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Apresentação

A Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco, na perspectiva da produção e disseminação da informação, disponibiliza à
sociedade pernambucana, profissionais e gestores da saúde o Perfil Epidemiológico de
Pernambuco.
Este Perfil com informações sobre natalidade, morbidade e mortalidade permite
conhecer as características da população e a localização de grupos prioritários subsidiando
o planejamento das ações de saúde.
Destaca-se ainda que essa publicação resulta do trabalho de análise da situação de
saúde a partir das informações produzidas, em sua maioria, pelos Sistemas de Informações
gerenciados pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde em parceria com os
municípios, o que demonstra o potencial da informação em saúde como insumo estratégico
para subsidiar os gestores e tomadores de decisão no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Inês Eugênia Ribeiro da Costa
Secretária Executiva de Vigilância em Saúde
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Introdução
O Perfil Epidemiológico de Pernambuco traz uma análise da situação de saúde do
estado de Pernambuco, a partir da exploração dos dados dos sistemas de informação
gerenciados pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde. Além desses sistemas,
são utilizadas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do
Instituto Nacional do Câncer (INCA) e dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
O primeiro capítulo dessa publicação traz a caracterização do estado de
Pernambuco, discutindo inicialmente a descrição do território, com os limites territoriais e
composição do estado por municípios e regionais de saúde.
Ainda no primeiro capítulo, foi realizada uma análise da estrutura demográfica do
estado e da sua mudança ao longo dos anos, na perspectiva de contextualizar o
processo de transição demográfica e uma descrição da evolução de algumas
características socioeconômicas do estado, analisando variáveis de educação, renda e
situação dos domicílios particulares permanentes.
No capítulo 2, discute-se a situação de saúde de Pernambuco, tendo sido
consideradas informações sobre natalidade, morbidade e mortalidade.
Na análise da natalidade são abordados a evolução do número de nascimentos e
da taxa bruta de natalidade no estado, as características do recém-nascido e das
gestantes e de alguns indicadores da assistência materno-infantil.
Em relação à morbidade, foram selecionadas doenças transmissíveis de
reconhecidas magnitude e transcendência - aids, hepatites, hanseníase

tuberculose,

dengue, leptospirose, sífilis congênita (algumas das quais com metas nacionais de
eliminação) e doenças e agravos não transmissíveis priorizados pelos mesmos critérios.
Por fim, discutiu-se a mortalidade na população, com ênfase para os principais
grupos de causas (doenças do aparelho circulatório, causas externas e neoplasias), além
da mortalidade infantil e materna.
No capítulo 3, considerações finais, foram resumidos os principais achados, além
de apresentar questões e hipóteses a serem aprofundadas em outros estudos.
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Notas Metodológicas

Para realização da presente análise foram utilizados os dados dos sistemas de
informação gerenciados pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde. Além desses
sistemas, foram utilizadas informações IBGE, INCA e de dados disponibilizados pelo
Ministério da Saúde.
Para a caracterização do estado de Pernambuco, no que se refere à
caracterização territorial, estrutura populacional e aspectos socioeconômicos, foram
utilizadas informações disponibilizadas pelo IBGE – censo demográfico, estimativas
intercensitárias, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 20012009), pesquisa de indicadores sociais mínimos, estatísticas do registro civil, além de
pesquisas no Sistema IBGE de recuperação automática (SIDRA).
Para caracterização da situação de saúde do estado de Pernambuco, foram
consideradas as informações referentes à:


Natalidade - evolução do número de nascimentos e da taxa bruta de natalidade
no estado, as características do recém-nascido e das gestantes e uma análise de
alguns indicadores da assistência materno-infantil.



Morbidade - tendência das doenças transmissíveis e doenças e agravos não
transmissíveis priorizados por reconhecidas magnitude e transcendência



Mortalidade – caracterização da mortalidade geral, com ênfase para os principais
grupos de causas (doenças do aparelho circulatório, causas externas e
neoplasias), além da mortalidade infantil e materna.
Os dados foram analisados considerando a série histórica 2000-2009, sendo em

alguns momentos apresentados de forma desagregada por Regionais de Saúde (Geres).
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O estado de Pernambuco
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1.1. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL
O estado de Pernambuco tem extensão territorial de 98.311,62 km² e situa-se na
Região Nordeste. Limita-se ao Norte com o estado da Paraíba e Ceará, ao Leste com o
oceano Atlântico, ao Oeste e ao Sul com os estados do Piauí e Bahia e ainda ao Sul com
o estado de Alagoas.
O seu território é subdividido em 185 municípios. Para descentralização da
gerência das ações de saúde, o estado é composto por 11 regionais de saúde conforme
figura abaixo.
Figura 1 – Municípios e regionais de saúde de Pernambuco

X – Afogad os
da Inga zeira

II - Limoeiro

IX - Ouricuri
I - R ecife

VII - Salgueiro
IV - C aruaru
XI – Serr a T alh ada
VI - Arc overde
VIII - Petrolina

III - Palmares
V - Gar anhus

1.2. ESTRUTURA POPULACIONAL
O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no
ano de 2000 registrou uma população de 7.918.344 habitantes, perfazendo uma
densidade demográfica de 85,58 habitantes/Km². A estimativa para o ano de 2009 aponta
um aumento dessa população passando para 8.810.318 habitantes, com uma taxa de
crescimento anual de 1,18.
A I Regional de Saúde concentra 45,5% da população de Pernambuco com
4.012.880 habitantes, seguida pela IV Geres com 13,8% (1.214.326 habitantes), de
acordo com a estimativa do IBGE para 2009 (Figura 2).
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Figura 2 – População residente segundo as regionais de saúde. Pernambuco, 2009.

Fonte: IBGE, 2009 – Estimativas intercensitárias

Dos 185 municípios do estado de Pernambuco, 153 (82,7%) são de pequeno
porte (até 50.000 habitantes). Nos 10 municípios com mais de 100.000 habitantes
concentram-se 46,7% da população pernambucana (Figura 3 e Tabela 1).
Figura 3 - População estimada por município. Pernambuco, 2009

Fonte: IBGE, 2009 – Estimativas intercensitárias

Tabela 1 - População e número de municípios segundo porte populacional. Pernambuco,
2009
14
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Porte Populacional

Municípios
n

População (2009)

%

n

%

Porte 1 (até 20.000 hab)

90

48,6

1.194.428

13,6

Porte 2 (20.000-|50.000 hab)

63

34,1

1.936.761

22,0

Porte 3 (50.000-|100.000 hab)

22

11,9

1.560.288

17,7

Porte 4 (100.000-|500.000hab)

8

4,3

1.869.491

21,2

Porte 5 (>500.000hab)

2

1,1

2.249.350

25,5

185

100,0

8.810.318

100,0

Total
Fonte: IBGE – Estimativas intercensitárias

Entre 1980 e 2007, observou-se um aumento de 30% no grau de urbanização da
população pernambucana. Em 2000, 61,9% da população do estado vivia nas cidades,
passando para 80,5% em 2007, mas ainda inferior à proporção nacional nesse ano (85%)
(Figura 4).
Figura 4 - Proporção da população residente em área urbana e rural. Pernambuco,
1980, 1990, 2000 e 2007.

Fonte: IBGE – PNAD

Quando se compara a estrutura populacional do estado de Pernambuco nos anos
de 1980 e 2009, verifica-se importante mudança na pirâmide etária. No início da década
de 80 possuía uma base mais alargada (predomínio de crianças e adolescentes) e um
ápice mais estreito (baixa proporção de idosos) (Figura 5). Atualmente verifica-se uma
base menos alargada da pirâmide, o que está relacionada às reduções na taxa de
natalidade e mais alargada do ápice demonstrando o envelhecimento da população
(Figura 6).
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Figura 5 - Pirâmide Etária. Pernambuco, 1980

Figura 6 - Pirâmide Etária. Pernambuco, 2009

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias

Em relação ao sexo, em 2009, 51,6% da população pernambucana era composta
de mulheres (4.266.933) e 48,4% por homens (4.543.385), com uma razão de,
aproximadamente, 94 homens para cada 100 mulheres, não havendo mudanças
significativas desde a década de 80 (Figura 7 e 8). Esse perfil surge como reflexo da
sobremortalidade masculina, sobretudo nas faixas etárias jovens e adultas, decorrentes
da alta incidência de óbitos por causas violentas.
Figura 7 – Proporção da população residente em Pernambuco segundo sexo.
Pernambuco, 1980, 1990, 2000 e 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias
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Figura 8 – Razão de sexo*. Pernambuco, 1980, 1990, 2000 e 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias
Nota * Número de homens a cada 100 mulheres

Entre as regionais de saúde, a proporção da população segundo sexo apresenta
uma semelhança com o perfil do estado, onde se verifica um predomínio da população
feminina, excetuando-se a IX Geres (Ouricuri) com uma maior proporção de homens
(50,3%). Destaca-se a I Geres (Recife) com predomínio maior do que a média estadual
de mulheres (52,7%) e uma razão de 90 homens para cada 100 mulheres (Figura 9).
Figura 9 – Proporção da população residente em Pernambuco segundo
sexo e regional de saúde. Pernambuco, 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias.
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Em relação à faixa etária, segundo dados do IBGE, em 2009 os adultos jovens
(20 a 39 anos) concentraram os maiores percentuais (33,9%), seguidos dos adultos (40 a
59 anos – 20%) (Figura 10).
Ao analisar a distribuição etária da população do estado entre os anos de 1980 e
2009, verifica-se uma importante mudança no seu perfil, com redução de 38% da
população de crianças (0 a 9 anos) e de 26% de adolescentes (10 a 19 anos) e um
incremento na participação das demais faixas etárias, com destaque para o crescimento
de 49% na proporção de idosos (Figura 10).
Figura 10 – Proporção da população residente em Pernambuco
segundo faixa etária. Pernambuco, 1980, 1990, 2000 e 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias

Como pode ser observado na figura 11, em 1980 as crianças (até 5 anos)
representavam 17,7% da população e os idosos 6,7%. Em 2009 verifica-se uma redução
na proporção de crianças (até 5 anos) passando para 10,5% da população e um aumento
na proporção de idosos chegando a 9,9%. O progressivo declínio da proporção de
menores de cinco anos de idade reflete a redução dos níveis de fecundidade, enquanto
que a tendência ascendente na proporção de pessoas de 60 e mais anos de idade na
população geral corresponde ao aumento da esperança de vida ao nascer.
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Figura 11 – Proporção de crianças (0 a 5 anos) e idosos (60 anos e mais) na
população residente em Pernambuco. Pernambuco, 1980, 1990, 2000 e 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias

A figura abaixo trata da razão entre o número de idosos para cada grupo de 10
crianças de até 5 anos entre os anos de 1980 a 2009, sendo possível observar que em
1980 havia, em média, quatro idosos para cada dez crianças de até 5 anos, com o
incremento da população idosa, em 2009, esse número passou para nove idosos para
cada dez crianças de até 5 anos, praticamente igualando essa proporção.
Figura 12 - Número de idosos (60 anos e +) para cada grupo de 10
crianças de até 5 anos. Pernambuco, 1980, 1990, 2000 e 2009

