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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, têm-se observado a redução da mortalidade entre menores de 

cinco anos, embora um grande número de mortes se mostrem evitáveis. Assim, esse grupo 

etário ganhou nova perspectiva pela Organização das Nações Unidas, em 2015, em busca de 

eliminar mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de cinco anos. Portanto, o 

estudo objetiva avaliar a morbidade hospitalar e mortalidade em crianças menores de cinco 

anos de idade no Brasil, no período de 2007 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico 

transversal, ecológico de série temporal a ser realizado com uso de dados secundários do 

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde e Sistema de Informação 

sobre Mortalidade dos últimos dez anos (2007-2016) no âmbito nacional, disponíveis e 

extraídos da base nacional de domínio público pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde. Utilizou-se como variáveis dependentes: Coeficiente de Mortalidade Infantil 

e Coeficiente de Mortalidade de Crianças entre um a menores de cinco anos, distribuição 

percentual de internações hospitalares infantis e percentual de internações hospitalares de 

crianças entre um a menores de cinco anos. Como variáveis independentes, foram 

selecionadas: cobertura da Atenção Básica, cobertura de imunização, cobertura do Programa 

Bolsa Família, Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Gini e proporção de pobres. 

Para análise estatística dos dados foi utilizado o programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 22.0, com número de série 10101141047, sendo calculadas as 

medidas de tendência central e dispersão, e realizado o teste t de student entre as Regiões 

Intermediarias de Articulação Urbana. Para a análise espacial e construção dos mapas, foram 

utilizados os programas TerraView, versão 4.2.2, e o Geoda, versão 1.2. Observou-se que em 

menores de um ano no período estudado a partir da média das causas de morbidade hospitalar, 

houve como primeiro lugar o sistema respiratório, apresentando uma média de 33,56; 

seguindo por 32,13 (afecções originadas no período perinatal) e por último 17,07 (doenças 

infecciosas e parasitárias). Houve redução do coeficiente de mortalidade infantil comparando 

a média de 16,43 em 2007 e 13,41 em 2016. No tocante ao grupo infantil entre um e menores 

de cinco anos, a primeira causa de internações hospitalares se deu por doenças do aparelho 

respiratório (42,69), seguido por doenças infecciosas e parasitárias (25,84). Sobre o 

coeficiente de mortalidade em crianças entre um e menores de cinco anos obteve-se 2,84 em 

2007 e 2,34 em 2016, destacando na faixa etária os óbitos por causas externas de morbidade e 



                                                                                            
 

de mortalidade. Constatou-se a formação de clusters para a morbidade hospitalar e 

mortalidade, demonstrando dependência espacial para ocorrência dos eventos, grupo etário 

independente, correlacionados aos indicadores assistenciais e sobre desigualdades. Desta 

forma, sinaliza-se a necessidade de promover a diminuição de desigualdades sociais e 

regionais, e a ampliação do acesso aos serviços de saúde da criança e da assistência em saúde 

de qualidade nos serviços de baixa e média complexidade com vistas a redução dos agravos e 

melhoria dos indicadores de morbimortalidade infantil. 

 

Palavras-chave: Criança. Mortalidade da Criança. Morbidade. Hospitalização. Indicadores 

Básicos de Saúde. 

 

 

 



                                                                                            
 

ABSTRACT 

 

In the last decades, we have noticed a reduction of mortality rates amongst under 5 

years-old children, although a high number of deaths could be avoided. So, this age group 

received a new perspective by United Nations in 2015, aiming to finish avoidable deaths of 

newborn and under 5 years-old children. Therefore, this study aims to evaluate hospital 

morbidity and mortality in Brazil among under 5 years-old children between 2007 and 2016. 

It is an transversal epidemiologic study, ecological and time series to be performed with usage 

of secondary data from Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde 

(System of Hospital Information of Unique Health System, in free translation) and 

Informação sobre Mortalidade (Mortality Information System, in free translation) in last ten 

years (2007 to 2016) in a national range, available and extracted from national base of public 

domain by the Information Department of SUS. We used the following dependent variants: 

Children Mortality Estimation and Mortality Estimation of Children Among One and Under 

Five Years Old, percentual distribution of children hospital intakes and percentage of children 

among one and under five years old hospital intakes. As independent variants, we selected: 

Atenção Básica (Basic Attention Service, in free translation) coverage, immunization 

coverage, Bolsa Família Program coverage, Índice de Desenvolvimento Humano (Index of 

Human Deveolpment, in free translation), Gini Index and poverty proportion. For a statistical 

data analysis, we used Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program, 22.0 

version, 10101141047 serial number, and we calculated the measures of central tendencies 

and dispersion. We also applied test t Student among Regiões Intermediárias de Articulação 

Urbana (Urban Articulation Intermediary Regions, in free translation). For spatial analysis 

and map construction, we used TerraView program, 4.2.2 version, and Geoda, 1.2 version. 

We noticed that, among under one-year old children, during the analyzed period, there was a 

variation in cause of deaths averages: as first cause, 33,56 (respiratory system); followed by 

32,13 (diseases that come from perinatal period); and, at last, 17,07 (infectious and parasitic 

diseases). There was a reduction in children mortality estimation when compared 16,43 

average in 2007 and 13,41 in 2016. Regarding age group between one and four years old, first 

cause of illness was respiratory system (42,69); the second cause was infectious and parasitic 

diseases (25,84). Concerning mortality coefficient of 1 to 5-year-old children, we had these 

numbers: 2,84 in 2007 and 2,34 in 2016, highlighting in the age group deaths due to external 



                                                                                            
 

causes of morbidity and mortality. We verified clusters formation to hospital morbidity and 

mortality, presenting spatial dependence for events, independent age group, correlated to care 

and inequalities indicators. Thus, it shows the necessity of lowering social and regional 

inequality, besides raising access to health public services for children and quality of low and 

medium complexity health assistance, aiming to reduce grievance and children morbidity and 

mortality indicators. 

 

Key words: Child. Child Mortality. Morbidity. Hospitalization. Health Status Indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o cuidado à saúde da população infantil no Brasil foi marcado por 

políticas e programas de saúde a partir das primeiras décadas do século XX e de forma mais 

sistematizada no final dos anos 1970, impulsionando-se por discussões no âmbito 

internacional a partir da Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS) e proposições em marcos da saúde mundial, como a Declaração de Alma-

Ata, em 1978, possuindo até os dias atuais amplas estratégias em busca da redução da 

mortalidade infantil e na primeira infância (BRASIL, 2018). 

Para Brasil (2018) seguindo o conceito da OMS e alinhado com Brasil (2016a), quanto 

às políticas públicas para a primeira infância, considera-se o período que abrange os primeiros 

6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. Tal grupo etário 

ganha nova perspectiva pela Organização das Nações Unidas (2015) a partir dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2015-2030 que visa eliminar mortes evitáveis de recém-

nascidos e crianças menores de cinco anos, com o objetivo de 25 mortes de crianças menores 

de cinco anos por mil nascidos vivos até 2030.   

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) e a partir de 2015, a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) apontam para a redução 

da morbimortalidade com especial atenção à primeira infância, com cuidados específicos 

sobre o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento; promoção do aleitamento 

materno e orientação quanto a alimentação no primeiro ano de vida; aumento dos níveis de 

cobertura vacinal; identificação precocemente de processos patológicos, favorecendo o 

diagnóstico e o tratamento oportunos e promovendo a educação, com destaque para a 

importância da família nas atividades de assistência à criança (BRASIL, 1984; BRASIL, 

2015). 

Sabe-se que as internações hospitalares são um importante problema de saúde pública 

em todo o mundo, com altos custos para os sistemas de saúde, indivíduos e sociedade, e 

alguns grupos etários apresentam maior risco de hospitalização, entre eles, a população 

infantil (WEHRMEISTER et al., 2019). Neste grupo etário, entre outros agravos, observam-

se as infecções respiratórias agudas como comuns, de alta incidência, que podem ocasionar 

complicações e internações (CHEN et al., 2018). Puranik et al. (2016) destacam ainda entre 

as doenças do aparelho respiratório a asma como importante causa de hospitalização e que 

exacerbações graves impactam negativamente a qualidade de vida. 
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Skinner et al., (2016) versam que a presença de múltiplas condições crônicas gera 

complicações para a internação hospitalar, através de maior utilização e custo; ao mesmo 

tempo, também ocasiona complicações para o atendimento ambulatorial, aumentando a 

probabilidade de hospitalização por condições potencialmente evitáveis através do 

atendimento ambulatorial de alta qualidade. Destaca-se ainda nos Estados Unidos, a adoção 

de medidas destinadas na avaliação de hospitalizações por condições relacionadas a qualidade 

do atendimento ambulatorial em busca de identificar maneiras de obter melhores resultados 

de saúde.  

No Brasil, definiu a partir da Portaria GM/MS 221 de 17 de Abril de 2008, a Lista 

Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária proposta como 

instrumento de avaliação da APS e da utilização da atenção hospitalar, podendo também ser 

aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde. Portanto, considera-se como grande 

potencial para modificar o perfil de morbimortalidade da população através da atuação 

resolutiva, eficiente e precisa das equipes, as ações desenvolvidas a partir da Atenção 

Primária à Saúde (APS) (MAIA et al., 2018).  

Faz-se, portanto, necessária a avaliação de indicadores de morbidade hospitalar 

promovendo reflexões acerca das ações e serviços disponíveis, medidas de promoção à saúde, 

prevenção de doenças e agravos e proteção e recuperação da saúde, bem como a utilização de 

níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e os processos relacionados ao 

desempenho, destacando entre eles a formação profissional de trabalhadores do SUS e as 

práticas assistenciais adotadas.  

Quanto a mortalidade infantil, esta é constituída por dois períodos distintos formados 

por fatores causais diferentes, sendo o primeiro período chamado mortalidade infantil 

neonatal, que é constituído pelas mortes ocorridas nos primeiros dias de vida, subdivididos a 

saber: mortalidade neonatal precoce e tardia, relativas, respectivamente, aos intervalos de 0 a 

6 dias e 7 a 27 dias de vida (MEDRONHO et al., 2009). Advoga-se que o componente 

neonatal precoce da mortalidade infantil se trata de um evento sanitário de alerta por ter 

influência na qualidade dos serviços de saúde (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002).  

O segundo período da mortalidade infantil diz respeito aos óbitos de crianças de 28 a 

364 dias de vida completos, denominada de mortalidade pós-neonatal, em que as principais 

causas de óbito são também consideradas evitáveis e de fácil intervenção, relacionada a 

condições precárias de saneamento básico e de pouco acesso aos serviços de saúde 

(CALDEIRA et al., 2005), sendo componente que se mostra mais suscetível às ações 



 

MORBIDADE HOSPITALAR E MORTALIDADE EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS NO BRASIL NO PERÍODO 
DE 2007 A 2016         18 

 

preventivas e à que deve importante diminuição da mortalidade infantil (ARAUJO; BOZZETI; 

TANAKA, 2000). 

No período entre 1990 e 2012, o país obteve uma diminuição expressiva na 

mortalidade infantil, passando de 47,1 óbitos por mil nascidos vivos em 1990 para 14,6 em 

2012, diminuição de aproximadamente 70%. Essa queda se deu em todas as regiões 

brasileiras, com destaque para o Nordeste, cuja taxa, em 1990, situava-se muito acima das 

demais, alcançando 75,8 óbitos por mil nascidos vivos, e em 2012 sofreu queda para 17,1, 

menor que da Região Norte, estimada em 19,5 (BRASIL, 2014). 

Relacionado ao número de óbitos para menores de cinco anos no Brasil apresentou 

mais uma importante redução: de 191.505 em 1990 para 51.226 em 2015, existindo neste 

cenário mudança na proporção de óbitos por idade entre os períodos, uma vez que em 1990 a 

faixa etária com o maior número de óbitos era a de pós-neonatais. Em 2015, a mortalidade 

neonatal precoce surgiu como o principal componente na ocorrência dos óbitos na infância e 

representou cerca de 90% do total de óbitos ocorridos em menores de 5 anos (FRANÇA et al., 

2017). 

Embora a mortalidade em menores de cinco anos tenha sido reduzida nas últimas 

décadas, ainda se observa um grande número de mortes que poderiam ser evitadas a partir de 

maior acesso aos serviços de saúde e a assistência prestada de modo adequado e qualificado. 

Portanto, a constante avaliação e monitoramento tornam-se fundamentais na saúde da criança 

para avaliar o progresso em direção às metas propostas em nível nacional e internacional, 

identificando as fragilidades e potencialidades de programas e políticas públicas. 

Destacam-se como principais estratégias para redução da mortalidade infantil no 

Brasil a ampliação do acesso à vacinação e o incentivo ao aleitamento materno, melhor nível 

de escolaridade materna, cobertura da Atenção Básica e o Programa Bolsa Família, 

fortalecendo a utilização dos serviços de saúde e a diminuição da pobreza e suas 

condicionalidades para as famílias assistidas e, por conseguinte, as desigualdades regionais 

(RASELLA et al., 2013).  

Neste contexto, avaliações de políticas públicas e das ações mostram-se como 

fundamentais para a garantia da qualidade do cuidado, direcionamento e efetividade das 

intervenções a fim de promover a saúde da população infantil e prevenir agravos, destacando-

se as melhorias advindas da realização de pesquisas em saúde, através da avaliação da 

assistência oferecida, caracterização da população assistida, qualidade das ações de saúde, 

conhecimento de fragilidades para a prestação de uma assistência de qualidade aos usuários e, 
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principalmente, reestruturar e fortalecer as políticas e os programas de saúde, com vistas a 

direcionar intervenções às reais necessidades dessa população. 

