
 

Mortalidade Infantil em Sergipe 

2020/2021 

Define-se como mortalidade infantil, como sendo o 

óbito entre crianças na faixa etária entre 0 a 364 dias 

de vida. Apresenta dois componentes principais: a 

mortalidade neonatal e a pós-neonatal.  

O coeficiente de mortalidade infantil é um dos 

melhores indicadores do nível de vida e do bem-

estar social de uma população, estando diretamente 

relacionado com a qualidade da atenção à gestante e 

ao recém-nascido, ao acesso aos serviços de saúde, à 

situação sanitária, ao nível de escolaridade materna, 

às condições de habitação e de alimentação. 

 A finalidade de se investigar os óbitos fetais e entre 

crianças de 0 a 364 dias de vida ocorridos no Estado 

de Sergipe, é aprimorar o entendimento das 

circunstâncias que levaram ao óbito, especialmente 

aquelas que poderiam ser evitadas. Os dados a 

seguir são dos óbitos infantis e fetais ocorridos entre 

os residentes de todos os municípios do Estado de 

Sergipe, ocorridos nos anos de 2020 e 2021. 

Nos últimos 10 anos o coeficiente de mortalidade 

infantil  (CMI) variou de 17,3 que foi seu valor mais 

alto no ano de 2019 a 14,3, em 2021, o valor mais 

baixo até o momento, atribuível também ao menor 

número de nascimentos neste ano devido ao receio 

de grande parte das mulheres de engravidar durante 

o período da pandemia (Gráfico 1 ) 

Gráfico 1: Coeficiente Mortalidade infantil Sergipe 

2012 -2021  

 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

O cálculo da taxa ou CMI exige um volume de 

nascimentos que não é possível para municípios de 

pequeno porte (segundo a literatura este valor está 

entre menos de 80.000 ou menos de 100.000 

habitantes), as taxas podem flutuar muito devido 

ao pequeno número de óbitos e nascimentos. 

Quanto ao CMI calculado nos 5 municípios com 

aproximadamente 100.000 habitantes em 2020, 

Nossa Senhora do Socorro apresentou 19,5 óbitos a 

cada 1000 nascidos vivos, cidade com o maior 

coeficiente do estado, em Aracaju, este coeficiente 

foi de 16,9 óbitos/1000 nascidos-vivos e no 

município de São Cristovão tivemos 18,1 

óbitos/1000 nascidos. 

 Itabaiana e Lagarto apresentaram cerca de 12,7 e 

14,9 óbitos/1000 nascidos-vivos, respectivamente. 

(Gráfico 2). 

 Em 2021, houve uma queda do CMI na maioria dos 

municípios, provavelmente em decorrência do menor 

número de nascimentos, somente Itabaiana 

apresentou aumento no CMI. 

 

Gráfico 2 Coeficiente de mortalidade infantil por 

município 2020/2021 

 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Nos últimos anos observou-se que os óbitos 

neonatais (com até 27 dias de vida completos) 

passaram a ser o principal componente da 

mortalidade infantil, com predomínio das mortes 

neonatais precoces (0 a 6 dias de vida) atualmente 

responsável por mais da metade dos óbitos no 

primeiro ano de vida, a prematuridade mostrou-se 

um fator relevante. Houve um aumento na 

porcentagem de óbitos pós neonatais associados 

aos óbitos de crianças por Covid 19 que ocorreram 

preponderantemente nesta faixa etária.(Gráfico 3).. 

Gráfico 3: Distribuição dos Óbitos conforme 

faixa etária: 

 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Os óbitos ocasionados por malformações cardíacas 

na maioria das vezes são causas não-evitáveis de 

óbito, e em muitos casos, observou-se que não 

houve seu diagnóstico durante o pré-natal, porém as 

demais causas foram relacionadas principalmente às 

infecções congênitas ou adquiridas no período 

neonatal, particularmente a septicemia neonatal, 

(Tabela  1) 

 Duas situações, que poderiam ser evitadas ou 

controladas caso o pré-natal tivesse sido realizado de 

maneira adequada. são a hipertensão arterial e a 

infecção urinária que estão diretamente relacionadas 

com a prematuridade, por levarem às cesáreas de 

urgência no caso da DHEG (Doença Hipertensiva 

Específica da Gestação), ou a rotura prematura de 

membranas como no caso das Infecções do Trato 

Urinário (ITU).   

As taxas por prematuridade, infecções e 

asfixia/hipóxia são em geral maiores nas regiões 

Nordeste e Norte e menores no Sul e Sudeste. Por 

outro lado, as taxas por malformações congênitas 

são relativamente  semelhantes em todas as regiões 

(1). 

