
     A TMI corrigida de
Pernambuco, Região do
Nordeste e Brasil 2016-
2020, foram extraídas do
site do Departamento de
Análise em Saúde e
Vigilância das Doenças
Não Transmissíveis. E
representa o risco de
morte no primeiro ano de
vida. 

Nota

     A redução da mortalidade infantil, em particular, do componente neonatal, se constitui uma das metas dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Taxa corrigida de Mortalidade Infantil (TMI) no estado de
Pernambuco reduziu 24,2% entre 2016 e 2020, passando de 15,7 em 2016 para 11,9 em 2020 a cada 1000
nascidos vivos (Gráfico 1). 
     O estado de Pernambuco enfrentou em 2016 a epidemia da ZIKA que trouxe uma redução no número de
nascidos vivos, o mesmo ocorreu em 2020, com o surgimento da pandemia da Infecção pelo Coronavírus -
Covid-19. Tal redução pode implicar no cálculo da TMI por ser o número de nascidos vivos usado como
denominador. 

Gráfico 1.Taxa de Mortalidade Infantil corrigida. Brasil, Nordeste e Pernambuco, 2016 a 2020*

Fonte: MS/SVS/CGIAE - SIM/Sinasc e Busca Ativa
*Dados estimados pelo MS/SVS/CGIAE utilizando a metodologia da Busca Ativa 

      Entre os componentes etários dos óbitos infantis de residentes em Pernambuco, o neonatal tardio
apresentou a maior redução (33,3%) em relação aos demais no quinquênio analisado (Gráfico 2). 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - SIM/Sinasc e Busca Ativa
*Dados estimados pelo MS/SVS/CGIAE utilizando a metodologia da Busca Ativa 

Gráfico 2. Taxa de Mortalidade Infantil corrigida por componente etário. Pernambuco, 2016 a 2020
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Gráfico 3. Taxas de mortalidade infantil corrigida por macro região de Saúde. Pernambuco, 2016 a 2020

3.1 I Macro 3.2 II Macro 

3.3 III Macro 3.4 IV Macro 

Fonte: SIM/SES-PE  *Dados sujeitos a alterações 
Nota: A TMI PE foi extraída do MS/SVS/CGIAE - SIM/Sinasc e Busca Ativa

     Em todas as Regiões de Saúde que compõe as 4 macrorregiões hove redução percentual da mortalidade
infantil entre os anos de 2016 a 2020, com destaque para a II, III, V, VII, IX, X e XI Região de Saúde que
apresentaram redução da TMI maior do que a do estado (Gráfico 3).

     Os números indicam que houve redução do número de óbitos infantis no estado. Ao observar a proporção de
óbitos por componente etário, destaca-se a maior mortalidade nos primeiros seis dias de vida. No entanto,
chama atenção o aumento de óbitos neonatais tardios na VI, VIII, IX e XI Região de Saúde. Já os óbitos pós-
neonatais mostraram importante aumento na III e VII Região de Saúde (Gráfico 4 e 5). 

Gráfico 4. Proporção de óbitos infantis segundo componente etário por Região de Saúde. Pernambuco, 2016. 

Fonte: SIM/SES-PE *Dados sujeitos a alterações 
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Gráfico 5. Proporção de óbitos infantis segundo componente etário por Região de Saúde. Pernambuco, 2020. 

Fonte: SIM/SES-PE *Dados sujeitos a alterações 

     Em 2020, 53,2% dos óbitos infantis ocorreram por fatores maternos e perinatais e entre eles se destacaram
os fatores maternos, prematuridade, asfixia/hipóxia e infecções perinatais. Dentre essas principais causas, os
fatores maternos também foram preponderantes como causa básica do óbito infantil dentre os componentes
etários. Pondera-se que essas causas de óbito são evitáveis com a prestação de uma adequada atenção à
mulher na gestação, no parto e ao recém-nascido. Em segundo lugar no ranking das causas das mortes infantis
estão as malformações congênitas, com 24,8%, sendo a maioria delas consideradas causas não claramente
evitáveis (Tabela 1).

Tabela 1. Grupos de causas dos óbitos infantis (menores de um ano) de residentes em Pernambuco, 2020

Fonte: SIM/SES-PE *Dados sujeitos a alterações 
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      Nos últimos cinco anos, de 2016 a 2020, os óbitos infantis por causas evitáveis se manteve em destaque,
mostrando redução percentual de 2,6 , ao passo que o percentual de causas mal definidas aumentou (Tabela 2)

Tabela 2. Proporção de óbitos infantis segundo critério de evitabilidade por ano do óbito. Pernambuco, 2016 a 2020

Fonte: SIM/SES-PE *Dados sujeitos a alterações 

     No elenco das principais causas dos óbitos infantis por critério de evitabilidade, em 2020, na gestação se
destacou mais uma vez a proporção dos óbitos por afecções maternas. No parto, além da hipóxia intrauterina e
asfixia ao nascer, a síndrome de aspiração neonatal e a placenta prévia/descolamento apresentaram maiores
proporções; enquanto que na atenção ao recém-nascido, além das infecções no período neonatal (exceto
Síndrome da Rubéola Congênita e hepatite viral congênita), se destacaram o transtorno respiratório
cardiovascular e endócrino metabólico transitório e do aparelho digestivo (Tabela 3)
    Quanto as ações referentes ao diagnóstico e tratamento adequado, doenças bacterianas se destacou como a
principal causa, seguida da Síndrome de Down que, embora esteja no capítulo das malformações, é considerada
uma causa evitável. Por fim, a broncoaspiração e as diarréias estão entre as evitáveis por ações de promoção à
saúde vinculadas as ações de atenção (Tabela 3). 

Tabela 3. Ranking das três principais causas de morte evitáveis segundo critério de evitabilidade. Pernambuco,
2020* 

Fonte: SIM/SES-PE *Dados sujeitos a alterações 
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      Em 2020, 59,5% dos óbitos em menores de um ano são de mães entre 20 a 34 anos de idade, 58,9% são
prematuros, 49,6% nasceram de parto vaginal, 55,8% são do sexo masculino. Embora a maioria nasceu com
baixo peso, 30,7% nasceram com peso ≥ 2.500g considerado peso adequado, 95,1% faleceram em
Estabelecimentos de Saúde e 43,1% tiveram o atestado de óbito emitido por médico assistente (Tabela 4). 

Tabela 4. Caracterização dos óbitos infantis de residentes em Pernambuco, 2016 a 2020*

     Os dados apresentados mostraram que se faz necessário aprimorar as informações sobre a mortalidade
infantil no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), através da vigilância do óbito, com investigação,
análise e conclusão dos casos para melhor definição das causas de morte, e completitude das variáveis com
campos não preenchidos, chamados de ignorados, em especial, da semana de gestação que apresentou maior
proporção de incompletitude, considerada regular pela classificação da completitude citada por Romero e Cunha,
seguida do peso ao nascer, idade da mãe e tipo de parto, de boa completitude. 
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