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias
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A razão de dependência representa a participação relativa do contingente
populacional potencialmente inativo, que deveria ser sustentado pela parcela da
população potencialmente produtiva.
Ao se analisar a razão de dependência de jovens (menores de 15 anos), verificase uma tendência de redução, passando de 81,3 em 1980 para 42,7 em 2009, ainda
relacionada com o decréscimo do contingente jovem da população (Figura 13).
Entre a população idosa, a taxa de dependência apresentou um incremento,
passando de 13 em 1980 para 15,7 em 2009, constatando que a população idosa do
estado tem experimentado a elevação de sua participação relativa, combinada ao
aumento absoluto do seu volume (Figura 13).
Figura 13 – Razão de dependência. Pernambuco, 1980, 1990, 2000 e 2009

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias
Nota* RD – Razão de dependência

Ainda em relação à estrutura etária da população pernambucana, entre as
regionais de saúde, a proporção da população, segundo idade, apresenta uma
semelhança com o perfil do estado, verificando-se em todas as regionais, um predomínio
da população jovem e adulta, porém com algumas diferenças entre elas. As IX e III Geres
foram as que apresentaram maior percentual de crianças e adolescentes (42,2% e
40,9%, respectivamente), enquanto que a X Geres foi a que apresentou maior proporção
de idosos (13,1%) (Figura 14).
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Figura 14 – Proporção da população residente em Pernambuco segundo faixa etária
e regional de saúde. Pernambuco, 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias

A figura abaixo apresenta o número de idosos para cada grupo de 10 crianças de
até 5 anos, segundo regional de saúde, sendo possível observar que nas regionais X, XI
e I estão as maiores razões do estado (12,2; 10,3 e 10,3, respectivamente). Já nas
regionais VIII, III e IX observa-se uma maior proporção de crianças (Figura 15).
Figura 15 – Número de idosos (60 anos e mais) para cada grupo de 10 crianças
de até 5 anos segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009.

Fonte: IBGE - Censo e Estimativas Intercensitárias
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No que se refere à expectativa de vida da população pernambucana, observa-se
que a esperança de vida ao nascer e aos 60 anos de idade vem aumentando em ambos
os sexos. As mulheres, porém, têm expectativa de vida nitidamente mais elevada, devido
à sobremortalidade masculina nas diversas idades (Figuras 16 e 17).
Em 1991 a expectativa de vida ao nascer das mulheres era de 64,2 anos,
passando para 71,9 anos em 2007, o que representa um aumento de 7,7 anos e um
crescimento de 12%. Nos homens, a expectativa de vida passou de 57,4 anos em 1991
para 64,9 em 2007, representando um aumento de 7,5 anos e um incremento de 13% na
taxa (Figura 17).
Figura 16 - Tendências da expectativa de vida ao nascer segundo sexo.
Pernambuco, 1991, 2000 e 2007.

Fonte: RIPSA - IDB

A expectativa de vida aos 60 anos também apresentou importante incremento,
passando no ano de 1991 de 17,2 em mulheres e 17,0 em homens, para 20,0 e 19,4,
respectivamente, no ano de 2007 (Figura 17).
Figura 17 - Tendências da expectativa de vida aos 60 anos de idade
segundo sexo. Pernambuco, 1991, 2000 e 2007.

Fonte: RIPSA - IDB
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No que se refere à taxa de fecundidade total, indicador que expressa a situação
reprodutiva das mulheres, verifica-se no estado de Pernambuco uma redução de 33%,
passando de 2,8 filhos para cada mulher em 1991 para 1,86 em 2007 (Figura 18).
Figura 18 - Taxa de fecundidade total. Pernambuco, 1991, 2000 e 2007

Fonte: RIPSA - IDB

O decréscimo da taxa de fecundidade no estado de Pernambuco pode estar
associado a vários fatores, tais como: urbanização crescente, melhoria do nível
educacional, ampliação do uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher
na força de trabalho e instabilidade de emprego.

1.3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

a) Educação
Entre os anos de 1992 e 2008 observa-se uma redução de 42,3% na taxa de
analfabetismo em maiores de 15 anos no estado de Pernambuco, passando de 30,94%
para 17,86%, respectivamente (Figura 19).
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Figura 19 – Taxa de analfabetismo em maiores de 15 anos. Pernambuco, 1992 a 2008
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Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Verifica-se ainda um importante aumento nos níveis de escolaridade da população
pernambucana com mais de 15 anos. O número de analfabetos funcionais (menos de 4
anos de estudo) vem decrescendo porém ainda se mantém em patamares elevados,
mais de 28% em 2008 (Figura 20)
Ao comparar os anos extremos da série analisada (1992-2008) observa-se uma
redução de 42% na população maior de 15 anos com menos de um ano de estudo,
passando de 28,8% em 1992 para 16,7% em 2008. Verifica-se ainda uma redução no
percentual da população com um a três anos de estudo, passando de 18,8% para 11,9%,
representando uma redução de 36,8% (Figura 20).
Ainda em relação à escolaridade, vale destacar o aumento de 83,4% na
proporção da população com mais de 8 anos de estudo, que em 1992 correspondia a
24,1% e em 2008 já superava 44% (Figura 20).
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Figura 20 – Níveis de escolaridade* na população de 15 anos e mais. Pernambuco,
1992 a 2008

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Nota * Anos de estudo

Em relação à proporção da população alfabetizada nas regionais de saúde,
segundo dados do Censo de 1991 e 2000, embora seja observado um aumento da taxa
de alfabetização em todas as regionais do estado, verifica-se que nas I, VIII e X Geres
encontram-se os maiores percentuais, enquanto que na IX, V e VI Geres concentram-se
os municípios com menores percentuais de população alfabetizada (Figura 21).
Figura 21 – Proporção de alfabetização. Pernambuco, 1991 e 2000

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD
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b) Renda
Em 1992 a renda média domiciliar per capita era R$ 259,7 passando para R$
416,2 em 2008, um acréscimo de mais de 60% (Figura 22).
Figura 22 – Renda média domiciliar per capita*. Pernambuco, 1992 a 2008

Fonte: IBGE

Nota * Valores da renda per capita em reais (R$)

O gráfico abaixo trata da proporção de pobres em Pernambuco. Entre 1992 e
2008, observa-se redução da proporção de pessoas que vivem com rendimento familiar
de até meio salário mínimo per capita, embora a pobreza ainda se mantenha em
patamares expressivos no estado, apresentando taxa maior que a média nacional (30,6
em 2008) (Figura 23).
Figura 23 – Proporção de pessoas de baixa renda. Pernambuco, 1992 a 2008

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD

Nota * SM – Salário Mínimo
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A figura 24 trata do percentual da população coberta por planos e seguros de
assistência suplementar à saúde em Pernambuco, sendo possível observar um
incremento entre os 2000 a 2008, passando de 10,7% para 13,0%, porém com cobertura
inferior à média nacional, uma vez que mais de um quarto da população brasileira
(25,9%) era coberta por algum plano de saúde em 2008.

Figura 24 – Cobertura de planos de saúde. Pernambuco, 2000 a 2008

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD - Suplemento Saúde

c) Situação dos domicílios particulares permanentes
A tabela 2 traz uma síntese dos indicadores do estado em relação à situação dos
domicílios particulares permanentes de acordo com dados da PNAD em 2009.
Nesse

ano,

63,7%

das

famílias

residentes

nos

domicílios

particulares

permanentes do estado têm como pessoa de referência um homem. Mais de 70% dos
chefes de família são economicamente ativos e 65,1% estavam ocupados na semana de
referência da pesquisa (Tabela 2).
Quanto à cobertura dos serviços, mais de 84% dos domicílios particulares
permanentes estão ligados à rede geral de abastecimento de água com canalização
interna e 39,6% estão ligados à rede coletora de esgoto. Mais de 71% possuem coleta de
lixo direta e 99,5% possuem iluminação elétrica (Tabela 2).
No que se refere à existência de bens duráveis nos domicílios, observa-se que
fogão e televisão são os bens mais encontrados nos domicílios pernambucanos, 96,6% e
95,5%, respectivamente; e 15,4% dos domicílios possuem microcomputador com acesso
à internet (Tabela 2).
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Tabela 2 – Condições dos domicílios particulares permanentes. Pernambuco, 2009
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Situação dos Domicílios
Sexo da pessoa de referência da família
Famílias residentes em domicílios particulares - pessoa de referência - homens

63,7

%

Famílias residentes em domicílios particulares - pessoa de referência - mulheres

36,3

%

70,2

%

65,1

%

29,8

%

Rede geral de abastecimento de água - com canalização interna

84,4

%

Rede geral de abastecimento de água - sem canalização interna

15,6

%

Rede coletora de esgoto

39,6

%

Fossa séptica

4,0

%

Coleta de lixo (coletado diretamente)

71,4

%

Coleta de lixo (coletado indiretamente)

9,8

%

Iluminação elétrica

99,5

%

Telefone

76,6

%

Fogão

96,6

%

Filtro de água

33,9

%

Geladeira

87,8

%

Freezer

5,7

%

Máquina de lavar roupa

20,4

%

Rádio

87,3

%

Televisão

95,5

%

Microcomputador

19,8

%

Microcomputador com acesso à Internet

15,4

%

Telefone

76,6

%

Condição de atividade da pessoa de referência da família
Famílias residentes em domicílios particulares - condição de atividade na semana de referência da
pessoa de referência da família - economicamente ativas
Distribuição das famílias residentes em domicílios particulares - condição de atividade na semana de
referência da pessoa de referência da família - economicamente ativas - ocupadas
Distribuição das famílias residentes em domicílios particulares - condição de atividade na semana de
referência da pessoa de referência da família - não economicamente ativas
Condição dos domicílios particulares permanentes
Disponibilidade de Serviços

Existência de alguns bens duráveis

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2009
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A Situação de Saúde
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2.1. NATALIDADE

As informações sobre natalidade têm como fonte de dados o Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc), cujo documento padrão é a Declaração de
Nascido Vivo (DN). São de competência das Secretarias Municipais de Saúde a coleta
desses documentos nas fontes notificadoras, o processamento e a análise dos dados.
Relativamente aos eventos vitais, o conhecimento do número de nascidos vivos,
de uma área, em um período de tempo, é imprescindível, pois além de fundamentar o
planejamento de ações na área materno-infantil, é componente de vários índices e
coeficientes (JORGE et al, 1993).
No período entre 2000 e 2009 nasceram, em média, 150.405 crianças por ano, de
mães residentes em Pernambuco. O número de nascidos vivos vem apresentando
redução do estado, tendo nascidas 159.067 crianças, no início do período analisado
(2000), e passando para 141.852 em 2009, uma redução de 11% (Figura 25).
A taxa bruta de natalidade (TBN) refere-se ao número de nascimentos para cada
mil residentes de uma dada população. No estado de Pernambuco, a TBN apresentou
redução ao longo do período de 2000 a 2009. No início do decênio, esse valor
correspondia a 20,1 nascimentos para mil habitantes, chegando a 16,1 nv/1.000 hab., em
2009, com um decréscimo de 20% (Figura 25).
Entre as regionais de saúde, o número de nascidos vivos em 2009 foi maior na I e
IV Geres, enquanto que as VII e X regionais apresentaram o menor número de crianças
nascidas em 2009. Entretanto, quando se analisa a TBN, as regionais IX e VIII são as
que apresentam maiores taxas, enquanto que as I e X Geres concentram os menores
valores do estado (Tabela 3).
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Figura 25 – Número de nascidos vivos e Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Tabela 3 – Número de nascidos vivos e Taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes segundo
regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Regional de Saúde

