
META
Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a mortalidade de 

crianças menores de 5 anos de idade. 4

Reduzir a 
mortalidade 
na infância
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Com decréscimo constante, a taxa de mortalidade 
infantil no Estado reduziu-se 62% entre 1990 e 
2010 ao passar de 31,2 óbitos de menores de um 

ano a cada mil nascidos vivos para 11,9 óbitos por mil, 
uma das menores do país, junto com Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e o Distrito Federal (RIPSa. Indicadores 
e Dados Básicos para a Saúde no Brasil, 2010). Esses 
resultados indicam que, mantido o ritmo de diminuição, 
o Estado de São Paulo cumprirá a meta estabelecida para 
2015, de reduzir em dois terços a mortalidade infantil 
registrada em 1990, ou seja, atingir 10,4 óbitos por mil 
nascidos vivos (Gráfico 1).

Da mesma forma, a mortalidade na infância1 no Estado 
de São Paulo diminuiu mais de 61% desde 1990 (35,4 
óbitos por mil nascidos vivos), indicando que o Estado 
também cumprirá a meta de 10,8 óbitos de menores 
de cinco anos por mil nascidos vivos em 2015 para esse 
indicador (Gráfico 2).

Intervenções específicas no setor de saúde, tais como 
o aprimoramento da assistência ao parto e à gestante, 
a ampliação do acesso ao pré-natal, a expansão do sa-
neamento básico e a vacinação em massa de crianças 
pelo Sistema Único de Saúde − SUS, foram os principais 
motivos para a redução da taxa de mortalidade infantil.

a ampliação das ações no âmbito da Estratégia de Saúde 
da Família – ESF também contribuiu significativamente 
para reduzir os índices de mortalidade e levou o Estado a 
atingir, em 2010, o menor índice histórico deste indicador.

ampliar o investimento em programas de acompanha-
mento pré-natal e de assistência ao recém-nascido e 
estendê-los para os primeiros meses de vida da criança 
são medidas essenciais para reduzir ainda mais a mortali-
dade infantil, considerada o principal indicador de saúde 
pública pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

a mortalidade infantil diminuiu em todos os municípios 
do Estado, refletindo a melhoria nas condições de vida, 
o declínio da fecundidade e o efeito de intervenções 
públicas nas áreas de saúde, saneamento e educação, 
entre outros aspectos. Em 2010, 23% dos municípios 
paulistas (147 localidades) atingiram o nível considerado 
aceitável pela Organização Mundial de Saúde – OMS, 
de 10 mortes a cada mil nascimentos. Esses municípios 
localizam-se, em sua maioria, nas regiões administrativas 
de Barretos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, áreas 
de menores níveis de mortalidade infantil no Estado. 
Em contraste, as regiões da Baixada Santista, Sorocaba 
e Piracicaba reúnem municípios com taxas superiores a 
19 mortes por mil (Mapa 1).
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1. a taxa de mortalidade na infância é definida como a relação entre as mor-
tes de crianças com menos de cinco anos de vida e o total de nascidos vivos.

Gráfico 1
Taxas de mortalidade infantil
Brasil e Estado de São Paulo−1990-2015

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos; Rede Interagencial de Informações para a Saúde − Ripsa. 
Indicadores e Dados Básicos − IDB 2010. Disponível em: <www.datasus.gov.br>. 
Nota: os valores previstos para a taxa de mortalidade infantil foram obtidos por meio de um modelo de regressão exponencial utilizando-se a série histórica de 1997 a 2010.
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Gráfico 2
Taxas de mortalidade na infância
Brasil e Estado de São Paulo − 1990-2015

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base Unificada de Nascimentos e Óbitos; Rede Interagencial de Informações para a Saúde − Ripsa. 
Indicadores e Dados Básicos − IDB 2010. Disponível em: <www.datasus.gov.br>. 
Nota: os valores previstos para a taxa de mortalidade infantil foram obtidos por meio de um modelo de regressão exponencial utilizando-se a série histórica de 1997 a 2010.

Mapa 1
Taxas de mortalidade infantil
Estado de São Paulo − 2004-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base unificada de Nascimentos e Óbitos.
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as causas da mortalidade infantil se alteraram ao longo 
das últimas décadas. Nos anos 1980, as principais delas 
relacionavam-se às doenças infecciosas e parasitárias, 
que se reduziram nas décadas seguintes. assim, cresce-
ram em importância as afecções originadas no período 
perinatal,2 decorrentes de complicações da gravidez, 
do trabalho de parto e nascimento (como septicemia 
bacteriana do recém-nascido, afecções respiratórias do 
recém-nascido, além de fatores maternos). 

