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RESUMO 

 

O estudo avaliou o efeito da Estratégia de Saúde da Família na vigilância de óbitos 
infantis nos municípios do Estado da Bahia no ano de 2008. O desenho de estudo 
foi ecológico de múltiplos grupos, tendo o município como unidade de análise. Foi 
realizada uma análise descritiva das características dos municípios onde houve 
investigação de pelo menos um óbito infantil e daqueles onde houve investigação de 
pelo menos 25% dos óbitos infantis (meta mínima) para o ano de 2008, segundo o 
porte populacional, localização geográfica (macrorregião), IDH municipal, cobertura 
de Saúde da Família, existência de Comitê de prevenção de óbito infantil, de 
responsável técnico municipal e de leito obstétrico (clínico ou cirúrgico). Foi 
investigada a associação entre a cobertura de Saúde da Família e o 
desenvolvimento de ações de investigação de óbito infantil no município através de 
análise de regressão logística bivariada e multivariada, ajustando pelas variáveis 
sócio-econômicas, demográficas e de organização de serviços. Os dados 
capturados dos diversos sistemas de informação foram processados em uma única 
base de dados utilizando o pacote estatístico Stata 10, também utilizado para 
análise dos dados. Em 2008, no Estado da Bahia, foram investigados 21,3% dos 
óbitos infantis, percentual aquém da meta mínima pactuada. Embora em 48,9% dos 
municípios tenha havido investigação de pelo menos um óbito infantil, em apenas 
35,5% foi alcançada a meta mínima de investigação de pelo menos 25% dos óbitos 
e em 26,6%, a meta municipal pactuada pelos gestores. Não houve associação 
entre a cobertura da Estratégia de Saúde da Família e a implementação de ações de 
investigação de óbitos infantis nos municípios baianos. As características principais 
dos municípios onde houve investigação de pelo menos um óbito infantil foram: 
maior porte populacional, melhores condições de vida, existência de Comitê e de 
pelo menos um leito obstétrico implantado. No entanto, quanto ao alcance da meta 
mínima, não foram observadas diferenças significativas entre as variáveis 
estudadas. Os resultados do presente estudo sugerem que a Vigilância do Óbito 
Infantil no Estado da Bahia ainda encontra-se incipiente e centralizada, havendo 
necessidade de investimentos ainda maiores da gestão estadual e municipal no 
sentido de fortalecer a descentralização dessas ações para as equipes locais de 
atenção primária, apontando para a necessidade de expansão da Estratégia de 
Saúde da Família para os grandes centros urbanos, local onde se concentra maior 
número de óbitos em menores de um ano e para a qualificação dessas equipes, 
visando à melhoria da qualidade e organização do cuidado de gestantes e crianças, 
e conseqüentemente a redução da mortalidade infantil no Estado da Bahia. 
 
 
Palavras-chave : Atenção primária à saúde; Saúde da Família; Vigilância 
Epidemiológica; Investigação de óbitos infantis, Mortalidade Infantil. 
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ABSTRACT  

 

The study evaluated the effect of strategy at the Family Health surveillance of infant 
deaths in the cities of Bahia in 2008. The study design was ecological multiple 
groups, with the municipality as the unit of analysis. We performed a descriptive 
analysis of the characteristics of municipalities where there was at least an 
investigation of infant death and those where there has been investigating at least 
25% of infant deaths (minimum target) for the year 2008, according to population 
size, geographic location (macroregion ), HDI, Family Health coverage, existence of 
the Committee for the prevention of infant death, responsible for technical and 
municipal bed obstetric (medical or surgical). We investigated the association 
between the coverage of family health and development of action research of infant 
death in the municipality through analysis of bivariate and multivariate logistic 
regression, adjusting for socio-economic, demographic and service organization. The 
data captured from various information systems were processed in a single database 
using the statistical package Stata 10, also used for data analysis. In 2008, the state 
of Bahia, were investigated 21.3% of infant deaths, a percentage below the minimum 
target agreed. While in 48.9% of the counties have been investigating at least one 
infant death in only 35.5% was reached minimum target of investigation of at least 
25% of deaths and 26.6%, the target agreed upon by the municipal managers. There 
was no association between the coverage of the Family Health Strategy and the 
implementation of actions to investigate infant deaths in the cities of Bahia. The main 
characteristics of municipalities where there was at least an investigation of infant 
death were larger populations, better living conditions, the existence of the 
Committee and at least one bed obstetric deployed. However, the extent of the 
minimum target, there were no significant differences between variables. The results 
of this study suggest that the surveillance of infant death in the state of Bahia is still 
incipient and centralized, requiring even more investments from state and municipal 
management to strengthen the decentralization of these activities to the local primary 
care teams , pointing to the need for expansion of the Family Health Strategy for the 
large urban centers, where they concentrated more deaths in children under one 
year to qualify these teams, aimed at improving the quality and organization of care 
for pregnant women and children, and consequently the reduction of infant mortality 
in the State of Bahia. 

. 

Keywords : Primary health care; Family Health Surveillance, Investigation of infant 

deaths, Infant Mortality. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil vem alcançando reduções significativas nas taxas de mortalidade 

infantil nas últimas décadas, tendência que também tem sido observada no Estado 

da Bahia, onde a taxa de mortalidade infantil caiu de 44,8 óbitos por mil nascidos 

vivos para 27,3 óbitos por mil nascidos vivos no período de 1997 a 2006 (Brasil, 

2008). Fatores como decréscimo da fecundidade, melhoria das condições de 

habitação e ampliação do acesso à atenção à saúde contribuíram para esta queda 

(Costa et al., 2003; Barreto e Carmo, 2007; Aquino 2009). Entretanto, devido à 

persistência de desigualdades sociais que excluem significativos contingentes 

populacionais do acesso a bens e serviços básicos no Brasil, os patamares 

nacionais ainda são elevados, quando comparados com as taxas de mortalidade 

infantil de países com características econômicas semelhantes, assim como, no 

interior do país, persistem desigualdades consideráveis entre as regiões, estados e 

municípios (Simões, 2002). 

Alguns estudos vêem enfatizando a relevância de um sistema de saúde 

estruturado para atender as necessidades da população, dentre os principais 

determinantes da redução da mortalidade infantil. Muitos dos óbitos de menores de 

um ano ocorrem devido a causas evitáveis ou redutíveis por ações efetivas dos 

serviços de saúde, especialmente um conjunto de ações de cuidado materno- 

infantil, tradicionalmente implementadas no âmbito da atenção primária, como 

atenção pré-natal, terapia de reidatração oral, incentivo ao aleitamento materno 

exclusivo e imunização de crianças e gestantes (Victora, 2000; Victora, 2001; 

Macinko, 2005; Macinko, 2007; Aquino, 2009). 