N° Nascidos Vivos

Taxa Bruta de Natalidade

I Geres - Recife

58.193

14,5

II Geres - Limoeiro

13.096

16,1

III Geres - Palmares

9.839

17,6

IV Geres - Caruaru

19.782

16,3

V Geres - Garanhuns

9.415

18,1

VI Geres - Arcoverde

6.985

18,4

VII Geres - Salgueiro

2.706

19,3

VIII Geres - Petrolina

8.307

19,6

IX Geres - Ouricuri

6.736

20,2

X Geres - Afogados da Ingazeira

2.922

15,9

XI Geres - Serra Talhada

3.871

16,8

141.852

16,1

Pernambuco
Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração
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a) Recém-nascido: características gerais
As análises da ocorrência do baixo peso ao nascer e de prematuridade são de
grande importância por indicarem risco de morbimortalidade no primeiro ano de vida.
O estudo do peso ao nascer pode demonstrar evidências da atuação de fatores
de natureza diversa sobre o potencial genético individual, sendo sua distribuição diferente
e específica para populações distintas, em função principalmente das condições de vida,
podendo ser considerado um bom indicador de qualidade de vida (COSTA; GOTLIEB,
1998). Sua presença em gestações a termo e únicas, sugere a presença de
intercorrências maternas, como desnutrição, infecções e transtornos hipertensivos, que
podem afetar o desenvolvimento intra-uterino, colocando em risco a capacidade de
sobrevivência desses recém-nascidos (VIDAL et al, 2005).
No ano decênio analisado, observou-se um aumento na proporção de nascidos
com baixo peso ao nascer (<2.500 gramas), passando de 7,1% em 2000 para 7,7% em
2009, um acréscimo de 8%. Entre os nascidos vivos com muito baixo peso ao nascer
(<1.500 gramas) esse aumento foi ainda mais expressivo (33%), passando de 0,9% no
início da série para 1,3% em 2009 (Figura 26).
Figura 26 – Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer (< 2.500
gramas) e muito baixo peso ao nascer (<1.500 gramas). Pernambuco, 2000 a
2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Em relação à idade gestacional, a figura abaixo demonstra o aumento na
proporção de nascidos vivos com menos de 36 semanas (prematuros). O percentual de
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crianças nascidas com menos de 32 semanas em Pernambuco passou de 0,9% em 2000
para 1,1% em 2009, e a proporção de nascidos de 32 a 36 semanas também apresentou
incremento, passando de 4,2% para 4,7% no mesmo período (Figura 27).
Tanto o baixo peso ao nascer quanto a prematuridade evidenciam problemas no
desenvolvimento intra-uterino (VIDAL et al, 2005).

Entre as causas perinatais de

mortalidade infantil, 61,4% estão associadas com a prematuridade, como síndrome de
sofrimento respiratório, hipóxia e outros problemas respiratórios. Isso confere à
prematuridade um importante papel nos óbitos infantis e, portanto, torna fundamental o
seu controle e manejo adequado para a redução desta mortalidade (VICTORA, 2001).
Figura 27 – Proporção de nascidos vivos prematuros (<36 semanas) Pernambuco,
2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Ao analisar a ocorrência do baixo peso ao nascer e de prematuridade nas Geres
do estado de Pernambuco, observa-se que a I Geres foi a que apresentou as maiores
proporções para o peso ao nascer e idade gestacional. Enquanto que a VIII Geres foi a
que apresentou os menores percentuais de baixo peso e prematuridade (Tabela 4).
O incremento na proporção de crianças nascidas vivas com baixo peso e
prematuridade no estado de Pernambuco podem estar associados a um aumento na
sobrevida das crianças em função da melhoria da qualidade da assistência à gestante e
ao recém-nascido, porém implicam num acréscimo de crianças com potenciais fatores de
risco para a mortalidade infantil.
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Tabela 4 - Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer e prematuridade, segundo
regional de saúde. Pernambuco, 2009*

Regional de Saúde

Peso ao nascer
Muito baixo peso
Baixo peso
(< 1500 gramas)

(< 2500 gramas)

Duração da gestação
< 32
32 a 36
semanas
semanas

I Geres - Recife

1,5

8,5

1,3

6,0

II Geres - Limoeiro

1,1

6,5

0,9

3,7

III Geres - Palmares

1,0

6,8

0,9

3,6

IV Geres - Caruaru

1,2

7,3

1,1

4,4

V Geres - Garanhuns

1,2

7,8

0,9

3,6

VI Geres - Arcoverde

1,0

7,2

1,1

2,8

VII Geres - Salgueiro

0,9

7,3

0,8

3,5

VIII Geres - Petrolina

1,4

7,7

1,1

5,2

IX Geres - Ouricuri

1,0

6,9

0,8

2,5

X Geres - Afogados da Ingazeira

0,5

6,0

0,5

2,4

XI Geres - Serra Talhada

1,0

7,4

1,4

2,2

Pernambuco

1,3

7,7

1,1

4,7

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

b) Gestantes: características gerais
Para o estudo das características das gestantes residentes de Pernambuco, foram
considerados a idade materna e o grau de instrução.
Em relação à faixa etária da mãe destacam-se, na presente análise, as mães
adolescentes (10 a 14 anos e de 15 a 19 anos) e as mães com mais de 35 anos.
Entre os anos de 2000 a 2009 observa-se uma redução no percentual de mães
adolescentes (15 a 19 anos), passando de 24,1% em 2000 para 21,0% em 2009.
Enquanto que nas mães com mais de 35 anos, verifica-se um aumento, passando de
7,8% para 8,6% no mesmo período. No decênio analisado o percentual de mães de 10 a
14 anos permaneceu estável, em média 1% (Figura 28).
No que se refere ao grau de instrução materno, verifica-se uma importante
redução na proporção de mães sem instrução, que em 2000 correspondia a 10,5%,
passando para 2,6% em 2009, um decréscimo de 75% no decênio (Figura 29).
O percentual de mães com um a três anos de estudo também apresentou
tendência decrescente, passando de 20,5%, no início da série, para 9,7% em 2009, uma
redução de mais de 52% (Figura 29).
A idade materna é um importante fator de risco para baixo peso ao nascer e para
mortalidade infantil, particularmente entre as adolescentes com menos de vinte anos e
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entre as mães com 35 anos e mais. Já o grau de instrução materno está associado com
o resultado da gestação e sobrevivência no primeiro ano de vida (JORGE et al., 1993).
Figura 28 – Proporção de nascidos vivos segundo faixa etária da mãe.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Figura 29 – Proporção de nascidos vivos segundo escolaridade da mãe.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Entre as regionais de saúde, a III Geres foi a que apresentou as maiores
proporções de mães adolescentes (1,8% de 10 a 14 anos e 26,1% de 15 a 19 anos). A V
Geres foi a com maior percentual de mães com mais de 35 anos (10,3%) (Tabela 5).
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No que se refere à escolaridade da mãe, as VI e III Geres foram as que
apresentaram

maiores

percentuais

de

mães

sem

instrução

(6,4%

e

5,8%,

respectivamente). Destaca-se ainda a X Geres com 18,2% de mães com 1 a 3 anos de
estudo, taxa duas vezes maior que a estadual (Tabela 5).
Tabela 5 - Proporção de nascidos vivos segundo faixa etária e escolaridade materna, por regional
de saúde. Pernambuco, 2009*

Regional de Saúde

Idade da Mãe
10 a 14
15 a 19
≥ 35
anos
anos
anos

Escolaridade da mãe
Nenhuma 1 a 3 anos

I Geres - Recife

0,8

19,3

9,0

0,9

4,5

II Geres - Limoeiro

1,0

21,9

7,7

2,6

12,2

III Geres - Palmares

1,8

26,1

6,0

5,8

12,6

IV Geres - Caruaru

1,2

22,0

8,5

3,3

13,7

V Geres - Garanhuns

0,9

20,0

10,3

5,0

16,7

VI Geres - Arcoverde

1,2

22,3

9,6

6,4

15,9

VII Geres - Salgueiro

1,4

20,6

9,2

2,8

10,4

VIII Geres - Petrolina

1,2

21,5

7,8

2,1

7,7

IX Geres - Ouricuri

1,1

22,5

9,2

4,6

18,2

X Geres - Afogados da Ingazeira

1,1

21,0

7,2

3,0

10,3

XI Geres - Serra Talhada

1,1

20,5

7,6

2,1

13,2

Pernambuco

1,0

21,0

8,6

2,6

9,7

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

c) Atendimento às gestantes e aos recém nascidos: características gerais
O número de consultas é um indicador de cobertura do pré-natal que está
associado à mortalidade infantil e à mortalidade materna.
A assistência pré-natal tem como objetivos principais assegurar uma evolução
normal da gravidez; preparar a mãe para um parto, puerpério e lactação normais;
identificar o mais rápido possível as situações de risco, para que seja possível prevenir as
complicações mais frequentes da gravidez e do ciclo puerperal (FAÚNDES; PINOTTI;
CECATTI, 1987). O comparecimento às consultas de pré-natal e o seu número total têm
apresentado correlação positiva significativa com o peso ao nascer e com a probabilidade
de uma mulher ter um recém-nascido de peso normal (GORTMAKER, 1979).
No decênio de 2000 a 2009, a proporção de gestantes com menos de quatro
consultas de pré-natal passou de 21,1% para 9,2%, correspondendo a uma redução de
56%. Salienta-se o aumento de 27% na proporção de gestantes residentes em

37

Perfil Sóciodemográfico e Epidemiológico de Pernambuco

Pernambuco com sete ou mais consultas realizadas, passando de 38,4% em 2000, para
48,7% em 2009 (Figura 30).
Figura 30 – Proporção de nascidos vivos segundo número de consultas de prénatal realizadas pela mãe. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Merece destaque a evolução da proporção de partos cesarianos ao longo de dez
anos em Pernambuco, passando de 29,3% em 2000 e chegando a 47% no ano de 2009,
um aumento de 61% (Figura 31).
A proporção de partos cesáreos é influenciada pelo modelo de assistência
obstétrica adotado, pelas condições socioeconômicas e de saúde da gestante e pela
disponibilidade de recursos especializados (tecnologias e serviços). Seu estudo além de
contribuir na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de acesso aos
serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado; subsidia processos de
planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção
à saúde da mulher e da criança (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A
SAÚDE, 2008).
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Figura 31 – Proporção de nascidos vivos segundo tipo de parto.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração

Com relação ao local de ocorrência dos partos, observa-se que a grande maioria
ocorreu em estabelecimentos de saúde, com uma redução de 68% no percentual de
partos domiciliares entre 2000 e 2009 (Figura 32).
A proporção de partos hospitalares apesar de ser influenciada por fatores
socioeconômicos, pela infra-estrutura de prestação de serviços e por políticas públicas
assistenciais e preventivas, também fortalece as discussões para elaboração das ações
voltadas à saúde da mulher e da criança (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO
PARA A SAÚDE, 2008).
Figura 32 – Proporção de nascidos vivos segundo local de nascimento.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração
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Em relação às regionais de saúde, a I e III Geres foram as que apresentaram as
maiores proporções de mães com menos de quatro consultas de pré-natal (10,5%). A VI
e I regionais foram as que apresentaram maior cobertura do pré-natal (mais de 7
consultas), com 55,3 e 52,9%, respectivamente (Tabela 6).
Quanto ao tipo de parto, a X Geres foi a que apresentou a maior proporção de
partos cesáreos (56,5%), enquanto que na VI regional se encontrou o maior percentual
de partos vaginais (30%) (Tabela 6).
Foi também na VI regional onde se observou a maior concentração de partos
domiciliares (2,3%), número que supera em mais de quatro vezes a média do estado
(Tabela 6).
Tabela 6 - Proporção de nascidos vivos segundo número de consultas de pré-natal realizadas pela
mãe, tipo de parto e local de nascimento, por regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Consultas Pré-Natal
Regional de Saúde

<4

7e+

Tipo de Parto
Cesáreo

Vaginal

Local Nascimento
Domicilio

Unidade de
saúde

I Geres - Recife

10,5

52,9

54,4

45,5

0,2

99,8

II Geres - Limoeiro

7,3

47,7

51,8

48,2

0,3

99,6

III Geres - Palmares

10,5

42,6

41,7

58,2

0,7

99,3

IV Geres - Caruaru

7,0

49,3

47,9

52,1

0,5

99,3

V Geres - Garanhuns

10,4

40,5

38,0

62,0

0,6

99,4

VI Geres - Arcoverde

8,0

55,3

30,0

70,0

2,3

97,6

VII Geres - Salgueiro

9,3

48,0

31,6

68,4

0,4

99,6

VIII Geres - Petrolina

9,8

43,3

34,6

65,3

0,7

99,3

IX Geres - Ouricuri

10,3

41,7

34,4

65,6

1,4

98,6

X Geres - Afogados da Ingazeira

2,8

40,8

56,5

43,5

0,3

99,7

XI Geres - Serra Talhada

5,1

40,2

35,0

64,9

0,7

99,3

48,7

47,0

52,9

0,5

99,5

Pernambuco
9,2
Fonte: Sinasc/GMVEV/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * Dados sujeitos à alteração
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2.2 MORBIDADE
Chama a atenção, no perfil de morbidade de Pernambuco, a evolução da aids
introduzida há poucas décadas no Brasil; a persistência de antigas endemias próprias de
países subdesenvolvidos, para as quais existem medidas de controle eficazes e
disponíveis; a ocorrência de doenças agudas que podem evoluir com surtos epidêmicos e
doenças e agravos não transmissíveis que assumem uma grande importância pelas suas
magnitude, transcendência e evolução ascendente.

a) Doenças Transmissíveis:


AIDS
A aids é uma doença que se manifesta após a infecção do organismo humano

pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O HIV destrói os linfócitos, que são as
células responsáveis pela defesa do organismo humano, tornando-o vulnerável a outras
infecções e doenças oportunistas, chamadas assim por surgirem nos momentos em que
o sistema imunológico do indivíduo está enfraquecido (BRASIL, 2008).
Analisando o número de casos novos de aids entre os anos de 2001 e 2009, em
Pernambuco, verifica-se uma média de 1.007 casos novos por ano, dos quais mais de
60% aconteceram em homens com mais de 13 anos. Observam-se ainda uma redução
do número de casos em 2006 e uma tendência de estabilização em patamares um pouco
menos elevados, nos anos seguintes, nos dois grupos populacionais analisados – 13
anos ou mais e menores de 13 anos (Figura 33).
A mesma tendência é observada ao se analisar as taxas de incidência que
expressam o risco de um pernambucano apresentar a doença (Figura 34).
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Figura 33 – Número de casos novos confirmados de aids. Pernambuco, 2001 a
2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Figura 34 – Incidência de aids. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

A doença que, por ocasião da sua introdução no estado, era mais prevalente em
homens e na Região Metropolitana do Recife, evoluiu com tendências de feminização e
interiorização (Figura 35)
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Figura 35 – Distribuição dos casos de AIDS segundo município de residência. Pernambuco, 1983
a 2010*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2010 - Dados sujeitos à alteração
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O acompanhamento da razão masculino/feminino demonstra a crescente
participação da mulher na dinâmica da epidemia. Essa razão, que em 1987 era de 32
homens para 1 mulher, desde 2002 está em torno de 1,5 homens para 1 mulher.
A crescente participação de mulheres em idade fértil entre os casos de aids, é
uma grande preocupação do setor saúde devido à possibilidade de gestantes e
parturientes infectadas transmitirem o vírus aos seus conceptos. Isso motivou a adoção
de uma intervenção especial para esses grupos populacionais, que quando realmente
implantada, tem-se mostrado efetiva, e pode estar relacionada com a redução de casos
de aids em crianças que vem sendo observada nos últimos anos.
Quando analisadas as Regionais de Saúde a incidência da aids em homens
maiores de 13 anos foi maior na I Geres (30,5) e na III Geres (10,9). Nas mulheres com
mais de 13 anos a incidência desse agravo foi maior na I Geres (15,1) e na IV Geres
(6,5). A III regional foi a que apresentou a maior incidência de AIDS em menores de 13
anos, com uma taxa de 2,6 a cada 100.000 habitantes (Tabela 7).
Tabela 7 – Número de casos confirmados e incidência de aids segundo regional de saúde.
Pernambuco, 2009*
> 13 anos
Regional de Saúde
I Geres - Recife
II Geres - Limoeiro
III Geres - Palmares
IV Geres - Caruaru

Homens

< 13 anos

Mulheres

Nº casos Incidência Nº casos Incidência Nº casos Incidência
451
257
11
30,5
15,1
1,3
28
13
0
9,3
4,1
0,0
22
10
4
10,9
4,8
2,6
45
31
0
10,1
6,5
0,0

V Geres - Garanhuns

8

4,3

4

2,0

0

0,0

VI Geres - Arcoverde

6

4,4

5

3,5

0

0,0

VII Geres - Salgueiro

1

2,0

1

1,9

0

0,0

VIII Geres - Petrolina

13

8,5

7

4,4

0

0,0

IX Geres - Ouricuri

2

1,7

4

3,4

0

0,0

X Geres - Afogados da Ingazeira

3

4,3

2

2,8

0

0,0

XI Geres - Serra Talhada

1

1,2

3

3,4

0

0,0

580

18,0

337

9,5

15

0,7

Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Sífilis Congênita
A sífilis congênita é uma doença que pode causar má formação do feto, sérias

consequências para a saúde da criança ou até a morte. Sua ocorrência resulta da infecção do
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feto pelo Treponema pallidum, através da placenta de uma gestante infectada pela sífilis
(BRASIL, 2008).
A transmissão da bactéria da mãe infectada para o bebê pode ocorrer em qualquer
fase da gestação ou durante o parto. Estando presente na corrente sangüínea da gestante,
após penetrar na placenta, o treponema ganha os vasos do cordão umbilical e se

multiplica, rapidamente, por todo o organismo da criança que está sendo gerada. A
infecção do feto depende do estágio da doença na gestante. Quanto mais recente a
infecção materna, mais treponemas estarão circulantes e, portanto, mais grave será o
risco de transmissão para o bebê (BRASIL, 2008).
A taxa de incidência da sífilis congênita no estado de Pernambuco apresentou,
entre os anos e 2001 a 2009, um comportamento de instabilidade, com aumento
significativo no período de 2003 a 2007. Esse aumento pode estar relacionado com a
implementação de medidas para aumentar as ações de prevenção e controle
desencadeadas nesses anos.
Durante o período analisado houve, em média, 546 casos novos de sífilis
congênita por ano, com uma taxa de detecção anual média de 3,7 casos a cada 100.000
habitantes (Figura 36).
Figura 36 – Número de casos notificados e taxa de detecção** de sífilis congênita
habitantes. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

Quanto à notificação dos casos de sífilis congênita em gestantes verifica-se, entre
os anos de 2006 a 2009, uma redução no número de casos notificados no estado. Em
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2006 foram registrados 495 casos, passando para 228 em 2007, 200 casos em 2008 e
167 casos no ano de 2009.
A I Geres foi a que apresentou maior número de casos notificados e maior taxa de
detecção de sífilis congênita no ano de 2009 (n=354; taxa de detecção=6,1/100.000
habitantes) (Tabela 8).
Tabela 8 – Número de casos notificados, taxa de detecção* e número de casos notificados em
gestantes de sífilis congênita segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Regional de Saúde
I Geres – Recife

Nº de casos
notificados

Taxa
detecção*

Nº de casos notificados
em gestantes

354

6,1

71

9

0,7

20

III Geres - Palmares

11

1,1

12

IV Geres - Caruaru

22

1,1

21

II Geres - Limoeiro

V Geres - Garanhuns

4

0,4

8

VI Geres - Arcoverde

9

1,3

4

VII Geres - Salgueiro

5

1,8

13

VIII Geres - Petrolina

-

-

6

IX Geres - Ouricuri

-

-

3

X Geres - Afogados da Ingazeira

-

-

3

XI Geres - Serra Talhada

-

-

6

424

3,0

Pernambuco

167

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

A incidência de sífilis congênita manteve-se elevada em todo o período analisado
no estado de Pernambuco, indicando a existência de condições favoráveis à transmissão
da doença e deficiências na atenção à saúde da mulher, especialmente no período prénatal, quando as gestantes infectadas poderiam ser oportunamente identificadas e
tratadas.
A eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública requer a
redução de sua incidência a menos de um caso por mil nascidos vivos, meta a ser
alcançada mediante a busca ativa de casos de sífilis materna e congênita, em serviços
de pré-natal e em maternidades, paralelamente a ações de prevenção e tratamento
(REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008).
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Hepatites
A distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude varia de

região para região, de acordo com os diferentes agentes etiológicos; e tem grande
importância para a saúde pública e para o indivíduo, pelo número de indivíduos atingidos
e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas (BRASIL, 2005).
A hepatite pelo HVA predomina em crianças, principalmente nos países em
desenvolvimento ou entre famílias de baixa renda, nas quais as más condições de
higiene propiciam a mais fácil transmissão, que ocorre por via fecal-oral. Já as infecções
pelos vírus HVB e HCV são transmitidas por via parenteral ou sexual e, ocorrem,
sobretudo a partir da adolescência, quando os indivíduos começam a se expor a
acidentes e receber transfusões ou a ter atividade sexual (HINRICHSEN, 2005).
A figura abaixo trata da evolução no número de casos notificados e confirmados
por hepatites em Pernambuco, entre os anos de 2001 a 2009, revelando o crescimento
do número de casos confirmados, especialmente entre os anos de 2007 a 2009,
possivelmente refletindo a ampliação do acesso ao diagnóstico e o avanço da
implantação das ações de vigilância epidemiológica da doença no estado (Figuras 37 e
38).
Figura 37 – Número de casos notificados e confirmados de hepatites. Pernambuco,
2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Figura 38 – Número de casos confirmados e taxa de detecção** de hepatites.
Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

