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Iniciativa “Dados pela Saúde” e  
o papel da análise jurídica de CRVS 

 
Iniciativa Dados pela Saúde 
Quase 40% (quarenta por cento) de todos os nascimentos em nível mundial não são 
registrados oficialmente, e menos da metade de todos os óbitos inclui a causa da morte. 
Essa carência de dados significa que muitas decisões administrativas e relativas a políticas de 
saúde são tomadas sem as informações adequadas. A Iniciativa Dados pela Saúde (Data for 
Health ou D4H), criada pela Bloomberg Philanthropies, atua em colaboração com governos 
do mundo todo para ajudar a fortalecer os instrumentos e sistemas necessários para coletar 
e usar dados de forma a priorizar desafios da área da saúde, elaborar políticas, mobilizar 
recursos e mensurar o sucesso. Até agora, a D4H formou parcerias com mais de vinte países. 
 
Objetivo da análise jurídica de CRVS 
O registro civil – registro contínuo, permanente, compulsório e universal da ocorrência e das 
características de eventos vitais (como nascimentos e mortes) – é a melhor fonte de 
estatísticas vitais, que são cruciais para a tomada de decisões do governo. O registro civil 
também é a melhor base para um sistema nacional de gestão de identidade, no qual o 
registro do nascimento cria um ponto de entrada e o registro do óbito leva à retirada de 
uma identidade jurídica. 
 

Um marco regulatório sólido é a base conforme a qual são desenvolvidos bons sistemas de 
CRVSID (Registro Civil, Estatísticas Vitais e Gestão de Identidade) e também é um passo 
necessário para se conseguir um registro civil e de identidade completo. Um marco 
regulatório sólido esclarece os papéis das agências responsáveis pelas funções de registro 
civil, estatísticas vitais e gestão de identidade; especifica normas e processos uniformes de 
coleta e uso de registros e informações obtidos por meio do sistema; e garante a privacidade 
e a segurança desses registros. Em suma, o marco regulatório dá ao sistema uma base 
essencial para que opere com sucesso em todo o país. 
 

A realização de uma análise jurídica de CRVSID é uma forma de aumentar a eficácia, a 
eficiência e a segurança dos sistemas de CRVSID e também de atender à demanda por esses 
serviços. Alguns dos possíveis benefícios são o fortalecimento da governança e coordenação 
entre as partes interessadas e a inclusão nos serviços governamentais e do setor privado, 
além de melhores resultados de saúde e expectativas de vida da população. 
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Metodologia de análise jurídica de CRVS 
Em colaboração com outros parceiros da D4H, a Global Health Advocacy Incubator (GHAI) 
desenvolveu um conjunto de ferramentas que serve de guia para a análise de todas as leis 
que respaldam os sistemas de CRVSID de um país. Com base nas melhores práticas 
internacionais e em boas práticas descritas em documentos da ONU, da Organização 
Mundial da Saúde e de outros órgãos internacionais, o conjunto de ferramentas ajuda as 
partes interessadas do governo a identificar lacunas ou obstáculos no marco regulatório 
de CRVSID e evidenciar oportunidades de melhora. 
 

Considerando que nem todos os países têm as mesmas necessidades, o conjunto de 
ferramentas, composto por onze capítulos, pode ser adaptado. Os analistas jurídicos 
podem complementar os capítulos que sejam relevantes para as partes interessadas dos 
sistemas de CRVSID de um país. Os tópicos abordados no conjunto de ferramentas são: 

• Capítulo 1: Finalidade, escopo e metodologia de análise do marco regulatório de CRVS 

• Capítulo 2: Estrutura da autoridade de registro civil 

• Capítulo 3: Registro de nascimentos e óbitos 

• Capítulo 4: Notificação e registro de óbitos fetais 

• Capítulo 5: Determinação e certificação da causa da morte 

• Capítulo 6: Investigações médico-jurídicas do óbito 

• Capítulo 7: Registro de casamento e divórcio 

• Capítulo 8: Inclusão de mulheres e crianças 

• Capítulo 9: Produção de estatísticas vitais 

• Capítulo 10: Sistemas nacionais de identidade 

• Capítulo 11: Acesso igualitário para pessoas LGBTI+ 

• Capítulo 12: Registro populacional 

• Capítulo 13: Privacidade pessoal e proteção dos dados 

 

Processo de análise jurídica 
A primeira etapa do processo de análise jurídica é a identificação de advogados do país que 
possam liderar a análise jurídica. Os advogados são examinados pelos parceiros da D4H, e 
busca-se a aprovação das partes interessadas do governo antes da composição de uma 
equipe jurídica. A análise jurídica é um processo colaborativo e inclusivo. Antes de iniciá-la, 
os parceiros da D4H organizam uma oficina com todas as partes interessadas. Isso permite 
que os parceiros da D4H e a equipe jurídica aprovada compreendam os sistemas de CRVSID 
atuais. Além disso, a oficina também possibilita a apresentação do processo de análise 
jurídica e oferece uma oportunidade de discutir as dúvidas e preocupações dos envolvidos. 
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Em seguida, é feita a análise jurídica utilizando-se o conjunto de ferramentas. Nesse 
período, as leis são coletadas (com a ajuda das partes interessadas, para garantir a 
completude) e analisadas. De modo geral, a análise leva de 3 a 6 meses e culmina em uma 
oficina de recomendações, na qual a equipe jurídica apresenta a versão preliminar da 
análise e dos achados para que sejam discutidos com os envolvidos, buscando gerar 
recomendações de prioridade das partes interessadas. Após essa oficina, a equipe jurídica 
apresenta um relatório final de análise jurídica e as recomendações das partes 
interessadas. As pessoas envolvidas no projeto participam ativamente de todo o processo, 
e nosso objetivo é que o processo e as recomendações sejam liderados pelas partes 
interessadas do governo. 
 
Global Health Advocacy Incubator 
Como parceira da D4H, a Global Health Advocacy Incubator (GHAI) oferece assistência 
técnica e apoio aos países da D4H durante a análise de seus marcos regulatórios de 
CRVSID. A GHAI é uma organização sem fins lucrativos, sediada em Washington, D.C., que 
auxilia governos e organizações da sociedade civil na promoção de políticas de saúde 
pública que reduzam mortes e doenças. A GHAI aplica os aprendizados de mais de 20 anos 
de ativismo em inúmeras questões de saúde pública e conta com uma rede de parceiros do 
governo e da sociedade civil em mais de 50 países. A GHAI trabalha com governos e 
organizações parceiras para oferecer análise jurídica e política, além de planejamento 
estratégico e implementação de iniciativas de ativismo. 
 
    

    

 
 

Como posso obter mais informações e atualizações? 

 
Para consultar atualizações sobre o trabalho de análise jurídica de CRVS da GHAI, acesse nosso 
site em www.advocacyincubator.org ou entre em contato com Chrystie Swiney, consultora 
jurídica e diretora associada do programa “Dados pela Saúde”: 
cswiney@advocacyincubator.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Global Health Advocacy Incubator (GHAI), projeto da Campanha de Crianças Livres de 
Tabaco, apoia organizações da sociedade civil que lutam por políticas de saúde pública 

que reduzam mortes e doenças. Seguimos uma estratégia comprovada de promoção de 
causas e contamos com uma rede mundial de parceiros locais, com base  

em um histórico de 25 anos de sucesso em inúmeras questões  
em mais de 60 países. 
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