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Mortalidade Infantil  
  Conheça o pacto  

O Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil é um compromisso do governo federal para acelerar a 
redução das desigualdades no Nordeste e na Amazônia Legal. A proposta é reduzir em, no mínimo, 5% 
ao ano a mortalidade infantil (crianças menores de um ano de idade), especialmente o componente 
neonatal (até 27 dias de nascido), nos anos de 2009 e 2010.  
 
As ações a serem desenvolvidas serão concentradas em 250 cidades. São 154 municípios prioritários 
em oito estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte 
e Sergipe, e em 96 municípios prioritários em nove estados da Amazônia Legal: Amapá, Acre, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins.  
 
Investimento - O pacto prevê investimento de R$ 110 milhões, em 2009, em ações para a redução da 
mortalidade infantil na Amazônia Legal e no Nordeste. 
 
Ampliação - Com o pacto, a Amazônia Legal e o Nordeste devem receber:  
• 425 equipes de Saúde da Família  
• 460 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)  
• 736 leitos de UTI  
• 2.208 leitos de UCI  
• 22 bancos de leite  
• 107 Hospitais Amigo da Criança  
• 110 Maternidades com equipes capacitadas para Método Canguru  
• 1.659 equipes de Saúde da Família capacitadas  

 
 
Mortalidade Infantil  

  Diagnóstico no Brasil  

Mortalidade em declínio  
A taxa de mortalidade infantil (menores de um ano de idade) no Brasil mantém tendência contínua de 
queda desde 1990. Passou de 47,1 óbitos para cada mil bebês nascidos vivos para 19,3 mortes, em 
2007, uma redução de 59,7% nesse período.  
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Atualmente, o Brasil está entre os 16 (em um grupo de 68 países) em condições de atingir a quarta 
meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e chegar à taxa de 14,4 mortes por mil nascidos 
vivos, em 2012, três anos antes da data limite fixada pela Organização das Nações Unidas (ONU).  
 
O declínio da mortalidade infantil no Brasil é resultado do aumento da cobertura vacinal da 
população, uso da terapia de reindratação oral, aumento da cobertura do pré-natal, ampliação dos 
serviços de saúde, redução contínua da fecundidade, melhoria das condições ambientas, aumento do 
grau de escolaridade das mães e das taxas de aleitamento materno.  
 
Entre 2000 e 2007, 443.946 crianças menores de um ano de idade morreram no Brasil. No Nordeste, 
foram 144.003 e na Amazônia Legal (incluindo o Maranhão), 76.916. Nas duas regiões, o número de 
óbitos somou 220.919 ou quase 50% do total nacional.  
 
Causas das mortes – Aproximadamente 70% das mortes de recém-nascidos ocorrem por causas 
evitáveis, entre elas, falta de atenção adequada à mulher durante a gestão, no parto e também ao 
feto e ao bebê. Além desses fatores, a mortalidade infantil também está associada à educação, ao 
padrão de renda familiar, ao acesso aos serviços de saúde, à oferta água tratada e esgoto e ao grau de 
informação das mães. 

 
  Metas gerais  

Metas do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil Nordeste-Amazônia Legal  
 
- Ampliação em 10% do número de equipes de Saúde da Família e qualificação dos profissionais para 
identificação e acompanhamento das gestantes e recém-nascidos de risco;  
 
- Ampliação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Unidade de Cuidados Intermediários 
(UCI);  
 
- Ampliação da Rede de Bancos de Leite Humano;  
 
- Qualificação para urgências e emergências obstétricas e neonatais nos estabelecimentos de saúde e 
no SAMU;  
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- Garantia de insumos com comprovada eficácia que podem contribuir para a redução da morte 
materna e neonatal: sulfato de magnésio, surfactante pulmonar e corticóide;  
 
- Garantia de transporte seguro do recém-nascido para centros de referência; 
  
- Adesão das maternidades à iniciativa Hospital Amigo da Criança; 
 
- Realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização para profissionais das equipes 
de saúde da família, atenção ao parto e ao recém-nascido e equipes do SAMU; 
 
- Qualificação dos profissionais de saúde para a adoção do Método Canguru nas maternidades; 
 
- Melhoria da qualidade e cobertura dos sistemas de informação de mortalidade e nascidos vivos; 
 
- Vigilância dos óbitos infantis e monitorar a ocorrência dos óbitos periodicamente.  

 
Mortalidade Infantil  

  Dados por Estados 

NORDESTE 
 
Entre 2000 e 2007, 144.003 crianças menores de um ano de idade morreram no Nordeste. Esse número 
corresponde a 32,43 % dos óbitos infantis em todo o Brasil. No mesmo período, 443.946. Assim, o 
Nordeste está no foco das prioridades das ações do governo federal, decidido a diminuir as 
desigualdades regionais até 2010.  
Apesar desse índice, o Nordeste registra queda nas taxas de mortalidade infantil nos últimos 19 anos. 
Em 2007, a região registrou 27,2 mortes por mil nascidos vivos contra uma taxa de 75,8 óbitos por mil 
nascidos vivos em 1990. A meta, agora, é reduzir em 5% ao ano a mortalidade infantil com foco no 
componente neonatal na região.  

 
 
 
 
 
 

 
AMAZÔNIA LEGAL 
 
A Amazônia Legal registrou 76.916 mortes de crianças menores de um ano de idade entre 2000 e 2007. 
O número corresponde a 17,32% dos óbitos infantis em todo o Brasil. No mesmo período, foram 
443.946 óbitos nacionais. Assim, a Amazônia Legal (incluindo Maranhão) está no foco das prioridades 
das ações do governo federal, decidido a diminuir as desigualdades regionais até 2010. 
 

ALAGOAS PERNAMBUCO 

BAHIA PIAUÍ 

CEARÁ RIO GRANDE DO NORTE 

PARAÍBA SERGIPE  

AMAPÁ PARÁ  

ACRE RORAIMA 

AMAZONAS RONDONIA  

MARANHÃO TOCANTINS 

MATO GROSSO    

 
 
Mortalidade Infantil  

  Alagoas  
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Diagnóstico  
De 2000 a 2007, 13.193 crianças menores de um ano de idade morreram em Alagoas. No estado, a taxa 
de mortalidade, em 2007, foi de 41,3 por cada mil crianças nascidas vivas. Em todo o país, a taxa foi 
de 19,3 mortes por cada mil nascidos vivos, no mesmo período.  
 
O maior número de ocorrências foi verificado em Maceió (2.990) e nos municípios de Arapiraca (791), 
Atalaia (294), Penedo (293) e Palmeira dos Índios (291). Em todo o estado, o Pacto pela Redução das 
Desigualdades atingirá 14 municípios.  
 
Investimento  
R$ 8,6 milhões  
 
Municípios prioritários de Alagoas  
Maceió, Arapiraca, Atalaia, Penedo, Palmeira dos Índios, Coruripe, Santana de Ipanema, São Luís do 
Quitunde, União dos Palmares, Delmiro Gouveia, Rio Largo, Joaquim Gomes, Marechal Deodoro, 
Teotônio Vilela  
 
O que ganha Alagoas:  
• Equipes de Saúde da Família – 20 novas equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF) - 24 núcleos  
• Leitos de UTI - 43 leitos, totalizando 87  
• Leitos de UCI - 130, elevando o total para 235.  

 
 

  Bahia 

Diagnóstico  
De 2000 a 2007, morreram 42.181 crianças menores de um ano de idade na Bahia. O maior número de 
ocorrências foi verificado nos municípios de Salvador (7.688 óbitos), Feira de Santana (1.215 mortes), 
Vitória da Conquista (1.099), Juazeiro (886) e Itabuna (808). Em todo o estado, o Pacto pela Redução 
das Desigualdades alcançará 33 municípios eleitos prioritários. 
 
Investimento 
R$ 10,1 milhões  
 
Municípios prioritários da Bahia  
Salvador, Jaguaquara, Feira de Santana, Ribeira do Pombal, Vitória da Conquista, Santo Amaro, 
Juazeiro, Dias d'Ávila , Itabuna, Guanambi, Ilhéus, Santa Maria da Vitória, Camaçari, Irecê, Jequié, 
Serrinha, Porto, Seguro, Barreiras, Paulo Afonso, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Eunápolis, Simões 
Filho, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Bom Jesus da Lapa, Valença, Senhor do Bonfim, Casa Nova, 
Itapetinga,Santo Antônio de Jesus, Jacobina e Itaberaba,  
 
O que ganha a Bahia:  
• Equipes de Saúde da Família – Passa de 680 para 765 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF) - Sobe de 26 para 95 o total de núcleos  
• Leitos de UTI - A oferta passa de 136 para 244 leitos  
• Leitos de UCI - De 183 passará a contar com 508 leitos  

 
  Ceará  

Diagnóstico  
 
De 2000 a 2007, morreram 24.121 crianças menores de um ano de idade no Ceará. O maior número de 
ocorrências foi verificado na capital, Fortaleza (6.484 óbitos), Juazeiro do Norte (678), Caucaia (604), 
Sobral (600) e Maracanaú (443). Em todo o estado, o Pacto pela Redução das Desigualdades alcançará 
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18 municípios eleitos prioritários.  
 