Tabela 1: Distribuição dos óbitos de acordo com 

suas causas básicas 2020/2021 

Causas mais frequentes de acordo 

com o   CID 10 

 

2020 

 

2021 

P36.9 Septicemia bacter NE do 

recem-nascido 
27 38 

P22.0 Sindr da angustia respirat 

do recem-nascido 
20 19 

P07.0 Recem-nascido c/peso muito 

baixo 
21 9 

P23.9 Pneumonia congen NE 20 7 

P00.1 Fet rec-nasc afet doenc mat 

renais vias urin 
19 

12 

Q24.9 Malformacao NE do 

coracao 

17 13 

P21.9 Asfixia ao nascer NE 16 20 

P01.1 Fet rec-nasc afet ruptura 

prematura membr 

15 11 

P02.7 Fet rec-nasc afetados 13 11 
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p/corioamnionite 

Q33.6 Hipoplasia e displasia do 

pulmao 

12 12 

P77   Enterocolite necrotizante do 

feto e rec-nasc 

10 7 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Distribuição conforme critérios de evitabilidade 

A determinação da evitabilidade do óbito 

baseou-se na Lista de Causas de Mortes 

Evitáveis por intervenções do Sistema Único de 

Saúde e compreende  a classificação em três 

grupos: causas evitáveis, causas de morte mal 

definidas e demais causas de óbito (não 

claramente definidas) tivessem sido detectados e 

recebidas as intervenções cabíveis.(Tabela 2) 

Lista de óbitos evitáveis 

por intervenções no 

Sistema Único de Saúde  

 

2020 

 

2021 

1.1 Preveníveis por 

imunoprevenção 

0,20% 0 

1.2.1 - Reduzíveis por 

adequada atenção à mulher 

na gestação 

18,50% 16% 

1.2.2 - Reduzíveis por 

adequada atenção  à mulher 

no parto) 

8,50% 9,8 % 

1.2.3 - Reduzíveis por 

adequada atenção ao 

recém-nascido  

28,50% 16 % 

1.3  -   Reduzíveis por 

ações adequadas  de 

diagnóstico e tratamento 

2,80% 2,8 % 

1.4  -   Reduzíveis por 

ações adequadas de 

promoção à saúde,  

vinculadas a ações 

adequadas de atenção à 

saúde 

2,50% 1,9 % 

2. Causas maldefinidas 2% 0 

3. Não claramente evitáveis 37% 23 % 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Distribuição conforme o peso de nascimento 

entre os óbitos infantis em Sergipe  

O baixo peso ao nascer assemelha-se ao índice 

de prematuridade, sugerindo que a restrição do 

crescimento intra-uterino secundário à condição 

materna antes e durante a gravidez 

(principalmente a desnutrição materna, o 

tabagismo e patologias durante a gravidez) pode 

estar relacionado também ao maior número de 

óbitos neonatais, além da prematuridade em si. 

As crianças nascidas com menos de 2.500g têm 

risco aumentado de morte no primeiro ano de 

vida, de desenvolverem enfermidades 

infecciosas e respiratórias e de terem atraso de 

crescimento e desenvolvimento, mais de 50 % 

das crianças tanto em 2020, como em 2021, 

apresentaram peso menor que 2500 g (Gráfico 

4). 

Gráfico 4: Descrição da distribuição da 

variável  peso ao nascer  da mortalidade  

infantil em Sergipe, 2020/2021 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DVIPS/SE

  

 

Distribuição da variável semana de gestação na 

ocasião do nascimento em Sergipe,  

Se não é novidade que prematuridade é a principal 

causa de óbito neonatal, cabe aqui destacar que a 

situação brasileira não é confortável: o Brasil está 

entre as 10 nações com maior proporção de 

nascimentos pré-termos, sendo a maior parte destes   

considerados reduzíveis por adequada atenção à 

mulher na gestação. 65 % dos óbitos infantis em 

2020, ocorreram entre prematuros, com menos de 37 

semanas de gestação, enquanto em 2021 essa 

porcentagem foi de 68 %  (Gráfico 5) 

Gráfico 5: Descrição da variável semanas de 

gestação da mortalidade  infantil em Sergipe, 

2020/2021.

 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Ressalta-se ainda que tanto o acesso ao pré-natal 

como a qualidade da assistência prestada são 

influenciados pela condição socioeconômica da 

mulher, constatando-se um cenário de 

iniquidades no qual as gestantes do Norte e do 

Nordeste brasileiro e de baixa condição social 

realizam menor número de consultas e de pior 

qualidade, e as mulheres pertencentes às classes 

mais privilegiadas podem ser mais saudáveis 

durante a gravidez por utilizar os serviços 

antenatais, enfim, ter mais recursos para gerar e 

manter os filhos mais saudáveis (Tabela 3). 
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   Indicadores maternos 
 

1.A análise  demonstra altas taxas de 

nascimento por Parto Cesárea os quais 

foram responsáveis por 39 % em 2020, 

e 45 % em 2021 

 

2. A grande maioria nasceram de mães 

com idade entre 20-30 anos. 