Hoje, as mortes de crianças com menos de uma sema-
na de vida − período neonatal precoce − representam 
praticamente metade dos óbitos infantis ocorridos no 
Estado de São Paulo e, nos primeiros 28 dias de vida 
– período neonatal –, concentram-se quase 70% das 
mortes infantis.3

a queda da mortalidade infantil configurou uma maior 
diferenciação e complexidade na estrutura de causas de 
morte. No elenco de causas de morte perderam impor-
tância relativa aquelas ligadas às doenças infecciosas e 
parasitárias, de modo que hoje predominam as causas 
perinatais, responsáveis por mais da metade das mortes 
infantis por causa conhecida (59,1%). as mortes causadas 
por malformações congênitas aparecem como a segunda 
principal causa e representam quase 22% do total. as 
doenças do aparelho respiratório e as doenças infecciosas 
e parasitárias atualmente correspondem a, respectivamen-
te, 5,2% e 5,3% dos óbitos infantis (Gráfico 3).

Embora a cobertura da atenção pré-natal já seja elevada 
– 77% das gestantes realizaram sete ou mais consultas 
pré-natais, em 2010 − a diminuição dos níveis atuais de 
mortalidade infantil ainda exige esforços na melhoria 
da qualidade da atenção pré-natal e ao parto, a fim de 
possibilitar o diagnóstico precoce de eventuais transtor-
nos na gestação e no parto, para reduzir a incidência de 
morte por causas perinatais.

apesar da redução observada nas mortes infantis nas 
últimas décadas, o elenco de suas causas ainda contém 
as consideradas evitáveis,4 pela atenção à saúde con-
soante o padrão tecnológico de intervenção do SuS. a 
mortalidade infantil decorrente dessas causas diminuiu 
54% no período de 1996 a 2010, ao passar de 17,5 para 

8,0 óbitos por mil nascidos vivos, mas ainda representa 
70% do total das mortes infantis em 2010 (Gráfico 4). 
De 1996 a 2010, decresceram os óbitos por todos os 
tipos de causas evitáveis, em especial as reduzíveis por 
adequada atenção ao recém-nascido, que foram respon-
sáveis por mais de 40% da diminuição da mortalidade 
infantil nesse período. Teve contribuição significativa a 
queda das causas reduzíveis por ações adequadas e diag-
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2. Período perinatal começa em 22 semanas completas de gestação e termina 
com sete dias completos após o nascimento.

3. As mortes neonatais − mortes entre nascidos vivos durante os primeiros 28 
dias completos de vida − podem ser subdivididas em mortes neonatais preco-
ces, que ocorrem durante os primeiros sete dias de vida, e mortes neonatais 
tardias, que ocorrem após o sétimo dia, mas antes de 28 dias completos de 
vida (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-
dos à Saúde - Décima Revisão, 1997).

4. as causas de ‘mortes evitáveis’ ou reduzíveis são definidas como aquelas 
preveníveis, total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saú-
de que estejam acessíveis em um determinado local e época (oRTIZ, 1996;  
MalTa, 2007).

Gráfico 3
Distribuição dos óbitos de menores de um ano, por causas 
de morte 
Estado de São Paulo − 1990-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base 
unificada de Nascimentos e Óbitos.

Gráfico 4
Taxas de mortalidade infantil, por causas evitáveis, por 
intervenções do Sistema Único de Saúde − SUS
Estado de São Paulo − 1996-2010

Fonte: Fundação Seade; Secretaria Estadual da Saúde; Secretarias Municipais da Saúde. Base 
unificada de Nascimentos e Óbitos.
Nota: as mortes evitáveis por ações de imunização não foram consideradas, dado que em 
2010 ocorreram somente seis óbitos desse grupo.
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Quadro 1 – Ações pArA redução dA MortAlidAde infAntil

Nos últimos anos, o Estado de São Paulo vem promovendo ações em saúde e saneamento que têm contribuído significativamente para a 
redução dos índices de mortalidade na infância. as ações de saúde vão desde medidas de ampliação e descentralização do atendimento 
médico até programas de prevenção. 