Investimento 
R$ 8,3 milhões 
 
Municípios prioritários do Ceará  
 
Fortaleza, Juazeiro do Norte, Caucaia, Sobral, Maracanaú, Itapipoca, Crato, Tianguá, Crateús, Icó, 
Iguatu, Camocim, Quixadá, Granja,São Benedito, Viçosa do Ceará, Canindé e Barbalha.  
 
O que ganha o Ceará  
• Equipes de Saúde da Família – De 603 para 655 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF)- De 23 para 83 núcleos  
• Leitos de UTI - Passa de 118 para 175 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - A oferta passa 174 para 383 leitos  
 
 
 

  Paraíba 

Diagnóstico  
De 2000 a 2007, morreram 10.750 crianças menores de um ano de idade na Paraíba. O maior número 
de ocorrências foi verificado na capital, João Pessoa (1.493 óbitos), Campina Grande (1.215), Santa 
Rita (358), Patos (305) e Bayeux (225). Em todo o estado, o Pacto pela Redução das Desigualdades 
alcançará 21 municípios eleitos prioritários.  
 
Investimento 
R$ 9,1 milhões 
 
Municípios prioritários da Paraíba  
João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Patos, Bayeux, Sapé, Mamanguape, Cajazeiras, Monteiro, 
Guarabira, Sousa, Cabedelo, Queimadas, Esperança, Areia, Alagoa Grande, Princesa, Isabel, Taperoá, 
Itabaiana, Alhandra, Juazeirinho  
 
O que ganha Paraíba  
• Equipes de Saúde da Família – Passa de 558 para 610 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Passa de 18 para 76 núcleos  
• Leitos de UTI - Sobe de 40 para 62 leitos  
• Leitos de UCI - A oferta passa 35 para 103 leitos 

 
  Pernambuco 

Diagnóstico  
De 2000 a 2007, morreram 29.287 crianças menores de um ano de idade em Pernambuco. O maior 
número de ocorrências foi verificado na capital, Recife (3.170 óbitos), Jaboatão dos Guararapes 
(1.584), Petrolina (1.159), Olinda (1.059) e Curuaru (837). Em todo o estado, o Pacto pela Redução das 
Desigualdades alcançará 26 municípios eleitos prioritários.  
 
Investimento 
R$ 10,2 milhões 
 
Municípios prioritários de Pernambuco  
Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Bom Conselho, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, 
Caruaru, Escada, Garanhuns, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Ouricuri, Palmares, Paulista, 
Pesqueira, Petrolina, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Uma, São Lourenço da 
Mata, Serra Talhada,Timbaúba e Vitória de Santo Antão  
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O que ganha Pernambuco:  
• Equipes de Saúde da Família – De 804 para 892 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - De 13 para 121 núcleos  
• Leitos de UTI - Passa de 70 para 115 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - A oferta passa 121 para 255 leitos 

 
  Piauí 

Diagnóstico  
De 2000 a 2007, 9.354 crianças menores de um ano de idade morreram no Piauí. O maior número de 
ocorrências foi verificado na capital, Teresina (2.391 óbitos), Parnaíba (291), Picos (231), Piripiri (207) 
e Barras (171) Em todo o estado, o Pacto pela Redução das Desigualdades alcançará 24 municípios 
eleitos prioritários.  
 
Investimento 
R$ 8,3 milhões 
 
Municípios prioritários do Piauí  
Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Barras, Esperantina, Miguel Alves, Pedro II, União, Altos, 
Piracuruca, Bom Jesus, José de Freitas, Cocal, Castelo do Piauí, Batalha, Luzilândia, Floriano, 
Corrente, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Valença do Piauí, Oeiras e Paulistana.  
 
O que ganha o Piauí  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - De 5 para 58 núcleos  
• Leitos de UTI - Passa de 14 para 36 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - A oferta passa 45 para 99 leitos 

 
  Rio Grande do Norte  

 
Diagnóstico  
De 2000 a 2007, 7.526 crianças menores de um ano de idade morreram no Rio Grande do Norte. O 
maior número de ocorrências foi verificado na capital, Natal (2.058 óbitos), Mossoró (716), Parnamirim 
(354), Caicó (170) e Ceará-Mirim (151). Em todo o estado, o Pacto pela Redução das Desigualdades 
alcançará nove municípios eleitos prioritários.  
 
Investimento 
R$ 7,1 milhões 
 
Municípios prioritários do Rio Grande do Norte  
Natal, Mossoró, Parmamirim, Caicó, Ceará-Mirim, Macaíba, Currais Novos, São Gonçalo do Amarante e 
Pau dos Ferros.  
 
O que ganha o Rio Grande do Norte  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Passa de 3 para 34 núcleos  
• Leitos de UTI - Passa de 29 para 45 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - A oferta passa 27 para 35 leitos  

 
  Sergipe 

Diagnóstico  
De 2000 a 2007, 7.591 crianças menores de um ano de idade morreram em Sergipe. O maior número 
de ocorrências foi verificado na capital, Aracaju (1.856 óbitos), Nossa Senhora do Socorro (634), 
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Lagarto (383), São Cristovão (284) e Itabaiana (281). Em todo o estado, o Pacto pela Redução das 
Desigualdades alcançará nove municípios eleitos prioritários.  
 
Investimento 
R$ 6,2 milhões 
 
Municípios prioritários de Sergipe  
Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, São Cristovão, Itabaiana, Estância, Capela, Glória e 
Própria.  
 
O que ganha Sergipe  
Equipes de Saúde da Família – De 255 para 276 equipes  
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 34  
Leitos de UTI - Passa de 39 para 54 a oferta de leitos  
Leitos de UCI - A oferta passa 30 para 74 leitos  

 

 
  Amapá 

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, o Amapá registrou 2.491 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). 
No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu no município de Macapá (1.640). 
 
Investimento 
R$ 1 milhão 
 
Município prioritário de Amapá  
Macapá  
 
O que ganha Amapá  
• Equipes de Saúde da Família – De 48 para 53 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 7  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 9 para 15 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - contará com 15  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – passa de 1 para 2  

 
  Acre 

Diagnóstico  
De 2000 a 2007, o Acre registrou 2.899 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). No 
ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Rio Branco (1.351), Cruzeiro do 
Sul (356), Tarauacá (279), Feijó (210) e Sena Madureira (137).  
 
Investimento 
R$ 2,3 milhões 
 
Municípios prioritários no Acre  
Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasileia  
 
O que ganha o Acre  
• Equipes de Saúde da Família – De 55 para 59 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 8  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 1 para 16 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - contará com 15  
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  Amazonas 

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, o Amazonas registrou 11.878 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de 
idade). No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Manaus (6.390), 
Parintins (399), Manacapuru (335), São Gabriel da Cachoeira (330) e Coari (294). 
 
Investimento 
R$ 9,3 milhões 
 
Municípios prioritários no Amazonas  
Manaus, Boca do Acre, Borba, Coari, Itacoatiara, Manacapuri, Mauês, Parintins, São Gabriel da 
Cachoeira, Tabatinga, Tapauá e Tefé  
 
O que ganha o Amazonas  
• Equipes de Saúde da Família – De 175 para 197 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 25  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 40 para 69 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 47 para 113  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – passa de 2 para 4  

 
  Maranhão  

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, no Maranhão, morreram 17.845 crianças menores de um ano de idade. O maior 
número de ocorrências foi verificado na capital, São Luís (2.911 óbitos) e nos municípios de Imperatriz 
(883), Caxias (651), Codó (559) e Timon (456)  
 
Investimento 
R$ 7,9 milhões 
 
Municípios prioritários do Maranhão  
São Luís, Imperatriz, Caxias, Codó, Timon, Açailândia, Bacabal, Barra do Corda, São José de Ribamar, 
Santa Inês, Chapadinha, Santa Luzia, Itapecuru Mirim, Coroatá, Coelho Neto, Paço do Lumiar, Vargem 
Grande, Buriti, Presidente Dutra, Balsas, Zé Doca, Pinheiro, Pedreiras, Viana, São João dos Patos, 
Rosário, Barreirinhas, Estreito, Carolina, Porto Franco, Alcântara, Raposa, Cururupu, Governador 
Nunes Freire, Lago da Pedra, Colinas, Tuntum e Grajaú  
 
O que ganha o Maranhão  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 62  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 78 para 107 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 18 para 51  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – contará com 2 

 
  Mato Grosso  

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, Mato Grosso registrou 7.469 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de 
idade). No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Cuiabá (1.313), 
Várzea Grande (639), Rondonópolis (407), Cáceres (319) e Sinop (257). 
 
