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Plano estratégico para aprimoramento da qualidade da 

informação sobre óbito no Brasil 

 



Metas  e Indicadores pactuados no âmbito internacional    

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
 

 

 

 • 17 Objetivos e 196 Metas 

Para o ano 2030: 

• buscam concretizar os direitos 
humanos de todos e alcançar a 
igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres e 
meninas.  

• são integrados e indivisíveis 

• equilibram as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a 
econômica, a social e a ambiental 



Agenda 2030 – Metas do Objetivo 3 

 

• reduzir a taxa de mortalidade materna 
para menos de 70 mortes por 100.000 
NV 

 

• acabar com as mortes evitáveis de 
recém-nascidos e crianças menores de 
5 anos, objetivando reduzir a 
mortalidade neonatal para 12 por 
1.000 NV e a mortalidade de crianças 
menores de 5 anos para  25 por 1.000 
NV 

 

 



 

 
 



Razão de Mortalidade materna, 1990 a 2017 



Razão da Mortalidade Materna. Brasil, 2009 a 2017 
(Estimativa) e 2018 a 2030 (Previsão). 

 



Metas  e Indicadores pactuados no âmbito Nacional  -   
Plano Plurianual (PPA – 2020 - 2023) 
 

Ampliar o número de Unidades Federadas com 90% de notificação de óbitos maternos no SIM em até 
30 dias da data de ocorrência 

                                                            Quadro de Anualização da Meta 

 

 2020 2021 2022 2023 

15 UF 16 UF 17 UF 18 UF 



Metas  e Indicadores pactuados no âmbito Nacional  -                        
Plano Plurianual (PPA – 2020 - 2023) 
 

Ampliar o número de Unidades da Federação notificando 80% de óbito infantil no SIM em até 30 dias 
da data de ocorrência 

                                                            Quadro de Anualização da Meta 

 

 2020 2021 2022 2023 

15 UF 16 UF 17 UF 18 UF 



Incremento de 3.406 mortes maternas que não estavam declaradas  
antes da investigação no período 2009 a 2016 

 



Programação das Videoconferências – Vigilância do Óbito -2020 

Primeiro Semestre 

• 16 de abril 

• 14 de maio 

 

Segundo Semestre 

• 13 de agosto 

• 17 de setembro 

• 22 de outubro 

• 26 de novembro 

 