No âmbito da avaliação na área da saúde da criança, portanto, busca a qualidade da 

atenção à saúde e a efetividade da assistência das ações e serviços prestados a esta população, 

bem como fortalece a proposta de vigilância em saúde da criança, a fim de melhores 

resultados da saúde infantil. A partir deste cenário justifica-se esta pesquisa a partir do 

conhecimento epidemiológico sobre a morbidade hospitalar e a mortalidade em âmbito 

nacional o que sinaliza o panorama atual, fornecendo arcabouço para a tomada de decisão e 

para a indução de políticas públicas específicas e transversais à saúde da criança, mas com 

forte impacto na saúde e em indicadores que exercem influência no cenário.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Em busca de alcançar melhores resultados na área da saúde da criança, principalmente 

no que concerne à primeira infância que compreende a faixa etária desta pesquisa, crianças 

menores de cinco anos, destaca-se a necessidade de analisar indicadores de saúde e fatores 

associados à morbidade hospitalar e mortalidade. Para tanto, com o propósito de subsidiá-la, 

esta revisão da literatura em âmbito nacional e internacional apoiou-se nas temáticas: cenários 

da atenção à saúde da criança, abordando aspectos do cuidado a este público no mundo; e 

indicadores epidemiológicos de saúde da criança, contemplando a distribuição da 

morbimortalidade em menores de cinco anos, suas causas e fatores relacionados.  

 

2.1 CENÁRIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA  

 

O conteúdo da política de saúde global e nacional e o discurso da saúde infantil na 

última década tem sido moldado significativamente pelos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM) (LUNGU et al., 2016). Samarasekera e Horton (2014) referem que a 

diminuição da mortalidade infantil se deve a dedicação de pesquisadores que produzem não 

apenas evidências para salvar vidas, mas também lideram uma campanha de promoção de 

mudanças.  

Melhorar os indicadores de saúde da criança continua sendo um dos mais importantes 

desafios globais de saúde, especialmente em países em desenvolvimento uma vez que a 

mortalidade neonatal, a mortalidade infantil e a mortalidade na infância ainda estão em níveis 

inaceitavelmente altos (ANSARI et al., 2015; ABEGUNDE et al., 2015; KANU; TANG; 

LIU, 2014). Para tanto, ressalta-se a importância de estratégias em busca de identificar 

potencialidades e entraves relacionados à redução de mortes evitáveis na população infantil. 

Observaram-se importantes reduções na mortalidade infantil bem como a realização de 

intervenções chave em busca de reduzir as principais causas de mortes infantis, destacando as 

mortes neonatais, e que possuíam causa como diarreia e pneumonia. Destaca-se que a 

comunidade global de saúde tem expandido as iniciativas de saúde abordando não apenas a 

redução contínua da mortalidade, mas também a diminuição de exposições adversas e da 

morbidade (BHUTTA; GUERRANT; NELSON III, 2017, 2019).   
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Em países em desenvolvimento muitas crianças menores de cinco anos expostas a 

múltiplos riscos sociais, possuem seu desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional 

afetados negativamente (GRANTHAM-MCGREGOR et al., 2007). Desse modo, trata-se 

como crucial a avaliação de dados de tendência das causas de morte infantil para identificação 

de prioridades para melhorar a sobrevivência infantil, uma vez que 6,3 milhões de crianças 

que morreram antes dos cinco anos de idade em 2013, a maioria se deu por causas 

infecciosas, seguido por mortes no período neonatal, destacando as complicações de parto 

prematuro, pneumonia e complicações relacionadas ao parto (LIU et al., 2015). 

Sabe-se que os desfechos da saúde infantil se determinam por múltiplos fatores que 

requerem intervenções multifacetadas em busca de resultados positivos (KANA et al., 2015). 

É a persistência das desigualdades em saúde materno-infantil que destaca a necessidade de 

avaliar como os programas ou políticas nacionais de saúde materno-infantil estão sendo 

implementados, bem como a sua eficácia (GUPTA et al. 2015). 

Samarasekera e Horton (2014) em série publicada no The Lancet destacam como 

principais causas de mortalidade a diarreia e a pneumonia, as quais compartilham muitos 

fatores de risco (falta de aleitamento materno exclusivo, desnutrição e deficiência de zinco). 

Tratam-se, portanto, de mortes eminentemente evitáveis e inaceitáveis, uma vez que os 

elementos básicos necessários para reduzir as mortes infantis por pneumonia e diarreia são 

bem conhecidos e de baixo custo (CHAN; LAKE, 2013). 

Embora atualmente se tenha observado melhoras recentes quanto a mortalidade e 

morbidade em crianças menores de cinco anos, a pobreza e desnutrição crônica são comuns 

em muitos países de baixa e média renda, destacando que muitas crianças que sobrevivem à 

infância, permanecem com alto risco de crescimento atrofiado e desenvolvimento 

prejudicado. Entretanto ainda se observa a ausência de evidências científicas direta sobre os 

efeitos no desenvolvimento cognitivo, motor e psicossocial (VAIVADA; GAFFEY; 

BHUTTA, 2017). 

Estudo de caso da Etiópia compõe a avaliação de países que obtiveram progressos 

para alcançar ODM, resultando na diminuição da mortalidade de menores de cinco anos de 

205 mortes por mil nascidos vivos em 1990 para 64 mortes por mil nascidos vivos em 2013. 

Destacando que tais melhorias se baseiam em políticas de saúde, nutrição e de abordagens 

mais amplas e multissetoriais para alcançar progresso em saúde e desenvolvimento 

(RUDUCHA et al., 2017).  
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As limitações para melhoria da saúde desta população também podem ser explicadas 

pela não implementação de intervenções necessárias (KANA et al., 2015), uma vez que as 

iniquidades em saúde resultam da discriminação ou falta de acesso, frequentemente 

experimentadas pela população desfavorecida a partir de fatores econômicos, educacionais, 

sociais e biológicos. Desse modo, que se defendem ações em busca da equidade na saúde a 

fim de resultar em melhores indicadores na saúde das populações e em suas condições 

econômicas e de vida (HOSSEINPOOR; BERGEN; SCHLOTHEUBER, 2015).  

O aumento da desigualdade de indicadores infantis implica que a rápida expansão das 

intervenções de saúde infantil pode não apresentar maiores resultados positivos quando 

relacionado a grupos mais vulneráveis, sugerindo que ao objetivar a redução de desigualdades 

se fazem necessárias reformas políticas, considerando as necessidades das populações 

vulneráveis e marginalizadas, bem como que, ao haver a incorporação de uma temática em 

consonância global, garante um compromisso marcado por investimentos globais e nacionais 

em saúde (BOYLE et al., 2015; HANGOMA; AAKVIK; ROBBERSTAD, 2017). 

Yakuma, Neil e Mello (2018) destacaram, como estratégias no âmbito da vigilância à 

saúde da criança, o acompanhamento contínuo, o cuidado interligado as ações essenciais da 

saúde da criança, a elaboração de planos singulares de cuidado e o compartilhamento de 

conhecimentos e saberes interprofissionais, a fim de promover potencialidades e fortalecer 

resultados à saúde e ao desenvolvimento na primeira infância, reduzindo por sua vez causas 

de mortes evitáveis. 

No Brasil, ressalta-se o desenvolvimento de programas a partir dos anos 2000, 

potencializando a redução da mortalidade infantil, bem como a mortalidade materna e redução 

da pobreza. Destacam-se ainda avanços nas políticas públicas sociais do Brasil, especialmente 

para a saúde da criança a partir do SUS, entretanto, ainda existem demandas de qualificação 

nessa linha de cuidado, e é neste sentido que o país tem inovado, tanto em aspectos 

normativos quanto na implementação de programas e ações específicas (BRASIL, 2018; 

LEAL et al., 2018).  

Leal (2018) destaca os benefícios de investimentos em ciência e tecnologia em busca 

de análise e monitoramento de políticas públicas, e emergem como cruciais o financiamento 

público no setor de saúde, a defesa dos direitos sociais e de cidadania, a valorização das 

mulheres e, sobretudo, a redução da pobreza e das iniquidades sociais em saúde. Neste 

ínterim, as organizações, por sua vez, precisam mais do que nunca compreender a necessidade 

de mudar, avaliar, certificar e acreditar para, assim, responder às expectativas e necessidades a 
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partir de processos contínuos de avaliação e de gestão de qualidade (D’INNOCENZO et al, 

2010).  

Torna-se necessário a construção de conhecimento fornecendo elementos que 

subsidiem a tomada de decisão, possibilitem o aumento da eficiência, eficácia e efetividade, 

além de atuarem como instrumento essencial de apoio à gestão por sua capacidade de 

melhorar a qualidade da tomada de decisão (TANAKA; TAMAKI, 2012), bem como a 

realização de pesquisas a partir dos sistemas de saúde com o objetivo de promover o 

conhecimento mais sólido e uma base de evidências científicas a fim de subsidiar a 

implementação de medidas estratégicas em busca de melhores resultados (OLAYO et al., 

2014). 

 

2.2 INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DE SAÚDE DA CRIANÇA 

 

 Os sistemas de informação em saúde apresentam-se nos sistemas de saúde como 

componente fundamental, uma vez que dados confiáveis sobre os principais indicadores de 

saúde são essenciais para acompanhar o progresso das intervenções destinadas a melhorar a 

assistência em saúde (SYCHAREUN et al., 2014), proporcionando a identificação de 

fragilidades e potencialidades, fortalecendo a análise situacional de saúde e auxiliando no 

planejamento e gestão em saúde. 

Os indicadores de saúde apresentam-se como cruciais para a área da saúde, visto que 

saber sobre o número de óbitos, suas causas e condições, bem como de outros eventos, 

fornece informações essenciais para o estabelecimento de metas e avaliação dos planos 

sociais e econômicos após sua análise e interpretação, a exemplo disso, o indicador de 

mortalidade infantil, considerado um dos indicadores mais preocupantes da saúde e condições 

da vida da população (MARTINS; PONTES; HIGA, 2018). 

Ressalta-se que os conceitos de avaliação fazem parte cada vez mais da rotina dos 

sistemas e serviços de saúde, e a sistematização de evidências e resultados em saúde se torna a 

questão-chave para possibilitar as melhores decisões (SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016). Há 

fortes razões que priorizam a saúde infantil e a ampliação de esforços em busca de melhores 

resultados a partir de um esforço multidisciplinar, uma vez que a infância, e particularmente a 

primeira infância, é um período crucial para o desenvolvimento e o bem-estar (DOWELL; 

TURNER, 2014).  
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 A avaliação de programas de saúde também é possível através dos indicadores 

relacionados à efetividade dos programas que envolvem a mensuração e análise, ao possuir 

grande relevância para subsidiar o processo de tomada de decisões sobre futuras ações em 

saúde e, por isso, a identificação de indicadores de efetividade pode ajudar a perceber 

melhores estratégias capazes de contribuir para a qualidade do programa (OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 2010). 

Melhorar significativamente os indicadores de saúde infantil também envolve enormes 

esforços para aumentar o acesso aos serviços de saúde para os grupos em vulnerabilidade 

(LUNGU et al., 2016). Boyle et al. (2015) traz que, ao longo da próxima geração, 

investimentos para fortalecer as intervenções de saúde e desenvolver ferramentas inovadoras 

poderiam reduzir amplamente as taxas de mortalidade, tornando-as comparáveis a nações 

desenvolvidas. 

Ao encontrar evidências de agrupamento para indicadores de saúde infantil, implica 

que a probabilidade de desenvolvê-los depende em parte da área em que a criança vive, 

indicando que se trata, portanto, de uma forma de desigualdade e implica que algumas áreas 

sofrem maior carga de problemas de saúde infantil do que outras (HANGOMA; AAKVIK; 

ROBBERSTAD, 2017). Observar dados relevantes localmente que podem ser utilizados para 

formulação de novas políticas de saúde, a partir da avaliação de progressos e identificação de 

áreas que necessitam de intervenções contribui para melhorar as condições de saúde da 

população investigada (COLSON et al., 2015).  

Maina et al. (2017) referiram que a cobertura para intervenções de saúde materna e 

infantil é um dos indicadores mais utilizados em busca de monitorar a implementação de 

programas de saúde. Sistemas de saúde que possam atender as reais necessidades de saúde das 

populações requerem práticas inovadores de tecnologias e recursos humanos que possam 

avaliar e utilizar as evidências científicas para a formulação e a prática de políticas de saúde 

(ESAMAI et al., 2017). 

As medidas de cobertura são importantes para o monitoramento global porque 

respondem mais rapidamente do que as medidas de impacto às intervenções de políticas e 

programas (RUDUCHA et al., 2017). Hosseinpoor et al. (2016) ressaltam ainda a 

positividade de acompanhar os dados mais recentes que representam a desigualdade na saúde 

e ver a mudança ao longo do tempo a partir de tendências de aumento ou redução. 

Consideram-se injustas as iniquidades na saúde infantil, pois levam a uma negação de 

oportunidades e capacidades à vida e podem minar o importante objetivo de alcançar a 
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igualdade de oportunidades, uma vez que estas podem ser fortemente influenciadas pela 

utilização dos serviços de saúde (MALIK; ASHRAF, 2016), tornando-se grande desafio na 

atualidade à diminuição destas iniquidades e a garantia dos direitos. 

Muitas mortes neonatais podem ser evitadas a partir de práticas e intervenções 

baseadas em evidências, atenção ao cuidado pré-natal, início precoce da amamentação e 

acesso oportuno a ações e serviços de saúde (LARSEN-COOPER et al., 2016). Wilunda et al. 