Investimento 
R$ 6,2 milhões 
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Municípios prioritários em Mato Grosso  
Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Tangará da Serra, Alta 
Floresta, Juína, Poconé e Sorriso  
 
O que ganha o Mato Grosso  
• Equipes de Saúde da Família – De 166 para 180 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 23  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 58 para 143 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 6 para 56  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – passa de 3 para 4 

 
  Pará  

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, o Pará registrou 24.511 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). 
No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Belém (4.478), Ananindeua 
(1.490), Marabá (1.009), Santarém (959) e Parauapebas (546).  
 
Investimento 
R$ 9,7 milhões 
 
Municípios prioritários no Pará  
Belém, Ananindeua, Marabá, Santarém, Parauapebas, Itaituba, Altamira, Abaetetuba, Paragominas, 
Bragança, Castanhal, Cametá, Breves, Tucuruí  
 
O que ganha o Pará  
• Equipes de Saúde da Família – De 321 para 360 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 45  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 89 para 136 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 33 para 174  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – passa de 2 para 3  

 
  Roraima  

 
Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, Roraima registrou 1.336 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). 
No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Boa Vista (682), Alto Alegre 
(105), Uiramutã (92), Bonfim (61) e Rorainópolis (56).  
 
Investimento 
R$ 1,4 milhões 
 
Municípios prioritários de Roraima  
Boa Vista  
 
O que ganha Roraima  
• Equipes de Saúde da Família – De 53 para 59 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 8  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 8 para 19 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 8 para 20  

 

  Roraima  



10 
 

 
Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, Roraima registrou 1.336 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). 
No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Boa Vista (682), Alto Alegre 
(105), Uiramutã (92), Bonfim (61) e Rorainópolis (56).  
 
Investimento 
R$ 1,4 milhões 
 
Municípios prioritários de Roraima  
Boa Vista  
 
O que ganha Roraima  
• Equipes de Saúde da Família – De 53 para 59 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 8  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 8 para 19 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 8 para 20  

 

 
  Rondônia  

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, Rondônia registrou 4.443 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). 
No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Porto Velho (1.670), Ji-
Paraná (356), Ariquemes (211), Cacoal (194) e Jaru.  
 
Investimento 
R$ 1,1 milhões 
 
Municípios prioritários em Rondônia  
Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes  
 
O que ganha Rondônia  
• Equipes de Saúde da Família – De 68 para 77 equipes  
• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Contará com 10  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 13 para 39 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 3 para 17  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – passa de 1 para 2  

 
  Tocantins 

Diagnóstico  
Entre 2000 e 2007, Tocantins registrou 4.044 óbitos infantis (crianças com menos de um ano de idade). 
No ranking estadual, o maior número de mortes ocorreu nos municípios de Palmas (479), Araguaína 
(409), Gurupi (208), Porto Nacional (168) e Colinas do Tocantins (122).  
 
Investimento 
R$ 3,2 milhões 
 
Municípios prioritários em Tocantins  
Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Miracema do 
Tocantins, Tocantinópolis, Augustinópolis, Araguatins, Formoso do Araguaia, Dianópolis e Esperantina.  
 
O que ganha Tocantins  
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• Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) - Passa de 1 para 17  
• Leitos de UTI neonatal - Passa de 23 para 43 a oferta de leitos  
• Leitos de UCI - passa de 28 para 52  
• Bancos de Leite Humano [estimular aumento da produção] – passa de 12 para 19  

 
 
 

  Linha do Tempo  

02 de julho de 2009 - Cerimônia de asinatura do acordo entre o governador do Amazonas, Eduardo 
Braga, e 12 prefeitos dos municípios prioritários do Pacto pela Rdução da Mortalidade Infantil. 
 
27 de maio de 2009 – Cerimônia de assinatura do acordo entre o governador de Alagoas, Teotônio 
Vilela, e 14 prefeitos dos municípios prioritários do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil.  
 
26 de maio de 2009 – O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, participa da cerimônia de 
assinatura de acordo com o governador da Paraíba e de Pernambuco. 
 
25 de maio de 2009 – Cerimônia de assinatura do acordo entre o Ministério da Saúde e os 
governadores de Maranhão e Piauí. 
 
24 de maio de 2009 – Começa pelo Maranhão a primeira etapa de um roteiro de visita aos estados da 
Amazônia Legal e do Nordeste, para reforçar a importância do Pacto pela Redução da Mortalidade 
Infantil. 
 
27 de abril de 2009 – Temporão assina o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil com os 
governadores da Amazônia Legal, em Manaus, Amazonas. 
 
24 de março de 2009 – O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, assina o Pacto pela Redução da 
Mortalidade Infantil com os governadores do Nordeste em Salvador, Bahia.  
 
02 a 06 de março de 2009 – Oficina de trabalho, em Brasília, entre as diferentes áreas do MS e os 
representantes das Secretarias Estaduais de Saúde sobre as propostas a serem desenvolvidas para a 
redução da Mortalidade Infantil.  
 
28 de janeiro de 2009 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se com governadores da região 
Nordeste e Amazônia Legal e ministros da Saúde, Educação, Direitos Humanos e Desenvolvimento 
Agrário no Palácio de Planalto, em Brasília. No campo da saúde, o ministro José Gomes Temporão 
apresentou as sugestões de cumprir a meta da Presidência da República de reduzir em 5% ao ano a 
taxa de mortalidade infantil. 

 
 

  Parceiros do Pacto 

Rede Amamenta Brasil – Criada por meio da portaria do Ministério da Saúde nº 2.799, de 18 de 
novembro de 2008, a Rede Amamenta Brasil busca construir um novo paradigma para o ensino e 
aprendizagem do aleitamento materno. A rede discute a prática do aleitamento materno no contexto 
do processo de trabalho das Unidades de Atenção Básica, além de pactuar ações de promoção, 
proteção e apoio ao aleitamento materno, de acordo com a realidade de cada estado e município. Em 
2008, foram formados 150 tutores da Rede Amamenta Brasil em cinco oficinas macrorregionais.  
 

 

  Rede Amamenta Brasil 
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É uma estratégia de promoção, proteção e apoio à prática do aleitamento materno na 
Atenção Básica, por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho 
interdisciplinar nas unidades básicas de saúde, apoiada nos princípios da educação 
permanente em saúde, respeitando a visão de mundo dos profissionais e considerando 
as especificidades locais e regionais.  

Quais os Objetivos da Rede Amamenta Brasil?  

Geral: Contribuir para aumentar os índices de aleitamento materno no País.  

Específicos:  
. Contribuir para o desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde para que se tornem 
agentes de mudança no ensino e aprendizagem do aleitamento materno e para uma prática 
integralizadora. 
. Discutir a prática do aleitamento materno no contexto do processo de trabalho das unidades básicas 
de saúde. 
. Pactuar ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno a partir da realidade das 
unidades básicas de saúde. 
. Monitorar os índices de aleitamento materno das populações atendidas pelas unidades básicas de 
saúde certificadas. 

Como são Formadas as Tramas da Rede Amamenta Brasil? 

Ela se estrutura em várias esferas que se interconectam. Está articulada com a Rede Brasileira de 
Bancos de Leite Humano, a Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal e com o Pacto Nacional pela 
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. 

A coordenação nacional é do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria da 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, representado pela Área Técnica de Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno. Considerando a capilaridade da Rede, é de responsabilidade das coordenações 
estaduais da Área da Criança ou da Atenção Básica a sua implantação e coordenação nos estados, o 
mesmo acontecendo com as coordenações municipais, responsáveis pela implantação da Rede e 
acompanhamento das UBS nos municípios. 

Como é a Operacionalização da Rede Amamenta Brasil? 

As ações para operacionalização da Rede estão interligadas e são indispensáveis para a concretização 
da proposta. 

Oficinas de Formação de Tutores em Aleitamento Materno 

Capacitação de profissionais de saúde para utilizarem referenciais da educação crítico-reflexiva no 
ensino e aprendizagem do leitamento materno, dando-lhes subsídios para auxiliarem na formação de 
novos tutores com competência para a realização de Oficinas de Trabalho em Aleitamento Materno 
nas Unidades Básicas de Saúde. 

Oficinas de Trabalho de Aleitamento Materno nas Unidades Básicas de Saúde 

Coordenadas pelo tutor, promovem a discussão da prática do aleitamento materno no contexto do 
processo de trabalho das unidades básicas de saúde e a pactuação de ações de promoção, proteção e 
apoio ao aleitamento materno, de acordo com a realidade de cada equipe e comunidade. 

Acompanhamento das Ações 
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Cada unidade básica de saúde tem um tutor responsável por acompanhar o desenvolvimento das suas 
ações em aleitamento materno e auxiliar nas eventuais dificuldades das equipes. Para isso, ele faz 
visitas sistemáticas às unidades, a partir de suas necessidades. 