Dentre as inúmeras intervenções do serviço de saúde para a redução da 

mortalidade infantil, deve ser ressaltada a importância do desenvolvimento de ações 

de vigilância de óbitos infantis, tendo como objetivos contribuir para a melhoria do 

registro dos óbitos e orientar a adoção de medidas para a prevenção de óbitos 

evitáveis. Malta (2007), ao revisar a literatura sobre o tema relatou que a introdução 

do método de análise de óbitos para aferir a qualidade da assistência data da 

década de 70, tendo como precursores Rutstein e Berenberg. Desde então, vários 

estudos demonstram o aprimoramento de propostas de classificação de eventos 

evitáveis como forma de contribuir para a institucionalização da prática do 
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monitoramento, avaliação e planejamento nos serviços de saúde. Esta concepção 

tem despertado o interesse em mensurar a magnitude dos efeitos destas 

intervenções sobre a saúde da população, resultando em iniciativas como a 

definição de um conjunto de causas de mortes evitáveis ou reduzíveis por ações 

efetivas dos serviços de saúde, que englobam doenças e agravos preveníveis por 

ações dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e 

época (Brasil, 2007).  

A utilização de critérios de evitabilidade (Wiglesworth, 1980) e de 

redutibilidade (Seade, 2001) em experiências como a do Município de Belo 

Horizonte (Rezende et al., 2003) e do Estado do Paraná (Mansano et al., 2004; 

Matias et al, 2008), demonstraram a importância da análise de óbitos infantis para 

medir a qualidade da atenção, assim como identificar os fatores que poderiam 

explicar a ocorrência daquele evento.  

A publicação pela revista Lancet em 2007 de uma série de artigos sobre a 

necessidade de bons registros de nascimentos, óbitos e causas de morte para 

tomada de decisão em saúde pública, demonstrou que o referido tema se apresenta 

como um problema a ser enfrentado mundialmente, principalmente nos países mais 

pobres onde a subnoticação desses eventos é muito alta. Em um dos referidos 

artigos, a vigilância epidemiológica de eventos vitais foi sugerida como uma das 

principais estratégias a ser utilizada no enfrentamento desta questão (Abouzahr et 

al, 2007; Lopez, et al, 2007; Setel et al., 2007; Hill et al., 2007; Mahapatra et al., 

2007). 

No Brasil, uma das principais estratégias de reorganização dos sistemas 

locais de saúde, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), foi implantada a partir de 

1994, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias localizadas 

em uma área geográfica delimitada e atuando com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e 

conseqüentemente, na manutenção da saúde desta comunidade. 

No âmbito da Vigilância à Saúde, e da vigilância do óbito infantil em particular, 

a Estratégia de Saúde da Família, reorientando o nível de atenção primária, se 

configura como lócus privilegiado para a implementação destas ações. devendo 
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fazer parte do cotidiano das equipes de saúde da família a responsabilização e o 

compromisso sobre a população de sua área de abrangência e, neste caso, sobre a 

morte de uma criança, tendo como objetivos principais a diminuição do sub-registro 

de óbitos e nascimentos, melhoria das informações das causas de óbitos, melhor 

informação sobre a qualidade da atenção e planejamento e organização das ações 

assistenciais (Brasil, 2004; Brasil, 2008).  

Na Bahia, a vigilância de óbito infantil foi implantada em 2005 pela Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), através da realização de seminários, 

implantação do Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, 

capacitações de profissionais das Diretorias Regionais (DIRES) e municípios e 

aprovação da Resolução CIB/Bahia nº. 51/08, que enfatizou a definição da vigilância 

epidemiológica do óbito infantil como um processo educativo onde os profissionais 

envolvidos na situação devem refletir e repensar sua prática assistencial (BAHIA, 

2008; BRASIL, 2009). Estes esforços no âmbito estadual tiveram como propósito 

desencadear e consolidar as ações de vigilância de óbitos nas equipes de atenção 

primária no nível municipal, enquanto estratégia fundamental no processo de 

planejamento e tomada de decisão de ações de redução da mortalidade infantil. 

Na revisão da literatura, entretanto, não foram encontradas investigações que 

permitam avaliar a implementação destas ações nos municípios baianos, nem 

estudos avaliativos sobre o efeito da Estratégia de Saúde da Família sobre a 

implantação destas ações no Brasil. O presente estudo, que representa uma 

primeira aproximação sobre o tema, tem como objetivos descrever as características 

sócio-demográficas, econômicas e de organização de serviços de saúde dos 

municípios onde são realizadas ações de Vigilância do Óbito infantil e avaliar o efeito 

da Estratégia de Saúde da Família na implementação destas ações nos municípios 

do Estado da Bahia no ano de 2008. 
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METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo ecológico de múltiplos grupos, tendo como unidade 

de análise os 417 municípios do Estado da Bahia. Todos os municípios foram 

analisados tendo como referência o ano de 2008. As seguintes variáveis foram 

estudadas: 

• Investigação de óbitos infantis em 2008: realização de investigação 

de pelo menos um óbito de menores de um ano ocorrido no ano de 

2008 no município (sim ou não). Dado foi obtido na planilha mensal de 

monitoramento da SESAB;  

• Alcance da meta mínima de 25% dos óbitos infantis i nvestigados 

em 2008: investigação de 25% ou mais dos óbitos de menores de um 

ano ocorridos em 2008 no município (sim ou não). Calculado através 

da razão entre o número de óbitos investigados informados na planilha 

mensal de monitoramento e os óbitos registrados no Sistema de 

Informação de Mortalidade em 2008.  

• Cobertura da Estratégia Saúde da Família em 2008 : calculada, 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, através do produto do 

número de equipes de saúde da família informado pelo município no 

Sistema de Informação da Atenção Básica em dezembro de 2008 pelo 

número médio estimado de pessoas acompanhadas por equipe (3.450 

pessoas) dividido pela população total do município vezes 100. A 

cobertura foi classificada em três estratos: menor que 30%; maior ou 

igual a 30% e menor do que 50% e maior ou igual a 50%. 

• Localização do município por Macrorregião de Saúde ;  

• Porte Populacional: população do município em 2008, segundo o 

Censo demográfica do IBGE 2000 e estimativa do ano de 2008, 

disponibilizada em www.datasus.gov.br, classificada em dois estratos: 

menor que 50.000 habitantes e maior ou igual a 50.000 habitantes. 

• IDH municipal 2000: obtido pela média aritmética simples de três 

subíndices, referentes à Longevidade (IDH - Longevidade), Educação 
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(IDH - Educação) e Renda (IDH - Renda). Quanto mais próximo de 1 o 

valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano 

do país ou região. As informações foram obtidas através do Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil disponibilizado em 

(www.pnud.org.br/atlas). Para dois municípios (Barrocas e Luís 

Eduardo Magalhães) não havia cálculo do IDH, pois foram 

emancipados após o ano de referência. A variável foi codificada de 

forma dicotômica, tendo como ponto de corte o IDH do Estado da 

Bahia (menor que 0.688 e maior ou igual a 0.688);  

• Comitês de Prevenção de Óbitos Infantis e Fetais no  município no 

ano de 2008: existência de portaria ou decreto municipal publicado em 

Diário Oficial até 2008, criando o Comitê (sim ou não). O Comitê 

municipal é um organismo interinstitucional de caráter eminentemente 

educativo, congregando instituições governamentais e da sociedade 

civil organizada, contando com participação multiprofissional, cuja 

atribuição é identificar dar visibilidade, acompanhar e monitorar os 

óbitos infantis e fetais. No caso de informação ignorada a variável foi 

codificada como não. 

