
E-mail para contato: ellenvanuza@gmail.com IES: ESTÁCIO AMAZÔNIA

Autor(es): Ellen Vanuza Martins Bertelli; Amanda Melo Oliveira; Sabrina Torres Teixeira

Palavra(s) Chave(s): Mortalidade infantil; epidemiologia

Título: MORTALIDADE INFANTIL: EPIDEMIOLOGIA DE RORAIMA

Curso: Enfermagem

Saúde

RESUMO

A mortalidade infantil é um importante indicador de desenvolvimento humano, avalia a esperança de vida ao nascer e contribui para 
compreensão da situação de saúde da sociedade. As taxas de mortalidade infantil são utilizadas para estimar o risco de morte nos nascidos vivos 
em menores de um ano, demonstram as condições de vida e de saúde, sendo reflexo de causas biológicas, socioeconômicas e ambientais bem 
como de acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materno-infantil. No Brasil,  em 2017, para cada 1000 nascidos vivos 
do sexo masculino aproximadamente 13,8 deles não completariam o primeiro ano de vida. Para o sexo feminino 11,8 meninas em mil nascidas 
vivas não completariam um ano de vida. E para ambos os sexos a taxa de mortalidade infantil foi de 12,8 por mil. O objetivo da pesquisa é 
analisar o óbito infantil no estado de Roraima. Trata-se de dados parciais de um estudo ecológico de séries temporais. A delimitação do estudo é 
o estado do Roraima, dividido em municípios e tempo (anos), por meio da análise dos dados secundários gerados a partir do Sistema de 
Informação Mortalidade (SIM), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (DataSus), referentes ao período 
de 2000 a 2018. Os resultados mostram grandes variações nas taxas, com significativas reduções e com perfil de crescimento nos  últimos 3 anos 
da série. O ano de 2006 apresentou a maior taxa de óbito (21,16), seguidos pelos anos de 2013 com tx de 19,32, 2004 com taxa de 19,19 e 2014 
com taxa de 19,15. Os anos de  2010 e 2011 tiveram as menores taxas, respectivamente (12,9 e 12,6). Nos últimos três anos, 2015, 2016 e 2017 
observa-se um crescimento das taxas (17,4; 17,6 e 17,7).  A taxa global de mortalidade de menores de cinco anos diminuiu em 56%, de 93 mortes 
por 1.000 nascidos vivos em 1990 para 39 em 2017. Todas as regiões da OMS reduziram pela metade as taxas de mortalidade abaixo de cinco 
anos no mesmo período. O ônus das mortes menores de cinco anos continua distribuído de forma desigual. No Brasil também se observa a 
desigualdade da distribuição do óbito infantil, com elevadas taxas nas regiões nordeste e norte. Diversas ações foram introduzidas com o 
propósito de reduzir tanto a mortalidade infantil: campanhas de vacinação em massa, atenção ao pré-natal, aleitamento materno, agentes 
comunitários de saúde, programas de nutrição infantil, etc. Outros fatores também contribuíram para a diminuição do nível da mortalidade: 
aumento da renda, aumento da escolaridade, aumento na proporção de domicílios com saneamento adequado, etc. A consequência imediata 
destas ações e fatores combinados foi à diminuição dos níveis de mortalidade e o consequente aumento na expectativa de vida dos brasileiros ao 
longo dos anos.  O estado de Roraima apresenta taxa de mortalidade infantil superior as taxas nacionais e com recente aumento, nos últimos 
anos, apesar nos investimentos na área, supõe-se que haja relação do aumento dos óbitos infantis no estado com a crise migratória que ocorre 
no momento.  Nos anos de 2015 a 2017 houve um aumento de 922% na entrada de imigrantes no Estado, em 2018 registrou-se em Pacaraima, a 
principal fronteira Venezuela Brasil a entrada em torno de 416 imigrantes Venezuelanos por dia. Esse fluxo levou a um aumento significativo nos 
atendimentos, inclusive naqueles relacionados com a gestação e parto.
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