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RESUMO  

 
A mortalidade infantil tem diminuído consideravelmente nos últimos 25 anos, tornando o Brasil uma referência 
no mundo na redução de mortalidade infantil. No entanto, estudos sobre mortalidade na faixa etária escolar 
(5 a 10 anos) são inexistentes, tornando relevantes pesquisas nessa temática. Assim, buscou-se identificar 
causas de mortalidade em crianças de 5 a 9 anos no Brasil, Paraná, Maringá e região metropolitana de 2006 
a 2016. Foi realizado estudo transversal e retrospectivo, com dados secundários provenientes do Sistema de 
Informação de Mortalidade. As informações obtidas foram tabuladas e realizada análise descritiva. Esta 
pesquisa obedeceu aos critérios estabelecidos pela Resolução 466/12 do CNS. As causas externas tem sido 
a principal causa de morte na faixa etária de 5 a 9 anos, sendo os meninos as maiores vítimas, no Brasil, 
Paraná, Região metropolitana de Maringá e no município de Maringá. Observando um declínio progressivo 
dessas mortes durante o período de 2006 a 2016 em todas as localidades. Acontecem predominantemente 
nos hospitais, 10% das mortes acontecem em via pública. Dados sobre escolaridade tem sido ignorado em 
grande parte dos casos de morte, o que interfere grandemente na condução de ações e intervenções pois o 
contexto escolar tem sido local tido como privilegiado para atuação haja visto as ações propostas Programa 
Saúde na Escola. Ações de promoção a saúde na temática mobilidade e transito seguro são estratégicas para 
a diminuição das mortes no trânsito. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade; Promoção a Saúde; Saúde da Criança. 

 
1         INTRODUÇÃO 
 

Resultados dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) apontam que a 
meta 4 (reduzir a mortalidade infantil) foi atingida antes de 2015 (FRANÇA, 2017), tornando 
o Brasil uma referência no mundo na redução de mortalidade infantil.  

Em 1976, os óbitos de menores de 1 ano e de menores de 5 anos de idade 
representavam 27,8% e 34,7% do total de óbitos, respectivamente. Após 40 anos, em 2016, 
os avanços conseguidos em termos de diminuição da mortalidade das crianças menores 
de 5 anos foram significativos e esses percentuais passaram a representar 2,4% e 2,9%, 
respectivamente (BRASIL, 2016). 

O IBGE também atribui o declínio na mortalidade infantil ao aumento da escolaridade 
feminina e à elevação do percentual de domicílios com saneamento básico adequado 
(esgotamento sanitário, água potável e coleta de lixo), além do maior acesso da população 
aos serviços de saúde, o que proporcionou melhoria na qualidade do atendimento pré-natal 
e durante os primeiros anos de vida. Destacam também que a diminuição dos níveis de 
fecundidade também contribuiu de forma significativa para o declínio destes percentuais 
(BRASIL, 2016). 

Estudos internacionais apontam que a redução da mortalidade na infância se 
relaciona a investimentos no setor de saúde, a outra metade é atribuída a investimentos 
feitos em setores fora da saúde, com o uso de estratégias para mobilizar parceiros em toda 
a sociedade na busca de melhorias da saúde da mulher e da criança (KURUVILLA et al, 
2014). 

No Brasil observa-se uma expressiva mudança do perfil epidemiológico, sendo 
importante conhecer o perfil de mortalidade das crianças, nos diferentes grupos etários, 
com o objetivo de preparar os serviços para as novas necessidades ou expectativas 
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(BARRETO; GRISI, 2010). O perfil de mortalidade infantil é um parâmetro importante para 
avaliação de qualidade de vida e definição de políticas públicas relacionadas à saúde da 
criança, haja vista sua inclusão entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
e Objetivos de Desenvolvimento sustentável (ODS), representando uma oportunidade para 
o desenvolvimento de estratégias preventivas para a diminuição do risco de morte 
(FRANÇA et al, 2017). 

Desta forma, torna-se necessário analisar e acompanhar os indicadores de 
morbidade e mortalidade com o intuito de propor a implantação de ações de prevenção de 
doenças e promoção de saúde que visem à redução no número de crianças hospitalizadas. 

Quando analisamos a busca de informações disponíveis, particularmente, no grupo 
etário de maiores de 5 anos, grande parte das publicações disponíveis baseia-se em 
investigações desenvolvidas em escolas ou em serviços de saúde específicos, locais estes 
que apresentam vieses na seleção, ao incluir apenas as crianças que frequentam as 
escolas ou os serviços de saúde, limitando assim a possibilidade de generalização dos 
resultados para a população geral nessa idade.  

Esses argumentos justificam a necessidade da realização, no Brasil, de estudos 
sobre mortalidade entre 5 a 9 anos, com os objetivos de estabelecer o perfil epidemiológico, 
conhecer necessidades de saúde dessa faixa etária e servir de base para análises acerca 
do impacto de políticas públicas voltadas para este público, bem como ações que 
efetivamente contribuam ainda mais para a redução de mortalidade na infância. 

Diante do exposto objetivamos identificar as causas de mortes das crianças de 5 a 
9 anos de idade no Brasil, Paraná, na cidade de Maringá e região Metropolitana de Maringá 
no período de 2006 a 2016. 
 
2        MATERIAL E MÉTODOS 
 
 Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários 
provenientes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 
(BRASIL, 2018), especificamente do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).  
 Serão analisados dados de mortalidade por residência de todas as crianças de 5 a 
9 anos cadastradas no sistema. Os dados do Brasil, Paraná, da cidade de Maringá e região 
metropolitana publicados de 2006 a 2016 serão analisados. 