O que é Preciso para a Unidade Básica de Saúde Integrar a Rede Amamenta Brasil? 

Para a certificação, a unidade básica deve cumprir os seguintes critérios: 
. garantir a participação de no mínimo 80% da equipe na Oficina de Trabalho em  Aleitamento Materno 
. monitorar os indicadores de aleitamento materno da sua área de abrangência utilizando o SISVAM 
web 
. concretizar pelo menos uma ação pactuada ao final da oficina 
. construir e implementar fluxograma de atendimento à dupla mãe-bebê no período de amamentação 

Quem ganha com a Rede Amamenta Brasil? 

. A criança: mamando exclusivamente nos primeiros seis meses e mantendo o aleitamento materno 
por dois anos ou mais, a criança tem melhor qualidade de vida, menor risco de adoecer e morrer, e 
maior possibilidade de estabelecer um bom vínculo afetivo com sua mãe. 
. A mulher: amamentando mais, ela tem menos riscos de ter complicações após o parto, câncer de 
mama e ovários e de desenvolver diabetes.  
. A família: quando a criança é alimentada ao seio, a família economiza e seus laços afetivos são 
reforçados. 
. Os profissionais: a inserção da unidade na Rede implica em aumento das competências dos 
profissionais de saúde em aleitamento materno e no estímulo pela busca por mais conhecimento.  
. O SUS: com o aumento das taxas de aleitamento materno, há redução de agravos à saúde das 
crianças e das mulheres. O País terá cidadãos mais saudáveis, evitando gastos com remédios e 
internações hospitalares. 

Conheça o folder da Rede Amamenta Brasil - Mato Grosso do Sul 

 

 

 

 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) – Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e 
pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), essa iniciativa promove, protege e apoia o 
aleitamento materno a partir de práticas e orientações no período pré-natal, no atendimento à mãe e 
ao recém-nascido ao longo do trabalho de parto, durante a internação após o parto e nascimento e no 
retorno ao domicílio.  
O IHAC está presente em, aproximadamente, 150 países e o primeiro credenciamento de um hospital 
brasileiro como o Amigo da Criança ocorreu em 1992. Atualmente, o Brasil tem 322 hospitais 
credenciados, com uma cobertura de 28% dos nascimentos em todo o país.  
 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
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© Ilustração de Pablo 
Picasso. Propriedade do 
UNICEF. Proibida a 
reprodução. 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC – foi idealizada em 1990 pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e 
pelo UNICEF para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. O objetivo é mobilizar os funcionários dos 
estabelecimentos de saúde para que mudem condutas e rotinas responsáveis pelos elevados índices de desmame 
precoce. Para isso, foram estabelecidos os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. 

Ao assinar, em 1990, a Declaração de Innocenti, em encontro em Spedale degli Innocenti, na Itália, o Brasil, um dos 
12 países escolhidos para dar partida à IHAC, formalizou o compromisso de fazer dos Dez Passos uma realidade nos 
hospitais do País. Em março de 1992, o Ministério da Saúde e o Grupo de Defesa da Saúde da Criança, com o apoio 
do UNICEF e da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), deram os primeiros passos. 

A IHAC soma-se aos esforços do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM/MS), coordenado 
pelo Ministério da Saúde para:  

 informar profissionais de saúde e o público em geral;  
 trabalhar pela adoção de leis que protejam o trabalho da mulher que está amamentando;  
 apoiar rotinas de serviços que promovam o aleitamento materno;  
 combater a livre propaganda de leites artificiais para bebês, bem como bicos, chupetas e mamadeiras. 

Para maiores informações, entre em contato com o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno – PNIAM, 
Secretaria de Programas Especiais de Saúde – SEPS, Ministério da Saúde, 6° andar, Brasília, DF - cep 70058-900 – 
telefone: (61) 3224 4561. 

Passos para ser Hospital Amigo da Criança  

Placar dos Hospitais Amigos da Criança  

Lista dos Hospitais Amigos da Criança  

Declaração de Innocenti  

Avanços na legislação  

Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno  

 

 
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano – É considerada a maior e mais complexa Rede de Banco 
de Leite do mundo, servindo de modelo para muitos países. Hoje, o Brasil conta com 195 Bancos de 
Leite Humano. Em 2008, eles distribuíram 94.476,50 litros de leite pasteurizado, beneficiando em 
torno de 133.000 prematuros, com a participação de 91.890 mulheres doadoras. As unidades da Rede 
realizaram mais de 1.100.000 atendimentos a mulheres lactantes. No entanto, é necessário ampliar a 
cobertura da Rede, pois quase 50% dos prematuros ainda não dispõem de leite de banco de leite 
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humano.  
 

Link para site da UNICEF - http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_9994.htm  

 

 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde - As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde das 250 
cidades prioritárias no Nordeste e na Amazônia Legal do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil 
são parceiras do Ministério da Saúde na luta contra a morte de crianças menores de um ano.  

 
 
Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal – A Rede é uma estratégia de aprimoramento da 
competência do sistema público de saúde na área perinatal por meio da articulação das principais 
maternidades e unidades neonatais de médio e alto risco, no âmbito de cada estado da Região Norte-
Nordeste. Criada por meio da portaria nº 2800, de 18 de novembro de 2008, a rede busca formar 
serviços de atenção perinatal integrados e trabalhar com a lógica de uma rede de saúde.  
 

  Rede Norte-Nordeste 

A Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal constitui-se numa estratégia de aprimoramento da 
competência do sistema público de saúde na área perinatal por meio de articulação das principais 
maternidades e unidades neonatais de médio e alto risco, no âmbito de cada Estado da Região Norte-
Nordeste, para formação de serviços de atenção perinatal integrados e trabalhando com a lógica de 
uma rede de saúde. 

Conheça a Portaria nº 2800, de 18 de novembro de 2008 que institui, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde -SUS , a Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal.  
 

 
Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) – O Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo 
Cruz (IFF/Fiocruz) é um centro científico destinado a promover pesquisas relativas à higiene e à 
medicina da criança, estudos e pesquisas biomédicas sobre maternidade, infância, adolescência e 
problemas sociais correlatos. Ele foi criado em 1924 pelo então diretor do Departamento de Saúde 
Pública do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Carlos Chagas, e do chefe da Inspetoria de 
Higiene Infantil do mesmo departamento, Antônio Fernandes Figueira.  
 

 

Link para site da FIOCRUZ - http://www.iff.fiocruz.br/  

 

 
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) – Fundado em 1960 por um grupo 
de médicos liderados pelo professor Fernando Figueira, o IMIP é reconhecido como uma das estruturas 
hospitalares mais importantes do país. Voltado para o atendimento da população carente 
pernambucana, ele oferece 714 leitos e realiza mais de 600 mil atendimentos anuais. O instituto atua 
nas áreas de Assistência Médico-Social, Ensino, Pesquisa e Extensão Comunitária.  
Centro de referência em diversas especialidades na área de saúde, o IMIP é credenciado pelo 
Ministério da Saúde como Centro Nacional de Referência para Programas de Assistência Integral à 
Saúde da Mulher e da Criança, Centro Colaborador em Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica e 
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como Centro Colaborador para Qualidade da Gestão e Assistência Hospitalar.   
 

Link para o site do IMIP - http://www.imip.org.br/  

 

 
Conselhos parceiros  

Conselho Nacional de Sáude (CNS) - integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, o 
CNS é um órgão de caráter permanente e deliberativo,  composto por representantes do governo, dos 
prestadores de serviços, dos profissionais de saúde e dos usuários. Sua atuação está pautada na 
formulação e no controle da execução da Política Nacional de Saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua 
amplitude, no âmbito dos setores público e privado.  
 
 
Link para o site do Conselho - http://conselho.saude.gov.br/  
 
 
 
 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) – fundado em 1982, o CONASS congrega os 
secretários e seus substitutos legais. Ele representa politicamente os interesses comuns dos 
secretários de saúde dos Estados e do Distrito Federal, perante as demais esferas de governo e outros 
parceiros.  
 
Link para o CONASS - http://www.conass.org.br/  
 
 
 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) – busca garantir o financiamento 
adequado do SUS nas três esferas de governo, reconhecer as relações de trabalho como eixo central e 
prioritário de atuação das instâncias gestoras do SUS e garantir a implementação de políticas 
diferenciadas de acordo com cada região do país, entre outras missões.  
A rede do CONASEMS representa 5.562 secretarias municipais de saúde do Brasil e fornece condições 
favoráveis à realização de políticas intersetoriais potencialmente capazes de promover a equidade e a 
justiça social.  
 
Link para o CONASEMS - http://www.conasems.org.br/cgi-bin/pagesvr.dll/Get?id_sec=2  
 
 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) – cada estado possui um COSEMS, que 
representa os interesses das Secretarias Municipais de Saúde e congrega todos os Secretários 
Municipais de Saúde. O conselho funciona como órgão permanente de intercâmbio de experiências e 
informações de seus associados, além de promover o fortalecimento da política de saúde das 
Secretarias Municipais nas esferas municipal, estadual e federal. 
 