A I Geres foi a que apresentou maior número de casos notificados (964) e
confirmados (471) de hepatites em 2009, com mais de 48% dos casos notificados sendo
confirmados. A XI regional foi a que apresentou menor percentual de casos de hepatite
confirmados (12,3%) (Tabela 9). Esses achados podem refletir a estrutura para o
diagnóstico e a vigilância disponível nessas duas regionais.
Tabela 9 – Número de casos notificados e confirmados de hepatites segundo regional
de saúde. Pernambuco, 2009*
Nº de casos
notificados
964

Nº de casos
confirmados
471

II Geres – Limoeiro

125

27

III Geres – Palmares

95

25

IV Geres – Caruaru

756

196

V Geres – Garanhuns

212

39

VI Geres – Arcoverde

134

17

VII Geres – Salgueiro

74

19

VIII Geres – Petrolina

91

15

IX Geres – Ouricuri

118

19

Regional de Saúde
I Geres – Recife

X Geres - Afogados da Ingazeira

43

17

XI Geres - Serra Talhada

300

37

Pernambuco

2912

882

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Tuberculose
Nos países em desenvolvimento, estima-se que ocorram 95% dos casos e 98%

das mortes causadas pela tuberculose, ou seja, mais de 2,8 milhões de mortes por
tuberculose e 7,5 milhões de casos novos, atingindo a todos os grupos etários, com
maior predomínio nos indivíduos economicamente ativos (15-54 anos). Os homens
adoecem duas vezes mais que as mulheres (BRASIL, 2005).
O Brasil apresenta aproximadamente 85 mil casos novos por ano e cerca de 5-6
mil mortes pela doença (BRASIL, 2005).
Em Pernambuco, no período entre 2001 a 2009, houve oscilações nas taxas de
detecção da tuberculose pulmonar bacilífera positiva, com valor máximo no ano de 2004
(52,72 casos por 100.000 habitantes) e valor mínimo no ano de 2001 (46,9/100.000),
sendo possível observar uma redução na incidência desse agravo a partir do ano de
2006 e a sua posterior estabilização em patamares elevados. (Figura 39).
Durante o período analisado foram registrados, em média, 4.149 novos casos de
tuberculose por ano em Pernambuco, com uma taxa de detecção média anual de 49,5
casos/100.000 habitantes (Figura 39).
Figura 39 – Número de casos novos e taxa de detecção** de tuberculose. Pernambuco,
2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

O tratamento é a principal ação para romper a cadeia de transmissão. Para
aumentar a efetividade do tratamento, foi instituído o tratamento supervisionado e
implementadas estratégias para aumentar a adesão. A figura abaixo trata do percentual
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de abandono do tratamento dos casos de tuberculose, sendo possível constatar a
tendência declinante desse indicador, no estado, entre os anos de 2001 e 2009 (Figura
40).
Em 2001 o percentual de abandono do tratamento dos casos de tuberculose no
estado era de 16,4%, chegando a 9,8% em 2009, uma redução de 40,7%. Porém, apesar
do importante decréscimo observado, esse indicador ainda permanece em patamares
elevados em Pernambuco, se considerado o preconizado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) para que o percentual de abandono não seja superior a 5% (Figura 40).
Figura 40 – Percentual de abandono de tratamento dos casos de tuberculose.
Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Outra estratégia valorizada para o controle da doença é o exame dos contatos
intradomiciliares. Além disso, a efetividade do tratamento pode ser acompanhada pelos
percentuais de pacientes com tratamento supervisionado e de cura (Tabela 10).
Tabela 10 – Percentuais de contatos intradomiciliares examinados, de pacientes com
tratamento supervisionado e de cura. Pernambuco, 2001 e 2009*
Pernambuco

Ano
2001
18,5

2009
52,8

Percentual de pacientes com tratamento supervisionado

0,0

41,3

Percentual de cura

64,9

52,3

Percentual de contatos intradomiciliares examinados

Fonte: Programa Estadual de Controle da Tuberculose/DG-CDA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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A I Regional de Saúde notificou o maior número de casos novos (2.888), com uma
taxa de detecção (72,0/100.000 hab) em 2009 e também o maior percentual de abandono
do tratamento (11,0%). Ou seja, nessa Regional além de as pessoas estarem em maior
risco de adquirir a doença, o rompimento da cadeia de transmissão está dificultado por
essa elevada taxa de abandono. Considerando que essa Regional conta com a maior
estrutura de diagnóstico e tratamento do estado, faz-se necessário estudar fatores
associados ao abandono (Tabela 11).
Tabela 11 – Número de casos novos, taxa de detecção** e percentual de casos com
abandono do tratamento de tuberculose segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Nº de casos
novos

Taxa de
detecção*

I Geres – Recife

2888

72,0

% de casos
com abandono
de tratamento
11,0

II Geres – Limoeiro

301

37,0

6,9

III Geres – Palmares

224

40,1

5,9

IV Geres – Caruaru

271

22,3

8,8

V Geres – Garanhuns

100

19,2

4,4

VI Geres – Arcoverde

52

13,7

10,6

Regional de Saúde

VII Geres – Salgueiro

39

27,8

3,9

VIII Geres – Petrolina

131

30,9

9,4

IX Geres – Ouricuri

66

19,8

1,4

X Geres - Afogados da Ingazeira

27

14,7

3,2

XI Geres - Serra Talhada

53

23,0

3,4

4168

47,3

9,8

Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes



Hanseníase
A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção

causada pelo Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande
número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa
patogenicidade), propriedades essas que dependem não apenas de suas características
intrínsecas, mas, sobretudo, de sua relação com o hospedeiro e grau de endemicidade
do meio, entre outros (BRASIL, 2005).
O domicílio é apontado como importante espaço de transmissão da doença,
embora ainda existam lacunas de conhecimento quanto aos prováveis fatores de risco
implicados, especialmente aqueles relacionados ao ambiente social. O alto potencial
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incapacitante da hanseníase está diretamente relacionado ao poder imunogênico do
Mycobacterium leprae (BRASIL, 2005).
A incidência da hanseníase tem apresentado comportamento declinante no
estado de Pernambuco entre os anos de 2001 a 2009. Em 2001 foram registrados 3.102
casos novos da doença com uma taxa de detecção de 38,7/100.000 habitantes. No ano
de 2003 foi observada a maior incidência da série analisada (3.596 casos e
44,1/100.000). Em 2009 o número de casos novos reduziu para 2.952 e a taxa de
detecção para 33,5/100.000hab. Isso significa uma redução de 4,8% no número de casos
novos e de 13,5% na taxa de detecção quando comparados os anos extremos da série
(Figura 41).
Figura 41 – Número de casos novos e taxa de detecção** da hanseníase. Pernambuco,
2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

Como a doença tem uma evolução lenta, a ocorrência de casos em menores de
15 anos sugere um contacto precoce, íntimo e prolongado com pacientes portadores de
altas cargas bacilíferas.
Quando analisada a incidência da hanseníase em menores de 15 anos, a redução
foi ainda mais expressiva, passando de 363 casos novos e taxa de detecção de
14,6/100.000 em 2001 para 287 casos novos (-20,9%) e taxa de detecção de
12,1/100.000 (-17,0%) em 2009 (Figura 42).
Essa redução sinaliza para avanços no controle, também evidenciados pela
redução do percentual de abandono do tratamento da hanseníase, em 2001 esse
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indicador foi de 7,4% passando para 4,8% em 2006 (valor mais baixo da série) e 6,1%
em 2009. Uma redução de 17,8% quando comparados os anos de 2001 e 2009 (Figura
43).
Figura 42 – Número de casos novos e taxa de detecção** da hanseníase em
menores de 15 anos. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

Figura 43 – Percentual de abandono de tratamento dos casos de hanseníase.
Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Na análise da situação da hanseníase, por regional de saúde, chama atenção a
VIII Geres – Petrolina, com as mais altas taxas de detecção, tanto na população geral
como em < de 15 anos 101.3 e 32.1 casos por 100.00 habitantes, respectivamente.
Seguem na segunda e terceira posição, considerando esses indicadores, a I Geres –
Recife e IX Geres – Ouricuri (Tabela 12).
Tabela 12 – Número de casos novos, taxa de detecção** hanseníase segundo regional de saúde.
Pernambuco, 2009*
Nº de casos
novos

Taxa de
detecção*

Nº de casos
em menores
de 15 anos

1.941

48,4

223

Taxa de
detecção
em <15
anos
23,1

II Geres – Limoeiro

167

20,4

14

6,2

III Geres - Palmares

104

18,6

12

6,9

IV Geres – Caruaru

165

13,6

8

2,4

V Geres - Garanhuns

56

10,8

4

2,6

VI Geres - Arcoverde

64

16,9

2

1,7

VII Geres - Salgueiro

58

41,4

3

7,1

VIII Geres - Petrolina

430

101,3

42

32,1

IX Geres – Ouricuri

142

42,6

11

10,1

X Geres - Afogados da Ingazeira

42

22,8

1

2,0

35
2952

15,2
33,5

2
287

3,0
12,1

Regional de Saúde
I Geres – Recife

XI Geres - Serra Talhada
Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Influenza H1N1
A influenza ou gripe é uma infecção viral aguda do sistema respiratório que tem

distribuição global e elevada transmissibilidade. Classicamente, apresenta-se com início
abrupto de febre, mialgia e tosse seca. Em geral, tem evolução autolimitada, de poucos
dias. Sua importância deve-se ao seu caráter epidêmico, caracterizado por disseminação
rápida e marcada morbidade nas populações atingidas (BRASIL, 2005).
Desde a declaração de transmissão sustentada do vírus de Influenza Pandêmica
(H1N1) 2009, no Brasil, em 16 de julho de 2009, são de notificação compulsória imediata
somente os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que são
caracterizados por febre, tosse e dispnéia (BRASIL, 2009).
Segundo a atualização nº 77 da Organização Mundial da Saúde (OMS) e
disponível no site www.who.int, até 29 de novembro de 2009, um total de 207 países e
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territórios notificaram casos confirmados laboratorialmente de influenza pandêmica H1N1
2009, incluindo pelo menos 8.768 óbitos. A partir dessa atualização, a OMS passou a
divulgar apenas os óbitos. Segundo a Organização, muitos países pararam de contar
casos individuais, principalmente que apresentam quadro clínico leve ou moderado e
qualquer estimativa pode ser significativamente menor do que a real situação
epidemiológica. Desse modo, a OMS só divulgou o total de óbitos (BRASIL, 2009).
Em Pernambuco foram notificados 762 casos de influenza H1N1 no ano de 2009,
dos quais 201 (26,4%) foram confirmados, com igual distribuição entre os sexos. A
mediana de idade dos casos confirmados é de 26 anos (intervalo de 1 a 81 anos), com
maior proporção de casos (58,8%) na faixa etária de 15 a 49 anos. Dos casos
confirmados, 26,2% foram hospitalizados.
Do total de casos confirmados, 24,7% ocorreram em gestantes e totalizando 9
óbitos por esse agravo no estado (Tabela 13).
A I Geres foi a que concentrou maior número de casos notificados (701; 92%) e
confirmados (186; 92,5%) de Pernambuco, sendo 8% em gestantes e tendo registrado 2
óbitos pela influenza. A IV regional foi a que se destacou no número de óbitos
confirmados pela influenza H1N1, com 6 mortes, 66,6% do total dos óbitos do estado
(Tabela 13).
Tabela 13 – Número de casos notificados e confirmados, percentual de casos confirmados em
gestantes e número de óbitos por influenza H1N1 segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*

