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Em treze de janeiro de dois mil e vinte e um às quatorze horas iniciou-se através da plataforma 1 

Google Meet à quadragésima sétima reunião do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade 2 

Materna e Infantil – CEPMMI/MS. A reunião foi conduzida pela Carolina dos Santos Chita 3 

Raposo – Saúde da Criança/SES. Estiveram presentes os membros do Comitê: Hilda Guimarães 4 

de Freitas – Saúde das Mulheres/SES, Larissa Lisboa Monti – Saúde das Mulheres/SES, Maria 5 

Aparecida de Almeida Cruz - Alimentação e Nutrição/SES, Thays Luana da Cruz – CRAB/Saúde 6 

da Mulher/SESAU, Lielza Victório Carrapateira Molina - Secretaria Municipal de Saúde de 7 

Corumbá/MS, Maria de Lourdes Oshiro – ESP/SES, Janete Pereira Lima – Abenfo/MS, Renata 8 

Palopoli Picoli – Fiocruz/MS, Thaís Dominato Silva Teixeira – NUDEM, Solange Glória de 9 

Oliveira – CRAS/SES, Patrícia Aparecida Corrêa Silva – Hospital Auxiliadora de Três Lagoas/MS, 10 

Gabriela Piazza Pinto – APS/SES/MS, Danielle Ignácio Amorim – Três Lagoas/MS, Neide Eliane 11 

Gordo de Oliveira – Conselho Estadual de Saúde, Sandra Letícia Souza Soares Junqueira – Rede 12 

Cegonha/SES/MS, Vera Lucia Silva Ramos – Saúde da Criança e do Adolescente/SES/MS, 13 

Débora Maria de Souza Paulino – NUDECA, Josaine de Sousa Palmieri – Iped/Apae, Cristina 14 

Mendes Bignardi Pessoa – CRN. Estiveram presentes como convidados: Marilza Lara de Moraes 15 

– Saúde da Mulher/SES, Vera Regina Dalla Vechia Biolchi Oliveira – Saúde da Criança/SES, 16 

Alexandra Camargo Morel – Saúde da Criança/SES, Bárbara Marconi Thiago Ferreira – 17 

DSEI/MS, Geovania – Rio Brilhante/MS, Marley Mariko Shiguematsu Ogawa – NRS de Ponta 18 

Porã/MS, Anna Priscila Borges Benevenuto de Oliveira Santos – Psicóloga NUDECA/DPGEMS, 19 

Karla Viviane P. da Silva – Coordenação da Atenção Primária de Chapadão do Sul/MS, Ana 20 

Paula Klein – ESF Amambai/MS, Lazara Jaqueline Barbosa Borges – Atenção Básica 21 

Alcinópolis/MS, Cássia Zague – Antônio João/MS, Vanessa Rech – Vigilância Epidemiológica de 22 

Chapadão do Sul/MS, Plinio Matheus – Município de Ponta Porã/MS, Jaqueline Barbosa. 23 

Carolina dos Santos Chita Raposo – Saúde da Criança/SES inicia a reunião dando boas vindas a 24 

todos os presentes e compartilha o calendário das reuniões do CEPMMI/MS do ano de 2021. 25 

Após, Carolina apresentou a pauta da reunião: aprovação da ATA da 45ª reunião do Comitê; 26 

apresentação dos dados epidemiológicos de 2020; do Boletim Epidemiológico (2017 a 2019); do 27 

Painel de Óbitos Infantis e Fetais – “Um Olhar para a Intervenção”; da Carta de Compromisso; os 28 

debates, as recomendações e os informes. Na ATA da 45ª reunião do Comitê foram realizadas 29 

algumas alterações sugeridas pelos membros do Comitê e aprovada. Em seguida Carolina deu 30 
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início à leitura da Carta de Compromisso que tem o objetivo de fortalecer os gestores 31 

compromissados com a estruturação e o bom funcionamento do Comitê, também ressalta a 32 

importância do grupo de estudos dos óbitos maternos e infantis. Carolina encerra a leitura da 33 

carta e a Hilda Guimarães de Freitas – Saúde das Mulheres/SES pergunta aos membros do 34 

Comitê quem assinaria a Carta de Compromisso, sendo sugerido pelos membros que colocasse 35 

apenas o nome do Comitê e não de todos os membros. Carolina da continuidade a reunião 36 

iniciando a apresentação da Situação Epidemiológica do Estado de Mato Grosso do Sul 37 

juntamente com a Hilda. Hilda apresenta o comparativo dos óbitos maternos e de mulher em 38 

idade fértil (MIF) entre os anos de 2019 e 2020, sendo o total de 22 (2019) e 14 (2020) óbitos 39 

maternos; e 889 (2019) e 912 (2020) óbitos de MIF, tendo uma pequena elevação nos casos de 40 

óbitos de MIF no ano de 2020. Totalizando 911 óbitos maternos e de MIF em 2019, destes 828 41 

(90,89%) foram investigados; e 925 óbitos em 2020, destes 701 (75,78%) foram investigados. 42 

Hilda ressalta que os dados foram retirados do sistema no dia 11/01/2021 às 14h16min (dados 43 

parciais). Carolina inicia a apresentação dos óbitos fetais e infantis, ressaltando que houve uma 44 

redução dos óbitos no ano de 2020 (409 óbitos infantis, sendo 265 investigados e 434 óbitos 45 

fetais, destes 311 foram investigados) comparado com 2019 (484 óbitos infantis, sendo 375 46 

investigados e 458 óbitos fetais, destes 369 investigados). O ano de 2020 foi finalizado em 26 47 