(2016) destaca que a alta mortalidade materna, para além de refletir a cobertura deficiente dos 

serviços de saúde materna e neonatal, mostra a má qualidade dos cuidados prestados nas 

unidades de saúde e a desigualdade no acesso aos serviços de saúde.  

Nos países africanos, as infecções respiratórias e a sepse grave são causas comuns de 

insuficiência respiratória e mortalidade em crianças menores de cinco anos de idade 

(HANSMANN; MORROW; LANG, 2017). Pesquisa avaliou a epidemiologia e os fatores de 

risco para gravidade e mortalidade por pneumonia em Bangladesh, e apresentou uma variação 

sazonal nas internações clínicas por pneumonia, de modo que se observam números mais 

altos de casos de pneumonia durante a temporada de outono e fortes ventos (SAHA et al., 

2016).  

Em pesquisa realizada na Etiópia, a morbidade e a mortalidade por diarreia são 

significativamente elevadas, com prevalência de 2 semanas de diarreia em crianças menores 

de cinco anos, que está relacionado a ausência de instalações de lavagem de mãos no 

domicilio, falta de materiais de alimentação separados e não amamentação (DAGNEW et al., 

2019). Outra pesquisa relacionando tratamento de água, saneamento e higiene em crianças 

identificou impactos na morbidade e mortalidade em crianças, capazes de reduzir o risco de 

desenvolver infecções respiratórias agudas (GERA; SHAH; SACHDEV, 2018). 

Ao analisar indicadores de morbimortalidade infantil, e observar causas de internação 

hospitalar e óbito que se tratam de condições sensíveis à Atenção Primária devem ser 

estimuladas medidas estratégicas que fortaleçam a atenção a saúde em nível ambulatorial de 

qualidade e resolutiva com vistas a evitar que condições inicialmente ambulatoriais possam 

evoluir para condições que necessitem internamento e óbito, bem como esteja interligada a 

outros níveis de maior complexidade para que quando necessário, seja ofertado em tempo 

oportuno.  

Ressalta-se ainda que temáticas em consonância global motivam fortemente o 

monitoramento em nível nacional dos principais indicadores de saúde, embora ainda a base de 

evidências e sistemas de coleta de dados ainda possuam fragilidades, particularmente nos 
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países em desenvolvimento, necessitando se tornar mais integrados, com melhor cobertura e 

incluir medidas de qualidade de intervenções, encorajando a validação e utilização das 

informações para a formulação de políticas públicas (COLSON et al., 2015). 

 



 

MORBIDADE HOSPITALAR E MORTALIDADE EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS NO BRASIL NO PERÍODO 
DE 2007 A 2016         27 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a morbidade hospitalar e mortalidade em crianças menores de cinco anos 

de idade no Brasil, no período de 2007 a 2016. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar a distribuição espaço-temporal das causas da morbidade hospitalar e 

mortalidade prevalentes em crianças menores de cinco anos de idade, no período 

de 2007 a 2016 no Brasil. 

 Correlacionar a morbidade hospitalar e mortalidade em crianças menores de cinco 

anos de idade, com indicadores de desigualdades sociais e assistenciais 

relacionadas ao acesso aos serviços de saúde pública no Brasil, no período de 2007 

a 2016. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

No que versa a respeito dos aspectos éticos e legais desta pesquisa, a resolução nº 510, 

de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016b), diz que pesquisas que utilizem informações de 

domínio público e pesquisas com bancos de dados, cujas informações são agregadas e não há 

possibilidade de identificação individual, não há necessidade de registro e avaliação pelo 

sistema Comitê de Ética em Pesquisa / Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.  

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, ecológico de série temporal, a ser realizado 

com uso de dados de base populacional dos seguintes sistemas de informação: Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) em uma série histórica dos últimos dez anos (2007-2016), extraídos 

da base nacional de domínio público do Ministério da Saúde intitulada DATASUS - 

Departamento de Informática do SUS. 

Os estudos ecológicos possuem como objetivos a identificação de regiões de sobre 

risco em relação à média global do processo estudado e a busca de fatores potencialmente 

explicativos dos diferenciais de incidência, identificando diferenciais de risco e apontando 

medidas preventivas (CARVALHO; SOUZA-SANTOS, 2005). E, como unidades de análise 

possuem grupos de pessoas frequentemente definidos geograficamente e as exposições e os 

resultados são agregados (NEUMARK, 2017). 

 

4.3 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

Este estudo se deu em âmbito nacional, destarte que o Brasil se apresenta dividido em 

cinco regiões geográficas, sendo elas: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O país é 

composto por 26 estados e um Distrito Federal, e possui ainda outras divisões, entre elas a 

urbano-regional, produto final do Projeto Regiões de Influência das Cidades (REGIC), que 

trata de um recorte territorial em três diferentes níveis escalares que recobre todo o território 

nacional. Nesta divisão, cada região criada é contígua e cada município pertence a uma única 
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unidade territorial, de modo que há um município polo para cada região e os seus limites não 

ficam restritos às fronteiras estaduais (IBGE, 2013). 

 Neste estudo, optou-se por utilizar as Regiões Intermediárias de Articulação Urbana 

(RIAU), Figura 1, como unidades de análise. Estas compõem 161 regiões, com centralidades 

medianas no conjunto da classificação e com população e área de tamanhos que variam 

conforme a localização. Ressalta-se que polarizam um número grande de municípios no 

atendimento a bens e serviços de alta complexidade e concentram atividades de gestão pública 

e privada e articulam, na escala regional, órgãos e empresas privadas.  

 

Figura 1 - Divisão Urbano Regional – Regiões Intermediárias de Articulação Urbana. 

 Fonte: IBGE, 2013.  
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4.4 VARIÁVEIS 

 

A escolha da série histórica estudada se deu por se tratar dos últimos dez anos 

disponíveis completos no DATASUS no momento da extração dos dados e completude do 

banco de dados para esta pesquisa, entre maio e meados de agosto de 2018. A faixa etária 

escolhida tratou-se de crianças de zero a quatro anos – comumente aqui citados como 

menores de cinco anos, ou seja, quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, em razão da 

estratificação de faixa etária no DATASUS. 

Como objetos deste estudo, foram utilizados os indicadores de saúde: a) Coeficiente 

de Mortalidade Infantil - menores de um ano de idade, Coeficiente de Mortalidade de 

Crianças entre um a menores de cinco anos (quatro anos, onze meses e vinte e nove dias); e b) 

distribuição percentual de internações hospitalares em crianças menores de um ano de idade e 

menores de cinco anos, extraídos do DATASUS através do SIM e SIH-SUS, respectivamente, 

referentes ao período histórico dos anos de 2007 a 2016. Com o objetivo de descrever melhor 

tais achados, foram calculados: a) coeficiente de mortalidade por grupos etários e por Unidade 

da Federação do Brasil durante a série histórica; b) proporção de internações considerando 

estes grupos etários e por Unidade da Federação do Brasil durante a série histórica, utilizando 

como denominador a população de mesma faixa etária pelo censo de 2010.  

Inicialmente, foram extraídos do DATASUS os dados correspondentes aos indicadores 

de saúde utilizados nesta pesquisa como variáveis dependentes: 1) número de óbitos geral e 

por causa selecionada, por grupo etário; e 2) número de internações hospitalares, na série 

temporal de 2007 a 2016, por grupo etário, selecionados por unidade de análise todos os 

municípios. Para o cálculo dos coeficientes de mortalidade, foi utilizado o número de nascidos 

vivos extraídos a partir do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) por 

município de residência de acordo com os dados também extraídos do DATASUS por cada 

ano específico. Para além dos dados a serem utilizados como variáveis dependentes da 

pesquisa, foram também extraídos do DATASUS os dados relacionados à cobertura de 

imunização, sendo ajustada e atribuído 1.00 como valor máximo por tratar-se de percentual de 

cobertura. 

Posteriormente, se deu a obtenção das variáveis dos municípios do Brasil através do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), plataforma que traz indicadores de demografia, educação, renda, 

trabalho, habitação e vulnerabilidade utilizadas nesta pesquisa como variáveis independentes. 
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Outras variáveis independentes que serviram ao estudo se deram através da base do Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), sendo os dados correspondentes às Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana; e através do E-Gestor - Atenção Básica, de onde se 

obtiveram os dados referentes à Cobertura da Atenção Básica e Cobertura do Programa Bolsa 

Família. Todas as variáveis foram dispostas considerando a distribuição a seguir, Figura 2, 

com representatividade e descrição considerando o Quadro 1.  

 

Figura 2 - Fluxograma da distribuição das variáveis de estudo por categorias. 

 
Fonte: Autoria própria, 2019.  

Quadro 1- Descrição das variáveis dependentes e independentes do estudo. 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Coeficiente de Mortalidade Infantil Número de óbitos entre crianças menores de um ano, 

no Brasil, de 2007 a 2016, sobre número de nascidos 

vivos no Brasil multiplicado por 1000. 

Coeficiente de Mortalidade de 

Crianças entre um a menores de 

cinco anos 

Número de óbitos de crianças entre um e menores de 

cinco anos (até quatro anos, onze meses e vinte e 

nove dias), no Brasil, de 2007 a 2016, sobre número 

de nascidos vivos no Brasil multiplicado por 1000. 

Distribuição percentual de 

internações hospitalares infantis  

Número de internações de crianças menores de um 

ano, por grupos de causas selecionadas, realizadas no 

Brasil, de 2006 a 2015 sobre o número geral de 
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internações, no mesmo período e faixa etária, 

multiplicado por 100. 

Distribuição percentual de 

internações hospitalares na infância  

Número de internações de crianças entre um e 

menores de cinco anos (até quatro anos, onze meses 

e vinte e nove dias), por grupos de causas 

selecionadas, realizadas no Brasil, de 2006 a 2015 

sobre o número de internações geral, de mesmo 

período e faixa etária, multiplicado por 100. 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Cobertura da Atenção Básica 

Cobertura populacional estimada na Atenção Básica, 

dada pelo percentual da população coberta por 

equipes da Estratégia Saúde da Família e por equipes 

de Atenção Básica tradicional, equivalentes e 

parametrizadas em relação à estimativa populacional. 

Cobertura de Imunização  

Trata-se de um conjunto de indicadores que avaliam 

a cobertura vacinal, levando em consideração o 

esquema completo de vacinação, e corresponde ao 

percentual de pessoas vacinadas e potencialmente 

protegidas. 

Cobertura do Programa Bolsa 

Família 

Distribuição percentual de famílias pobres 

cadastradas pelo Programa Bolsa Família. 

Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) 

Média geométrica das dimensões renda, educação e 

longevidade com pesos iguais. 

Índice de Gini Mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor é igual a zero quando 

não há desigualdade e tende a 1 à medida em que a 

desigualdade aumenta.  O universo é limitado a 

quem vive em domicílios particulares permanentes. 

Proporção de pobres 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, em 

reais, de agosto de 2010. O universo de indivíduos é 
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limitado àqueles que vivem em domicílios 

particulares permanentes. 

 Fonte: DATASUS; PNUD (2018). 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para espacialização dos dados, seguiu-se: 

 

A) Utilização do Software Microsoft Excel 

 

Após coleta de dados dos Sistemas de Informação acima descritos, cada arquivo 

extraído recebeu tratamento no Microsoft Excel, do seguinte modo: 

1º - Substituição do “-” por “0”; 

2º - Ordenação dos municípios através do código estabelecido pelo IBGE, intitulado 

CODIGOMUN.  

3º - Exclusão dos municípios ignorados e demais informações de cabeçalho e rodapé de cada 

arquivo.  

4º - Exclusão dos municípios: Pescaria Brava, Balneário Rincão, Mojuí dos Campos, Pinto 

Bandeira e Paraíso das Águas, por terem dados apenas de 2013 a 2016, totalizando 5.565 

municípios. 

 

B) Utilização do Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

 

Após tratamentos no Microsoft Excel, todos estes dados foram inseridos no software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), sendo estes posteriormente agregados nas 

RIAU, passando de 5.565 municípios para 161 regiões. Foram calculadas ainda as variáveis 

dependentes considerando as descrições disponíveis no quadro 1.  

 

C) Espacialização: Uso do TerraView e GeoDa 

 

Após os dados serem medidos para fazerem parte das RIAU do Brasil, foi realizado o 

linkage de todos os dados usados no SPSS para o programa TerraView, versão 4.2.2, a fim de 

serem feitas a espacialização e a análise univariada, gerando os mapas correspondentes às 
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médias dessas variáveis em relação às regiões intermediárias de articulação urbana. Este se 

trata de um programa gratuito, de acesso livre usado para geoprocessamento, bem como o 

GeoDa utilizado na análise bivariada.  

Para a construção dos mapas, foram utilizadas como base cartográfica do Brasil as 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbanas retiradas do sítio eletrônico do IBGE. Na 

construção dos mapas, foram utilizadas cores mais escuras para valores que se apresentavam 

como maior risco e cores mais claras para os valores que apresentavam menor risco.   

Os softwares utilizados (TerraView e GeoDa) permitem a análise de dependência 

espacial por meio da obtenção dos Índices de Moran Global (IM), que estimam a correlação 

espacial, podendo variar entre –1 e +1, além de fornecerem a sua significância estatística 

(valor de p). Desta forma, podem ser evidenciados possíveis aglomerados (cluster) de 

mortalidade e morbidade hospitalar na faixa etária desta pesquisa, segundo as RIAU do 

Brasil.  