Para o desfecho primário será verificado as principais causas de mortes segundo a 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). As medidas secundárias avaliadas serão: 
dados demográficos e local de ocorrência dos óbitos, comparativo dos dados de 
mortalidade entre Brasil, Paraná e Maringá e região metropolitana.  

Para análise estatística as informações obtidas serão tabuladas através de análise 
descritiva. Esta pesquisa obedecerá aos critérios estabelecidos pela Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012).  
 
3        RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os dados no Brasil apontam que a principal causa de morte em crianças na faixa 
etária de 5 a 9 anos, no período de 2006 a 2016, são as causas externas. De um total de 
44.819 mortes, as três principais causas de morte foram as externas (32,7%,) as neoplasias 
(15,6%) e as doenças do sistema nervoso (9,9%). 

No Paraná, as três principais causas de morte em crianças na mesma faixa etária, 
são as causas externas (38%), seguidas das neoplasias (17,8%) e doenças do sistema 
nervoso (14,0%). 

Na região metropolitana de Maringá as causas de morte são as causas externas 
(35,9%), neoplasias (18,4%) e em terceiro lugar as doenças do sistema nervoso (10,6%). 
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Por fim, observamos no município de Maringá representa 41, 7% das mortes na 
Região, das quais 39,5% por causas externas, 25,5% de neoplasias e 11,6% por 
malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, e mortes em virtude 
de doenças do sistema nervoso fica em quarto lugar, totalizando 9,3% das mortes.  

Em relação ao local de ocorrência das mortes no Brasil no período de 2006 a 2009, 
os dados apontam que 66,9% ocorrem nos hospitais, 11,3% nos domicílios e 10,10% em 
via pública. No Paraná, 64,6% ocorreram nos hospitais, 12,15% em via pública e 11,8% 
nos domicílios. Na Região metropolitana de Maringá, 61,16% das mortes ocorrem no 
hospital, 17,47% no domicílio e 13,59% em via pública, em Maringá, 63% das mortes 
ocorreram em hospitais, 16% nos domicílios, 14% em via pública e 7% em outros locais 
não especificados. 

Quando analisadas as causas de morte no Brasil por raça/cor, é possível verificar 
que do total de 44.819 óbitos, 46,53% são pardos, 39,9% são brancos e 7,33% possuem 
dados ignorados. No Paraná do total de 2.131 óbitos, 80,47% são brancos, 10,41% são 
pardos e em 6,80% os dados de raça/cor é ignorado. 

Na Região de Saúde de Maringá quanto a raça/cor observa-se que 78,70% são 
brancos e 17,59% pardos e apenas 1,85% preta. Em Maringá, 72% são brancos, 23% 
pardos e 3% são da raça preta. 

Quanto aos anos de estudo das crianças, no Brasil esse dado é ignorado em 49,74% 
das mortes, já crianças com 1 a 3 anos de estudo representam 25,31% das mortes, e 
nenhuma escolaridade 22,2% das crianças. No Paraná, os anos de estudos 1 a 3 anos de 
estudo representam 33,55% das mortes, nenhuma escolaridade 31,48% das crianças e 
30,45% das mortes esse dado é ignorado. 

Na Região de Saúde de Maringá quanto a escolaridade observa-se 36,11% possuem 
nenhuma escolaridade, 30,55 1 a 3 anos de escolaridade e em 27,7% das mortes esse 
dado é ignorado. Em Maringá crianças sem escolaridade correspondem a 28% dos óbitos, 
já as crianças com escolaridade de 1 a 3 anos equivalem a 35% e ignorados totalizam 33%. 

Ao analisarmos as causas de morte por sexo na faixa etária de 5 a 9 anos no Brasil 
observa-se que 57,42% das mortes são do sexo masculino.  

No Brasil, nota-se que houve uma diminuição progressiva na quantidade de mortes 
na faixa etária de 5 a 9 anos no período de 2006 a 2016, essa diminuição também é 
observada no Paraná, Região Metropolitana de Maringá e no município de Maringá.  
 As causas externas tem sido a principal causa de morte na faixa etária de 5 a 9 anos, 
no Brasil, Paraná, Região metropolitana de Maringá e no município de Maringá. Também 
se observa um declínio progressivo dessas mortes durante o período de 2006 a 2016 em 
todas as localidades. 
 As mortes acontecem predominantemente nos hospitais, mas em decorrência das 
causas externas é possível inferir que o transito tem tido um impacto significativo, visto que 
10% das mortes acontecem em via pública. Ações de promoção a saúde na temática 
mobilidade e transito seguro são estratégicas para a diminuição das mortes no trânsito 
(BRASIL, 2015a) 
 Dados sobre escolaridade tem sido ignorado em grande parte dos casos de morte, 
o que interfere grandemente na condução de ações e intervenções (DUKE, et al 2016), pois 
o contexto escolar tem sido local tido como privilegiado para atuação nessa faixa etária, 
haja visto as ações propostas Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2015b). 

Quanto ao sexo das crianças os meninos tem sido as maiores vítimas merecendo 
uma atenção especial. 

 
4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É enorme o potencial das ações de promoção da saúde na infância e adolescência. 

Esses são períodos do desenvolvimento humano nos quais se estabelecem o 
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comportamento, caráter, personalidade e estilo de vida, e que o ambiente em que a criança 
ou o jovem está inserido é um dos principais fatores influenciadores (BUSS, 2001).  

Assim, promover a saúde significa promover a equidade e a melhoria das condições 
e de modo de viver, ampliando a potencialidade de saúde individual e da saúde coletiva, 
reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, 
econômicos, políticos, culturais e ambientais (BRASIL, 2015). 
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