 
 
 
 
 

  Dicas para Profissionais de Saúde 
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A mortalidade infantil pode ser reduzida com medidas simples de promoção de saúde. Os médicos e 
familiares devem estar atentos em relação a ações como adequado controle pré-natal em todas as 
grávidas, aleitamento materno, seguimento do calendário vacinal, acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento do bebê e encaminhamento para os serviços de saúde no caso do aparecimento de 
qualquer sinal de risco. Confira algumas dicas:  
 
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO 
É a gravidez em que a mãe e/ou o feto correm riscos de complicações ou de morte maior que o 
normal. Entre os fatores de risco estão a Pré-Eclampsia (doença caracterizada pelo aumento da 
pressão arterial durante a gravidez, urina com proteínas e aumento de peso acima de 500 g por 
semana); Diabetes e Retardo do Crescimento Intra-uterino.  
 
PRÉ-NATAL 
A prevenção da mortalidade infantil deve ser iniciada durante toda a gravidez. Nesse período, os 
médicos podem identificar as gestantes de risco por meio da avaliação criteriosa da história clínica, 
identificação de doenças como diabetes mellitus, pré-eclampsia e infecções urinárias, entre outras 
enfermidades.  
 
PRINCIPAIS EXAMES DO PRÉ-NATAL 
Em todas as consultas de pré-natal, a equipe de saúde deverá medir a pressão arterial da paciente, 
verificar seu peso, medir sua barriga e escutar o coração do bebê. Durante o pré-natal, os médicos 
devem realizar, no mínimo, os seguintes exames:  
 
A – Exames de sangue – para descobrir diabetes, sífilis e anemia e classificar o seu tipo de sangue;  
B – Exames de urina – podem descobrir infecções;  
C – Preventivo de Câncer de Colo do Útero (Papanicolau) – esse exame informa sobre a existência de 
problemas que podem levar ao câncer de colo do útero, permitindo o tratamento imediato. Este 
exame deve ser realizado a cada três anos. Se não tiver sido feito nesse período, deve ser realizado 
durante o pré-natal.  
D – Teste anti-HIV (para identificar o vírus da Aids) – Caso a grávida queira, ela pode realizar esse 
exame durante o pré-natal. Ele é uma proteção para a mulher e para a criança. Uma mulher com HIV 
pode começar o tratamento durante a gravidez, evitando que o vírus passe para o bebê durante a 
gestação e o parto.  
 
PARTO  
Atendimento no parto  
- A equipe de saúde deve evitar intervenções desnecessárias que podem colocar em risco a saúde da 
mãe e do bebê durante o parto. Assim, a opção pela cesariana deve estar condicionada a situações de 
comprometimento das condições de vitalidade, tanto fetais quanto maternas. O rompimento artificial 
da bolsa (amniotomia precoce) deve ser evitado porque pode levar a efeitos indesejáveis na 
frequência cardíaca do feto, por exemplo.  
 
- o controle rigoroso da freqüência cardíaca fetal durante o trabalho de parto assegura, em quase 
todos os casos, a adoção de medidas apropriadas para garantir o nascimento de uma criança em boas 
condições. Na fase latente e no início da fase ativa do trabalho de parto, esse controle pode ser feito 
a cada 60 minutos. Conforme progride a fase ativa, esse intervalo diminui para 30 minutos.  
 
- a opção por métodos farmacológicos de controle da dor no parto deve levar em consideração a 
prevenção de efeitos depressores sobre a respiração neonatal, a dificuldade de interação entre mãe e 
filho no período puerperal e a possibilidade de comprometer o início precoce da amamentação.  
 
- os médicos e enfermeiros obstetras devem lembrar que são os primeiros a tocar cada ser que nasce e 
ter consciência dessa responsabilidade.  
 
VANTAGENS DO PARTO NORMAL  
A cesariana já representa 43% dos partos realizados no Brasil no setor público e no privado. Nos planos 
de saúde, esse percentual é ainda maior e chega a 80%. Já no Sistema Único de Saúde (SUS), as 
cesáreas somam 35% do total de parto. De acordo com a recomendação da Organização Mundial da 
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Saúde (OMS), as cirurgias deveriam corresponder a, no máximo, 15% dos partos.  
 
O parto normal é o mais seguro tanto para a mãe quanto para o bebê. Nesse caso, a mulher pode 
amamentar a criança e fazer os seus cuidados pessoais logo após o nascimento, além de estar em 
contato com o filho e com os familiares rapidamente. O contato pele a pele e o aleitamento na 
primeira hora após o parto oferecem benefício psíquico para a vida toda da criança. Além de ter 
menos riscos de problemas respiratórios, o bebê cria um forte vínculo com a mãe.  
 
INDICAÇÃO DE CESÁRIA  
Por ser uma cirurgia, a cesariana somente é indicada para os casos que tragam risco para a mãe ou 
para o seu bebê. É o médico quem deve avaliar cada situação específica para indicar ou não a 
cesárea.  
 
COMPLICAÇÕES DAS CESAREANAS DESNECESSÁRIAS  
Quando realizada sem que exista uma indicação médica precisa, os riscos de complicações e morte 
para a mulher e para o recém-nascido aumentam. Não é raro que as cesarianas sejam agendadas antes 
mesmo de a mulher entrar em trabalho de parto. Estudos revelam que os fetos nascidos entre 36 e 38 
semanas (o período normal de gestação é de 40 semanas) têm 120 mais chances de desenvolver 
problemas respiratórios agudos e, em conseqüência, muitos precisam de internação em unidades de 
cuidados intermediários ou mesmo em UTI Neonatal.  
 
Além disso, no parto cirúrgico, há uma separação abrupta e precoce entre mãe e filho, num momento 
primordial para o estabelecimento de vínculo. As chances de a mulher sofrer uma hemorragia ou 
infecção no pós-parto também são maiores em caso de cesárea, além de existir o risco de problemas 
em futuras gestações, como a ruptura do útero e o mau posicionamento da placenta.  
 
Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), as cesáreas acarretam quatro vezes mais risco de 
infecção pós-parto, três vezes mais risco de mortalidade e morbidade materna, aumento dos riscos de 
prematuridade e mortalidade neonatal, recuperação mais difícil da mãe, maior período de separação 
entre mãe/bebê com retardo do início da amamentação e elevação de gastos para o sistema de saúde. 
Para a Mãe: Lacerações acidentais, hemorragias, infecções puerperais, embolia pulmonar, íleo 
paralítico, reações indesejáveis à anestesia. Além disso, a cesárea pode influenciar futuras gestações.  
 
COMPLICAÇÕES:  
• Para o Bebê: freqüência maior de síndrome de angústia respiratória e prematuridade iatrogênica  
 
• Para os dois: interfere com o estabelecimento do vínculo e instalação da amamentação  
 
• Para o hospital: maior consumo de recursos hospitalares = custos  
 
• Para a sociedade: custos financeiros e sociais  
 
ATENDIMENTO DO RECÉM-NASCIDO  
Cuidados  
No atendimento do recém-nascido na sala de parto, o pediatra deve ter o cuidado de buscar 
informações que o ajudarão em casos de reanimação, asfixia, problemas respiratórios, nascimento 
prematuro e filho de mãe diabética, entre outros. Para isso, o pediatra deve ler o prontuário da mãe e 
informar-se com o obstetra para saber:  
 
- se a mãe tem gestação de risco ou não;  
- a idade do feto (se é prematuro ou não);  
- se a gestação é única ou gemelar;  
- se a mãe apresenta riscos de infecção (se a bolsa rompeu há mais de seis horas, por exemplo);  
- se os batimentos cardíacos do feto estão rítmicos e com boa freqüência.  
 
ALEITAMENTO MATERNO  
O aleitamento materno deve ser iniciado ainda na primeira hora de vida e mantido exclusivo até o 
sexto mês. Depois disso, o bebê deve continuar tomando leite materno, junto a outros alimentos, até 
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os dois anos ou mais de idade.  
 
Segundo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (Florença, novembro de 2005), 
seis milhões de bebês são salvos a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação 
exclusiva.  
 
O Ministério da Saúde vem desenvolvendo ações de incentivo ao aleitamento materno há 25 anos. A 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS), divulgada em 2008, mostrou dados bastante 
positivos, mas ainda não ideais: 96,4% das crianças são amamentadas e 43% já na primeira hora de 
vida. A pesquisa também revelou que a prevalência de aleitamento materno exclusivo em crianças 
menores de 6 meses é de 39,8%, bem abaixo dos 80% recomendados pela OMS.  
 
BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO  
Há evidências de que o aleitamento materno é a estratégia isolada de maior impacto na mortalidade 
na infância, com capacidade de reduzir em 13% as mortes de crianças menores de cinco anos por 
causas preveníveis em todo o mundo.  
 
O aleitamento materno tem influência direta ou indiretamente no controle de doenças como 
hipertensão, diabetes e obesidade (saúde do idoso); controle do câncer de mama (estima-se que haja 
uma redução de 4,3% no risco de contrair câncer de mama por cada ano de lactação); redução da 
mortalidade infantil e promoção da saúde física e mental.  
 
MÉTODO CANGURU  
O Método Canguru valoriza o contato pele a pele entre a mãe e o bebê e é indicado em caso de parto 
prematuro e criança com baixo peso. O contato começa com o toque, evoluindo até a posição 
canguru, na qual o recém-nascido fica na posição vertical junto ao tórax dos pais ou de outros 
familiares. O contato inicia-se de forma precoce e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo 
que os envolvidos entenderem ser prazeroso e suficiente. O método deve ser realizado de maneira 
orientada, segura e acompanhada por uma equipe adequadamente treinada.  
 
Entre as principais vantagens do Método Canguru destacam-se o aumento do vínculo mãe-filho; o 
estímulo ao aleitamento materno; a maior confiança dos pais no manuseio de seu filho de baixo peso, 
mesmo após a alta hospitalar; e a menor permanência no hospital.  
 
SINAIS DE RISCO  
Existem sinais que indicam doenças graves e risco de morte em crianças. Quando eles são 
identificados, o médico deve encaminhar com urgência o paciente para o serviço de saúde. Esses 
sinais variam com a idade e estão listados na caderneta de Saúde da Criança.  
 
- Para crianças menores de dois meses, os principais sinais de risco são:  
- o bebê está muito “molinho” e “caidinho”, movimentando-se menos do que o normal;  
- sonolência ou dificuldade para acordar;  
- o bebê apresenta convulsão (ataque) ou perda de consciência;  
- dificuldade ou cansaço para respirar ou respiração rápida;  
- o bebê não consegue mamar ou vomita tudo o que ingere;  
- umbigo com vermelhidão ao redor ou secreção malcheirosa;  
- temperatura do corpo baixa (menor ou igual a 35,5ºC) ou apresenta febre (temperatura maior ou 
igual a 37,8º C);  
- pus saindo da orelha;  
- pele com cor amarelada (icterícia);  
- urina escura e fezes claras.  
- Para crianças de dois ou mais meses de idade, esses sinais são:  
- dificuldade para respirar ou respiração rápida;  
- a criança não consegue mamar ou beber líquidos ou vomita tudo o que ingere;  
- a criança está muito sonolenta e tem dificuldade para acordar;  
- presença de convulsões (ataque) ou perda de consciência.  
 
USO DO SULFATO DE MAGNÉSIO  
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O sulfato de magnésio é usado para diminuir o risco de crises convulsivas no caso de eclampsia e na 
crise hipertensiva no pré-natal. A medicação é feita por via injetável e com controle da equipe de 
saúde.  
 
USO DO CORTICÓIDE  
É indicado no trabalho de parto prematuro para prevenção da imaturidade pulmonar. A medicação 
deve ser feita com controle da equipe de saúde.  
 
USO DO SURFACTANTE PULMONAR 
O surfactante pulmonar é um líquido que reduz a tensão superficial dentro do alvéolo pulmonar e é 
indicado para o recém-nascido com imaturidade pulmonar e com deficiência do surfactante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Programas de qualificação profissional 

Programa Nacional de Telessaúde - O Projeto Nacional de Telessaúde é uma ação do Ministério da 
Saúde, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como proposta a qualificação 
das Equipes de Saúde da Família em todo país. Para isso está integrando essas Equipes a centros 
universitários de referência, o que difunde conhecimentos e melhora a qualidade do atendimento em 
Atenção Primária no Brasil. Em tempo real, por meio de recursos das telecomunicações e da internet, 
os profissionais integrantes de equipes de saúde da família se comunicam com especialistas em outras 
cidades e participam de cursos de prevenção e qualificação sobre atenção básica à saúde. 

 
  Programa Nacional de Telessaúde 

 
O Telessaúde Brasil tem por objetivo integrar as equipes de saúde da família das diversas regiões do 
país com os centros universitários de referência, para melhorar a qualidade dos serviços prestados em 
atenção primária. O Projeto diminui os gastos com saúde por meio da qualificação profissional, 
redução da quantidade de deslocamentos desnecessários de pacientes e aumento das atividades de 
prevenção de doenças.  
 
As unidades de Telessaúde foram instaladas inicialmente em municípios de nove estados: Amazonas, 
Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para a 
instalação dos primeiros pontos, foram privilegiadas localidades remotas, com baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), onde as equipes precisavam trocar informações, qualificar os 
atendimentos e ampliar o acesso aos serviços especializados. 
 
Portarias que regulamentam o Programa 
 
Portaria nº 35 de 04 de janeiro de 2007 que institui, no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa 
Nacional de Telessaúde  
Portaria nº 3275 de 22 de dezembro de 2006 que altera o Artigo 2º da Portaria nº 561 (Alteração na 
Composição Permanente de Telessaúde)  
Portaria nº 7 de 24 de julho de 2006 que designa os representantes para compor a Comissão 
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Permanente de Telessaúde  
Portaria nº 1228 de 09 de junho de 2006 que altera o Art. 2º da Portaria nº 561 (Alteração na 
Composição da Comissão Permanente de Telessaúde)  
Portaria nº 561 de 16 de março de 2006 que institui, no âmbito do Ministério da Saúde, a Comissão 
Permanente de Telessaúde  
 
Saiba mais:  
http://www.telessaudebrasil.org.br  

 
 
EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS 
 
O Brasil vem avançando significativamente na redução da mortalidade infantil. No entanto. é preciso 
ainda um grande esforço para se chegar a patamares aceitáveis. Com o relato de sucesso do seu 
município, você poderá incentivar os gestores e a população a se engajar na luta contra os óbitos 
infantis. Envie um e-mail e compartilhe a sua história. 
 
 
 
OBJETIVOS DO MILÊNIO 

  Objetivos do Milênio 

Atualmente, a taxa de mortalidade infantil no Brasil é de 19,3 óbitos por mil bebês nascidos vivos. Em 
1990, essa taxa era de 47,1. Assim, na média nacional, a mortalidade infantil segue uma tendência de 
queda de 5,2% ao ano, quase o dobro dos 2,9% recomendados pela ONU. Mantido esse ritmo de queda, 
o taxa geral brasileira será de 14,4 mortes por mil crianças nascidas vivas em 2012.  
 
Na Amazônia Legal, porém, a taxa registrada, em 2007, foi de 21,7 mortes por cada mil crianças 
nascidas vivas e, no Nordeste, chegou a 27,2. Por isso, o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil 
quer reduzir as desigualdades nessas regiões e permitir que todos os estados do Brasil alcancem ou 
cheguem perto dos Objetivos do Milênio.  
 
De acordo com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a redução da mortalidade infantil exige 
um trabalho conjunto dos governos federal, estaduais e municipais e também da sociedade, à qual 
cabe apoiar, monitorar, avaliar e sugerir melhoras ao sistema público de saúde do país. “É inegável 
que houve uma expressiva queda na mortalidade infantil nessas regiões, mas a taxa delas ainda é o 
dobro da do Sul e do Sudeste. Como desafios, destaco a maior necessidade de qualificação do pré-
natal e das urgências e emergências obstétricas e neonatais”, afirma Temporão.  
 
OBJETIVOS DO MILÊNIO – A ONU estabeleceu os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
em 2000, ao analisar os maiores problemas mundiais. Ao todo, 191 países assinaram o acordo, que 
prevê a redução da mortalidade infantil em 75% até 2015, com base nos índices de 1990.  
 
OBJETIVOS  
 
1 – Acabar com a fome e a miséria;  
2 – Educação de qualidade para todos;  
3 – Igualdade entre sexos e valorização da mulher;  
4 – Reduzir a mortalidade infantil;  
5 – Melhorar a saúde das gestantes;  
6 – Combater a Aids, a malária e outras doenças;  
7 – Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;  
8 – Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.  
 
Veja outras informações na página http://www.objetivosdomilenio.org.br  
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MULTIMÍDIA  

Galeria de Fotos 
Máterias de Rádio 
Apresentações do Pacto pelo Brasil 

  Apresentações do Pacto pelo Brasil  

Apresentação do balanço das ações do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Reunião Federadas – Fortaleza/CE (11 de setembro de 2009) 
 
Apresentação do balanço das ações do Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Casa Civil - Brasília/DF (17 de julho de 2009)  
Apresentação dos objetivos e metas do pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Amazonas  
 
Apresentação dos objetivos e metas do pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Alagoas  
 
Apresentação dos objetivos e metas do pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal - Bahia 
 
Apresentação dos objetivos e metas do pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Paraíba  
 
Apresentação dos objetivos e metas do pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Pernambuco  
 
Apresentação dos objetivos e metas do pacto pela Redução da Mortalidade Infantil e do Componente 
Neonatal – Piauí 
 
 
 
LEGISLAÇÃO E PORTARIAS 
 

  LEGISLAÇÃO E PORTARIAS 
 
LEI Nº 11.108, DE 7 DE ABRIL DE 2005  
Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o direito à presença 
de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS.  
 