A partir dessas análises, foi possível produzir os mapas temáticos relativos à análise 

situacional e de fatores associados dos indicadores de saúde da criança. Os mapas temáticos 

foram construídos de acordo com as variáveis citadas através dos coeficientes, divididos em 

cinco partes iguais utilizando-se a rotina “passos iguais” do programa TerraView. Nos mapas 

criados, a intensidade das cores está relacionada diretamente à magnitude dos coeficientes, ou 

seja, quanto mais escuro, piores são os valores.  

Após a análise geral, foi avaliada a presença de clusters através do Moran local 

(LISA) e construídos o Moran Box e o Moran Map relativos à ocorrência de mortalidade aos 

5 anos. O Moran Map apresenta os clusters que têm significância estatística. Posteriormente, 

foi realizada a análise bivariada LISA para avaliação da correlação espacial entre as variáveis 

dependentes e as variáveis independentes. Para tanto, foram construídos os mapas temáticos 

com cada par de variáveis e verificado a sua significância estatística. 

 

D) Análise estatística 

 

Para fins de análise, foi realizada análise descritiva (obtiveram-se frequências 

absolutas e relativas de aspectos relacionados à morbidade hospitalar e mortalidade para fins 

de caracterização da população de estudo) e inferencial através do teste t de student entre as 

regiões intermediárias de articulação urbana correspondente às variáveis de distribuição 

percentual de internações hospitalares e coeficiente de mortalidade por grupos etários, 
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levando em consideração o intervalo de confiança (IC) de 95% e valor de p<0,05, objetivando 

identificar associações significativas. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados desta pesquisa foram distribuídos em dois capítulos: I) Distribuição 

espaço-temporal das causas da morbidade hospitalar e mortalidade infantil; II) Distribuição 

espaço-temporal das causas da morbidade hospitalar e mortalidade em crianças entre um e 

menores de cinco anos; ambos no período de 2007 a 2016 no Brasil correlacionados aos 

indicadores assistenciais e sobre desigualdades. 

 

I) DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DAS CAUSAS DA MORBIDADE 

HOSPITALAR E MORTALIDADE INFANTIL 

 

Observou-se a partir da Tabela 1 a proporção das internações infantis em menores de 

um ano a partir das unidades da federação relacionado a população de mesma faixa etária, 

destacando-se que na década se obteve no Amazonas menor valor de internações hospitalares 

(12.4%), e 27.4% no Tocantins com maior proporção, seguido pelo Rio Grande do Sul 

(26.1%) Ao se avaliar anualmente, observa-se flutuações na série, entretanto, há redução ao 

comparar o primeiro e o último ano observado, 23.6% e 19.9% respectivamente. 

 

Tabela 1 – Proporção de Internações Infantis em crianças menores de um ano por Unidade da 

Federação do Brasil, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

UF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média 

Acre 21,6% 18,6% 17,3% 14,5% 16,4% 17,2% 14,8% 15,8% 12,0% 12,9% 14,1% 

Alagoas 27,2% 24,3% 25,0% 23,2% 23,0% 22,9% 24,1% 20,2% 19,9% 18,3% 20,2% 

Amapá 14,3% 13,1% 16,1% 14,7% 17,7% 18,9% 21,0% 18,6% 16,3% 14,8% 15,2% 

Amazonas 18,7% 15,4% 13,3% 14,5% 14,3% 14,6% 13,1% 12,3% 13,0% 12,3% 12,4% 

Bahia 21,5% 19,7% 20,9% 19,9% 18,7% 18,4% 17,6% 17,5% 18,3% 16,7% 16,8% 

Ceará 24,0% 21,4% 21,8% 18,8% 19,3% 17,0% 19,2% 20,3% 22,4% 21,4% 18,3% 

Distrito 

Federal 
36,1% 28,2% 27,5% 26,3% 27,9% 29,2% 29,3% 28,0% 28,4% 30,6% 25,8% 

Espírito 

Santo 
21,5% 18,5% 19,2% 18,6% 18,6% 21,2% 21,5% 21,8% 22,8% 22,8% 18,6% 

Goiás 19,7% 20,1% 21,1% 19,2% 19,1% 18,6% 20,5% 18,9% 18,3% 17,9% 17,5% 

Maranhão 16,5% 13,8% 14,8% 15,5% 15,0% 14,2% 16,3% 15,7% 15,2% 13,8% 13,6% 

Mato Grosso 22,6% 19,8% 20,6% 19,6% 18,4% 17,9% 19,0% 19,1% 19,3% 17,4% 17,3% 

Mato Grosso 

do Sul 
23,8% 20,1% 22,7% 21,7% 20,3% 21,7% 22,1% 21,6% 20,6% 18,9% 19,1% 

Minas Gerais 24,2% 21,6% 21,4% 20,3% 20,3% 21,8% 21,5% 22,5% 22,2% 20,7% 19,4% 

Pará 25,7% 23,0% 23,5% 22,5% 20,2% 19,2% 18,1% 18,3% 18,0% 16,7% 18,1% 



 

MORBIDADE HOSPITALAR E MORTALIDADE EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS NO BRASIL NO PERÍODO 
DE 2007 A 2016         37 

 

Paraíba 19,8% 18,4% 20,4% 17,9% 16,7% 16,0% 16,9% 16,8% 15,6% 14,1% 15,4% 

Paraná 26,1% 23,5% 23,2% 23,2% 22,4% 23,3% 22,6% 22,9% 23,1% 22,7% 20,8% 

Pernambuco 27,7% 22,7% 23,1% 20,6% 22,8% 23,5% 24,7% 25,0% 24,2% 23,1% 21,2% 

Piauí 23,2% 18,5% 19,1% 17,6% 16,8% 14,1% 15,7% 14,1% 14,9% 14,2% 14,6% 

Rio de 

Janeiro 
21,6% 19,0% 19,3% 18,7% 18,0% 18,4% 18,2% 19,4% 20,3% 18,9% 17,1% 

Rio Grande 

do Norte 
16,5% 15,7% 16,7% 14,5% 15,1% 14,1% 14,9% 15,6% 17,3% 15,1% 14,0% 

Rio Grande 

do Sul 
33,6% 30,4% 29,5% 29,4% 28,4% 28,3% 28,3% 28,3% 29,2% 27,4% 26,1% 

Rondônia 24,4% 17,2% 22,1% 23,4% 25,1% 23,3% 26,8% 28,4% 27,6% 22,8% 21,7% 

Roraima 15,6% 20,8% 24,5% 32,0% 28,1% 31,6% 31,6% 29,1% 30,0% 30,7% 26,0% 

Santa 

Catarina 
20,0% 19,2% 19,2% 18,9% 19,4% 20,5% 19,6% 20,2% 21,2% 20,4% 18,0% 

São Paulo 24,0% 21,4% 22,4% 23,1% 23,5% 23,3% 22,7% 22,5% 23,0% 21,7% 20,5% 

Sergipe 16,7% 11,0% 12,3% 14,7% 14,5% 14,9% 15,0% 18,7% 19,2% 17,2% 13,8% 

Tocantins 32,1% 28,9% 31,1% 30,2% 36,0% 33,4% 34,8% 31,6% 24,2% 21,4% 27,4% 

Total 23,6% 20,9% 21,4% 20,8% 20,7% 20,7% 20,8% 20,8% 21,1% 19,9% 18,8% 

 

Observou-se a partir da Tabela 2 a distribuição percentual de morbidade hospitalar 

infantil por doenças do aparelho respiratório, capítulo X – CID 10, que emerge como maior 

causa de internações hospitalares, 33.56%, seguida por afecções originadas no período 

perinatal, capítulo XVI – CID 10, 32.13%; e 17.07% relacionado a algumas doenças 

infecciosas e parasitárias. Verificou-se ainda significância estatística a partir do teste t Student 

entre as RIAU, com valor de p<0,001.  

 

Tabela 2 – Distribuição percentual da morbidade hospitalar infantil segundo as causas de 

maior prevalência por Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 

2019 (n= 161) 
 Algumas doenças infecciosas 

e parasitárias 

Doenças do aparelho 

respiratório 

Algumas afecções originadas 

no período perinatal  

Distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil por causas específicas 

Média 17.07 33.56 32.13 

Mediana 15.41 33.10 32.18 

DP 7.76 7.16 9.28 

IC 5.22 – 39.90 17.60 – 55.11 9.96 – 57.21 

p <0.001 <0.001 <0.001 
 

  

Observa-se, a partir da Figura 3, a formação de cluster de maior distribuição 

percentual da morbidade hospitalar por doenças infecciosas e parasitárias na região Norte, 

seguida pela região Nordeste e menor distribuição nas regiões Sul e Sudeste. Quanto à 

autocorrelação espacial, Figuras 4a e 4b, verifica-se autocorrelação média a partir de Índice de 
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Moran Global em valor de 0,67 e confiabilidade de 95,0%, com formação de aglomerados nas 

regiões Norte e Nordeste, demonstrando a dependência espacial para acontecimento do 

evento, internação hospitalar. 

 

Figura 3 - Espacialização da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil 

nas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, por algumas doenças infecciosas e 

parasitárias, capítulo I do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Figura 4 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil nas 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, por algumas doenças infecciosas e parasitárias, capítulo I do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIH/DATASUS, 2019.
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 Concernente à distribuição percentual de internações hospitalares por doenças do 

aparelho respiratório se destaca por diversidade em todas as regiões do Brasil (Figura 5), 

entretanto, há menores percentuais de internação por este agravo em regiões de saúde do 

Nordeste e próximas do estado de Goiás.  Quanto às Figuras 6a e 6b, observa-se 

autocorrelação fraca pelo valor do Índice de Moran Global, com formação de clusters na 

região Norte, Sul e Nordeste, predominantemente, destacando que há influencia espacial para 

que ocorra a internação hospitalar por doenças do aparelho respiratório.  

 

Figura 5 - Espacialização da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil 

nas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, por doenças do aparelho respiratório, 

capítulo X do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Figura 6 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil nas 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, por doenças do aparelho respiratório, capítulo X do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIH/DATASUS, 2019. 
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 Quanto à morbidade hospitalar por algumas afecções originadas no período perinatal 

em menores de um ano, Figura 7, verifica-se maior distribuição percentual nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul. Nas Figuras 8a e 8b, observa-se autocorrelação fraca pelo valor do 

Índice de Moran Global, com formação de aglomerados alto-alto na região Sudeste, ou seja, a 

área e seus vizinhos possuem alta distribuição percentual da morbidade hospitalar por 

afecções do período perinatal. 

 

Figura 7 - Espacialização da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil 

nas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, por algumas afecções originadas no 

período perinatal, capítulo XVI do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Figura 8 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar infantil nas 

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, por algumas afecções originadas no período perinatal, capítulo XVI do CID-10, 2007 - 2016, 

Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIH/DATASUS, 2019. 
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 Quanto à correlação de morbidade hospitalar infantil por algumas doenças infecciosas 

e parasitárias com indicadores assistenciais e sobre desigualdades, Gráfico 1, destaca-se a 

correlação positiva ao observar Índice de Gini e proporção de pobres (Gráficos 1b e 1c). Essa 

correlação negativa foi percebida para o IDH, o que permite inferir que na presença de 

melhores resultados de IDH; há diminuição de internações hospitalares por doenças 

infecciosas e parasitárias (Gráfico 1a); cobertura do Programa Bolsa Família (Gráfico 1d); 

cobertura de Imunização e da Atenção Básica (Gráfico 1e e 1f), possuem correlação nula. 

 

Gráfico 1 - Distribuição da correlação de morbidade hospitalar infantil por algumas doenças 

infecciosas e parasitárias, capítulo I do CID-10, correlacionado com indicadores assistenciais 

e sobre desigualdades, 2007 - 2016, Brasil, 2019.  
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 Observou-se correlação nula para a morbidade hospitalar infantil por doenças do 

aparelho respiratório, capitulo X, e os indicadores assistenciais e sobre desigualdades 

avaliados a partir do Gráfico 2, sugerindo que não há correlação aparente entre os dados. 

 

Gráfico 2 - Distribuição da correlação de morbidade hospitalar infantil por doenças do 

aparelho respiratório, capítulo X do CID-10, correlacionado com indicadores assistenciais e 

sobre desigualdades, 2007 - 2016, Brasil, 2019.  
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Avaliou-se como correlações negativas fracas a morbidade hospitalar infantil por 

algumas afecções originadas no período perinatal, capitulo XVI, quanto ao Índice de Gini 

(Gráfico 3b), proporção de pobres (Gráfico 3c) e cobertura do Programa Bolsa Família 

(Gráfico 3d); correlacionado com o IDH (Gráfico 3a) observou-se correlação positiva fraca; 

correlações nulas foram verificadas ao avaliar a cobertura de imunização (Gráfico 3e) e a 

cobertura da Atenção Básica (Gráfico 3f).  

 

Gráfico 3 - Distribuição da correlação de morbidade hospitalar infantil por algumas afecções 

originadas no período perinatal, capítulo XVI do CID-10, correlacionado com indicadores 

assistenciais e sobre desigualdades, 2007 - 2016, Brasil, 2019.  
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Quanto a mortalidade infantil, Tabela 3, apresenta-se declínio de CMI a partir da 

avaliação anual do indicador entre os anos 2007 a 2015, todavia o ano de 2016 mostra-se com 

discreto aumento; observam-se ainda menores CMI nos estados de Santa Catarina (10.75), 

Rio Grande do Sul (11.18) e 11.55 no Distrito Federal. Maiores CMI foram percebidos no 

Amapá (19.81), Bahia (17.37) e Acre (17.27). 