Nº de casos
notificados
701

Nº de casos
confirmados
186

% de casos
confirmados
em gestante
8,0

Nº de
óbitos
2

II Geres - Limoeiro

6

0

0,0

0

III Geres - Palmares

13

1

100,0

0

IV Geres - Caruaru

26

10

20,0

6

V Geres - Garanhuns

8

3

33,3

1

VI Geres - Arcoverde

2

1

0,0

0

VII Geres - Salgueiro

0

0

0,0

0

VIII Geres - Petrolina

1

0

0,0

0

IX Geres - Ouricuri

3

0

0,0

0

X Geres - Afogados da Ingazeira

2

0

0,0

0

XI Geres - Serra Talhada

0

0

0,0

0

762

201

24,7

9

Regional de Saúde
I Geres - Recife

Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Rubéola
A rubéola é uma doença imunoprevenível, exantemática aguda de etiologia viral

de curso benigno que apresenta alta contagiosidade. Sua importância epidemiológica
deve-se ao acometimento de mulheres grávidas com risco de aborto, natimorto e
malformações congênitas denominadas de síndrome da rubéola congênita (SRC)
(BRASIL, 2005).
Foi introduzida na lista de doenças de notificação compulsória no Brasil na
segunda metade da década de 90. Em 1997, ano em que o País enfrentou uma epidemia
de sarampo, foram notificados cerca de 30 mil casos de rubéola. No período de 1999 a
2001 ocorreram surtos dessa doença em vários estados. Nesse período, observou-se
aumento progressivo no número de casos suspeitos de SRC (de 200 para 600), o que
reflete o aumento da circulação do vírus (Brasil, 2005).
A implementação do Plano de Erradicação do Sarampo no País, a partir de 1999,
impulsionou a vigilância e o controle da rubéola. Em 2002, ocorreram 1.480 casos de
rubéola no Brasil, o que corresponde a um decréscimo de 95% quando comparados à
incidência de 1997. Em 200, foram confirmados 561 casos de rubéola entre os 16.036
casos suspeitos notificados, demonstrando a alta sensibilidade e especificidade do
sistema de vigilância (BRASIL, 2005).
Apesar da redução da incidência da rubéola com a introdução da vacina na rotina,
campanha de vacinação de crianças de 1 a 11 anos (2000), campanha de vacinação de
mulher em idade fértil (2001) e da intensificação das ações de vigilância, o País enfrentou
surto de rubéola em meados de 2006 e atingiu o estado de Pernambuco em junho de
2007 (BRASIL, 2005).
O acúmulo de coortes susceptíveis e as dificuldades dos sistemas de vigilância
para detectar casos precocemente (seja pela subclínica ou semelhança com outras
doenças exantemáticas, como a dengue) exigiram medidas estratégicas, como a
ampliação da sensibilidade do sistema e a vacinação de grupo de risco anterior a
ocorrência de casos, para minimizar a circulação viral no estado.
O coeficiente de detecção da rubéola no estado foi de 0,6 por 100 mil hab.,
indicando atenuação da circulação viral, quando comparada com aos coeficientes do
Nordeste e do País (2,0 e 4,2 por 100 mil hab., respectivamente). Em 2008, Pernambuco
registrou sete casos confirmados de rubéola, gerando um coeficiente de detecção de 0,1
por 100 mil habitantes, não havendo casos confirmados no estado em 2009 (Figura 44).
No surto ocorrido em 2007, a maioria dos casos de rubéola foi do sexo masculino
(59%) e ocorreram de forma mais frequente entre a semana epidemiológica 25 e 34
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(75,5%). A população mais atingida foi de 20 a 29 anos do sexo masculino (coeficiente de
incidência = 2,13 por 100 mil hab.), seguida da faixa etária de 12 a 19 anos do sexo
feminino (coeficiente de incidência = 1,71/100 mil hab). A população mais acometida a
pertencia a faixa etária não incluída em estratégias de vacinação. Nesse mesmo período,
não houve casos de síndrome da rubéola congênita.
Figura 44 – Número de casos notificado e número de casos confirmados de rubéola.
Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Vale ainda destacar a redução do percentual de casos de rubéola confirmados em
gestantes, que atingiu seu valor mais alto da série (15,8%) em 2004 e desde 2005 não há
registro de casos desse agravo em gestantes no estado (Figura 45).
A I Geres foi a que concentrou o maior número de casos notificados de rubéola
(116; 34%) no ano de 2009, não havendo nenhum caso confirmado em nenhuma das
regionais de saúde do estado (Tabela 14).
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Figura 45 – Percentual de casos confirmados de rubéola em gestantes. Pernambuco, 2001 a
2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Tabela 14 – Número de casos notificados de rubéola segundo
regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Regional de Saúde
I Geres - Recife

Nº de casos notificados
116

II Geres - Limoeiro

32

III Geres - Palmares

13

IV Geres - Caruaru

48

V Geres - Garanhuns

21

VI Geres - Arcoverde

13

VII Geres - Salgueiro

35

VIII Geres - Petrolina

9

IX Geres - Ouricuri

18

X Geres - Afogados da Ingazeira

11

XI Geres - Serra Talhada

25

Pernambuco

341

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Sarampo
O sarampo é uma doença aguda infecciosa causada pelo vírus pertencente ao

gênero Morbillivírus espécie sarampo e à família Paramyxoviridae. Sua transmissão
ocorre por meio de secreções respiratórias e caracteriza-se por febre alta, acima de 38°,
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exantema maculopapular generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik.
As complicações mais comuns são pneumonia, otite, doenças diarréicas e neurológicas.
A gravidade da doença varia segundo as condições socioeconômicas, apresentando
evolução severa em populações carentes, desnutridos, pacientes vivendo em moradias
superpopulosas, imunodeprimidos ou com tratamento de imunosupressão.
Sua importância epidemiológica deve-se ao fato de ser uma das principais causas
de morbimortalidade entre menores de cinco anos, sobretudo os desnutridos e os que
vivem nos países de menor desenvolvimento econômico. É uma doença de distribuição
universal e de variação sazonal.
No Brasil, o sarampo é doença de notificação compulsória desde 1968. Até 1991, o
País enfrentou nove epidemias, uma a cada dois anos, em média. Até o final dos anos
70, essa virose era a principal causa de óbito dentre as doenças infecto-contagiosas,
sobretudo em menores de 05 anos, em decorrência de complicações, especialmente a
pneumonia. Na década de 80, devido ao aumento das coberturas vacinais, houve um
declínio gradativo nos registros de óbito causados por sarampo. Na década de 90, o
número de óbitos reduziu 95 % em relação ao ano anterior.
Em 1997, após um período de quatro anos de controle, o País experimentou o
ressurgimento do sarampo, com um surto iniciado na cidade de São Paulo e propagados
para outras unidades da federação.
No Brasil, desde 2000 não há transmissão autóctone de sarampo.

Em

Pernambuco, o aumento da cobertura vacinal contribuiu para ausência de casos
confirmados de sarampo desde 2000 (Figura 46). Entre 2007 e 2009, houve uma queda
de 85,3% no número de casos notificados para sarampo no Estado (Figura 47).
Figura 46 – Número de casos sarampo e cobertura vacinal contra sarampo, dupla e tríplice viral.
Pernambuco, 1980 a 2009*

Fonte: SES-PE/ SEVS/ DGCDA/GPCAA/CDIP
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Figura 47 - Casos notificados de sarampo em Pernambuco, no período de 20072009.

Fonte: SES-PE/ SEVS/ DGCDA/GPCAA/CDIP

Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Meningites
As meningites persistem como importante problema de saúde pública, devido às

elevadas taxas de letalidade e seqüelas. A doença meningocóccica - DM é uma síndrome
que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns desses, é possível
dispor de medidas de prevenção primária, tais como, vacinas e quimioprofilaxia. O
diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para um bom prognóstico da
doença.
Essas infecções ocorrem endemicamente em todos os países do mundo, assim
como apresentam-se em surtos epidêmicos de variada intensidade. De modo geral, a
sazonalidade da doença caracteriza-se pelo predomínio das meningites bacterianas no
inverno e das meningites virais no verão.
A vigilância epidemiológica das meningites implantada no Brasil em 1975 com a
finalidade de controlar os surtos de doenças meningocóccicas, incorporou outras
meningites causadas pelo M. .tuberculosis, Haemophilus influenzae, Streptococus
pneumoniae e virais. Os objetivos dessa vigilância é monitorar a situação epidemiológica
das meningites; orientar as medidas de prevenção e controle, avaliar o desempenho
operacional do sistema e produzir, disseminar informações epidemiológicas
As meningites estiveram presentes durante todo o ano de 2009, com a
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predominância das meningites virais, que apresentam menos gravidade e não há
necessidade de ser tratada com internamento hospitalar. Em geral as meningites
acontecem em todas as faixas etárias, porém, com predominância nos menores de um
ano e no sexo masculino, como se observa nas figuras abaixo.
Figura 48 - Número de casos das Meningites, Pernambuco, 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Figura 49 - Número de casos das meningites por faixa etária. Pernambuco, 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Figura 50 - Número de casos de meningite por sexo. Pernambuco, 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Leptospirose
É uma doença infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde

um processo inaparente até formas graves. Trata-se de zoonose de grande importância
social e econômica por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo
hospitalar e perdas de dias de trabalho, bem como por sua letalidade, que pode chegar a
até 40% dos casos mais graves. Sua ocorrência está relacionada às precárias condições
de infra-estrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações
propiciam a disseminação e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a
eclosão de surtos (BRASIL, 2005).
A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais
infectados. A penetração do microrganismo dá-se através da pele lesada ou das mucosas da
boca, narinas e olhos. Pode também ocorrer através da pele íntegra quando imersa em água
por longo tempo. O contato com água e lama contaminadas demonstra a importância do elo
hídrico na transmissão da doença ao homem. Outras modalidades de transmissão relatadas,
porém com pouca frequência, são o contato com sangue, tecidos e órgãos de animais
infectados; a transmissão acidental em laboratórios e a ingestão de água ou alimentos

contaminados (BRASIL, 2005).
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A análise desse agravo, em Pernambuco, entre os anos de 2001 a 2009, revela
que foram notificados, em média, 855 casos de leptospirose por ano, dos quais, foram
confirmados, em média, 264 casos anuais, 33% dos casos notificados. Observam-se
ainda os anos de 2004 e 2005 como os anos de maior número de casos notificados e
confirmados de leptospirose, da série analisada (Figura 51).
Figura 51 – Número de casos notificados e confirmados de leptospirose. Pernambuco, 2001 a
2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