LEI Nº 11.634, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007  
Dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade onde receberá 
assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde.  
 
LEI Nº 11.770 - DE 9 DE SETEMBRO DE 2008 - DOU DE 10/09/2008  
Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante 
concessão de incentivo fiscal, e altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991  
 
PORTARIA Nº 2.394 DE 7 DE OUTUBRO DE 2009 
Institui a Semana Mundial da Amamentação (SMAM) no Brasil e estabelece a parceria entre o Ministério 
da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria nas comemorações da SMAM 
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PORTARIA Nº 2.395 DE 7 DE OUTUBRO DE 2009 
Institui a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis e cria o Comitê Técnico-Consultivo para a 
sua implementação 
  
PORTARIA Nº 2.281 DE 1º DE OUTUBRO DE 2009 
Altera a Portaria nº 154/GM, de 4 de março de 2008, que Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
- NASF 
 
PORTARIA Nº 364 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2009  
Constituir Grupo Ministerial com a finalidade de elaborar plano de ação em parceria com os gestores 
do SUS, visando a redução da mortalidade infantil nos Estados que compõem a Amazônia Legal e 
Região Nordeste, bem como monitorar e avaliar a implementação das ações propostas.  
 
PORTARIA MS/GM Nº 2.418, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2005  
Regulamenta, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, a presença de 
acompanhante para mulheres em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais públicos 
e conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS.  
 
PORTARIA Nº 427/GM EM 22 DE MARÇO DE 2005  
Institui a Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação da Implementação do Pacto Nacional pela 
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e dá outras providências.  
 
RDC Nº 36, DE 03 DE JUNHO DE 2008 (RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA DA ANVISA)  
Dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e 
Neonatal.  
 
 
 
 
RESIDÊNCIAS MÉDICAS 

  Residências Médicas 

Portaria Interministerial nº 1001 de 22 de outubro de 2009 (pdf) 

Edital de Convocação nº 7 e 8  

Retificação do Edital de Convocação nº 7 e 8 

 

O QUE É O PACTO PELA SAÚDE?  

O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão 
(União, estados e municípios) do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos 
processos e instrumentos de gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão de municípios, 
estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que, renovado anualmente, substitui os 
anteriores processos de habilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. 

As transferência dos recursos também foram modificadas, passando a ser divididas em seis grandes 
blocos de financiamento (Atenção, Básica, Média e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em 
Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos em Saúde). 

MAIS INFORMAÇÕES  
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Como utilizar a Série Pactos pela Saúde 

Pacto pela Vida 

Pacto em Defesa do SUS 

Pacto de Gestão do SUS 

Responsabilidades das 3 esferas de gestão 

Estratégia de consolidação do SUS 

Saiba mais sobre o pacto pela Saúde 

 
 

  Como utilizar a Coletânea Série Pactos pela Saúde 

A Serie Pactos pela Saude é iniciativa do Ministerio da Saude em parceria com Conass e Conasems que 
objetiva difundir políticas, instrumentos e orientações para apoiar a gestão na implantação de 
inovações advindas com o Pacto pela Saúde. A Série Pactos pela Saúde é instrumento de cooperação 
com a gestão da saúde que assume com adesão ao Pacto, responsabilidades pela saúde da população, 
em busca da equidade social. 

Uma forma de utilizar o conteúdo da Série Pactos pela Saúde é fazer a análise dos objetivos dos 
Pactos e conhecer as responsabilidades de cada esfera de governo. Desse modo, algumas questões 
abaixo enumeradas podem auxiliar na identificação destas ações que objetivam: contribuir para a 
construção de um modelo de atenção que considere os princípios do SUS, integrar as ações de 
promoção atenção primária, assistência de média e alta complexidade, e vigilância à saúde, reafirmar 
a importância das instâncias delibera¬tivas— ClB e CIT e fortalecer o controle social. 

1- Qual o objetivo do Pacto? 
2- O Pacto permite maior autonomia dos gestores na definição de prioridades e parâmetros? 
3- Como o Pacto reforça a descentralização? Quais instrumentos do Pacto contribuem para que a 
regionalização seja construída de acordo com as necessidades das populações? 
4- Que estratégias os gestores poderão construircom adesão ao Pacto para fortalecer a 
descentralização, a municipalização e a regionalizaçãodoSUS? 
5- Os objetivos do Pacto estão adequados ao combate às doenças que existem na região, no estado e 
no município? 
6- As metas pactuadas irão melhorara saúde da população? 
7- Os indicadores de monitoramento das metas estão claros? 

Outras matérias relacionadas ao Pacto, inclusive referentes ao acompanhamento da implantação estão 
disponíveis nas Home Pages: www.saude.gov.br; www.conasems.org.br e www.conass.org.br 

 
 

  Pacto pela Vida 

 
O Pacto pela Vida reforça no SUS o movimento da gestão pública por resultados, estabelece um 
conjunto de compromissos sanitários considerados prioritários, pactuado de forma tripartite, a ser 
implementado pelos entes federados. Esses compromissos deverão ser efetivados pela rede do SUS, de 
forma a garantir o alcance das metas pactuadas. Prioridades estaduais, regionais ou municipais podem 
ser agregadas às prioridades nacionais, a partir de pactuações locais. Os estados e municípios devem 
pactuar as ações que considerem necessárias ao alcance das metas e objetivos gerais propostos. 



25 
 

O Pacto pela Vida contém os seguintes objetivos e metas prioritárias (Portaria GM/MS nº 325, de 21 de 
fevereiro de 2008): 

I- Atenção à saúde do idoso; 

II- Controle do câncer de colo de útero e de mama; 

III- Redução da mortalidade infantil e materna;  

IV- Fortalecimento da capacidade  de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite, aids; 

V- Promoção da saúde; 

VI- Fortalecimento da atenção básica; 

VII- Saúde do trabalhador; 

VIII- Saúde mental; 

IX- Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência; 

X- Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência;  

XI- Saúde do homem. 

 
 

  Pacto em Defesa do SUS 

Expressa os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação do processo da Reforma 
Sanitária Brasileira e articula as ações que visem qualificar e assegurar os SUS como política pública. 
Expressa movimento de repotilização da saúde, com uma clara estratégia de imobilização social e 
buscar um financiamento compatível com as necessidades de saúde por parte dos entes Federados e 
inclui regulamentação da emenda constitucional nº 29 pelo Congresso Nacional. 

 
  Pacto de Gestão do SUS 

O Pacto de Gestão do SUS valoriza a relação solidárias entre gestores, definindo-as diretrizes e 
responsabilidades, contribuindo para o fortalecimento da gestão, em cada eixo de ação: 

Descentralização 

Regionalização 

Financiamento do SUS 

Planejamento no SUS 

Programação Pactuada Integrada (PPI) 

Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial 

Participação e Controle Social 
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Gestão do Trabalho na Saúde 

Educação na Saúde 

 
 

  Responsabilidades sanitárias das três esferas de gestão 

Foram definidas em cada eixo as responsabilidades sanitárias e atribuições dos respectivos gestores, 
objetivos e as metas dos Pactos pela Vida e de Gestão e os indicadores de monitoramento que 
integram os diversos processos de pactuação firmados por meio dos Termos de Compromisso de Gestão 
Municipal, Estadual e Federal. A assinatura destes termos substituem os processos de habilitação para 
os Estados, municípios é possibilitada a construção da capacidade necessária para cada 
responsabilidade de reforma solidária. 

A consolidação do Pacto pela Saúde resulta do esforço do município, estado e União no cumprimento 
das responsabilidades, atribuições, objetivos e metas constantes dos Pactos pela Vida e de Gestão. O 
monitoramento e avaiiação dos Pactos devem ser práticas permanecentes da gestão, utilizando os 
indicadores pactuados e que integram os Termos de Compromisso de Gestão (TCG). 

 
  O Pacto pela Saúde como estratégia de consolidação do SUS 

O Pacto pela Saúde é resultado do processo de negociação envolvendo os compromissos da 
operacionalização do SUS entre os gestores das três esferas de governo, na perspectiva de superar 
problemas políticos, técnicos e administrativos que dificultam a participação mais efetiva e autônoma 
dos municípios na gestão do SUS. Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Saúde e 
publicado na Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. 

A adesão ao Pacto não é isolada ou unilateral, pois implica permanente processo de cooperação entre 
os gestores e negociação local, regional, estadual e federal. 