 

 

 Tabela 3 – Distribuição do Coeficiente de Mortalidade Infantil por unidades da federação, 

2007 - 2016, Brasil, 2019 

UF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Acre 22,12 17,89 19,06 17,40 14,37 16,41 16,40 16,98 17,14 15,15 17,27 

Alagoas 21,48 18,60 19,16 16,95 15,70 15,16 16,23 15,29 14,64 14,31 16,85 

Amapá 20,80 22,64 22,45 19,12 20,11 20,41 19,92 18,07 16,76 18,30 19,81 

Amazonas 16,97 16,75 16,77 15,88 15,45 16,80 17,22 15,71 15,54 15,97 16,30 

Bahia 19,75 18,43 18,63 17,97 16,80 17,02 17,03 16,42 15,32 15,99 17,37 

Ceará 16,12 15,71 15,52 13,13 13,61 12,68 13,82 12,29 12,06 12,64 13,78 

Distrito 

Federal 
11,09 11,89 11,88 12,63 11,48 11,63 12,73 11,40 10,58 10,31 11,56 

Espírito 

Santo 
13,90 14,50 11,99 11,90 11,86 11,47 11,04 11,30 11,42 11,68 12,08 

Goiás 14,13 13,89 13,29 12,75 13,97 14,40 13,86 12,85 12,23 13,02 13,42 

Maranhão 17,00 16,45 16,59 15,56 16,01 14,68 16,49 15,49 15,22 14,99 15,87 

Mato Grosso 16,25 16,11 16,44 15,10 14,45 13,99 14,57 14,66 13,78 13,82 14,87 

Mato Grosso 

do Sul 
19,19 16,54 18,27 15,72 13,21 13,37 12,84 12,96 12,03 12,91 14,62 

Minas 

Gerais 
14,87 14,70 13,97 13,08 13,05 12,72 12,15 11,34 11,44 11,49 12,87 

Pará 18,76 18,20 18,39 18,00 17,40 17,04 16,46 15,74 14,97 15,67 17,08 

Paraíba 18,28 16,56 15,16 14,48 14,40 14,51 14,56 13,52 11,64 12,64 14,60 

Paraná 13,22 13,09 12,49 12,10 11,65 11,67 10,96 11,20 10,92 10,51 11,76 

Pernambuco 18,73 17,00 17,16 15,25 13,98 14,22 14,13 13,19 13,00 13,93 15,07 

Piauí 19,84 18,46 17,90 16,85 16,89 16,62 16,39 15,50 14,82 16,24 17,00 

Rio de 

Janeiro 
14,78 14,39 14,44 13,96 13,88 13,81 13,12 12,71 12,57 13,64 13,71 

Rio Grande 

do Norte 
15,77 14,61 13,82 13,38 13,31 14,02 14,42 12,85 13,85 12,81 13,89 

Rio Grande 

do Sul 
12,75 12,76 11,54 11,20 11,48 10,80 10,57 10,67 10,12 10,18 11,18 

Rondônia 19,39 16,27 17,44 18,54 13,31 13,73 13,91 14,33 14,51 13,42 15,40 

Roraima 17,12 16,63 18,30 12,94 12,67 16,51 19,33 20,23 16,74 18,46 16,97 

Santa 

Catarina 
12,77 11,69 11,32 10,50 11,81 10,61 10,46 10,11 9,93 8,75 10,75 

São Paulo 13,06 12,60 12,50 11,91 11,62 11,54 11,57 11,46 10,80 11,09 11,81 

Sergipe 18,57 17,74 16,69 14,99 16,09 16,27 15,10 15,80 15,01 15,36 16,19 
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Tocantins 17,47 15,40 16,50 16,31 15,62 14,18 13,60 12,67 13,02 12,48 14,74 

Total 15,69 15,03 14,80 13,93 13,63 13,46 13,42 12,90 12,43 12,72 13,79 

 

 

  Quanto a mortalidade infantil, observa-se, a partir de medidas de tendência central e 

dispersão na Tabela 4, a redução do Coeficiente de Mortalidade Infantil até o ano de 2015 a 

partir da média das 161 Regiões Intermediarias de Articulação Urbana. Relacionado ao 

período observado nota-se a diminuição do evento quando comparado 16.43 em 2007 e 13.41 

em 2016, entretanto, cabe destacar a interrupção na tendência de redução e discreto aumento 

no ano de 2016 em comparação ao ano de 2015 que apresentou média de 12.92 mortes em 

menores de um ano para cada mil nascidos vivos. Quanto à relevância dos dados, notou-se 

significância estatística através do teste t Student, por meio do resultado do valor de p<0,01 

aplicado entre as RIAU. 

 

Tabela 4 – Distribuição do Coeficiente de Mortalidade Infantil por Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana, 2007 a 2016, Brasil, 2019 (n= 161) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Déca

da 

Coeficien

te de 

Mortalid

ade 

Infantil 

Média 16,43 15,83 15,44 14,51 14,28 14,01 13,95 13,55 12,92 13,41 14,43 

Media

na 

15,95 15,46 15,26 14,02 14,35 13,78 13,58 13,34 12,67 13,18 14,30 

DP 3,93 3,53 3,66 3,63 2,80 3,20 3,34 2,95 2,82 3,29 2,81 

IC 8,07 

– 

30,13 

8,28 

– 

27,25 

6,73 

– 

26,35 

8,41 

– 

28,25 

8,63 

– 

23,44 

7,79 

– 

27,65 

6,63 

– 

30,04 

8,35 

– 

25,25 

8,35 

– 

27,19 

6,50 

– 

26,18 

9,45 – 

23,58 

p <0,0

01 

<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,00

1 

 

 

Verificou-se a partir da Tabela 5, quanto às causas de mortalidade por maior 

prevalência, o capítulo XVI, afecções originadas no período perinatal, que emergem como 

principal causa de mortalidade infantil no período analisado, 2007 a 2016, relacionado em 

totalidade à mortalidade infantil. Observou-se ainda significância estatística a partir do teste t 

Student. 
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Tabela 5 – Distribuição do Coeficiente de Mortalidade Infantil segundo as causas de maior 

prevalência, por Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019 

(n=161) 
  Algumas 

doenças 

infecciosas e 

parasitárias   

Doenças do 

aparelho 

respiratório  

Algumas 

afecções 

originadas no 

período 

perinatal 

Malformações 

congênitas, 

deformidades e 

anomalias 

cromossômicas 

Causas 

externas de 

morbidade e 

de 

mortalidade 

Coeficient

e de 

Mortalida

de Infantil  

Média 0,71 0,71 8,62 2,68 0,32 

Mediana 0,65 0,63 8,38 2,70 0,26 

DP 0,42 0,46 1,87 0,41 0,20 

IC 1,2 – 2,7 0,15 – 3,7 4,9 – 13,1 1,4 – 3,7 0,0 – 1,8 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Observa-se formação de clusters nas Regiões Norte, Nordeste e central do Centro-

oeste (Figura 9). Quanto ao BoxMap (Figura 10a) e MoranMap (Figura 10b), observa-se 

maior formação de clusters Alto-Alto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de 

dependência espacial, ou seja, semelhança da CMI entre seus vizinhos. A medida de 

autocorrelação espacial traduzida pelo Índice de Moran Global da CMI na década foi igual a 

0,53, valor que indica que a CMI está correlacionada ao espaço. 

 

Figura 9 - Espacialização da média do Coeficiente de Mortalidade Infantil nas Regiões 

Intermediárias de Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.
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Figura 10 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial da média do Coeficiente de Mortalidade Infantil nas Regiões Intermediárias 

de Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Quanto à correlação do CMI a indicadores assistenciais e sobre desigualdades, Gráfico 

4, destaca-se correlação positiva ao observar o Índice de Gini e proporção de pobres (Gráficos 

4b e 4c). A correlação negativa foi percebida para o IDH (Gráfico 4a), que se associa à 

presença de menores coeficientes de mortalidade infantil quando há maiores resultados de 

IDH. Cobertura do Programa Bolsa Família (Gráfico 4d), cobertura de Imunização e da 

Atenção Básica (Gráfico 4e e 4f) apresentam correlação nula. 

 

Gráfico 4 - Distribuição da correlação do Coeficiente de Mortalidade Infantil correlacionado 

com indicadores assistenciais e sobre desigualdades, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 
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II) DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DAS CAUSAS DA MORBIDADE 

HOSPITALAR E MORTALIDADE EM CRIANÇAS ENTRE UM E MENORES DE 

CINCO ANOS 

 

Relacionado ao grupo etário entre um e menores de cinco anos, observou-se a 

proporção de internações hospitalares com declínio ao comparar o primeiro e o último ano da 

série (Tabela 6). Sergipe mostra-se na década com menor proporção de internações infantil, 

2,86%. Rondônia apresenta maior proporção (7.07%), seguido por 6.95% do estado do Pará. 

 

Tabela 6 – Proporção de Internações Infantis em crianças entre um e menores de cinco anos 

por Unidade da Federação do Brasil de 2007 a 2016, 2007 - 2016, Brasil, 2019 

UF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média 

Acre 6,35% 5,38% 4,97% 4,73% 4,55% 5,09% 4,39% 4,25% 3,13% 3,17% 3,99% 

Alagoas 8,29% 7,63% 7,53% 7,35% 6,37% 5,36% 5,01% 4,45% 4,03% 3,90% 5,19% 

Amapá 4,36% 3,40% 3,91% 3,39% 4,81% 4,57% 5,05% 4,25% 3,68% 3,53% 3,69% 

Amazonas 5,91% 5,12% 4,47% 4,65% 4,57% 4,45% 4,11% 3,64% 3,67% 3,58% 3,85% 

Bahia 9,90% 9,02% 9,23% 9,32% 8,01% 7,30% 6,53% 6,41% 5,85% 5,36% 6,72% 

Ceará 7,66% 6,23% 6,11% 5,64% 5,50% 4,52% 4,96% 4,71% 4,27% 4,57% 4,67% 

Distrito 

Federal 
8,41% 6,14% 5,33% 5,47% 4,78% 5,04% 4,74% 4,33% 4,09% 4,98% 4,54% 

Espírito 

Santo 
6,71% 6,19% 6,12% 5,45% 5,24% 5,70% 5,28% 5,79% 5,74% 5,28% 5,11% 

Goiás 7,58% 7,52% 6,82% 7,55% 5,86% 5,63% 5,77% 5,16% 4,48% 4,03% 5,33% 

Maranhão 6,37% 5,38% 6,48% 7,23% 6,88% 6,07% 6,54% 6,31% 5,64% 5,67% 5,67% 

Mato Grosso 7,53% 6,66% 6,67% 6,80% 5,47% 5,44% 5,36% 5,40% 5,19% 5,39% 5,28% 

Mato Grosso 

do Sul 
8,49% 6,72% 6,42% 6,65% 5,56% 5,81% 5,91% 5,47% 5,33% 5,18% 5,35% 

Minas Gerais 6,13% 5,56% 4,98% 5,17% 4,39% 4,63% 4,29% 4,56% 4,06% 3,77% 4,17% 

Pará 9,70% 8,84% 9,28% 9,53% 8,35% 7,60% 7,06% 6,61% 5,61% 5,94% 6,95% 

Paraíba 8,14% 7,61% 8,33% 7,79% 6,52% 5,65% 5,23% 5,13% 4,44% 4,25% 5,52% 

Paraná 8,38% 7,59% 7,15% 7,35% 6,16% 6,41% 5,81% 5,63% 5,24% 5,29% 5,70% 

Pernambuco 7,81% 6,49% 6,36% 6,16% 5,80% 5,39% 5,29% 4,86% 4,42% 4,35% 4,96% 

Piauí 9,09% 8,03% 8,45% 8,59% 7,48% 6,56% 6,50% 6,03% 5,15% 5,20% 6,23% 

Rio de 

Janeiro 
5,42% 5,21% 5,24% 5,13% 4,37% 4,16% 3,90% 3,90% 3,77% 3,31% 3,92% 

Rio Grande 

do Norte 
6,20% 5,45% 5,51% 5,49% 5,20% 4,66% 4,96% 4,31% 4,23% 4,06% 4,42% 

Rio Grande 

do Sul 
7,77% 7,00% 6,41% 6,28% 5,28% 5,60% 5,27% 5,23% 5,11% 4,86% 5,14% 

Rondônia 9,09% 6,43% 8,11% 8,91% 7,94% 7,63% 7,70% 8,80% 7,90% 7,08% 7,07% 

Roraima 3,53% 5,39% 6,68% 5,86% 6,25% 5,59% 5,56% 5,42% 4,27% 4,58% 4,97% 

Santa 5,65% 5,35% 5,25% 5,07% 4,77% 4,95% 4,70% 4,73% 4,55% 4,60% 4,43% 
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Catarina 

São Paulo 5,65% 5,03% 5,07% 5,15% 4,66% 4,64% 4,47% 4,40% 4,27% 4,30% 4,22% 

Sergipe 5,58% 4,11% 3,58% 3,72% 2,87% 3,06% 2,85% 2,71% 2,67% 2,76% 2,86% 

Tocantins 9,19% 8,11% 7,68% 8,28% 7,70% 6,75% 7,44% 6,45% 5,09% 4,79% 6,28% 

Total 7,12% 6,34% 6,30% 6,36% 5,63% 5,39% 5,18% 5,03% 4,65% 4,55% 4,97% 

 

A partir da Tabela 7 verificou-se a distribuição percentual de morbidade hospitalar em 

crianças entre um e menores de cinco anos, de modo que as doenças do aparelho respiratório, 

capítulo X, apresenta-se como primeira causa na faixa etária, seguindo tendência da faixa 

etária infantil; segue-se por algumas doenças infecciosas e parasitárias, 25.84. Verificou-se 

ainda significância estatística a partir do teste t Student, com valor de p<0,001 entre as RIAU. 