A figura abaixo trata do número de óbitos por leptospirose em Pernambuco, entre
os anos de 2001 a 2009, sendo possível observar uma tendência de redução na
mortalidade por esse agravo. Durante o período analisado, ocorreram, em média, 33
óbitos anuais por leptospirose, com destaque para os anos de 2004 e 2005, nos quais
foram registrados os maiores números de mortes da série estudada. Quando
comparados os anos extremos da série, verifica-se uma redução de 53% dos óbitos,
passando de 36 em 2001 para 17 em 2009 (Figura 52).
Figura 52 – Percentual de óbitos por leptospirose. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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A I Geres foi a que concentrou maior número de casos notificados (599; 88%) e
confirmados (184; 90%) de Pernambuco, tendo registrado 12 (70%) óbitos por
leptospirose, sendo, os demais óbitos, registrados nas II, III e IV regionais (Tabela 15).
Tabela 15 – Número de casos notificados, número de casos confirmados e número de
óbitos por leptospirose segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Regional de Saúde

Nº de casos
notificados

Geres – Recife

Nº de casos
confirmados

Nº óbitos

599

184

12

II Geres – Limoeiro

20

6

2

III Geres – Palmares

15

7

2

IV Geres – Caruaru

34

5

1

3

1

0

VI Geres - Arcoverde

4

1

0

VII Geres – Salgueiro

1

0

0

VIII Geres - Petrolina

1

0

0

IX Geres - Ouricuri

2

0

0

X Geres - Afogados da Ingazeira

0

0

0

XI Geres - Serra Talhada

0

0

0

679

204

17

V Geres - Garanhuns

Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Dengue
Doença febril aguda pode ser de curso benigno ou grave, dependendo da forma

como se apresente - infecção inaparente, dengue clássico (DC), febre hemorrágica da
dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD). Atualmente, é a mais
importante arbovirose que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde
pública no mundo. Ocorre e dissemina-se especialmente nos países tropicais, onde as
condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes
aegypti, principal mosquito vetor (BRASIL, 2005).
Analisando o comportamento da dengue em Pernambuco, no período de 2001 a
2009, observa-se uma instabilidade na incidência do agravo, alçando seu pico em 2002,
reconhecidamente ano epidêmico no estado (Figura 53).
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Figura 53 – Número de casos novos e taxa de detecção** de dengue. Pernambuco, 2001
a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes

Quanto ao percentual de casos de dengue confirmados em menores de 15 anos,
observa-se uma tendência de aumento em Pernambuco, quando analisados os anos de
2001 a 2009, passando de 18,2% para 24,2%, um incremento de mais de 32%, quando
comparados os anos extremos da série (Figura 54). Após anos sucessivos de infecções,
por diferentes tipos vírus, a população vai adquirindo imunidade, razão pela qual os
casos costumam aparecer em maior número em populações mais jovens.
Figura 54 – Percentual de casos confirmados de dengue em menores de 15 anos.
Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Por outro lado, a ocorrência da doença por um novo subtipo, em pessoas que já
apresentaram doença, pode determinar a ocorrência de forma grave. A figura abaixo
demonstra o número de casos confirmados por formas graves da dengue (febre
hemorrágica do dengue, dengue com complicações e síndrome do choque do dengue) e
o número de óbitos por dengue em Pernambuco entre os anos de 2001 a 2009, sendo
possível observar que os anos de 2002, 2008 e 2007 foram os de maior ocorrência tanto
de casos graves como de evolução para óbitos (Figura 55).
Figura 55 – Número de casos confirmados por formas graves da dengue (FHD, DCC e SCD) e
número de óbitos por dengue. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Quando analisadas as regionais de saúde, observa-se que a I Geres foi a que
apresentou maior número de casos notificados (3.462) e confirmados (701) de dengue. A
VII Geres foi a regional com maior taxa de detecção da dengue (289,5/100.000hab), mais
de dez vezes maior do que a taxa do estado. O percentual de casos confirmados em
menores de 15 anos foi maior na III Geres (Tabela 16).
O número de casos confirmados por formas graves da dengue (FHD, DCC e
SCD) foi maior na I Geres (12), mais de 36% dos casos graves do estado. Foram
registrados dois óbitos por dengue no ano de 2009, sendo um na I Geres e um na III
Geres (Tabela 16).
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Tabela 16 – Número de casos notificados e confirmados de dengue, taxa de detecção, percentual de
casos confirmados em menores de 15 anos, número de casos confirmados por forma grave e
número de óbitos por dengue segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*

Regional de Saúde

Nº casos
% casos
confirmados
Nº de
Nº
casos
Nº de casos Taxa de confirmados por forma
grave
óbitos
notificados confirmados detecção* < 15 anos

I Geres – Recife
II Geres - Limoeiro

3462

701

17,5

24,1

12

1

456

128

15,7

40,9

6

0

III Geres - Palmares

80

5

0,9

60,0

1

1

1681

139

11,4

29,5

5

0

V Geres - Garanhuns

195

94

18,1

27,7

0

0

VI Geres - Arcoverde

93

11

2,9

27,3

1

0

VII Geres - Salgueiro

1348

406

289,5

15,5

4

0

VIII Geres - Petrolina

545

225

53,0

20,5

2

0

IX Geres - Ouricuri

200

50

15,0

24,0

1

0

X Geres - Afogados da Ingazeira

232

27

14,7

33,3

1

0

XI Geres - Serra Talhada

182

50

21,7

38,0

0

0

8474

1836

20,8

24,2

33

2

IV Geres - Caruaru

Pernambuco

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Taxa de detecção por 100.000 habitantes



Leishmaniose Visceral
A leishmaniose visceral (LV) foi primariamente uma zoonose, caracterizada como

doença de caráter eminentemente rural. Mais recentemente, vem se expandindo para
áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública
no País e em outras áreas do continente americano, sendo uma endemia em franca
expansão geográfica. É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa
duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifestações.
Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos (BRASIL, 2005).
No estado de Pernambuco, entre os anos de 2001 a 2009, foram notificados, em
média, 272 casos de leishmaniose visceral por ano, dos quais, foram confirmados, em
média, 120 casos anuais, 44% dos casos notificados (Figura 56).
A leishmaniose tem apresentado comportamento instável no estado ao longo da
série analisada, sendo possível observar nos anos de 2001, 2006 e 2008 os maiores
números de casos notificados do período (Figura 56).
Quanto ao número de tratamentos realizados em relação ao número de casos
confirmados, verifica-se que, em 2001, foram confirmados 327 casos de LV e realizados

67

Perfil Sóciodemográfico e Epidemiológico de Pernambuco

222 tratamentos, ou seja, foram tratados 67,9% dos casos confirmados. Em 2009 foram
confirmados 77 casos de LV tendo sido tratados 68 (88,3%), demonstrando uma melhoria
na assistência aos casos confirmados por esse agravo (Figura 56).
Figura 56 – Número de casos notificados, número de casos confirmados e número de
tratamentos realizados para leishmaniose visceral. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

A IV Geres foi a que apresentou o maior número de casos notificados (180;
61,4%), tendo tratado 12 dos 13 casos confirmados. A VIII Geres foi a regional com maior
número de casos confirmados, tendo tratado 100% desses casos (15). As Geres I e V
foram as que apresentaram menor razão entre número de casos confirmados e número
de tratamentos realizados (Tabela 17).
Tabela 17 – Número de casos notificados, número de casos confirmados e número de tratamentos
realizados por leishmaniose segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*
Regional de Saúde
I Geres - Recife

Nº de casos
notificados

Nº de casos
confirmados

Nº de
tratamentos
realizados

14

9

6

II Geres - Limoeiro

6

3

3

III Geres - Palmares

8

7

7

180

13

12

V Geres - Garanhuns

5

3

2

VI Geres - Arcoverde

2

1

1

VII Geres - Salgueiro

14

7

7

VIII Geres - Petrolina

23

15

15

IX Geres - Ouricuri

29

13

9

0

0

0

12

6

6

293

77

68

IV Geres - Caruaru

X Geres - Afogados da Ingazeira
XI Geres - Serra Talhada
Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Leishmaniose Tegumentar Americana
A leishmaniose tegumentar americana – LTA é uma doença infecciosa, não-

contagiosa, causada por protozoário do gênero Leishmania, de transmissão vetorial, que
acomete pele e mucosas. É primariamente uma infecção zoonótica, afetando outros
animais que não o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente (BRASIL, 2005).
Analisando a LTA em Pernambuco, entre os anos de 2001 a 2009, verificou-se
uma média anual de 3.018 casos notificados e confirmados, tendo sido tratados, em
média, 2.983 casos (97%) (Figura 57).
Vale destacar o declínio desse agravo, a partir do ano de 2005, e mais
significativamente entre os anos de 2007 a 2009. Quando comparados os anos de 2001 e
2009, observa-se que em 2001 foram notificados e confirmados 4.900 casos de LTA em
Pernambuco, passando para 574 em 2009, uma redução de 4.326 casos (-88,3%)
(Figura 57).
Figura 57 – Número de casos notificados, número de casos confirmados e número de tratamentos
realizados para leishmaniose tegumentar americana. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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A I Geres foi a que concentrou o maior número de casos notificados e
confirmados de LTA (238; 41,5%), seguida da II Geres (138; 24%). Não houve registro de
casos de LTA na X Geres (Tabela 18).
Tabela 18 – Número de casos notificados, número de casos confirmados e número de tratamentos
realizados por leishmaniose tegumentar segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*

Regional de Saúde

Nº de casos
notificados

Nº de casos
confirmados

Nº de
tratamentos
realizados

I Geres – Recife

238

238

215

II Geres – Limoeiro

138

138

122

III Geres – Palmares

121

121

119

IV Geres – Caruaru

55

55

46

V Geres – Garanhuns

4

4

2

VI Geres – Arcoverde

2

2

1

VII Geres – Salgueiro

3

3

2

VIII Geres – Petrolina

1

1

1

IX Geres – Ouricuri

10

10

10

X Geres - Afogados da Ingazeira

0

0

0

XI Geres - Serra Talhada

2

2

2

574

574

520

Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração



Raiva
A raiva consiste numa encefalite viral aguda, transmitida por mamíferos, que

apresenta dois ciclos principais de transmissão: urbano e silvestre. Reveste-se da maior
importância epidemiológica por apresentar letalidade de 100%, além de ser doença
passível de eliminação no seu ciclo urbano, por se dispor de medidas eficientes de
prevenção tanto em relação ao ser humano quanto à fonte de infecção (BRASIL, 2005).
Em Pernambuco a vigilância à saúde tem centrado esforços nas medidas de
prevenção da raiva, tendo realizado no período de 2001 a 2009, em média, 30.398
tratamentos profiláticos por ano, 31.618 tratamentos no ano de 2009. A cobertura vacinal
canina tem sido, durante o período analisado, em média 86% (Figura 58).
Entre os anos de 2001 a 2009, foram confirmados quatro casos de raiva humana
em Pernambuco, sendo três óbitos registrados nos anos de 2003, 2006 e 2009. Em 2008,
a Unidade de Terapia Intensiva do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Oswaldo
Cruz relatou o primeiro caso de cura da raiva no Brasil em um paciente de 15 anos
mordido por morcego hematófago.
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Figura 58 – Número de tratamentos profiláticos realizados para raiva e percentual de
cobertura vacinal canina. Pernambuco, 2001 a 2009*

