terciária), até a
recuperação completa do indivíduo. É
uma tentativa de articular as diversas
ações de saúde.

Considerando-se as principais causas
de morbidade e mortalidade infantil no
país, a agenda propõe a priorização de
algumas linhas nas ações de saúde diri-
gidas à atenção à criança: (1) promoção
do nascimento saudável; (2) acompa-
nhamento do recém-nascido de risco;
(3) acompanhamento do crescimen-
to e desenvolvimento e imunização;
(4) promoção do aleitamento materno
e alimentação saudável, com atenção
aos distúrbios nutricionais e anemias
carenciais; (5) abordagem das doenças
respiratórias e infecciosas.

Saúde faz parceria para
ação em comunidades
remanescentes de
quilombos
Além disso, importante parceria foi
estabelecida entre o Ministério da Saú-
de e a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção de Igualdade Racial (Seppir).

Fonte: MS/SVS/SIM

GRÁFICO 7 • Mortalidade proporcional de menores de 1 ano, por cor/raça,
segundo grupos de causas - Brasil, 2003 (em %)
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congênitas

Outras causas

Tetravalente* Poliomielite BCG Hepatite B Tríplice viral**
Região Norte 96,90 100,00 100,00 83,67 100,00 
Região Nordeste 97,26 98,80 100,00 91,74 100,00 
Região Sudeste 94,56 97,60 100,00 91,59 100,00 
Região Sul 96,65 96,52 100,00 93,04 100,00 
Região Centro-Oeste 100,00 100,00 100,00 91,29 100,00 
Brasil 96,38 99,18 100,00 90,96 100,00 

TABELA 2 • Cobertura vacinal no primeiro ano de vida – Brasil e Grandes Regiões, 2003 (em %)

* Inclui difteria, coqueluche, tétano e meningite (Hib)
** Inclui sarampo, caxumba e rubéola
Fonte: Datasus/MS

A implantação do
serviço de atenção às
urgências pediátricas 

e obstétricas 
ampliou tanto o 

acesso à assistência 
médica quanto 

sua qualificação
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INDICADOR 13 • taxa de mortalidade 
de crianças menores de 5 anos 
(utilizadas estimativas do IBGE por
métodos demográficos, a partir dos
Censos Demográficos de 1990 e 2003)

INDICADOR 14 • taxa de mortalidade
infantil (dados da RIPSA, 1996 a 2003)

INDICADOR 15 • proporção de crianças 
de um até 1 ano vacinadas contra o
sarampo (utilizada a cobertura vacinal no
primeiro ano de vida por tipos de vacina,
Brasil e grandes regiões – dados do
Datasus/IDB/MS, 2003)

A. mortalidade proporcional entre 
menores de 1 ano, segundo grupos 
de causas, Brasil e grandes regiões
(dados da SVS/MS, 1996, 2000 a 2003)

B. distribuição percentual dos 
óbitos infantis por grupos de idade 
(0 a 6 dias; 7 a 27 dias; 28 a 364 dias)
por causas selecionadas, por grandes
regiões e por cor/raça (dados 
da SVS/MS, 1996, 2000 e 2003)
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