 

Tabela 7 – Distribuição percentual da morbidade hospitalar em crianças entre um e menores 

de cinco anos segundo as causas de maior prevalência por Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019 (n= 161) 
 Algumas doenças infecciosas e parasitárias Doenças do aparelho respiratório  

Média 25,84 42,69 

Mediana 23,53 42,42 

DP 10,86 6,40 

IC 8,68 – 52,44 23,31 – 60,31 
p <0,001 <0,001 

 

 No que diz respeito às internações hospitalares em crianças entre um e menores de 

cinco anos por doenças infecciosas e parasitárias, capitulo I do CID-10 (Figura 11), observa-

se alta distribuição nas regiões Nordeste e Norte, e nas Figuras 12a e 12b, destaca-se alta 

autocorrelação espacial de acordo com o Índice de Moran Global em valor de 0,77 e 

confiabilidade de 99,0%, com formação de aglomerados nas regiões Norte e Nordeste – como 

também se observou no grupo etário de menores de um ano, demonstrando a importância do 

elemento espacial para acontecimento do evento, adoecimento e internação hospitalar por esta 

causa. 
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Figura 11 - Espacialização da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar em 

crianças entre um e menores de cinco anos por algumas doenças infecciosas e parasitárias, 

capítulo I do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019.  

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Figura 12 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar em crianças 

entre um e menores de cinco anos por algumas doenças infecciosas e parasitárias, capítulo I do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIH/DATASUS, 2019.  
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 Verifica-se na Figura 13 uma alta distribuição percentual da morbidade hospitalar por 

doenças do aparelho respiratório na região Sul, e observa-se a partir das Figuras 14a e 14b, a 

distribuição espacial com autocorrelação média pelo Índice de Moran Global, com formação 

de clusters, semelhanças entre vizinhos, nas regiões Nordeste e Sul. 

 

Figura 13 - Espacialização da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar em 

crianças entre um e menores de cinco anos por doenças do aparelho respiratório, capítulo X 

do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019.  

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Figura 14 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial da média da distribuição percentual de morbidade hospitalar em crianças 

entre um e menores de cinco anos por doenças do aparelho respiratório, capítulo X do CID-10, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIH/DATASUS, 2019. 
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Observou-se a partir do Gráfico 5, correlação negativa da morbidade hospitalar em 

crianças entre um e menores de cinco anos por algumas doenças infecciosas e parasitárias e o 

Índice de Desenvolvimento Humano (Gráfico 5a); correlação positiva com Índice de Gini e 

proporção de pobres (Gráfico 5b e 5c, respectivamente) e verificou-se correlação nula entre 

esta causa e cobertura do Programa Bolsa Família (Gráfico 5d), cobertura de Imunização e da 

Atenção Básica (Gráfico 5e e 5f). 

 

Gráfico 5 - Distribuição da correlação de morbidade hospitalar em crianças entre um e 

menores de cinco anos por algumas doenças infecciosas e parasitárias, capítulo I do CID-10 

correlacionado com indicadores assistenciais e sobre desigualdades, 2007 - 2016, Brasil, 

2019.  
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No Gráfico 6, verificou-se correlação nula para a morbidade hospitalar em crianças 

entre um e menores de cinco anos por doenças do aparelho respiratório, capitulo X do CID-

10, e todas as variáveis aqui avaliadas, demonstrando que não há correlação aparente entre os 

dados. 

 

Gráfico 6 - Distribuição da correlação de morbidade hospitalar em crianças entre um e 

menores de cinco anos por doenças do aparelho respiratório, capítulo X do CID-10 

correlacionado com indicadores assistenciais e sobre desigualdades, 2007 - 2016, Brasil, 

2019. 
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 Na Tabela 8 mostra-se a distribuição do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre 

um e menores de cinco anos, e destacam-se o Distrito Federal e Santa Catarina apresentando 

os menores coeficientes desta faixa etária, 1.66 e 1.69, respectivamente. Roraima e Amazonas 

apresentam maiores valores, 3.76 e 3.73. 

Tabela 8 – Distribuição do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de 

cinco anos por unidades da federação, 2007 - 2016, Brasil, 2019 

UF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Acre 3,15 3,22 3,79 3,33 3,31 3,23 3,51 2,51 2,36 3,74 3,21 

Alagoas 4,04 3,03 3,35 3,03 3,30 2,70 2,15 2,02 2,07 2,70 2,86 

Amapá 1,94 2,85 3,64 3,00 4,30 2,55 3,06 4,18 2,60 3,22 3,14 

Amazonas 4,06 3,80 4,75 4,02 3,61 3,46 3,67 3,55 3,16 3,30 3,73 

Bahia 2,91 2,97 2,96 2,76 2,36 2,32 2,21 2,37 2,02 2,28 2,52 

Ceará 2,75 2,68 2,44 2,41 2,40 2,18 2,21 1,85 1,64 2,19 2,28 

Distrito 

Federal 
2,22 1,65 1,57 1,60 1,63 1,49 1,59 1,65 1,60 1,55 1,66 

Espírito 

Santo 
2,88 2,29 2,06 2,26 2,37 2,27 2,00 2,03 1,91 2,49 2,25 

Goiás 2,72 2,25 2,22 2,57 2,07 1,92 2,05 1,98 1,83 1,98 2,15 

Maranhão 3,86 3,51 3,17 3,32 3,13 2,73 2,97 2,75 2,35 2,57 3,05 

Mato Grosso 3,48 3,29 3,98 3,39 2,99 3,16 3,47 3,06 3,16 3,34 3,32 

Mato Grosso 

do Sul 
4,09 3,30 3,87 3,26 2,23 2,72 3,19 2,54 2,24 3,02 3,03 

Minas Gerais 2,60 2,42 2,24 2,19 2,03 1,99 1,93 1,98 1,73 2,00 2,11 

Pará 3,62 3,70 3,75 3,89 3,23 3,46 3,17 2,81 2,55 3,16 3,34 

Paraíba 2,67 2,87 2,52 2,54 2,09 1,96 2,43 2,02 2,20 2,25 2,36 

Paraná 2,29 2,30 2,05 1,84 1,86 1,82 1,78 1,74 1,45 1,93 1,90 

Pernambuco 2,94 2,69 2,93 2,54 2,42 2,25 2,07 2,01 1,97 2,32 2,41 

Piauí 3,23 3,11 2,75 2,51 2,69 2,31 2,80 2,32 2,19 2,40 2,64 

Rio de 

Janeiro 
2,37 2,33 2,26 2,46 2,32 2,27 2,04 1,87 1,84 2,13 2,18 

Rio Grande 

do Norte 
2,64 2,63 2,45 2,01 1,89 1,98 2,14 1,58 1,79 2,36 2,15 

Rio Grande 

do Sul 
2,25 2,06 2,05 1,90 1,95 1,81 1,72 1,54 1,57 1,61 1,84 

Rondônia 2,52 3,21 2,80 2,90 2,71 2,26 2,88 2,07 1,47 2,33 2,51 

Roraima 3,65 3,27 4,65 3,29 3,32 4,62 4,53 3,06 2,37 4,83 3,76 

Santa 

Catarina 
1,79 1,91 1,86 1,93 1,51 1,76 1,68 1,50 1,43 1,59 1,69 

São Paulo 2,10 2,02 2,01 1,85 1,82 1,67 1,72 1,67 1,40 1,69 1,79 

Sergipe 3,27 3,22 2,82 2,73 2,61 2,46 2,05 2,44 2,66 2,27 2,66 

Tocantins 4,56 3,89 3,13 3,47 3,08 2,87 3,73 2,61 2,59 2,85 3,28 

Total 2,73 2,60 2,56 2,45 2,29 2,18 2,18 2,05 1,85 2,17 2,30 
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Na Tabela 9, apresenta-se a redução do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre 

um e menores de cinco anos nas 161 Regiões Intermediarias de Articulação Urbana com 

tendência de redução ao comparar o início e fim da década, entretanto observa-se aumento 

entre os anos de 2015 e 2016, 2.00 e 2.34, respectivamente; verificou-se significância 

estatística através do teste t Student, por meio do resultado do valor de p<0,01.  

 

Tabela 9 – Distribuição do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de 

cinco anos por Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019 (n= 

161) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Déca

da 

Coeficien

te de 

Mortalid

ade em 

crianças 

entre um 

e 

menores 

de cinco 

anos 

Média 2,84 2,78 2,80 2,67 2,52 2,35 2,40 2,23 2,00 2,34 2,49 

Media

na 

2,54 2,62 2,48 2,48 2,36 2,15 2,18 2,04 1,81 2,13 2,29 

DP 1,43 1,20 1,72 1,33 1,04 1,04 1,18 1,09 1,14 1,05 1,02 

IC 0,47 

- 

14,20 

0,00 

– 

12,70 

0,86 

– 

17,98 

0,84 

– 

13,80 

0,76 

– 

8,93 

0,62 

– 

8,28 

0,63 

– 

9,82 

0,00 

– 

10,05 

0,28 

– 

11,34 

0,00 

– 

9,26 

1,31 – 

11,42 

p <0,0

01 

<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,0

01 
<0,00

1 

 

 Concernente ao Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de cinco 

anos segundo as causas de maior prevalência, Tabela 10, destacam-se as causas externas de 

morbidade e de mortalidade, como principal causa de mortalidade na faixa etária (0.56); 

seguido por doenças do aparelho respiratório, 0.37, e algumas doenças infecciosas e 

parasitárias.   

 

Tabela 10 – Distribuição do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de 

cinco anos segundo as causas de maior prevalência, por Regiões Intermediárias de 

Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019 (n=161) 
  Algumas 

doenças 

infecciosas e 

parasitárias 

Doenças do 

aparelho 

respiratório  

Algumas 

afecções 

originadas no 

período 

perinatal  

Malformações 

congênitas, 

deformidades e 

anomalias 

cromossômicas 

Causas 

externas de 

morbidade e 

de 

mortalidade  

Coeficiente 

de 

Mortalidade 

em crianças 

entre um e 

menores de 

cinco anos 

por causas 

específicas 

Médi

a 

0,31 0,37 0,01 0,21 0,56 

Medi

ana 

0,25 0,33 0,01 0,21 0,53 

DP 0,31 0,21 0,02 0,07 0,18 

IC 0,0 – 3,2 0,0 – 1,8 0,0 - 0,1  0,0 – 0,4 0,1 – 1,1 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Relacionado ao Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de cinco 

anos, verifica-se na Figura 15 maior concentração nas regiões Norte e central do Centro-oeste. 

A partir das Figuras 16a e 16b, também se observa uma nova formação de clusters nas regiões 

Norte e Centro-Oeste. Entretanto, apresentam Índice de Moran Global igual a 0,32, o que 

representa uma autocorrelação fraca.  

 

Figura 15 - Espacialização da média do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e 

menores de cinco anos nas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, 2007 - 2016, 

Brasil, 2019. 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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Figura 16 - BoxMap (a) e MoranMap (b) da autocorrelação espacial do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de cinco 

anos nas Regiões Intermediárias de Articulação Urbana, 2007 - 2016, Brasil, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIM/DATASUS, 2019.  
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No que se refere ao Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e menores de 

cinco anos, observam-se discretas correlações: positiva ao observar Índice de Gini e 

proporção de pobres (Gráficos 7b e 7c); correlação negativa discreta quanto ao IDH (Gráfico 

7a); e nulas quanto à cobertura do Programa Bolsa Família (Gráfico 7d), cobertura de 

Imunização e da Atenção Básica (Gráfico 7e e 7f). 

 

Gráfico 7 – Distribuição da correlação do Coeficiente de Mortalidade em crianças entre um e 

menores de cinco anos correlacionado com indicadores assistenciais e sobre desigualdades, 

2007 – 2016, Brasil, 2019. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DAS CAUSAS DA MORBIDADE 

HOSPITALAR E MORTALIDADE INFANTIL 

 

O cuidado a saúde da criança deve ser pautado numa visão ampla e acessível aos 

melhores e mais atualizados métodos para diagnosticar e tratar doenças, bem como preveni-

las, promover a saúde e promover o crescimento e desenvolvimento adequados para todas as 

crianças (TORO et al., 2015). Sabe-se que grandes esforços foram feitos em busca de 

melhores resultados para o cenário global da saúde infantil, principalmente no que concerne a 

diminuição de mortalidade e intervenções para reduzir morbidades graves.   

Observa-se na proporção de morbidade hospitalar infantil, que prevalecem alguns 

estados com altas concentrações de internações hospitalares, principalmente Tocantins e Rio 

Grande do Sul; e o Amazonas com menores proporção de internações; os dados apontam a 

necessidade da realização de pesquisas locais a fim de pontuar fragilidades e potencialidades 

percebidas, condições importantes para a vigilância em saúde para as populações infantis, 

uma vez que esses dados subsidiam análises objetivas da situação de saúde com vistas à 

tomada de decisão baseada em evidências e à proposição de ações em saúde mais coerentes 

com as necessidades da população. No âmbito da morbidade hospitalar deve-se observar as 

internações hospitalares por condições sensíveis à APS (SANTOS; LIMA; FONTES, 2019). 

Garnelo, Souza e Silva (2017) referem sobre o processo de regionalização em saúde 

no estado do Amazonas os achados do estudo que mostram uma cena social onde 

predominam a assimetria, a verticalidade, a competitividade e a fragilidade das relações 

multilaterais entre municípios, destacam ainda a região Norte a partir de comparação entre 

regiões geográficas onde observou disponibilidade de médicos nas capitais quase 3 vezes 

inferior àquela encontrada nas do Sul do país; e mais de 4 vezes inferior à distribuição de 

médicos no interior do Sudeste; dentre os estados do Norte, o Amazonas teve o menor 

percentual de médicos com registro de atuação no interior do estado. 