• Recentemente, o governo criou os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), com o objetivo de diminuir o fluxo de pacientes 
nos centros hospitalares e facilitar o atendimento com médicos especialistas, como cardiologistas, endocrinologistas, neurologistas, 
pneumologistas e gastroenterologistas, fazendo com que casos mais simples possam ser atendidos de forma rápida e eficiente. a 
meta para o período de 2012 a 2015 é equipar e implantar 18 novos serviços e finalizar a implantação das unidades em funciona-
mento. as unidades em funcionamento totalizam 37, 16 em pleno funcionamento e 21 em implantação gradativa.

• Com o objetivo de fornecer apoio técnico e auxiliar na recuperação financeira das Santas Casas e hospitais filantrópicos do Estado 
de São Paulo, o Programa Pró-Santas Casas oferece auxílio mensal fixo para compensar o déficit que essas instituições têm com a 
tabela de procedimentos do SuS (Sistema Único de Saúde), definida pelo Ministério da Saúde.

• Por meio do Programa Saúde da Família, o governo também tem dado apoio técnico e financeiro aos municípios com baixo índice 
de desenvolvimento humano para ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e manutenção 
da saúde da comunidade. Este programa abrange mais de 400 municípios do Estado de São Paulo.

• os programas de vacinação também têm ajudado a diminuir os índices de mortalidade na infância, mediante campanhas de vaci-
nação contra a poliomielite em crianças com menos de 5 anos, sarampo, caxumba, entre outras.

o Estado de São Paulo tem investido muito nos últimos anos em ações de saneamento, contribuindo para a redução da mortalidade na 
infância, por meio de ações de tratamento e coleta de esgoto e melhoria da qualidade das águas. 

• o Programa Água Limpa visa a ampliação da coleta e do tratamento de esgotos em cidades com até 50 mil habitantes não aten-
didas pela Sabesp, e  resulta de esforço do governo do Estado e das prefeituras dos municípios beneficiados. o governo do Estado 
disponibiliza os recursos financeiros para a construção das Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), a implantação de emissários e 
estações elevatórias, contrata a execução das obras ou presta a orientação e o acompanhamento técnico necessários. o município 
participa do programa cedendo a área onde serão construídos os sistemas para tratamento dos esgotos, desenvolve os projetos 
executivos e providencia as licenças ambientais necessárias para as obras. o benefício não se restringe ao município onde o projeto 
é implantado, mas abrange a bacia hidrográfica em que está localizada, com impacto direto na redução da mortalidade infantil 
e da disseminação de doenças, além de proporcionar melhoria dos recursos hídricos, com a consequente redução dos custos do 
tratamento da água destinada ao abastecimento público.

• o Programa Córrego Limpo atua na despoluição e reversão da degradação dos córregos da capital do Estado. Este programa já 
beneficiou 1,6 milhão de pessoas no Município de São Paulo. No final de 2011 foram concluídos os trabalhos em 103 córregos. 
Mais de mil litros de esgoto por segundo foram encaminhados para tratamento, com melhoria na qualidade das águas dos rios 
Tietê e Pinheiros. até agora foram investidos R$ 140,3 milhões e até o final de 2012 o investimento total deverá ser de R$ 902,2 
milhões. até dezembro de 2012 serão despoluídos mais 49 córregos.

• o Projeto Tietê prevê ampliação da coleta e do tratamento do esgoto da bacia do Rio Tietê. o objetivo é coletar e tratar os esgotos 
de cerca de 18 milhões de pessoas da Região Metropolitana de São Paulo, melhorando as condições ambientais e de saúde pública.

• o Onda Limpa objetiva aumentar a coleta de esgotos tanto no litoral norte quanto no litoral sul, região que apresenta um dos 
maiores índices de mortalidade na infância. Este é o maior projeto de recuperação ambiental do litoral brasileiro. No total serão 
investidos R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,4 bilhão na Baixada Santista e R$ 500 milhões no litoral norte para garantir o afastamento e 
tratamento de esgoto.

nóstico e tratamento precoces, que contribuíram com 
mais de 20% para a diminuição da mortalidade infantil. 
as causas evitáveis por imunoprevenção diminuíram de 
22 mortes por mil, em 1996, para somente 6 por mil, 
em 2010. o monitoramento desse elenco de causas 
permite inferir o modelo de assistência à saúde, o que 
possibilita avaliar as intervenções realizadas e apontar 
as causas passíveis de redução.