• Responsável técnico municipal no ano de 2008: existência de 

profissional de saúde ou equipe responsável pela organização e 

condução da estratégia de Vigilância do óbito infantil na Secretaria 

Municipal de Saúde (sim ou não) em 2008. Este dado é informado 

anualmente pela SMS. No caso de informação ignorada a variável foi 

codificada como não. 

• Leito obstétrico no município em 2008: existência de pelo menos um 

leito obstétrico clínico ou cirúrgico no município informado no Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) no ano de 2008 (sim 

ou não). 

Foi realizada uma análise descritiva das características dos municípios onde 

houve investigação de pelo menos um óbito infantil e daqueles onde houve 

investigação de pelo menos 25% dos óbitos infantis (meta mínima) do total de óbitos 

registrados no SIM para o ano de 2008, segundo o porte populacional, localização 
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geográfica (macrorregião), características sócio-econômicas e demográficas, 

cobertura de Saúde da Família, existência de Comitê de Prevenção de óbito infantil, 

de responsável técnico municipal e de leito obstétrico (clínico ou cirúrgico).  

Foi investigada a associação entre a cobertura de Saúde da Família e o 

desenvolvimento de ações de investigação de óbito infantil no município através de 

análise de regressão logística bivariada e multivariada, ajustando variáveis sócio-

econômicas, demográficas e de organização de serviços. 

Os dados capturados dos diversos sistemas de informação foram 

processados em uma única base de dados utilizando o pacote estatístico Stata 10 

(Stata Corp. College Station, Estados Unidos), que também foi utilizado para análise 

dos dados. 

O Projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto de Saúde Coletiva sob 

o registro CEP 044-09/CEP e aprovado através do parecer nº 045-09 de 17/12/2009. 
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RESULTADOS 

 

No ano de 2008, dos 3.947 óbitos de menores de um ano registrados no 

Sistema de Informação sobre Mortalidade, 841 (21,3%) foram investigados. Neste 

ano, em 204 municípios baianos (48,9%) houve investigação de pelo menos um 

óbito infantil, em 147 (35,5%) municípios foi alcançada a meta mínima de 

investigação de 25% dos óbitos e em 111 (26,6%) municípios, a meta municipal 

pactuada pelos gestores. Vale ressaltar que em 26 municípios não houve registro de 

óbitos de menores de um ano e em seis municípios, os percentuais de investigação 

de óbitos de menores de um ano foram maiores do que 100% (Figura 1). 

Figura 1 - Distribuição dos municípios segundo alcance da meta mínima pactuada pelo Estado da 
Bahia de investigação de pelo menos 25% dos óbitos de menores de 1 ano e da meta municipal 

pactuada pelos gestores. Bahia, 2008 

 

Mapa 1: Meta mínima de investigação de 25% 
ou mais dos óbitos infantis 

Mapa 2: Meta municipal pactuada 

 

 Não alcançou meta 

 Alcançou a meta 

 Sem notificação de óbitos de < 1 ano no SIM 

Fonte: SIM; Planilha Investigação 

 

Na maioria dos municípios de maior porte populacional (88,0%) e de melhores 

condições de vida (83,3%) houve investigação de pelo menos um óbito infantil, 

enquanto que em menos da metade dos municípios com menor porte populacional 

  



 18

(45,0%) e piores condições de vida (46,0%) foi realizada esta ação. Entretanto, 

quanto ao alcance da meta mínima, não foram observadas diferenças nos 

percentuais de municípios maiores (35,0%) e municípios menores (35,3%) e 

menores diferenças foram observadas nos grupos de municípios com maiores 

(47,2%) e menores (34,0%) valores de IDH. As macrorregiões Norte (67,0%) e 

Centro Norte (62,0%) foram as que apresentaram os maiores percentuais de 

municípios onde foi realizada investigação de pelo menos um óbito infantil e foi 

alcançada a meta mínima de investigação (44,4% e 47,4%, respectivamente) e a 

Macrorregião Oeste foi a que apresentou um menor percentual de municípios onde 

houve investigação de óbitos (35,1%), assim como menor proporção dos municípios 

onde foi alcançada a meta mínima (24,3%) (tabela 1). 

Os percentuais de municípios onde havia Comitê implantado, responsável 

técnico municipal e leito obstétrico no município e foi investigado pelo menos um 

óbito foram de, respectivamente, 82,0%, 54,1% e 54,0%, e onde foi alcançada a 

meta mínima foram de 50,0%, 38,0% e 37,4%. O percentual de municípios onde foi 

investigado pelo menos um óbito foi maior no grupo de cobertura de PSF 

intermediário (64,0%) em relação aos estratos com cobertura menor de 30% (45,0%) 

e maior que 50% (47,0%). Os percentuais de municípios onde foi alcançada a meta 

mínima foram de 27,2%, 31,0% e 36,6% nos três estratos de cobertura de PSF, 

respectivamente, ou seja, apresentando uma pequena tendência de aumento nos 

grupos de maior cobertura do PSF (tabela 1). 
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Tabela 1.  Percentual de municípios que investigaram pelo menos 1 óbito de menores de 1 ano e 
percentual de municípios que investigaram 25% ou mais dos óbitos de menores de 1 ano, segundo 
características sócio-demográficas e de organização de serviços, Bahia, 2008. 

 

Características Número de 
municípios 

Percentual de 
municípios que 

investigaram pelo 
menos 1 óbito 

Percentual de 
municípios que 

investigaram 25% ou 
mais dos óbitos 

Porte Populacional    

< 50.000 hab 377 45,0 35,3 

> 50.000 hab 40 88,0 35,0 

Localização na MR    

Centro Leste 73 47,0 33,0 

Centro Norte 38 63,2 47,4 

Extremo Sul 21 62,0 38,1 

Leste 48 46,0 29,2 

Nordeste 33 52,0 33,3 

Norte 27 67,0 44,4 

Oeste 37 35,1 24,3 

Sudoeste 73 51,0 44,0 

Sul 67 39,0 28,4 

IDH Municipal ¹    

< 0,688 379 46,0 34,0 

> 0,688 36 83,3 47,2 

Existência de Comitê 2008    

Não 395 47,1 34,4 

Sim 22 82,0 50,0 

Existência de Responsável 
Técnico 

   

Não 234 45,0 33,3 

Sim 183 54,1 38,0 

Existência de Leito 
Obstétrico  

   

Não 80 28,0 26,3 

Sim 337 54,0 37,4 

Cobertura PSF     

< 30%  33 45,0 27,3 

> 30 e < 50% 52 64,0 31,0 

> 50% 332 47,0 36,8 

¹ Dois municípios (Barrocas e Luís Eduardo Magalhães) foram excluídos por falta de informação, pois foram 
emancipados após o ano de referência do cálculo do IDH. 