As crianças, principalmente quando menores de cinco anos, mostram-se vulneráveis 

ao surgimento de agravos que podem resultar em complicações graves e óbito, todavia, a 

atenção integral à saúde da criança realizada desde o pré-natal e durante as consultas de 

puericultura através do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

possibilita a redução da morbimortalidade infantil (VIEIRA et al., 2016). Neste contexto, 
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destaca-se como fundamental para a implementação de estratégias a análise do perfil de 

adoecimento com vistas a prevenir o agravamento das doenças e evitar a hospitalização 

(OLIVEIRA et al., 2010).  

Cabe ressaltar as estratégias implementadas no âmbito da APS com vistas a melhoria 

na qualidade da assistência, a exemplo da Estratégia de Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (Aidpi Criança) com início no Brasil em 1996, objetivando diminuir a 

morbidade e a mortalidade de crianças entre 2 meses a 5 anos de idade, o Manual Aidpi 

Neonatal (atenção à mulher antes da gestação a criança menor que 2 meses) e o Manual Aidpi 

Comunitário Materno Infantil (atenção à mulher antes da gestação a criança menor que 5 

anos) (BRASIL, 2017). 

Relacionado à morbidade hospitalar por doenças do aparelho respiratório, esta 

mostrou-se como principal causa de morbidade hospitalar infantil no período avaliado.  

Barreto, Nery e Costa (2012) observaram em seu estudo resultados semelhantes ao desta 

pesquisa, atribuindo as doenças do aparelho respiratório como as causas mais relevantes na 

hospitalização de crianças até um ano de idade, seguindo por afecções perinatais as quais 

apresentaram aumento nas taxas e proporção, destacando-se na segunda posição proporcional 

nas internações hospitalares.  

Silva et al. (2016) apontam que as doenças respiratórias correspondem a um 

importante desafio aos serviços de saúde; e se mostram como responsáveis pela segunda 

causa de anos de vida perdidos por incapacidade no Brasil, e destaca que 16% das 

internações, em todas as idades, são causadas por doenças respiratórias. Na criança, as 

doenças respiratórias passam a corresponder a mais de 50% das internações, e a Pneumonia e 

a Asma correspondem às principais causas.  

Nesta pesquisa, observou-se menores percentuais de internação por doenças do 

aparelho respiratório em crianças menores de um ano em regiões de saúde do Nordeste, ao 

passo que maiores índices de internações por doenças do aparelho respiratório em crianças 

entre um a menores de cinco anos foi maior na região Sul. Ao observar os gráficos de 

dispersão, infere-se sobre a influência do clima, corroborando com Oliveira et al. (2010) que 

destacam a influência e predomínio por fatores climáticos quanto mostrando as disparidades 

regionais ocorridas em nosso país, tanto em relação ao acesso a serviços e profissionais de 

saúde, quanto nas condições de vida. 

Corroborando com os achados desta pesquisa, destacam-se resultados que emergem as 

doenças respiratórias entre as principais causas de internação, todavia, destacam-se que essas 
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morbidades, em sua maioria, não deveriam evoluir para a internação, por se apresentarem 

como causas evitáveis ou de condições sensíveis à APS. Fato que sugere a implementação de 

estratégias e políticas direcionadas às famílias das crianças, para o reconhecimento dos sinais 

de gravidade, e a capacitação de recursos humanos no manejo adequado desse grupo de 

doenças (SILVA et al., 2017). Para Prato, Neves e Buboltz (2014), a atuação da equipe 

multiprofissional na Estratégia de Saúde da Família (ESF) é fundamental para a redução das 

doenças respiratórias em crianças. 

Ressalta-se que o contexto da implantação da ESF e as condições sociais podem 

interferir nos resultados das equipes, e embora muitas famílias sejam cadastradas e residam 

em áreas assistidas pela ESF, o acesso é livre, fato observado entre a diferença quanto o 

número de famílias cadastradas pela ESF e o número de famílias que realizam o controle de 

saúde nas mesmas unidades. Todavia, quanto aos serviços hospitalares, frequentemente há a 

procura espontânea onde observa-se condições agudas como principais causas de internações, 

o que enseja questionamentos sobre o acesso e a efetividade dos serviços da APS e também 

sobre a política de internação dos hospitais, a oferta de leitos pediátricos e a rede de referência 

adotada pela população (CALDEIRA et al., 2011). 

Quanto a doenças infecciosas e parasitárias, esta pesquisa aponta maior percentual nas 

regiões Norte e Nordeste. Barreto et al. (2011) versam que embora tenha considerável 

redução no número de mortes nas últimas seis décadas, elas continuam sendo um problema de 

saúde pública no Brasil, e destacam a importância de iniciativas de saúde pública, incluindo 

acesso universal e gratuito à vacinação, o fortalecimento da APS e o controle das doenças 

preveníveis por vacinação, bem como os esforços integrados a políticas amplas que 

incorporem a mobilização da sociedade, educação ambiental e da saúde, melhorias em 

habitação e saneamento. Por estar associada a eventos multifatoriais, destarte a dependência 

espacial para acontecimento do evento e relacionado a indicadores sociais e assistenciais. 

Autores destacam que a taxa de internação por doenças veiculadas pela água na região 

Norte resultou em mais que o dobro da média nacional; no Nordeste, também observou-se 

taxa de internação elevada, indicando ainda que as proporções dessas internações nas regiões 

Norte e Nordeste indicam que o número de internações por doenças associadas à poluição 

hídrica com valor elevado quando comparado à média nacional. Vale destacar que são 

condições evitáveis a partir da adoção de medidas que contribuem com a melhoria das 

condições de vida da população, destacando que internações e seus gastos são parte 
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significativa de todas as internações e gastos com o grupo de todas as doenças infecciosas e 

parasitárias (PAIVA; SOUZA, 2018). 

Lantto, Renko e Uhari (2013) destacam que embora a mortalidade devido a doenças 

infecciosas na infância tenha diminuído, poderia ter sido ainda mais reduzida por meio de 

vacinas que existiam na época, destacando que as vacinações contra pneumococos, influenza, 

rotavírus e varicela poderiam ter salvado a vida de algumas crianças a cada ano. Mesmo que o 

número de mortes as quais evitadas tenha sido pequeno, o número de anos de vida salvos teria 

sido maior, porque a expectativa de vida das crianças é longa.  

Neste ínterim, como fatores críticos para a redução da morbimortalidade são 

apontados, o saneamento e a renda per capita, evidenciando a necessidade de políticas 

intersetoriais e a relevância dos determinantes sociais de saúde para melhoria da qualidade de 

vida da população uma vez que apesar da redução da mortalidade no Norte e Nordeste, ainda 

se mostra bastante evidente. Para além destaca-se a imunização como estratégia presente nas 

políticas de saúde voltadas aos diferentes ciclos de vida, e quando relacionada a população 

infantil emerge com positividade os serviços de puericultura ofertados pela APS a partir das 

ações de saúde pautadas na promoção, proteção e recuperação da saúde, entre elas, o 

cumprimento do calendário nacional de vacinação.   

Relacionado a morbidade hospitalar infantil por algumas afecções originadas no 

período perinatal correlacionado a indicadores sociais e assistenciais a partir da APS, 

observou-se correlações fracas, entretanto, emerge como segunda causa de internações 

hospitalares infantis principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, sugerindo que ações 

para melhorar os indicadores de saúde da criança continua sendo um dos mais importantes 

desafios globais de saúde, especialmente em países em desenvolvimento (ANSARI et al., 

2015; ABEGUNDE et al., 2015), entre elas, destacam-se as informações sobre mortalidade de 

mulheres em idade fértil, a assistência ao pré-natal e parto como fatores importantes para a 

redução da mortalidade.   

Destaca-se que muitas mortes neonatais podem ser evitadas a partir de práticas e 

intervenções baseadas em evidências, atenção ao cuidado pré-natal, o início precoce da 

amamentação e o acesso oportuno a ações e serviços de saúde (LARSEN-COOPER et al., 

2016). Pesquisa mostra o aumento nas taxas e proporções relacionadas às afecções perinatais 

e destacam que estas figuram como o principal grupo de causas dos óbitos infantis, como 

também se mostra nesta pesquisa, representando, na sua maior parte, problemas relacionados 
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com a qualidade da assistência pré-natal – atribuição da APS, mas também ao parto e neonato, 

de competência dos serviços hospitalares (BARRETO; NERY; COSTA, 2012). 

Em áreas de concentrações mais críticas nas regiões Norte e Nordeste quanto a 

mortalidade infantil, observa-se redução ao longo da série e embora tenham sido reduzidas as 

desigualdades regionais, ainda se faz presente. Leal et al. (2018) destacam a significante 

redução apresentada pelas regiões Norte e Nordeste no período 2000-2010 que contribuiu 

para a diminuição das desigualdades regionais, refletindo a ampliação da APS nessas áreas, 

com foco na atenção ao grupo materno-infantil, bem como a universalização das imunizações. 

Os avanços ocorridos no âmbito social no Brasil nas últimas décadas geraram efeito 

paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que reduziu os patamares médios da pobreza, aumentou 

as diferenças entre as áreas mais pobres e as mais ricas; assim, os municípios mais pobres 

permanecem mais concentrados no Norte e no Nordeste, em detrimento da sua menor 

concentração no Sul e no Sudeste (ARRETCHE, 2015). No âmbito dos serviços de saúde, 

também se observam contradições: enquanto a APS se expandiu no território brasileiro, os 

equipamentos de média e alta complexidade continuam concentrados em grandes centros 

urbanos (UGÁ; LOPEZ, 2007; VIACAVA et al., 2014). 

 Concernente às causas de mortalidade infantil por maior prevalência, destacam-se as 

afecções originadas no período perinatal, situação apontada como tendência mundial, 

destacando a necessidade de substancial redução da mortalidade no componente neonatal para 

a sobrevivência infantil (LAWN; COUSEN; ZUPAN, 2005). Tais resultados depõem ainda 

contra a qualidade da atenção à saúde oferecida às gestantes e indica a possibilidade de 

deficiência na resolutividade da assistência pré-natal (GONÇALVES et al., 2015). 

Leal et al. (2017) referiram como obstáculos ainda a superar as desigualdades 

relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico e ao acesso a serviços de saúde, bem como 

problemas relacionados à cobertura dos eventos vitais, fato que afeta o conhecimento da 

dimensão da mortalidade infantil, assim como a identificação de fatores associados; observou-

se ainda em municípios localizados em áreas remotas, indicadores assistenciais e de 

resultados perinatais precários, quase sempre invisíveis em decorrência da incompletude de 

dados, reforçando a necessidade de potencializar as capacidades municipais em atender, com 

qualidade, à gestação, ao parto e ao nascimento.  

A diminuição global através de programas que possam influenciar a saúde em crianças 

menores de cinco anos de idade, torna a mortalidade neonatal uma proporção cada vez maior 

de mortes em menores de cinco anos, de modo que a falta de acesso a cuidados de parto 
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seguros, cuidados obstétricos de emergência e cuidados pós-natais continuam se apresentando 

como desafios para a redução da mortalidade neonatal (SACKS et al., 2017). Autores 

reforçam que no Brasil, a mortalidade infantil principalmente no período neonatal, exige para 

sua diminuição o aprimoramento dos cuidados de pré-natal e da qualidade assistencial no 

momento do parto (DIAS-DA-COSTA et al., 2013). 

Destarte a Rede Cegonha, estratégia do Governo Federal disponível para adesão dos 

municípios, instituída no âmbito do SUS em 2011, a partir dos componentes: pré-natal, parto 

e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico: transporte 

sanitário e regulação, a serem implementados gradativamente em todo território nacional a 

partir de critérios epidemiológicos, preveem mudanças relativas à melhoria da estrutura dos 

serviços, criação de casas de gestante e centros de parto normal, aumento do número de leitos 

de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e adulta, melhoria nos serviços ambulatoriais 

e de transporte (BRASIL, 2011).  

Em pesquisa realizada por Nascimento et al. (2018), ao analisarem a assistência 

prestada à mulher no pré-natal, parto e nascimento após a implantação da Rede Cegonha, 

destacam avanços significativos, todavia, ainda se observam entraves como atrasos na 

captação das gestantes e atraso na realização dos exames, inexistência da vinculação da 

gestante ao local onde acontecerá o parto, conduta inapropriada de alguns profissionais e 

realização de testes rápidos aquém do que é preconizado. Faz-se portanto, necessária ação 

articulada entre a sociedade civil, profissionais da saúde e o poder público, com o propósito 

de melhorar a qualidade da assistência prestada à mulher no período gravídico puerperal, que 

por conseguinte reflete na atenção à saúde da criança. 

Atualmente, as menores taxas de mortalidade infantil são de países com elevados IDH, 

enquanto as taxas de mortalidade infantil em países com baixo IDH ainda são elevadas, e 

relacionam a redução da mortalidade no Brasil à queda da fecundidade, à expansão do 

saneamento básico, à reorganização do modelo de atenção à saúde (ESF), a melhorias na 

atenção à saúde da criança, ao aumento na cobertura das campanhas de vacinação e na 

prevalência do aleitamento materno, bem como uma combinação de crescimento econômico e 

melhora de escolaridade e distribuição de renda com fortes influências na redução de doenças 

infecciosas nos primeiros anos de vida (KROPIWIEC; FRANCO; AMARAL, 2017). 

