COMUNICADO DE IMPRENSA
7.000 recém-nascidos morrem todos os dias, apesar da redução constante da
mortalidade de menores de cinco anos, diz um novo relatório
Mantendo-se as tendências actuais, 30 milhões de recém-nascidos morrerão nos primeiros 28
dias de vida entre 2017 e 2030
NOVA IORQUE/GENEBRA/WASHINGTON DC, 19 de Outubro de 2017 – Todos os dias em 2016, 15.000
crianças morreram antes do seu quinto aniversário, das quais 46% – isto é, 7.000 bebés – morreram nos
primeiros 28 dias de vida, segundo um novo relatório das Nações Unidas.
Levels and Trends in Child Mortality (Níveis e tendências na mortalidade infantil 2017) revela que apesar
do número de crianças que morrem antes de completar os cinco anos nunca ter sido tão baixo – 5,6
milhões em 2016, comparando com 9.9 milhões em 2000 – a proporção de mortes nos primeiros 28 dias
de vida aumentou de 41% para 46% no mesmo espaço de tempo.
“As vidas de 50 milhões de crianças com menos de cinco anos foram salvas desde 2000, o que atesta o
sério compromisso feito pelos governos e parceiros para o desenvolvimento, para pôr fim às mortes
evitáveis de crianças”, afirmou Stefan Swartling Peterson, chefe de saúde da UNICEF. “Mas se não
fizermos mais para impedir que bebés morram no dia em que nascem, ou nos dias posteriores, este
progresso permanecerá incompleto. Dispomos do conhecimento e da tecnologia necessários – apenas
precisamos de os fazer chegar às regiões onde são mais precisos.”
Mantendo-se as tendências actuais, 60 milhões de crianças morrerão antes do seu quinto aniversário
entre 2017 e 2030, metade das quais serão recém-nascidos, segundo o relatório publicado pela UNICEF,
a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Banco Mundial e a Divisão de População do Departamento de
Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA) – que compõem o Grupo Interinstitucional
sobre a Estimativa da Mortalidade em Crianças (Inter-agency Group for Child Mortality Estimation [UGIME]).
A maioria das mortes de recém-nascidos ocorreram em duas regiões: Ásia meridional (39%) e África
subsariana (38%). Cinco países contabilizaram metade de todas as mortes de recém-nascidos: Índia (24%),
Paquistão (10%), Nigéria (9%), República Democrática do Congo (4%) e Etiópia (3%).
“Para alcançarmos uma cobertura universal de saúde e garantir que mais recém-nascidos sobrevivam e
prosperem, devemos chegar às famílias marginalizadas", afirma a Dra. Flavia Bustreo, Directora-Geral
Adjunta para Saúde da Família, da Mulher e da Criança na OMS. "Para evitar doenças, as famílias precisam
de meios financeiros, que as suas vozes sejam ouvidas e de ter acesso a cuidados de qualidade. Melhorar
a qualidade dos serviços e a resposta atempada durante e após o nascimento devem ser prioritários."
De acordo com o relatório, muitas vidas podem ser salvas mediante a redução das desigualdades no
mundo. Se todos os países tivessem alcançado a taxa média de mortalidade dos países de elevado
rendimento, 87% das mortes de crianças menores de cinco anos poderiam ter sido evitadas e quase 5
milhões de vidas poderiam ter sido salvas em 2016.
"Em 2017, é impensável que a gravidez e o parto continuem a colocar a vida das mulheres em risco e que
7.000 recém-nascidos continuem a morrer todos os dias", afirma Tim Evans, Director Sénior da Saúde,
Nutrição e População no Grupo do Banco Mundial. "A melhor forma de medir o sucesso da cobertura
universal de saúde não consiste apenas na facilidade do acesso de todas as mães aos cuidados de saúde,
mas também pela qualidade do atendimento e pelo baixo custo dos serviços, para que possam garantir
uma vida saudável e produtiva aos seus filhos e à sua família. Estamos empenhados em aumentar o nosso