Fonte: SIM, SIAB, CNES, IBGE, PNUD, Planilha de Monitoramento SESAB 
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Nos modelos bivariados de regressão logística foram observadas associações 

estatisticamente significantes entre investigação de pelo menos 1 óbito e maior porte 

populacional (OR=8,62; IC95%:3,30-22,47), maiores valores de IDH (OR=5,97, 

IC95%: 2,42-14,64), existência de Comitê (OR= 5,06, IC95%:1,68 -15,21) e de pelo 

menos 1 leito obstétrico (OR=3,09, IC95%:1,81 -5,29) no município. Não foram 

observadas associações estatisticamente significantes da ação de investigação com 

a cobertura municipal do ESF e existência de responsável técnico no município. 

Houve uma diminuição da magnitude da associação entre o alcance da meta mínima 

e todas as variáveis estudadas, sendo todas essas associações estatisticamente 

não significantes (tabela 2). 

Ao ajustar o modelo multivariado de regressão logística, não foi observada 

associação estatisticamente significante entre a cobertura de ESF e investigação de 

pelo menos um óbito infantil ou alcance da meta mínima. Apenas maior porte 

populacional (OR= 4,02, IC95%: 1,36-11,82) e existência de leito obstétrico 

(OR=2,68, IC95%:1,52-4,57) estiveram associados a investigação de pelo menor um 

óbito infantil, enquanto que com relação ao alcance da meta, apenas a existência de 

leito obstétrico (OR=1,76, IC95%: 1,01-3,07) apresentou associação positiva e 

estatisticamente significante (tabelas 3 e 4). 
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Tabela 2.  Modelos de regressão logística bivariada entre municípios que investigaram pelo menos 1 
óbito de menores de 1 ano e 25% ou mais dos óbitos de menores de 1 ano segundo características 
sócio-demográficas e de organização de serviços, Bahia, 2008. 

 

Características Número de 
municípios 

Municípios que 
investigaram pelo 

menos 1 óbito 

Municípios que 
investigaram 25% ou 

mais dos óbitos  

  OR Intervalo de 
confiança a 95% 

OR Intervalo de 
confiança a 95% 

Porte Populacional      

< 50.000 hab 377 1  1  

> 50.000 hab 40 8,62 (3,30 – 22,47) 0,99 (0,50 - 2,0) 

IDH Municipal¹      

< 0,688 379 1  1  

> 0,688 36 5,97 (2,42 – 14,64) 1,73 (0,871 - 3,45) 

Existência de Comitê      

Não 395 1  1  

Sim 22 5,06 (1,68 – 15,21) 1,90 (0,80 – 4,51) 

Existência de referência 
técnica 

     

Não 234 1  1  

Sim 183 1,45 (0,98 – 2,13) 0,21 (0,81 - 1,81) 

Existência de leito 
obstétrico  

     

Não 80 1  1  

Sim 337 3,09 (1,81 – 5,29) 1,68 (0,97 -   2.89) 

Cobertura PSF       

< 30%  33 1  1  

> 30 e < 50% 52 2,08 (0,85 – 5,06) 1,19 (0,45 - 3,11) 

> 50% 332 1,06 (0,52 – 2,18) 1,55 (0,70 - 3.44) 

¹ Dois municípios (Barrocas e Luís Eduardo Magalhães) foram excluídos por falta de informação, pois foram emancipados 
após o ano de referência do cálculo do IDH.  

Fonte: SIM, SIAB, CNES, IBGE, PNUD, Planilha de Monitoramento SESAB  
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Tabela 3. Regressão logística multivariada entre as características sócio-demográficas e de 
organização de serviços de municípios que investigaram pelo menos 1 óbito de menores de 1 ano 
Bahia, 2008. 

 

Variáveis OR Intervalo de confiança a 95% 

Cobertura do PSF > 30 e < 50% 2,34 (0,89 - 6,13) 

Cobertura do PSF > 50% 1,46 (0,67 - 3.18) 

População > 50.000 hab 4,02 (1,36 - 11,82) 

IDH Municipal > 0,688 2,12 (0,74 - 6,05) 

Existência de Comitê 2,68 (0,78 - 9,21) 

Existência de referência técnica 1,21 (0,80 – 1,84) 

Existência de leito obstétrico  2,64 (1,52 – 4,57) 

¹ Dois municípios (Barrocas e Luís Eduardo Magalhães) foram excluídos por falta de informação, pois foram emancipados 
após o ano de referência do cálculo do IDH.  

Fonte: SIM, SIAB, CNES, IBGE, PNUD, Planilha de Monitoramento SESAB  

 

 

Tabela 4.  Regressão logística multivariada entre as características sócio-demográficas e de 
organização de serviços de municípios que investigaram 25% ou mais dos óbitos de menores de 1 
ano Bahia, 2008 

 

Variáveis OR Intervalo de confiança a 95% 

Cobertura do PSF > 30 e < 50% 1,19 (0,45 – 3,19) 

Cobertura do PSF > 50% 1,62 (0,72 – 3,66) 

População > 50.000 hab 0,51 (0,20 – 1,32) 

IDH Municipal > 0,688 2,08 (0,83 – 5,23) 

Existência de Comitê 1,80 (0,69 – 4,70) 

Existência de referência técnica 1,16 (0,76 – 1,77) 

Existência de leito obstétrico  1,76 (1,01 – 3,07) 

¹ Dois municípios (Barrocas e Luís Eduardo Magalhães) foram excluídos por falta de informação, pois foram emancipados 
após o ano de referência do cálculo do IDH.  

Fonte: SIM, SIAB, CNES, IBGE, PNUD, Planilha de Monitoramento SESAB  
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DISCUSSÃO 

 

No Estado da Bahia, em 2008, o percentual de óbitos de menores de um ano 

investigados foi inferior ao pactuado e não houve associação entre a cobertura da 

Estratégia de Saúde da Família e esta ação, demonstrando que a Vigilância de 

Óbitos Infantis ainda é incipiente no Estado, principalmente quanto a sua 

descentralização para a atenção primária. As características principais dos 

municípios onde houve investigação de pelo menos um óbito infantil foram: maior 

porte populacional, melhores condições de vida, existência de Comitê e de pelo 

menos um leito obstétrico implantado. No entanto, quanto ao alcance da meta 

mínima, não foram observado diferenças significativas entre as variáveis estudadas.  

As variáveis porte populacional e condições sociais, mensuradas pelo IDH, 

delineiam diferentes cenários municipais que devem ser considerados 

separadamente por apresentarem obstáculos específicos para a consolidação das 

ações de vigilância. Os municípios maiores e mais desenvolvidos, embora possuam 

mais recursos técnicos e melhor organização dos serviços, concentram maior 

número de óbitos de menor de um ano e, no Estado da Bahia, apresentam baixas 

coberturas de ESF. Por outro lado, a maioria dos municípios pequenos apresenta 

altas coberturas da ESF, mas a baixa capacidade técnica e operacional dificulta a 

descentralização das ações de vigilância à saúde para as equipes de atenção 

primária. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2008) revelou 

que quanto menor o porte populacional dos municípios mais alta é a cobertura de 

Saúde da Família e mais acelerada a sua expansão. Ao contrário do que ocorre com 

municípios maiores onde a expansão da cobertura da ESF exige maior 

disponibilidade de recursos de ordem organizacional, político-institucional e 

financeira.  