O objetivo do Pacto é promover a melhoria dos serviços ofertados à população e a garantia de acesso 
a todos. 

 
  Saiba mais sobre o Pacto pela Saúde 

Volumes 1,2,3, 10, 11 e Video - Regionalização Solidária e Cooperativa  
Secretaria-Executiva/Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada 
Tel.: (61)3315-2649 -E-moi!: descentralizacao@saude.gov.br- Home Paqe: www.saude.gov.br/dad 
 
Volume 4 - Secretaria de Atenção à Saúde/ Departamento de Atenção à Saúde  
Tel,: (61)3315-2497/3587-E-moil: dab@saude.gov.br Home Page: www.saude.gov.br/dab 

 
Volume 5 e Vídeo - Programação Pactuadae Integrada: orientaçôes para PPI 
Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas 
Tel.: (61)3315-2641 -E-moil: ppiassistencial@saude.gov.br -Home poge: www.saude.gov.br/sas 

  

Volume 6 - Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 
Sistemas 
Tel.: (61)3315-2690/2817/2857- E-mail: cgra©saude.gov.br- Home Poqe: www.saude.gov.br/sas 
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Volumes 7 e 8 - Secretaria de Vigilância em Saúde/Departamento de Análise de Situação de Saúde  
Tel.: (61)3315-3784- E-moil: cgdant@saude.gov.br-Home Page: www.saude.gov.br/svs 

  

Volume 9 - Secretaria de Gestão do trabalho e da Educação na Saúde/Departamento de Gestão da 
Educação a Saúde 
Tel.: (61) 3315~2224 - E-mail: peps@saude.gov.br - Home Poge: www.saude.gov.br/sgtes  

  

Termos de Compromisso de Gestão Municipal, Estadual e Federal  
Secretaria-Executiva/Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada  
Tel.: (61) 3315-2649 - E-mail: descentralizacao@saude.gov.br - Home Page: www.saude.gov.br/dad 
 
 
 
 
PRÊMIO DA ONU 
 
 
Mortalidade Infantil  

  Prêmio da ONU 

Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal  
 
O Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal foi lançado pelo Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 2004. O Pacto promove a melhoria da atenção obstétrica e neonatal através da 
mobilização e da participação de gestores das esferas Federal, Estadual e Municipal e da sociedade 
civil organizada - universidades, sociedades médicas e ONGs - em um amplo diálogo social que 
objetiva, entre outros, a promoção e o monitoramento das ações realizadas pelo Ministério da Saúde 
para a redução da mortalidade materna e neonatal.  
 
A Organização das Nações Unidas (ONU) considera a iniciativa um modelo de mobilização social e 
diálogo para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs).  
 
Atualmente, o Pacto tem a adesão das 27 Unidades Federadas.  
 
Princípios do Pacto  
Os princípios norteadores do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal são:  
 
• Respeito aos direitos humanos de mulheres e crianças  
• Implementação cotidiana dos conceitos de gênero, raça e etnia em estratégias e ações  
• Consideração das desigualdades sociais e regionais na tomada de decisões  
• Decisão política de investimentos na melhoria da atenção obstétrica e neonatal  
 
Diretrizes do Pacto  
As principais linhas de ação do Pacto são:  
 
• Sustentabilidade política (Executivo, Legislativo, Judiciário e sociedade civil)  
• Processo de construção coletiva e permanente  
• Movimento articulado e ações sistêmicas entre diversas instâncias do governo e da sociedade  
 
Ações estratégicas para a redução da mortalidade materna e neonatal  
Entre as principais ações realizadas pelo Ministério da Saúde para a redução da mortalidade materna e 
neonatal nos últimos anos, se pode destacar:  
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• Implantação de Comitês de Mortalidade Materna, que congregam diferentes atores sociais, como 
gestores, profissionais de saúde, sociedades científicas, movimentos sociais e conselhos de defesa de 
direitos, entre outros, em torno da tarefa comum de conferir visibilidade aos óbitos maternos e à 
identificação de suas circunstâncias. Dessa forma, os Comitês permitem a proposição de intervenções 
apropriadas para reduzir o número de óbitos. Hoje, além de 27 Comitês de Mortalidade Materna 
cobrindo todas as Unidades Federadas, já funcionam 191 Comitês Regionais, 893 Comitês Municipais e 
265 Comitês Hospitalares  
• Publicação da Portaria/GM nº 653, de 28 de maio de 2003, que institui a notificação compulsória do 
óbito materno  
• Lançamento da Política Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos (2005)  
• Publicação da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, que garante às parturientes o direito à presença 
de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no âmbito do SUS  
• Lançamento da Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal (2005)  
• Plano de Ação para o Controle dos Cânceres do Colo de Útero e da Mama (2005-2007)  
• Lançamento da Campanha Nacional de Incentivo ao Parto Normal e Redução da Cesárea 
Desnecessária  
• Publicação da Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o direito da gestante ao 
conhecimento e à vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do SUS  
• Publicação da Portaria nº 1.119, de 5 de junho de 2008, que regulamenta a vigilância de óbitos 
maternos  
• Publicação da RDC nº 36 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que regulamenta o 
funcionamento dos serviços de atenção obstétrica e neonatal (2008)  
• Eliminação da sífilis na gestação e da sífilis congênita  
• Eliminação do tétano neonatal  
• Redução da transmissão vertical do HIV  
• Compromisso para Acelerar a Redução das Desigualdades na Região Nordeste e Amazônia Legal - 
Mortalidade Infantil. O Ministério da Saúde elaborou um Plano de Ação (PA), juntamente com os 
Secretários Estaduais de Saúde, para implementar o Compromisso, cujo principal objetivo é reduzir 
em 5% ao ano, em 2009 e 2010, a taxa de mortalidade neonatal e infantil em 250 municípios 
prioritários, localizados na Amazônia Legal e na Região Nordeste.  
 
Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação da Implementação do Pacto  
O Pacto dispõe de uma Comissão Nacional de Monitoramento e Avaliação instituída pela Portaria GM 
427, de 22 de março de 2005, composta por 37 representações do governo federal e da sociedade 
civil.  
 
Um dos principais objetivos da Comissão é avaliar as ações realizadas pelos parceiros do Pacto. Além 
disso, a Comissão propõe estratégias de ação, diretrizes, instrumentos legais e princípios éticos que 
concretizem a implementação do Pacto, acompanhar as ações dos gestores nas três esferas de governo 
e divulgar as ações desenvolvidas para a efetivação do Pacto.  
 
A Comissão reúne-se uma vez a cada seis meses. A Secretaria Executiva da Comissão, composta por 
representantes do MS, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres - SEPM), Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, encontra-se uma vez por mês.  
 
Adesão dos Municípios Brasileiros ao Pacto  
Os Municípios também podem aderir ao Pacto. Para isso, cabe aos gestores e/ou representações da 
sociedade civil:  
 
• Elaborar planos municipais e regionais para a redução da mortalidade materna e neonatal, com a 
participação da sociedade civil  
• Estimular debates nos conselhos de saúde para garantir definição de conteúdos e monitoramento das 
ações  
• Qualificar os profissionais dos serviços de saúde a desenvolverem processos de trabalho adequados 
às normas e ações estratégicas do Pacto  
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• Estimular debates na sociedade civil, visando pautar o tema e incorporá-lo à agenda social mediante 
sua relevância e magnitude  
• Organizar a vigilância do óbito materno e neonatal  
• Organizar, em conjunto com o Ministério da Saúde e a sociedade civil, um seminário de pactuação  
 
Entre 2004 e 2008, foram realizados cerca de 226 encontros nas Unidades Federativas para discutir o 
Pacto, com a participação de mais de 8 mil pessoas.  
 
Visibilidade internacional  
O Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal já foi apresentado em diversos 
fóruns internacionais como um modelo de articulação social e política, entre os quais se pode 
destacar:  
 
• Seminário Internacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, em Angola (out./2004), com o apoio da 
ONU/PNUD/ONV/OMS  
• I Conferência da ONU sobre Metas do Milênio, no Paquistão (dez./2004)  
• Fórum Social Mundial, em Porto Alegre (jan./2005)  
• Encontros da OMS, em Genebra (set./2004 e mar./2005)  
• Painel de Fomento de Cooperação Técnica de Sul a Sul na Saúde Materna e da Criança, em 
Washington (abr./2005)  
• Reunião de Vice-Ministros na Área Social do Brasil, Argentina e Venezuela, em Buenos Aires 
(abr./2005)  
• Terceira Mesa-Redonda Internacional promovida pela ONU para ODMs, em Brasília (jan./2006)  
• III Conferência Mundial Para as Relações Internacionais, em Porto Alegre (ago./2006) e Brasília 
(out./2006)  
• Gran Congresso Internacional II, no México (mar./2007)  
• I Encuentro Ecuatoriano Para la Humanización del Parto, no Equador (abr./2007) 
 