financiamento para responder às necessidades dos países nesta área, nomeadamente através de
projectos inovadores como o Mecanismo de Financiamento Mundial.”
A pneumonia e a diarreia estão no topo da lista de doenças infecciosas que custaram a vida a milhões de
crianças com menos de cinco anos em todo o mundo, tendo causado 16% e 8% dessas mortes,
respectivamente. As complicações relacionadas com o parto prematuro e as complicações durante o
trabalho de parto ou nascimento foram responsáveis por 30% das mortes neonatais em 2016. Além dos
5,6 milhões de mortes de crianças menores de cinco anos, registam-se ainda 2,6 milhões casos de nadosmortos por ano, a maioria dos quais evitável.
Podemos pôr fim às mortes infantis evitáveis mediante a melhoria do acesso a profissionais de saúde
qualificados durante a gravidez e no momento do parto; e do acesso a intervenções que salvam vidas,
como a vacinação, o aleitamento materno e medicamentos de baixo custo, bem como acesso a água e
saneamento, que estão actualmente fora do alcance das comunidades mais pobres do mundo.
Pela primeira vez, foram incluídos no relatório os dados sobre a mortalidade de crianças entre 5 e 14 anos,
destacando outras causas de morte, como acidentes e lesões. Quase um milhão de crianças entre 5 e 14
anos morreram em 2016.
"Este novo relatório destaca os notáveis progressos alcançados desde 2000 na redução da taxa de
mortalidade dos menores de cinco anos", disse o Sr. Zhenmin Liu, Secretário-Geral Adjunto da ONU para
Assuntos Económicos e Sociais. "Apesar destes progressos, continuam a registar-se grandes
desigualdades na sobrevivência infantil entre regiões e países, particularmente na África subsariana. No
entanto, intervenções simples e económicas, realizadas antes, durante e imediatamente após o
nascimento, são suficientes para evitar muitas das mortes que ocorrem. Reduzir as desigualdades e ajudar
os recém-nascidos, as crianças e as mães mais vulneráveis é essencial se quisermos alcançar o Objectivo
de Desenvolvimento Sustentável de pôr fim às mortes evitáveis e assegurar que ninguém fica para trás. "
O relatório também destaca que:
•
Na África subsariana, estima-se que uma em cada 36 crianças morre durante o primeiro mês de
vida, enquanto nos países de rendimento elevado o rácio é de 1 em cada 333;
•
A menos que o progresso seja acelerado, mais de 60 países não cumprirão o Objectivo de
Desenvolvimento Sustentável de pôr fim às mortes evitáveis de recém-nascidos em 2030, e metade destes
não atingirão a meta de 12 mortes por cada 1.000 nascidos vivos até 2050. Mais de 80% das mortes
neonatais em 2016 ocorreram nesses países.
***
Acerca do Grupo Interinstitucional sobre a Estimativa da Mortalidade Infantil (Inter-agency Group for
Child Mortality Estimation [UG-IME])
O UN-IGME foi criado em 2004 com o objectivo de partilhar dados sobre a mortalidade infantil,
uniformizar estimativas dentro do sistema das Nações Unidas, melhorar os métodos para as estimativas
de relatórios sobre a mortalidade infantil sobre progressos alcançados em matéria de sobrevivência
infantil, e fortalecer as capacidades dos países no que diz respeito à produção de estimativas atempadas
e devidamente levantadas sobre mortalidade infantil.
O UN-IGME é liderado pela UNICEF e inclui a Organização Mundial da Saúde, o Grupo do Banco Mundial
e a Divisão de População do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas. Para
mais informação, por favor visite http://www.childmortality.org
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***

Acerca da UNICEF
A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. Juntamente com os
nossos parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir este nosso compromisso em acções
concretas, centrando esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e marginalizadas, para o benefício de
todas as crianças, em qualquer parte do mundo. Para saber mais, visite www.unicef.pt

Acerca da OMS
A OMS é a autoridade que dirige e coordena a área da saúde no Sistema das Nações Unidas. É responsável
por proporcionar liderança acerca de questões de saúde global, dando forma à agenda de investigação
em saúde, estabelecendo normas e padrões, articulando opções de políticas com provas dadas, prestando
apoio técnico aos países, e monitorizando e aferindo as tendências da saúde, e melhorando a segurança
da saúde à escala global. Para saber mais sobre a OMS e o seu trabalho, visite www.who.int
Acerca do Grupo do Banco Mundial
O Grupo do Banco Mundial é uma fonte vital de financiamento e assistência técnica aos países em
desenvolvimento no mundo, tendo como objectivos acabar com a pobreza extrema e estimular a partilha
da prosperidade. Melhorar a saúde é parte integrante da realização destes objectivos. O Grupo do Banco
Mundial proporciona financiamento, análises de excelência, e aconselhamento sobre políticas para ajudar
os países a expandirem o acesso a cuidados de saúde de qualidade que sejam comportáveis; proteger as
pessoas do empobrecimento ou agravamento da pobreza devido à doença; e promover investimentos em
todos os sectores que constituem os alicerces de sociedades saudáveis. www.worldbank.org/health
@WBG_Health
Acerca da Divisão de População das Nações Unidas
A Divisão de População do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas está na
linha da frente das fontes de informação e análise sobre tendências populacionais, e um importante
centro de investigação demográfica que dá apoio a processos inter-governamentais na ONU em matéria
de população e desenvolvimento. A Divisão produz estimativas e projecções demográficas para todos os
países, incluindo dados que são essenciais para monitorizar os progressos no sentido da realização dos
objectivos de desenvolvimento global. Para mais informação, visite
www.unpopulation.org
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