
 

Ofício Circular n. 6126/DGVS/GAB/SES/2022  

Campo Grande/MS, 13 de Outubro de 2022.  

Senhor (a) Secretário (a), 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, informamos que neste ano de 2022, até 

o momento já foram registrados 17 óbitos maternos, 356 óbitos infantis e 335 óbitos fetais, 

situação muito preocupante que requer tomada de decisão urgente para que os pontos de 

fragilidades na assistência sejam minimizados. 

Considerando a necessidade de monitorar e acompanhar as ações recomendadas pelo 

Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil repassadas por meio do Ofício 

Circular n. 4664/DGAS/GAB/SES/2022 de 18 de julho de 2022;  

Considerando o investimento que o Estado vem empregando por meio do Projeto Bem 

Nascer em Mato Grosso do Sul que tem como objetivo primordial a redução da mortalidade 

materna e infantil;  

Necessitamos do preenchimento da planilha, anexa, de acompanhamento de 

implantação/implementação das referidas recomendações elencadas durante as reuniões de 

análise dos casos de óbitos maternos, infantis e fetais ocorridos neste ano.  

Lembramos que as recomendações são de âmbito estadual e, portanto, há necessidade 

de cada município verificar quais são as recomendações pertinentes à sua rede de atenção 

materna e infantil e as necessidades de implantação dessas recomendações para a melhoria da 

rede e também dos encaminhamentos para as suas referências, como por exemplo, Saúde 

reprodutiva, Pré-Natal de Alto Risco, Centros de Referência.  

Solicitamos que a planilha seja preenchida pelos técnicos responsáveis pela área de 

vigilância do óbito materno e infantil, Atenção Primária à Saúde e/ou áreas afins para que os 

dados reflitam na atual situação do município.  

Diante do exposto, ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Ofício de lavra do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), redigido 

pelas Especialistas em Serviço de Saúde Hilda Guimarães de Freitas e Carolina dos Santos Chita 

Raposo, técnicas da Gerência de Informações em Saúde, telefone (67) 3318-1823.  