 

3, Quanto ao nível de escolaridade 

materna relacionada aos óbitos, 

constatou-se a maior parte das 

genitoras apresentavam mais de 8 anos 

de estudo, concluindo-se que a baixa 

escolaridade em Sergipe não 

representou um fato de risco para os 
óbitos infantis tanto em 2020, quanto 

em 2021) 
Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 
Tabela 3: Consultas de pré-natal em  

número insuficiente em relação ao ideal 

para idade gestacional  

 

 

IDADE 

GESTACIONAL 

 

número 
de 
consultas  
ideal 

% número 
de 
consultas 
inadequad
o 
2020 

% 
número 
de 
consultas 
inadequa
do 
2021 

20 A 27 

SEMANAS 

2 A 4 15 % 0 

28 A 32 

SEMANAS 

4 A 5  48 % 4

6

,

8

% 

33 A 37 

SEMANAS 

5 A 7  23,7% 25,5% 

38 SEMANAS E 

MAIS 

7 OU 

MAIS 

53,2% 26% 

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Óbitos fetais 

Para o Ministério da Saúde, o óbito fetal acontece 

quando há perda do produto da concepção após a 22º 

semana de gravidez ou quando há perda de fetos 

com peso igual ou superior a 500g. 

Identificar gestações com risco aumentado é 

primordial para reduzir a natimortalidade. 

Muitas  

características maternas como obesidade, idade 

materna avançada (idade > 35 anos), tabagismo, 

hipertensão crônica e diabetes pré-gestacional 

são associadas a uma chance elevada de morte 

fetal. Segundo o Ministério da Saúde, condições 

clínicas preexistentes também podem ser 

marcadores importantes e fatores de risco 

significativos, tais como: cardiopatias, 

nefropatias, neoplasias, epilepsia, doenças 

autoimunes, ginecopatias, hemopatias, e, 

também, doenças infecciosas. 

Em 2020 ocorreram 365 óbitos fetais, enquanto 

que em 2020 ocorreram 370 óbitos fetais, nos 

últimos 10 anos este número variou de 388 em 

2021 a 472 em 2015. (Gráfico 6) 

 

 

Gráfico 6: Óbitos fetais em Sergipe em números 

absolutos 2020-2021 

 

.  

Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

De acordo com a distribuição nos diferentes 

municípios, segue a distribuição dos óbitos fetais 

nos últimos 5 anos (Gráfico 10), percebe-se que a 

distribuição dos óbitos fetais, é semelhante a 

distribuição dos óbitos infantis. 

Gráfico 7: distribuição dos óbitos fetais pelos 6 

municípios de maior ocorrência, Sergipe 2019-

2021.

 

  Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

Em 2020, 54 % dos óbitos fetais ocorreram, em 

prematuros, enquanto que em 2021, 59 % 

ocorreram entre prematuros (Gráfico 8) 

Gráfico 8: Óbitos fetais de acordo com a idade 

gestacional, Sergipe 2020/2021

 

     Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

O estudo das causas básicas é frustrante; o 

percentual de causas mal definidas é elevado, os 

comitês de investigação de óbito fetal e infantil 

são cruciais para aprimorar a qualidade dos dados 

nos sistemas de informação. Embora não se possa 

mudar a declaração de óbito original, é possível 

corrigir os dados no SIM, após revisão dos óbitos 

(Tabela 4). 
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Dos 234 óbitos fetais  com peso acima de 1,500 g 

ocorridos em Sergipe em 2021 e que  deveriam ser 

investigados, somente 85 tiveram suas 

investigações entregues pelos municípios, podendo 

então ser avaliados pelo comitê. 

Tabela 4 : Principais causas dos óbitos fetais, 

Sergipe, 2020/2021 

Causa (CID10 3C) 2020 2021 

P00   Fet rec-nasc afet afec 

mat n obr rel grav at 16,4% 14,6% 

P01   Fet rec-nasc afet 

complic maternas gravidez 2,6% 5,4% 

P02   Fet rec-nasc afet 

compl plac cord umb 

membr 15,8% 15,7% 

P03   Fet rec-nasc afet out 

compl trab parto parto 2,9% 0,3% 

P05   Crescimento fetal 

retard e desnutric fetal 1,6% 0,8% 

P07   Transt rel gest curt 

dur peso baix nasc NCOP 0,8% 0,0% 

P20   Hipoxia intra-uterina 7,3% 11,6% 

P70   Trans transit metab 

carboid esp fet rec-nasc 2,9% 3,8% 

P95   Morte fetal de causa 

NE 43,9% 40,0% 

Malformações 3,9% 5,9% 

  Fonte: SIM/VO/SI/COVEPI/DIVIPS/SES 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados aqui apresentados evidenciam 

condições desfavoráveis na assistência à 

gestante e ao recém-nascido, que reforçam a 

necessidade de rever o acesso aos serviços de 

saúde nos municípios de Sergipe, assim como 

a qualidade da assistência no pré-natal, mas 

também as condições de assistência ao parto e 

dos cuidados imediatos após o nascimento.  

Problemas à organização do sistema de saúde 

ou serviço de saúde devem ser verificados, 

como a cobertura da atenção primária, o 

sistema de referência e contra referência, pré-

natal de alto risco, central de regulação, central 

de internação ou de leitos, leitos de UTI 

neonatal, transporte inter-hospitalar, 

medicamentos, propedêutica, banco de  sangue, 

sistema de vigilância em saúde ao recém-

nascido de risco e à criança, banco de leite, 

recursos humanos, equipes incompletas, entre 

outros. 

 O reconhecimento da associação entre o 

processo assistencial e os desfechos Peri natais 

ainda não alcançou a visibilidade devida.. 