Apesar de existirem apenas 22 Comitês Municipais de Prevenção do Óbito 

Infantil nos municípios no Estado da Bahia, em 2008, o estudo demonstrou a 

importância desses organismos no desencadeamento da ação de investigação nos 

municípios, o que tem sido apontado em trabalhos publicados anteriormente 

(Rezende et al., 2003; Mansano et al., 2004; Matias et al, 2008), embora a existência 

destes organismo não determinou a consolidação e ampliação destas ações. Em 
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2007, em cerca de metade dos municípios brasileiros com população acima de 

80.000 habitantes havia Comitês, sendo ressaltada a necessidade de maior apoio 

técnico e operacional das Secretarias de Estado e do Ministério da Saúde, bem 

como dos gestores municipais, a estes organismos e na qualificação do trabalho das 

equipes envolvidas nestas ações (Brasil, 2009). 

A não associação entre existência de responsável técnico e investigação de 

óbitos infantis pode revelar a necessidade de uma melhor definição sobre o papel e 

atribuições destes profissionais no desenvolvimento das ações nos municípios. 

Segundo o Manual para operacionalização do óbito infantil, as atribuições do 

responsável não são necessariamente de execução das ações, mas sim de atuar 

como uma referência na organização do fluxo municipal da vigilância e como 

facilitador dos contatos interinstitucionais e com outras instâncias das Secretarias 

Municipais de Saúde. (BAHIA, 2009). Maiores investimentos dos gestores 

municipais, tanto na organização de Comitês como na qualificação de profissionais 

ou equipes responsáveis pela organização do fluxo de Vigilância do Óbito Infantil, 

são fundamentais para o processo de descentralização dessa atividade para as 

equipes de saúde da família. 

Como refere Matias et al. (2008) também são necessários investimentos na 

capacitação das equipes de saúde da família, que devem desenvolver estas ações 

de forma articulada com a atenção pré-natal e ao recém-nascimento residentes em 

sua área de abrangência. As capacitações devem ser desenvolvidas a partir das 

próprias investigações dos óbitos, para que as análises sejam efetuadas cada vez 

mais próximas das equipes que realmente devem conhecer as gestantes e crianças 

da sua área de atuação. Barreto e colaboradores. (2000) investigaram óbitos infantis 

em três municípios do Estado do Ceará utilizando um instrumento epidemiológico 

chamado autópsia verbal e concluíram que a utilização desta estratégia propicia 

informações valiosas para as equipes locais de saúde e gera consciência crítica 

favorecendo a redução da mortalidade infantil. Ferramentas como estas podem 

contribuir para capacitação das equipes, ao mesmo tempo em que aprimoram as 

ações de vigilância de óbitos nos sistemas locais e saúde. 

Embora a utilização de dados secundários em investigações seja fundamental 

para melhoria da qualidade e cobertura dos Sistemas de Informação em Saúde, uma 

das limitações desta investigação é o seu desenho de estudo. Os desenhos 
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ecológicos embora tenham uma função importante na avaliação de programas de 

saúde, caracterizam-se por utilizarem dados agregados, geralmente de fonte 

secundária, o que limita o elenco de variáveis estudadas à disponibilidade da 

informação. De acordo com levantamento realizado, em 2008, pela equipe técnica 

estadual, alta rotatividade de profissionais das equipes de saúde da família, 

sobrecarga de atividades, baixa cobertura de PACS/PSF, ausência de transporte 

para realização das investigações, ausência de articulação entre atenção básica e 

vigilância epidemiológica têm sido identificadas por profissionais das DIRES e 

municípios como dificuldades para operacionalização da vigilância dos óbitos de 

menores de um ano (BAHIA, 2008). Neste estudo não foi possível detalhar 

características de organização dos sistemas locais de saúde que poderiam explicar 

melhor a implementação e descentralização das ações de vigilância para as equipes 

de atenção primária.  

Outra questão importante diz respeito à cobertura dos sistemas de informação 

no Estado da Bahia. A existência de municípios onde não houve registro de óbito 

infantil, assim como municípios onde os percentuais de investigação foram maiores 

do que 100% no ano de 2008 revelam a existência de subnotificação e subregistro 

de óbitos, demonstrando a importância da incorporação no processo de trabalho das 

equipes municipais da busca ativa de óbitos e de ações de melhoria da qualidade 

dos sistemas de informação sobre óbitos e causas de morte para subsidiar a tomada 

de decisão dos gestores em todas as esferas de governo.  

Trata-se de problema a ser enfrentado mundialmente, principalmente nos 

países mais pobres onde a subnoticação desses eventos é muito alta. Segundo 

Setel et al (2007), a maioria das pessoas na África e Ásia nascem e morrem sem 

deixar vestígios em qualquer registro legal ou em estatísticas oficias. No Brasil, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a omissão do registro do óbito em 

cartório, seja pela dificuldade de acesso ou pela falta de orientação, existência de 

cemitérios irregulares ou pela falta de conhecimento da população sobre a 

importância da Declaração de Óbito, compromete o real dimensionamento do 

problema e a identificação das ações adequadas de saúde para a diminuição das 

taxas de mortalidade. (BRASIL, 2009).   

Apesar da existência de produção científica que aborde a Vigilância de Óbitos 

Infantis como uma estratégia importante para avaliação e planejamento da 
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assistência (Formigli et al.,1996; Barrêto et al., 2000; Frias et al., 2002; Rezende et 

al., 2003; Mansano et al., 2004; Matias et al, 2008) não foram encontrados estudos 

de avaliação da implantação desta ação, assim como do efeito da Estratégia de 

Saúde da Família na Vigilância de Óbitos, sendo esta uma investigação pioneira 

sobre o referido tema. Novas investigações devem ser realizadas com o propósito 

de aprofundar a análise de variáveis que permitam dimensionar os obstáculos para a 

descentralização destas ações para as equipes de saúde, assim como identificar e 

avaliar experiências municipais exitosas que possam subsidiar propostas de 

estratégias de superação dos problemas identificados. 

O resultado do presente estudo sugere que a Vigilância do Óbito Infantil no 

Estado da Bahia ainda encontra-se incipiente e centralizada, havendo necessidade 

de investimentos ainda maiores da gestão estadual e municipal para fortalecer a 

descentralização dessa estratégia para as equipes locais, na expansão da 

Estratégia de Saúde da Família para os grandes centros urbanos, local onde se 

concentra maior número de óbitos em menores de um ano e para qualificação 

dessas equipes no monitoramento dos óbitos de menores de um ano, visando à 

melhoria da qualidade e organização do cuidado de gestantes e crianças e, 

conseqüentemente, a redução da mortalidade infantil no Estado da Bahia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a mortalidade infantil no Brasil vem apresentando 

uma tendência de queda. Enquanto na década de sessenta, o coeficiente de 

mortalidade infantil era de 117 óbitos por mil nascidos vivos, em 2004, reduziu 

para 22,6 óbitos por mil nascidos vivos. Fatores como a redução da fecundidade, 

melhoria nas condições de habitação, no acesso à atenção à saúde, incluindo a 

imunização, a implantação da estratégia de Saúde da Família e a utilização da 

terapia de reidratação oral contribuíram para esta queda (BARRETO E CARMO, 

2007). 