A diminuição da mortalidade infantil ainda está relacionada à importante redução do 

componente pós-neonatal, ocasionando mudanças em seu perfil no Brasil, estando 

relacionado a ações específicas dos serviços da APS, como o programa de imunização, 
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combate a diarreia infantil, detecção precoce de afecções respiratórias, incentivo ao 

aleitamento materno, a educação básica e melhorias nas condições sócio sanitárias. Por outro 

lado, a mortalidade neonatal resulta principalmente de relações entre variáveis biológicas, 

sociais e de assistência à saúde, de modo que sua redução torna-se mais lenta e difícil 

(ARAUJO; BOZZETTI; TANAKA, 2000; PAULA JÚNIOR et al., 2016).  

Para além de representar a qualidade de vida de populações, estas informações 

epidemiológicas representam mortes de crianças que através de melhores condições sanitárias, 

econômicas e assistenciais poderiam ter sido evitadas. Claeson et al. (2003) ressaltam a 

importância de informações epidemiológicas, da realização de intervenções eficazes para 

sobrevivência infantil que atingissem todas as crianças e mães que delas precisassem, e da 

implementação de estratégias para identificação de desigualdades e constante monitoramento.  

 

6.2 DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DAS CAUSAS DA MORBIDADE 

HOSPITALAR E MORTALIDADE EM CRIANÇAS ENTRE UM E MENORES DE 

CINCO ANOS 

 

A análise de indicadores relacionados a morbimortalidade em crianças entre um e 

cinco anos evidenciou uma tendência decrescente, todavia, apresenta desigualdades regionais 

que possam ter influências multifatoriais. Observa-se ainda o declínio ao longo da série 

histórica estudada, tais valores, ao comparar com o grupo etário de menores de um ano de 

idade, mostra fortes diferenças e confirma que a mortalidade em menores de cinco anos, tem 

forte influência pelo primeiro ano de vida.  

 Quanto a primeira causa de internações nesta faixa etária e a não correlação aparente 

entre indicadores sociais e assistências à doenças do aparelho respiratório, tal fato pode estar 

relacionado as regiões Sul e Sudeste apresentarem as maiores taxas de internação por doenças 

respiratórias. Relacionado a esta desigualdade na distribuição, destacam-se as condições 

climáticas, onde regiões mais frias, como o Sul, contam com prevalências mais elevadas de 

doenças respiratórias (GODOY et al., 2001), o percentual de fumantes ser maior nas capitais 

dessas regiões (GÓIS; VERAS, 2010), bem como pode haver subdiagnóstico dessas doenças 

no Norte e no Nordeste do país, além de diferenças regionais relativas aos poluentes 

ambientais e ao clima (MASCARENHAS et al., 2008).  

 A partir dos resultados desta pesquisa, pode-se constatar que os maiores indicadores 

de adoecimento de crianças entre um ano e menos de cinco anos de idade por doenças do 
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aparelho respiratório ocorre na Região Sul, enquanto que também é nessa região que ocorrem 

os menores índices de mortalidade nessa faixa etária por esta causa. Oliveira, Costa e Mathias 

(2012), destacam que estados e municípios devem monitorar a saúde da população infantil e 

identificar o perfil das internações hospitalares entre as crianças com vistas a identificar as 

necessidades de saúde da população, em geral, e desse grupo em particular, para apoiar a 

implementação de ações para combater essas causas. 

 Corrobora com esses achados, a pesquisa de Stopa et al. (2017), que observou e 

discutiu que as pessoas residentes nas regiões Sul e Sudeste apresentam maior acesso aos 

serviços de saúde quando comparadas às residentes nas demais regiões do Brasil; evidenciado 

por maiores indicadores de acesso a consultas médicas e odontológicas, acesso a 

medicamentos prescritos, internamentos em geral e pela melhor avaliação quanto ao 

atendimento recebido nos internamentos pelo SUS. 

Portanto, torna-se fundamental promover medidas que busquem diminuir a 

hospitalização de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis em todas as regiões do país, 

por meio de ações que garantam a acessibilidade aos serviços de atenção básica em saúde, 

com atendimento resolutivo das necessidades singulares de cada criança. Com destaque ainda 

para coerência das políticas públicas com as realidades loco regionais quanto à distribuição de 

recursos quanto na adoção de estratégias para melhoria da saúde dessa população, bem como 

fortalecer a Atenção Básica em ações de promoção e prevenção para crianças menores de 5 

anos poderá minimizar problemas ora enfrentado, decorrentes da morbidade infantil. 

No estudo de Prezotto et al. (2017), verificou-se que houve uma estabilidade nas 

hospitalizações infantis, o que indicou a inadequação nas ações de cunho da Atenção Básica, 

tanto nas ações de responsabilidade direta destes serviços, quanto nas orientações aos 

responsáveis e familiares dessas crianças. Corrobora com esse achado o estudo de Pedraza e 

Araújo (2017), que identificou altas taxas de internações infantis por causas sensíveis à APS, 

o que não deveria ocorrer visto a implementação da Estratégia de Saúde da Família há 

décadas. 

 Alguns agravos à saúde são particularmente sensíveis à organização da atenção 

primária, tendendo a existir internações reduzidas quando ações de prevenção, diagnóstico e 

tratamento de doenças agudas, e controle e acompanhamento das doenças crônicas são 

desenvolvidas de forma adequada e oportuna (FARIAS et al., 2019). A maioria das causas de 

internamento infantil, como doenças respiratórias, infectocontagiosa e deficiências 

nutricionais, podem ser resolvidas e/ou prevenidas através de ações voltadas para o 
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aleitamento materno, o início da permanência da criança em ambientes coletivos (escolas e 

creches), e em prol da condição imunológica da criança, através das vacinações (PREZOTTO 

et al., 2017). 

Concernente as doenças infecciosas e parasitárias, a pesquisa aponta as regiões Norte e 

Nordeste, seguindo o padrão espacial observado ainda em menores de um ano. Corroborando 

com esta pesquisa, o estudo realizado por Pedraza (2017), destaca que as doenças infecciosas, 

parasitárias e do aparelho respiratório encontram-se entre as principais causas de internação 

hospitalar em crianças no Brasil, dentre as quais as doenças diarreicas agudas apresentam-se 

nas regiões Norte e Nordeste do país as maiores taxas, o que fundamenta a necessidade de 

medidas direcionadas à diminuição das internações hospitalares por causas específicas 

preveníveis, considerando a hospitalização como consequência do agravamento de uma 

condição clínica não observada em momento oportuno. 

 Relacionado a mortalidade destaca-se a partir do Coeficiente de Mortalidade em 

crianças entre um e menores de cinco anos, os estados de Roraima e Amazonas que 

apresentam maiores valores neste indicador. Tal fato sugere a elaboração de medidas 

estratégicas a partir da análise do perfil de morbimortalidade, com ações que possam ser 

direcionadas para o fortalecimento de políticas públicas de saúde em áreas estratégicas que 

possam influenciar os indicadores de morbimortalidade, uma vez que tais indicadores estão 

relacionados a qualidade de vida das populações e com relações multifatoriais. Destarte ainda 

resultados positivos quanto as medidas estratégicas implementadas no Brasil para 

enfrentamento a mortalidade na primeira infância. 

 Na série histórica observou-se queda da mortalidade de crianças entre um e cinco anos 

de idade, que apresentava 2,73 mortes para cada mil nascidos vivos em 2007 e passou a 

apresentar 1,85 em 2015, e 2,17 em 2016. Embora verifique-se redução ao comparar o 

primeiro e o último ano do período, cabe destacar o aumento entre os anos de 2015 e 2016. 

Quanto aos estados de Roraima e Amazonas, que apresentam as maiores médias de 

mortalidade neste grupo etário, estes fazem parte da região denominada de Amazônia Legal, 

que segundo o IBGE corresponde à área dos estados da região Norte, acrescidos da totalidade 

do estado de Mato Grosso e dos municípios do Estado do Maranhão situados a oeste do 

meridiano 44º, que apesar de possuírem políticas e estratégias especificas para contribuir com 

a redução desses indicadores ainda apresentam os maiores índices se comparadas a valores 

nacionais. 
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 Viana, Freitas e Giatti (2015) destacam que a situação de saúde da Amazônia Legal 

encontra-se combinada com: precárias condições de saneamento; doenças respiratórias 

provocadas pelas queimadas; doenças crônico-degenerativas provocadas tanto pela 

contaminação química resultante do uso intensivo de agrotóxicos e do mercúrio, como 

também pelas mudanças nos padrões de vida; acidentes de trânsito resultantes de um precário 

processo de urbanização; violência nas cidades e no campo em uma Amazônia 

estruturalmente desigual e caracterizada por situações de conflito. 

 Sabe-se que indicadores de morbidade e mortalidade são diferenciados segundo 

regiões, estratos sociais, etários, de gênero etc. que geram necessidades diferenciadas de 

saúde e, consequentemente, exigem uma política de saúde capaz de se organizar e responder 

de forma apropriada a essas múltiplas questões e assim contribuir para a redução das 

desigualdades (FIOCRUZ, 2007), de modo que a avaliação em saúde é absolutamente 

essencial e contribui para identificação dos pontos fortes e fracos do sistema de saúde 

(LACASA MASERI; LACASA MASERI; LEDESMA ALBARRÁN, 2012). 

  Quanto à causa com maior prevalência no grupo etário entre um a cinco anos, destaca-

se o capítulo XX – CID 10, causas externas de morbidade e de mortalidade, presente em 

menor proporção em menores de um ano. Malta et al. (2016) observaram que os atendimentos 

por causas externas em sua maioria tratam-se de acidentes e violências, e destaca que embora 

haja muitos progressos globais, mas ainda há muito a ser feito, e diversos fatores limitam o 

impacto de medidas preventivas, dentre eles as desigualdades sociais. 

Destaca-se a necessidade de uma política de prevenção de acidentes uma vez que 

achados demostram a relevância dos acidentes domésticos em uma fase de desenvolvimento 

relacionada à curiosidade, à descoordenação e ao fácil acesso à cozinha sem supervisão 

adequada (BARCELLOS et al., 2018). Barcelos, Del-Ponte e Santos (2018) referiram fatores 

importantes para a formulação de intervenções efetivas na prevenção de acidentes na infância 

como a orientação familiar, mudanças no espaço domiciliar e identificação de fatores de risco 

de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança e dos hábitos comportamentais 

comuns ao período de idade. 

Ainda relacionado a causas prevalentes de mortalidade neste grupo etário, a pesquisa 

mostrou como segunda causa as doenças do aparelho respiratório, seguido por algumas 

doenças infecciosas e parasitárias. Prato et al. (2014) destacam que as mortes infantis devido 

às doenças do aparelho respiratório são um grave problema de saúde pública e ganham 

relevância maior por serem consideradas evitáveis. Dentre os fatores socioeconômicos que 
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estão relacionados a ocorrência de óbitos por doenças do aparelho respiratório estão o número 

de moradores no domicílio, a desnutrição, a escolaridade materna, a baixa renda familiar, a 

dificuldade ao acesso do serviço de saúde e a má conduta profissional (COSTA et al., 2011; 

RIBEIRO et al., 2012). 

Souza, Vieira e Lima Junior (2019) ressaltam que a implementação da PNAISC tem 

considerado o contexto da evolução epidemiológica das condições de saúde pediátricas que, 

no Brasil, tem coexistido as causas externas e doenças infecciosas, junto as condições 

crônicas. Watkins (2016) destaca que o combate a doenças infecciosas exige um enfoque 

reforçado no desenvolvimento de sistemas de saúde, em vez de intervenções específicas de 

doenças e causas específicas. Visto que é encontrada maior ocorrência de óbitos infantis por 

doenças infecciosas e parasitárias em áreas com maior carência social (VILELA; BONFIM; 

MEDEIROS, 2008). 

Portanto, ao se discutir acerca das principais causas de mortes infantis de maiores de 

um ano e menores de cinco anos, constata-se que os três grupos de causas são considerados 

evitáveis e se apresentam fortemente relacionadas a fatores sociais e econômicos, bem como 

são sensíveis a ações e serviços de saúde. Desta maneira, emerge como interessante iniciativa 

a identificação das áreas de maior vulnerabilidade quanto a esses fatores para o 

direcionamento de medidas nas diversas áreas socioeconômicas para melhoria desses 

indicadores da saúde infantil. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Observou-se nesta pesquisa a diminuição da morbimortalidade em menores de cinco 

anos; ao estratificar tal grupo etário em dois grupos, percebeu-se a causas fatoriais e agravos 

distintos que emergem no cenário. Embora apresente durante a série histórica constante 

redução ao considerar o período de 2007 a 2015, o ano de 2016 integra aos dados sinalizando 

que a necessidade de fortalecer medidas para além de políticas públicas de saúde através da 

ampliação do acesso aos serviços de saúde da criança e da assistência em saúde de qualidade 

nos serviços de baixa e média complexidade, mas que venham a ter relação direta com 

determinantes sociais e indicadores colocados nesta pesquisa como de desigualdades, em 

busca da redução dos agravos e melhora dos indicadores de morbimortalidade infantil.  

Como limitações deste estudo, destacam-se a presença de subnotificação de óbitos e o 

mal preenchimento da declaração de óbito, podendo comprometer tais achados. Todavia, tem 

sido implementadas contínuas estratégias a fim de evitar tais fatos, bem como a não utilização 

de dados que remetessem a morbidade que não integrou as autorizações de internações 

hospitalares, por se dar nível ambulatorial ou especializado. A partir destas observações, 

sugere-se a implementação de estratégias, avaliações e monitoramentos constantes na rede 

materno infantil, que possui direta influência na saúde da criança, bem como a necessidade de 

pesquisas loco regionais proporcionando a identificação de fragilidades e dos principais 

problemas associados à análise situacional de saúde da população infantil. 
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