(32,91%) dos municípios do estado de Mato Grosso do Sul que não investigaram os óbitos fetais 48 

e/ou infantis, sendo eles: Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, 49 

Bodoquena, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Glória de 50 

Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaquirai, Jaraguari, Jatei, Juti, Nova Alvorada do Sul, Paraíso 51 

das Águas, Nova Andradina, Paranhos, Rio Verde, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Tacuru, 52 

Terenos, Vicentina. Após as informações não foi levantado nenhum questionamento, assim 53 

Carolina deu continuidade na reunião iniciando juntamente com a Hilda a apresentação do 54 

Boletim Epidemiológico do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil – 55 

Mato Grosso do Sul (MS) 2020. Foi realizada uma série histórica do perfil da mortalidade 56 

materna e infantil dos anos de 2017 a 2019. O Boletim traz informações sobre o número de 57 

óbitos em MIF, óbitos maternos e razão da mortalidade materna, sendo também informado 58 

sobre a razão de mortalidade materna por macrorregião e microrregião de MS. Após foi escrito 59 

sobre o perfil da mortalidade infantil, a taxa desta mortalidade e a porcentagem de investigações 60 
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de óbitos infantis e fetais de MS, dentre outras informações. Carolina passa a palavra para a 61 

Sandra Letícia Souza Soares Junqueira – Rede Cegonha/SES/MS apresentar o Painel de Óbitos 62 

Infantis – “Um Olhar para a Intervenção” elaborado pelas áreas técnicas da Saúde da Mulher, 63 

Rede Cegonha e Saúde da Criança com o intuito de colaborar com as investigações de óbitos dos 64 

municípios. Sandra iniciou a apresentação do Painel que contemplou 9 casos de óbitos fetais e 65 

infantis do município de Anastácio/MS. O painel é composto por campos, sendo eles: data do 66 

óbito, idade materna, escolaridade, causa do óbito, tipo do óbito (fetal/neonatal 67 

precoce/neonatal tardio/ pós-neonatal), idade do óbito, idade gestacional, peso ao nascer, 68 

fatores (políticos, socioeconômicos, culturais, ambientais, biológicos), intercorrências maternas 69 

(hipertensão, diabetes, obesidade, doenças hematológicas, usuária de drogas lícitas e ilícitas, 70 

dentre outras), número de consultas de pré-natal, gestante encaminhada para o pré-natal de 71 

alto risco, gravidez planejada, alteração na declaração de óbito, alteração na declaração de 72 

nascidos vivos, problemas identificados, óbito evitável, classificação de evitabilidade, 73 

recomendações (níveis de atenção a saúde), ações (baseadas nas recomendações), 74 

preenchimento correto da ficha de investigação de óbito infantil e fetal. Os campos foram 75 

preenchidos baseados na ficha síntese do óbito e nas normatizações de investigação de óbito. 76 

Este painel tem o intuito de facilitar a investigação e o estudo dos óbitos pelos profissionais dos 77 

municípios de MS, organizando o trabalho em equipe e dando visibilidade para o perfil dos 78 

óbitos do município. Hilda orienta que o Painel não precisa ser encaminhado para as áreas 79 

técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES), reforçando que a ideia do painel é de facilitar 80 

que os municípios consigam rapidamente ter uma noção do que está havendo no município 81 

deles.  Sandra realiza a apresentação de todas as informações das 9 fichas sínteses. Após o 82 

término da apresentação, foi aberto aos participantes da reunião para opiniões e sugestões. A 83 

Lielza Victório Carrapateira Molina - Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá/MS sugeriu 84 

acrescentar o endereço de residência, Unidade de Saúde e se foi digitado no Sistema de 85 

Informação sobre Mortalidade (SIM) para conseguirem mapear os casos, dando exemplo do 86 

município de Corumbá, pois realizam uma planilha nesses moldes. Foi ressaltada pela Carolina a 87 

importância de cada município acrescentar informações que acham pertinentes no Painel. 88 

Carolina abre para os participantes. Renata Palopoli Picoli – Fiocruz/MS diz que é essencial o 89 

Painel para que de fato os municípios consigam consolidar os dados dos óbitos e após 90 
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estabelecer propostas. Recomendações: Carta de Compromisso: Anexar à cópia da composição 91 

do Comitê; Assinatura da Carta de Compromisso pelo Comitê; Anexar a Nota Técnica e as 92 

Portarias citadas na Carta; Boletim Epidemiológico: sugestões para divulgações no site da 93 

Prefeitura e redes sociais vinculadas, site do Iped Apae na área de retirada dos resultados (todos 94 

os municípios tem acesso); Painel: cada município pode acrescentar colunas que contribuam 95 

para os estudos dos casos. Fazer um vídeo da Planilha para facilitar o preenchimento pelo 96 

município (tutorial). Acrescentar na Planilha um campo se o caso de óbito foi digitado no sistema 97 

SIM. Dupla checagem dos dados para evitar erros. Especificar um digitador do município para 98 

ficar responsável pela atribuição de alimentar a planilha. Cor das fichas e colocar as referências 99 

das cores no rodapé da Planilha. Implantar o instrumento (Painel) para todo o Estado e escolher 100 

alguns municípios para iniciar o processo piloto, ficando definido que os municípios de Chapadão 101 

do Sul, Corumbá e Ponta Porã apresentarão o Painel na próxima reunião do CEPMMI em 102 

Fevereiro. Reunião se encerra as 16h30min.  103 