Em estudo que avaliou a associação entre coeficiente de mortalidade infantil 

no Brasil e alguns determinantes, Costa (2003) concluiu que na década de 80, 

conjuntura de recessão econômica, a variação da fecundidade foi à principal 

responsável pela tendência decrescente deste coeficiente, enquanto que na década 

de 90, fatores relacionados às condições de vida e o aumento da oferta de serviços 

foram os que mais contribuíram para manter esta tendência. Apesar desse declínio, 

ao compararmos esses resultados com países de características econômicas 

semelhantes, esse indicador ainda é considerado alto. A persistência das 

desigualdades sociais que excluem significativos contingentes populacionais do 

acesso à educação, renda, saneamento e serviços básicos como o acesso ao pré-

natal, explica a continuidade de elevados níveis de mortalidade (SIMÕES, 2002).  

No Estado da Bahia, seguindo a mesma tendência decrescente do país, a 

taxa de mortalidade infantil caiu de 44,8 óbitos por mil nascidos vivos em 1997 para 

27,3 óbitos por mil nascidos vivos em 2006, mantendo-se, entretanto, em patamares 

superiores aos observados em estados de regiões economicamente mais 

desenvolvidas do país, como Santa Catarina, onde essa taxa variou de 17,4 a 12,6 

óbitos por 1.000 nascidos vivos no mesmo período (BRASIL, 2008). 

Vale ressaltar que para este indicador, a Bahia está entre os estados que são 

avaliados através de taxas estimadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas –IBGE, por apresentar cobertura do Sistema de Informação de 

Mortalidade- SIM e do Sistema de Nascidos Vivos- SINASC abaixo do parâmetro 

definido e avaliado pelo Comitê Temático Interdisciplinar de Natalidade e 

Mortalidade da Rede Interagencial de Informações para a Saúde –RIPSA.  Esta rede 
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tem por objetivo sistematizar informações úteis com a disseminação de dados e 

conhecimento para o Sistema Único de Saúde –SUS. 

O debate quanto à importância da informação de qualidade para adoção de 

medidas de controle e prevenção ultrapassa o cenário nacional. Em 2007, a revista 

Lancet publicou uma série de quatro artigos onde é discutida a necessidade de bons 

sistemas nacionais de estatísticas vitais que captem de forma regular e oportuna 

esses eventos. (LOPES et al.; SETEL et al.; HILL et al.; MAHAPATRA  et al.,2007)  

Analisando a mortalidade infantil através dos seus componentes, foi 

observado que a partir do ano de 1996, o componente neonatal predominou no 

Estado da Bahia correspondendo a aproximadamente 71% dos óbitos em 2006 

(BRASIL, 2009). As principais causas de óbitos em menores de 28 dias foram às 

afecções originadas no período perinatal, desconforto respiratório, malformações 

congênitas e baixo peso ao nascer, sugerindo que a atenção ao pré-natal e ao parto 

constituem em importantes fatores de proteção. Já no período pós-neonatal, as 

causas de morte mais freqüentes foram às doenças infecciosas e parasitárias e as 

doenças do aparelho respiratório, destacando as pneumonias e as doenças 

diarréicas, mais relacionadas às condições de exposição ao ambiente.  

Apesar de concordarmos que a falta de organização do Sistema de Saúde 

representa apenas um dos determinantes da mortalidade infantil, vale ressaltar que 

muitas das causas de óbitos em menores de um ano podem ser evitáveis ou 

reduzíveis por ações efetivas dos serviços de saúde. Conforme evidenciam os 

estudos de Victora (2000, 2001); Macinko (2005, 2007) e Aquino (2009), as 

intervenções do setor saúde, em especial aquelas implementadas no âmbito da 

atenção primária de saúde, têm um papel importante na redução desta mortalidade. 

Victora (2000), em um dos artigos, ao analisar as intervenções de saúde no estado 

do Ceará conclui que apesar de ações como a utilização da terapia de reidatração 

oral, aleitamento materno exclusivo e imunização não reduzirem desigualdade, 

essas contribuíram com a redução da mortalidade infantil neste Estado. Tanto 

Manciko (2005, 2007) que avaliou o impacto da Estratégia Saúde da Família no nível 

estadual, quanto Aquino (2009) que avaliou esta mesma estratégia tendo como 

unidade de análise os municípios brasileiros, encontraram resultados que 

demonstram uma associação entre a referida estratégia e a redução da mortalidade 

infantil.   
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Esta concepção tem despertado o interesse em mensurar a magnitude dos 

efeitos destas intervenções sobre a saúde da população, resultando em iniciativas 

como a definição de um conjunto de causas de mortes evitáveis ou reduzíveis por 

ações efetivas dos serviços de saúde, que englobam doenças e agravos 

preveníveis, total ou parcialmente, pelos serviços de saúde que estejam acessíveis 

em um determinado local e época (BRASIL, 2007).  

Malta (2007) ao revisar a literatura sobre o tema relata que a introdução do 

método de análise de óbitos para aferir a qualidade da assistência data da década 

de 70, tendo como precursores Rutstein e Berenberg. Desde então vários estudos 

demonstram o aprimoramento de propostas de classificação de eventos evitáveis 

como forma de contribuir para a institucionalização da prática do monitoramento, 

avaliação e planejamento nos serviços de saúde.  

A utilização de critérios de evitabilidade (Wiglesworth, 1980) e de 

redutibilidade (SEADE, 2001), em experiências como a do município de Belo 

Horizonte (Rezende et al., 2003) e do estado do Paraná (Mansano et al., 2004; 

Matias et al, 2008), demonstraram a importância da análise de óbitos infantis para 

medir a qualidade da atenção, assim como a ocorrência de outros fatores que 

determinaram aquele evento. A análise da distribuição proporcional dos óbitos 

infantis ocorridos no Brasil entre o período de 1996 a 2007, utilizando a classificação 

da Lista Brasileira de Mortes Evitáveis por intervenções do SUS, demonstrou que, 

aproximadamente 30,5% dos óbitos infantis eram redutíveis por uma adequada 

atenção ao recém-nascido e 25,3% por uma adequada atenção a gestante no pré-

natal e no momento do parto. (BRASIL, 2007) 

No Brasil, o Ministério da Saúde desde o ano de 1999, através da publicação 

de portarias, manuais, agendas e pactos, define a vigilância epidemiológica do óbito 

infantil como uma ação estratégica de responsabilidade do gestor municipal e que 

deve ser realizada pelas equipes de atenção básica. A Saúde da Família implantada 

no Brasil a partir de 1994 é entendida como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis 

pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na 
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manutenção da saúde desta comunidade (BRASIL, 2004). No Estado da Bahia a 

estratégia Saúde da Família está implantada desde 1997, sendo que atualmente a 

cobertura é de 58,8% da população do estado (BAHIA, 2009).  

Em 2008, o Pacto pela Vida, constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários pactuados entre os gestores das três esferas de governo, incorporou o 

indicador “proporção de óbitos infantis investigados” tendo por objetivo o 

monitoramento desta ação em todo o país, definindo 25% de óbitos investigados do 

total de óbitos ocorridos como meta mínima a ser pactuada pelos municípios e 

estados do país.  

