
LISTA BRASILEIRA DE CAUSAS EVITÁVEIS EM MENORES DE CINCO ANOS 

 

1.1  Reduzíveis por ações de imunoprevenção 

Tuberculose (A15 a A19) 

Tétano neonatal (A33) 

Outros tipos de tétano (A35)  

Difteria (A36) 

Coqueluche (A37) 

Poliomielite aguda (A80) 

Sarampo (B05) 

Rubéola (B06) 

Hepatite B (B16) 

Caxumba (B26.0) 

Meningite por Haemophilus (G00.0) 

Rubéola congênita (P35.0) 

Hepatite viral congênita (P35.3) 

1.2  Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao 
recém-nascido 

1.2.1  Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação 

Sífilis congênita (A50) 

Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana (B20 a B24) 

Afecções maternas que afetam o feto ou o recém-nascido (P00; P04) 

Complicações maternas da gravidez que afetam o feto ou o recém-nascido 
(P01) 

Crescimento fetal retardado e desnutrição fetal (P05) 

Transtornos relacionados com gestação de curta duração e baixo peso ao 
nascer, não classificados em outra parte (P07) 

Isoimunização Rh e ABO do feto ou do recém-nascido (P55.0; P55.1) 

Doenças hemolíticas do feto ou do recém-nascido devidas a isoimunização 
(P55.8 a P57.9) 

1.2.2  Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 

Outras complicações do trabalho de parto ou do parto que afetam o recém-
nascido (P03) 



Transtornos relacionados com gestação prolongada e peso elevado ao nascer 
(P08) 

Traumatismo de parto (P10 a P15) 

Hipóxia intra-uterina e asfixia ao nascer (P20; P21) 

Aspiração neonatal (P24) 

1.2.3  Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido 

Transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal 
(P23; P25 a P28) Infecções específicas do período perinatal (P35 a P39.9, 
exceto P35.0 e P35.3) 

Hemorragia neonatal (P50 a P54) 

Outras icterícias perinatais (P58; P59) 

Transtornos endócrinos e metabólicos transitórios específicos e do recém-
nascido (P70 a P74) 

Transtornos hematológicos do recém-nascido (P60; P61) 

Transtornos do aparelho digestivo do recém-nascido (P75 a P78) 

Afecções que comprometem o tegumento e a regulação térmica do recém-
nascido (P80 a P83) 

Desconforto respiratório do recém-nascido (P22) 

Outros transtornos originados no período perinatal (P90 a P96) 

1.3  Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 

Meningite (G00.1 a G03) 

Infecções agudas das vias aéreas superiores (J00 a J06) 

Pneumonia (J12 a J18) 

Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores (J20 a J22) 

Edema de laringe (J38.4) 
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores (J40 a J47, exceto J43 e J44) 

Doenças pulmonares devidas a agentes externos (J68 a J69) 

Anemias nutricionais (D50 a D53) 

Outras doenças causadas por clamídias (A70 a A74) 

Outras doenças bacterianas (A30; A31; A32; A38; A39; A40; A41; A46; A49) 

Hipotireoidismo congênito (E03.0; E03.1) 
Diabetes mellitus (E10 a E14) 

Distúrbios metabólicos – fenilcetonúria (E70.0) e deficiência congênita de 
lactase (E73.0) Desidratação (E86) 
Epilepsia (G40; G41) 



Síndrome de Down (Q90) 

Infecção do trato urinário (N39.0) 

Fe bre reumática e doença cardíaca reumática (I00 a I09) 
1.4  Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a 
ações adequadas de atenção à saúde 
Doenças infecciosas intestinais (A00 a A09) 

Algumas doenças bacterianas zoonóticas (A20 a A28) 

Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais (A90 a A99) 

Rickettsioses (A75 a A79) 

Raiva (A82) 

Doenças devidas a protozoários (B50 a B64) 

Helmintíases (B65 a B83) 

Outras doenças infecciosas (B99) 

Deficiências nutricionais (E40 a E64) 

Acidentes de transportes (V01 a V99) 

Envenenamento acidental por exposição a substâncias nocivas (X40 a X44) 

Intoxicação acidental por outras substâncias (X45 a X49) 

Quedas acidentais (W00 a W19) 

Exposição ao fumo, ao fogo e às chamas (X00 a X09) 

Exposição às forças da natureza (X30 a X39) 

Afogamento e submersão acidentais (W65 a W74) 

Outros riscos acidentais à respiração (W75 a W84) 

Exposição a corrente elétrica, a radiação e a temperaturas e pressões 
extremas do ambiente (W85 a W99) Agressões (X85 a Y09) 
Eventos cuja intenção é indeterminada (Y10 a Y34) 

Exposição a forças mecânicas inanimadas (W20 a W49) 

Acidentes ocorridos em pacientes durante prestação de cuidados médicos e 
cirúrgicos (Y60 a Y69) 
Reação anormal em pacientes ou complicação tardia, causadas por 
procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos médicos, sem menção de 
acidentes ao tempo do procedimento (Y83 a Y84) 
Efeitos adversos de drogas, medicamentos e substâncias biológicas usadas 
com finalidade terapêutica (Y40 a Y59) 

2. Causas de morte mal-definidas 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório não 
classificados em outra parte (R00 a R99, exceto R95) 



3. Demais causas (não claramente evitáveis) 

As demais causas de morte 


