
Mortalidade Infantil

A disponibilidade de base de dados confiáveis é funda-
mental para a elaboração de políticas públicas de saúde 
e aplicação de recursos humanos e financeiros. Um dos 

principais índices que norteiam as ações desenvolvidas é o Coe-
ficiente de Mortalidade Infantil (CMI). Para aprimorar o plane-
jamento das intervenções e auxiliar os profissionais da Atenção 
Básica a enfrentar o desafio de reduzir o CMI ao patamar de até 
10 mortes por mil nascidos vivos – proposto pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) – a Prefeitura de 
São Paulo lançou, em março, o boletim “Mor-
talidade Infantil no Município de São Paulo”. 
Com 40 páginas, o boletim apresenta um es-
tudo da tendência do CMI e de seus compo-
nentes, no período de 2007 a 2012, no muni-
cípio de São Paulo, detalhando o índice por 
região e distritos administrativos, e analisan-
do suas causas específicas. A publicação, ela-
borada pela coordenação de Epidemiologia e 
Informação (CEInfo) da Secretaria Munici-
pal de Saúde, também traz um comparativo 
de dados com o estado de São Paulo, Brasil e 
alguns países selecionados.
 “As análises por regiões e distritos de saúde permitem uma visão 
mais adequada das diferenças regionais, possibilitando tomadas 
de decisões adaptadas às necessidades locais”, explica a enfer-
meira da CEInfo, Tatiana Gabriela Brassea Galleguillos.
O CMI é composto por faixas distintas, definidas pelo momento 
da ocorrência do óbito. O Coeficiente de Mortalidade Neonatal 
(CMN), referente aos óbitos de 0 a 27 dias de vida completos e 

o Coeficiente de Mortalidade Pós-neonatal (CMPN), que reúnem 
os óbitos de 28 a 364 dias completos. O CMN, por sua vez, é 
subdividido em neonatal precoce (CMNP), de 0 a 6 dias comple-
tos de vida e neonatal tardio (CMNT), de 7 a 27 dias completos.
Na capital paulista, o índice de mortalidade infantil teve queda de 
63,4% nos últimos 30 anos, passando de 50,6 óbitos por mil nas-
cidos vivos, em 1980, para 11,3 óbitos por mil nascidos vivos, em 
2011. Dentre os fatores apontados pelo estudo da CEInfo, desta-

cam-se o aumento da cobertura vacinal, a me-
lhoria das condições de saneamento básico, a 
queda da taxa de fecundidade, o avanço das 
tecnologias na área da saúde e a ampliação da 
cobertura da Estratégia de Saúde da Família. 
“As equipes de Atenção Básica realizam cap-
tação precoce e busca ativa de gestantes para 
que seja viabilizado um pré-natal adequado”, 
destaca Tatiana. 
Apesar da melhoria do Coeficiente de Morta-
lidade Infantil, o que sem dúvida reflete uma 
melhoria da qualidade de vida da população, 
a capital paulista ainda conta com áreas consi-
deras críticas. Alguns distritos possuem o CMI 

bem acima da média de 11,3, como é o caso do Brás (21,9), Perus 
(17,1) e do distrito de Socorro (17,9). 
O boletim completo com os índices e a análise da mortalidade 
infantil no município de São Paulo pode ser visualizado gratui-
tamente na internet. Basta acessar o link: http://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/publicacoes/
Boletim_CEInfo_Analise_08.pdf
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