Partindo do pressuposto de que a vigilância do óbito infantil é uma das 

estratégias definidas pelo Ministério da Saúde para reduzir a mortalidade infantil e 

que visa contribuir no planejamento e na reorientação do processo de trabalho das 

equipes de saúde, o propósito deste trabalho é avaliar os efeitos da estratégia de 

saúde da família na vigilância de óbitos infantis nos municípios do estado da Bahia 

no período de 2006 a 2008. 

 

2. PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO 

Qual o efeito da estratégia de saúde da família na vigilância de óbitos infantis nos 

municípios do Estado da Bahia?   

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

• Avaliar o efeito da estratégia de saúde da família na vigilância de óbitos 

infantis nos municípios do estado da Bahia no período de 2006 a 2008. 

3.2 ESPECÍFICOS 

� Descrever as características sócio-demográficas, econômicas e de 

organização de serviços de saúde dos municípios que realizaram a Vigilância 

do Óbito Infantil no Estado da Bahia no período de 2006 a 2008; 

� Identificar a associação entre a proporção de óbitos infantis investigados e a 

cobertura da estratégia saúde da família nos municípios do estado da Bahia. 
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4. METODOLOGIA 

4.1  DESENHO DE ESTUDO 

Será realizado um estudo de agregado espacial tendo como unidade de 

análise os municípios do estado da Bahia no período de 2006 a 2008. 

4.2 FONTES DE DADOS 

O estudo será realizado com dados secundários provenientes do Sistema de 

Informação de Mortalidade - SIM, Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB,  

Censo demográfico do IBGE 2000 e estimativas do ano de 2006, 2007 e 2008 

disponibilizados em www.datasus.gov.br, Indicador de Desenvolvimento Humano- 

IDH, disponibilizado em www.pnud.org.br/atlas, além da Planilhas de monitoramento 

da investigação de óbito infantil no Estado da Bahia. 

4.3  DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

A variável dependente será: 

• Proporção de óbitos infantis investigados calculados pela razão entre o 

número de óbitos investigados e o número de óbitos notificados no SIM 

multiplicado por 100 no período de 2006 a 2008;  

A variável independente principal do estudo: 

• Cobertura da Estratégia Saúde da Família calculada multiplicando o 

número de equipes implantadas por 3.450, dividindo pela população do 

município vezes 100. O mês tomado como referência para a informação 

do número de Equipes da Saúde da família será dezembro de cada ano.  

As co-variáveis do estudo: 

• Localização do município por Diretoria Regional de Saúde e Macrorregião; 

• Cobertura de Agentes Comunitários de Saúde – PACS calculada pela divisão 

do número de pessoas cadastradas no Sistema de Informação da Atenção 

Básica- SIAB pela população do município vezes 100. O mês tomado como 

referência para a informação será dezembro de cada ano.  

• Existência de Comitês de Prevenção de Óbitos Infantis e Fetais no município 

no período de 2007 a 2008 - organismos interinstitucionais de caráter 

eminentemente educativo, congregando instituições governamentais e da 
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sociedade civil organizada, contando com participação multiprofissional, cuja 

atribuição é identificar, dar visibilidade, acompanhar e monitorar os óbitos 

infantis e fetais. Um Comitê é considerado implantado quando da existência 

de portaria e/ou decreto publicado em Diário Oficial. 

• Existência de referência técnica municipal no período de 2007 a 2008 - 

profissional ou equipe responsável pela investigação do óbito infantil. Este 

dado é atualizado anualmente através da DIRES;  

• Existência de Leito obstétrico no município; 

• IDH municipal 2000- obtido pela média aritmética simples de três subíndices, 

referentes a Longevidade (IDH - Longevidade), Educação (IDH - Educação) e 

Renda (IDH - Renda). Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, 

maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou região. 

4.4 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados capturados dos diversos sistemas de informação serão 

processados em uma única base de dados utilizando o EPI Info 7.0. 

Será realizada uma análise descritiva das seguintes variáveis: 

• Proporção de óbitos infantis investigados segundo localização 

geográfica (DIRES, Macrorregião) no período de 2006 a 2008; 

• Características sócio- econômicas e demográficas dos municípios que 

investigaram no período de 2006 a 2008; 

• Comparação com as metas municipais pactuadas em 2008; 

• Características dos serviços de saúde (existência de maternidades). 

Será investigada a associação entre a cobertura de Saúde da família e 

proporção de óbitos infantis investigados através de análise de regressão linear, 

ajustando variáveis sócio- econômicas, demográficas e de organização de serviços. 

 

5. VANTAGENS E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A avaliação de impacto de determinado programa saúde é uma importante 

aplicação de estudos ecológicos. Esses têm como vantagens: a facilidade de 
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execução, pois os dados utilizados são provenientes de fontes já existentes; a 

possibilidade de investigação de muitas variáveis independentes e de comparações 

espacial e temporal.  

Como principal limitação do estudo será a inexistência de informações que 

identifiquem se os óbitos investigados pertenciam ou não as áreas cobertas pela 

Estratégia de Saúde da Família.  

 

6. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Esta pesquisa será realizada com dados secundários, coletados e utilizados 

somente para o que se refere aos objetivos da mesma, sendo as informações 

apresentadas de forma coletiva, sem qualquer prejuízo para as pessoas envolvidas, 

principalmente no que diz respeito à menção de nomes de pacientes ou profissionais 

de saúde envolvidos. No entanto, o presente projeto será submetido ao Comitê de 

Ética tão logo seja qualificado. 

 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 
Atividades Out Nov Dez Jan Fev Mar 

Revisão Literatura       

Qualificação       

Submeter ao Comitê Ética       

Levantamento de Dados       

Análise dos dados       

Relatório       

Entrega Dissertação       

Defesa       
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ANEXO A 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

  

No Estado da Bahia, as ações de Vigilância Epidemiológica do Óbito infantil 

começaram a ser estruturadas na Diretoria da Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da 

Secretaria Estadual de Saúde (SESAB), a partir do ano de 2005, com a realização 

do I Seminário Estadual de Vigilância do Óbito Materno e Infantil em parceria com a 

Diretoria de Informação em Saúde (DIS) e Diretoria da Atenção Básica (DAB). Nesse 

período algumas ações foram desencadeadas, como o teste das fichas de 

investigação elaboradas pelo Ministério da Saúde em dois Distritos Sanitários do 

município de Salvador e elaboração da minuta da portaria para instituir o Comitê 

Estadual de Prevenção do óbito infantil e fetal. Vale ressaltar que, apesar do Comitê 

Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal (CEPOIF) ter sido criado através de 

portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em junho de 2006, só foi 

instituído em agosto de 2007, e suas atividades iniciadas em outubro do mesmo ano 

(SESAB, 2007). 

Em 2007, a reestruturação da Vigilância do Óbito Infantil no Estado teve como 

referência a experiência do município de Recife, as contribuições da área técnica da 

criança e da Diretoria de Informação em Saúde da SESAB e as bases legais 

apresentada pela portaria GM/MS nº. 1.172/2004 que estabeleceu a vigilância 

epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna como uma das 

atribuições do município. A proposta do estado da Bahia apresentou o fluxo e 

critérios de investigação com enfoque para a descentralização da vigilância do óbito 

infantil para as áreas cobertas pela estratégia de Saúde da Família incorporando a 

análise de evitabilidade dos óbitos como um processo educativo que servirá para 

identificar problemas no sistema de saúde e proposição de medidas de 

recomendação. (BAHIA, 2007; BRASIL, 2004).  

A versão preliminar desta proposta foi discutida no II Seminário Estadual de 

Vigilância do Óbito Infantil e Materno em 2007 e, no início de 2008, foi aprovada 

através da resolução nº. 51 da Comissão Intergestores Bipartite Bahia – CIB-BA sem 

nenhuma alteração da proposta original.  
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A inserção do indicador “proporção de óbito infantil investigado” como um das 

metas a serem alcançadas pelos municípios e estados no Pacto pela Saúde a partir 

de 2008, foi visto como positivo pela equipe técnica responsável pela vigilância do 

óbito infantil da SESAB onde, através da pactuação do mesmo, muitos municípios 

começaram a estruturar a vigilância do óbito infantil. 

Visando contribuir com esse fortalecimento, técnicos da SESAB, capacitaram 

entre 2007 e 2008 aproximadamente 732 profissionais de municípios, 

prioritariamente membros de equipe de saúde da família, e de municípios acima de 

80.000 habitantes, no sentido de potencializar o processo de vigilância. 

Apesar de todo o processo acima descrito, a Vigilância do Óbito Infantil no 

Estado ainda está aquém do esperado. A cobertura de investigação de óbito infantil 

para os anos de 2006, 2007 e 2008 equivalem a aproximadamente 3,0, %, 9,0% e 

17,0%, respectivamente.   

De acordo com levantamento realizado em 2008 pelo Grupo Técnico (GT) da 

Vigilância do óbito infantil – DIVEP/SESAB, a alta rotatividade de profissionais, 

sobrecarga de atividades, baixa cobertura de PACS/PSF, ausência de transporte 

para realização das investigações, ausência de articulação entre atenção básica e 

vigilância têm sido identificadas pelas Diretorias Regionais de Saúde- DIRES e 

municípios como dificuldades para operacionalização do trabalho. (BAHIA, 2008. 

mimeo). 

Na tabela 1 observamos, 41,9% (175) dos municípios do Estado da Bahia 

investigaram óbitos ocorridos em 2008; apenas em onze DIRES mais de 50% de 

seus municípios investigaram e quatorze alcançaram à meta mínima de investigação 

de 25% . 
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Tabela 1 – Levantamento da Investigação por DIRES e  municípios, 2008.  

  Municípios  DIRES 

DIRES  Existentes % Investigam 
% de cobertura  de 

investigação 
1ª 16 31,3 3,5 
2ª 22 36,4 25,3 
3ª 18 33,3 11,2 
4ª 13 7,7 4,2 
5ª 13 7,7 7,5 
6ª 8 25,0 36,0 
7ª 21 66,6 15,6 
8ª 8 62,5 35,3 
9ª 13 61,2 24,8 
10ª 9 100,0 50,6 
11ª 15 60,0 34,6 
12ª 20 45,0 15,1 
13ª 25 8,0 2,07 
14ª 12 14,3 9,2 
15ª 9 66,7 10,4 
16ª 19 36,8 17,9 
17ª 6 33,3 15,8 
18ª 14 35,7 21,3 
19ª 13 53,8 44,1 
20ª 19 42,0 20,9 
21ª 19 78,9 31,5 
22ª 9 55,5 29,5 
23ª 8 50,0 31,0 
24ª 11 9,1 3,8 
25ª 15 20,0 30,4 
26ª 13 23,1 20,6 
27ª 11 36,4 13,3 
28ª 9 11,1 42,3 
29ª 10 40,0 30,6 
30ª 10 90,0 51,7 
31ª 9 77,8 27,0 

BAHIA 417 41,9 17,0 
  

          Fonte: Fichas de Investigação/ SIM. Ultima atualização 01/06/2009. 

Apesar do percentual de investigação está aquém do pactuado pelo Estado, 

nos últimos três anos, observa-se uma evolução favorável desta ações (Figura 1). 

Em 2006, 48,4% das DIRES não possuíam nenhum óbito investigado. Em 2007, 

coincidindo com a reestruturação da operacionalização da Vigilância no Estado, 

observou-se uma mudança neste panorama, onde 71,4% das DIRES possuíam 

municípios com óbitos investigados sendo que para os óbitos ocorridos em 2008 

todas as regionais possuem municípios investigando, variando apenas no percentual 

de investigação. Vale ressaltar que não necessariamente a investigação do óbito 

deu-se no ano em que o mesmo ocorreu, prejudicando assim a oportunidade das 
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recomendações, principalmente em se tratando de óbitos evitáveis pela atenção dos 

serviços de saúde.  

Figura 1 –Investigação do Óbito Infantil por Regional de Saúde, Bahia, 2006-2008. 

 

 

 

Para efetiva implantação destas ações no Estado da Bahia, concordamos 

com Matias et al. (2008) sobre a necessidade de investimentos na capacitação das 

equipes de saúde da família, bem como a sua responsablização no acolhimento e 

gerenciamento do atendimento pré-natal e do recém-nascimento residentes em sua 

área de abrangência e a democratização e descentralização dos estudos e das 

investigações dos óbitos para que as análises sejam efetuadas cada vez mais 

próximas das equipes que realmente devem e conhecem as gestantes e crianças da 

sua área de atuação. 

Barrêto et al. (2000), ao investigar óbitos infantis em três municípios do 

estado do Ceará identificados por agentes comunitários de saúde, pesquisa em 

cartórios e hospitais utilizou um instrumento epidemiológico chamado autópsia 

verbal como forma de aprimorar a vigilância de óbitos infantis em Sistemas Locais 

de Saúde. Esse autor concluiu que a utilização desta estratégia propicia informações 

valiosas para as equipes locais de saúde e gera consciência crítica favorecendo a 

redução da mortalidade infantil.  

No Estado da Bahia a estratégia Saúde da Família está implantada desde 

1997, cobrindo, em março de 2009 58,8% da população. Dos 417 municípios 

Fonte: Fichas de Investigação/SIM Dados até 01/06/2009 

2006 2007 2008 
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existentes no estado, 280 possuem cobertura da estratégia de saúde da família 

maior ou igual a 70%, trinta e um municípios (31) com cobertura inferior a 30% e 106 

municípios com cobertura maior que 30 e menor que 70%.  Dos municípios com 

cobertura maior que 70%%, apenas dois (Porto Seguro e Teixeira de Freitas) são 

municípios com população maior que 80.000 habitantes. 

Visando avaliar os efeitos da Estratégia Saúde da Família no desenvolvimento das 

ações de vigilância de óbitos infantis, pretende-se descrever as características 

sócio-demográficas, econômicas e de organização de serviços de saúde dos 

municípios que desenvolveram ações de Vigilância do Óbito Infantil no Estado da 

Bahia no período de 2006 a 2008 e identificar a associação entre a proporção de 

óbitos infantis investigados e a cobertura da estratégia saúde da família nos 

municípios do estado da Bahia. 

 