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

Analisando as medidas de prevenção e controle da doença realizadas nos
municípios, por Regionais de Saúde, no ano de 2009, observamos que a V Geres foi a
que apresentou a maior cobertura vacinal canina (96%), seguida pela VII regional (95%).
Em relação aos tratamentos profiláticos realizados, os maiores números foram
registrados na I e IV Geres. Chama atenção, a falta desses registros nas regionais VI, IX,
X e XI (Tabela 19).
Tabela 19 – Número de tratamentos profiláticos realizados para raiva e percentual de
cobertura vacinal canina segundo regional de saúde. Pernambuco, 2009*
% de cobertura
vacinal canina
70,0

Nº de tratamentos
profiláticos realizados
16.086

II Geres – Limoeiro

86,0

2.470

III Geres - Palmares

81,0

2.136

IV Geres – Caruaru

90,0

3.345

V Geres - Garanhuns

96,0

1.193

VI Geres - Arcoverde

0,0

1.113

VII Geres - Salgueiro

95,0

910

VIII Geres - Petrolina

93,0

2.077

IX Geres – Ouricuri

0,0

833

X Geres - Afogados da Ingazeira

0,0

798

XI Geres - Serra Talhada

0,0
81,0

657
31.618

Regional de Saúde
I Geres – Recife

Pernambuco
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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b) Doenças e agravos não transmissíveis
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Neoplasias
O processo de transição epidemiológica vivenciado pelo estado de Pernambuco

traz o incremento na ocorrência de neoplasias malignas, dimensionando a magnitude
dessa doença como problema de saúde pública. Vale destacar que o aumento na
incidência das neoplasias reflete a ocorrência de determinados fatores – dietéticos,
comportamentais, ambientais e genéticos – que estão especificamente associados à
ocorrência de neoplasias malignas, bem como a ampliação da capacidade de detecção
de casos.
A neoplasia maligna mais frequente no estado de Pernambuco é a de pele (não
melanoma). No sexo masculino, seguem-se as de próstata; as de traquéia/brônquio/
pulmão, e de estômago - as duas últimas com valores bem acima dos observados em
mulheres (Figura 59).
Ainda em relação às taxas de incidências em homens, é importante destacar o
incremento nas neoplasias de pele (não melanoma) que em 2001 era de 17,5/100.000
habitantes e em 2009 passou para 55,9/100.000 habitantes, um aumento de 219,5%. Em
seguida, têm-se as neoplasias de próstata que representavam 24,4/100.000 em 2001 e
em 2009 chegou a 54,0/100.000, um acréscimo de 122% (Figura 59).
Figura 59 – Taxa de incidência anual de neoplasias malignas em homens por
100.000 habitantes, por localização. Pernambuco, 2001 e 2009.
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Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca
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No sexo feminino, a neoplasia maligna de pele não melanoma é a mais incidente,

seguindo-se a de mama e a de colo de útero. Vale ressaltar o incremento nas neoplasias
de pele (não melanoma) em mulheres, passando de 17,2/100.000 habitantes em 2001
para 77,0/100.000 habitantes em 2009, um aumento de 347%. Destaca-se também a
redução na taxa de incidência das neoplasias de colo do útero, que representava
26,9/100.000 em 2001 e em 2009 chegou a 22,7/100.000, um decréscimo de 15,4%,
sendo o único tipo de câncer que reduziu no período analisado (Figura 60).
Figura 60 – Taxa de incidência anual de neoplasias malignas em mulheres por
100.000 habitantes, por localização. Pernambuco, 2001 e 2009.

Fonte: Ministério da Saúde/Instituto Nacional do Câncer - Inca



Hipertensão e Diabetes
Doenças que poderiam ser evitadas ou controladas, como infarto, derrame

cerebral, cânceres, diabetes e hipertensão, representam 40% das mortes.
A prevalência estimada de hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da
população acima de 40 anos. Isso representa, em números absolutos, um total de 17
milhões de portadores da doença, segundo estimativa de 2004 do Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística (IBGE). Cerca de 75% dessas pessoas recorrem ao Sistema Único
de Saúde (SUS) para receber atendimento na Atenção Básica.
A hipertensão arterial encontra-se associada à exposição a fatores de risco, entre
os quais se destacam o consumo elevado de sal, tabagismo, estresse e obesidade, além
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de constituir-se num fator de risco para ocorrência de outras doenças, como infarto,
acidente vascular-cerebral, doenças renais etc.
O diabetes mellitus é uma doença de causa múltipla que ocorre quando há falta
de insulina ou ela não atua de forma eficaz, causando um aumento da taxa de glicose no
sangue (hiperglicemia). O diabete mellitus está associado à exposição a fatores de risco
entre os quais se destacam a obesidade e o sedentarismo. Compreende casos de
diabete do tipo 1 (insulino-dependente) e tipo 2 (insulino não-dependente).
Para regular o atendimento a portadores dessas patologias, o Ministério da Saúde
possui o Programa Nacional de Atenção a Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. O
programa compreende um conjunto de ações de promoção de saúde, prevenção,
diagnóstico e tratamento dos agravos da hipertensão. O seu objetivo é reduzir o número
de internações, a procura por pronto-atendimento, os gastos com tratamentos de
complicações,

aposentadorias

precoces

e

mortalidade

cardiovascular,

com

a

conseqüente melhoria da qualidade de vida dos portadores.
Analisando a evolução do número de internações e da taxa de internação por
hipertensão em Pernambuco entre os anos de 2001 a 2009, verifica-se uma importante
redução desses indicadores. O número de internações de residentes de Pernambuco por
hipertensão passou de 8.737 em 2001 para 5.829 em 2009, uma redução de 2.908
internações (-33,3%). A taxa de internação por hipertensão em 2001 era de
109,1/100.000 habitantes, chegando em 2009 a 66,2/100.000 habitantes, um decréscimo
de 39,4% (Figura 61).
Figura 61 – Número de internações hospitalares e taxa de internação hospitalar por
100.000 habitantes por hipertensão arterial. Pernambuco, 2001 a 2009.

Fonte: SIH / Datasus
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Quanto à evolução número de internações e da taxa de internação por diabetes
em Pernambuco entre os anos de 2001 a 2009, verifica-se também uma tendência de
declínio desses indicadores entre os anos de 2002 e 2003, porém a partir de 2004
verifica-se uma estabilização desses indicadores.
O número de internações de residentes de Pernambuco por diabetes passou de
7.421 em 2001 para 6.900 em 2009, uma diminuição de 521 internações (-7,0%). A taxa
de internação por diabetes em 2001 era de 92,71/100.000 habitantes, chegando em 2009
a 78,3/100.000 habitantes, um decréscimo de 15,5% (Figura 62).
Figura 62 – Número de internações hospitalares e taxa de internação hospitalar
por 100.000 habitantes por diabetes mellitus. Pernambuco, 2001 a 2009.

Fonte: SIH / Datasus

Quando analisadas as regionais de saúde no ano de 2009, verifica-se que a I e IV
Geres foram as que apresentaram maior número de internações hospitalares tanto para
hipertensão como para diabetes. Porém a X regional foi a que concentrou a maior taxa de
internação hospitalar para os dois agravos em questão, com taxa de internação por
hipertensão de 204,7/100.000 habitantes e 181,9/100.000 a taxa de internação por
diabetes mellitus, taxas muito superiores à média estadual (Tabela 20).
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Tabela 20 – Número de internações hospitalares e taxa de internação hospitalar por 100.000
habitantes por hipertensão arterial e diabetes mellitus segundo regional de saúde. Pernambuco,
2009.

Regional de Saúde
I Geres – Recife

Hipertensão
N°
Taxa de
internações
internação

Diabetes Mellitus
N°
Taxa de
internações
internação

1.854

46,2

2.612

65,1

II Geres – Limoeiro

508

62,5

617

75,9

III Geres – Palmares

725

129,7

756

135,2

1.184

97,5

1.082

89,1

V Geres – Garanhuns

153

29,4

291

56,0

VI Geres – Arcoverde

268

70,8

272

71,8

VII Geres – Salgueiro

109

77,7

160

114,1

VIII Geres – Petrolina

143

33,7

149

35,1

IV Geres – Caruaru

IX Geres – Ouricuri

315

94,5

305

91,5

X Geres - Afogados da Ingazeira

377

204,7

335

181,9

XI Geres - Serra Talhada

193

83,8

321

139,4

5.829

66,2

6.900

78,3

Pernambuco
Fonte: SIH / Datasus

A evolução do número de internações deve ser analisada com cautela, pois a
redução apresentada pode refletir dificuldade no acesso. Para reforçar essa hipótese, os
dados de mortalidade por essas patologias, a serem apresentados posteriormente,
demonstram uma estabilidade em patamares elevados.



Violência
As violências e acidentes constituem agravos à saúde denominados de causas

externas pela Organização Mundial da Saúde. Nos dias atuais, representam um
problema de grande relevância que atinge toda a sociedade. Os danos resultantes
desses eventos são de natureza física, econômica, psicológica e social. No Brasil, as
causas externas representam a terceira causa de morte na população geral e a segunda
em Pernambuco. São responsáveis por um elevado número de atendimento nas
unidades de saúde.
Buscando formas de enfrentamento desse problema, o Ministério da Saúde (MS)
implantou, em 2006, a Vigilância de Violências e Acidentes – VIVA, que possui dois
componentes: um pontual (Viva Inquérito) e outro contínuo (Viva Contínuo). A vigilância
contínua contempla a violência doméstica, sexual e outras formas de violências
interpessoais e auto-provocadas. Seu processamento foi incorporado ao Sistema de
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Informação de Agravos de Notificação (Sinan) a partir do 2º semestre de 2008,
consolidando-se no ano de 2009.
Em 2009 foram notificados 2.757 casos de violência em Pernambuco, dos quais a
maioria das vítimas foi do sexo masculino (51,8%) e na faixa etária de 20 a 39 anos
(47,0%) (Figuras 63a e 63b). Quanto ao tipo de violência 78,7% das notificações foram
de violência física, seguidas da violência sexual (15,1%) (Figura 64). Ressalta-se que um
mesmo caso pode se expressar por mais de um tipo de violência, registrando-se todas as
formas ocorridas.
Registra-se que 72,1% dos casos evoluíram para “alta” do serviço notificante
podendo, entretanto, ser encaminhada para seguimento em outros serviços ou
especialidades clínicas. Observou-se que 36,6% dos casos foram encaminhados a
Delegacias (de Atendimento à Mulher, de Proteção da Criança e do Adolescente e/ou
outras), 33,8% no próprio setor saúde (para receber outra modalidade de assistência) e
10,2% seguiram para o Conselho Tutelar, sendo possível mais de um tipo de
encaminhamento.
Figura 63 – Percentual das notificações de violência segundo sexo (A) e faixa etária (B) das
vítimas. Pernambuco, 2009*.

A)

B)

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
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Figura 64 – Percentual das notificações de violência segundo tipo de violência. Pernambuco,
2009*.
90
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4,6
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Física
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Negligência/abandono

Psicológica/moral

Outras

Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração

A Tabela 21 apresenta a caracterização dos casos de violência notificados
durante o ano de 2009, segundo as Geres de residência das vítimas.
Tabela 21 – Proporção de casos notificados, segundo sexo, faixa etária e tipos de
violência; de acordo com a residência das vítimas (Geres). Pernambuco, 2009 *.
Características

I
43,6

Regionais de Saúde (% de Casos - Total= 2.757)
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
5,6 3,0 36,2 1,9 1,9 0,5 6,3 0,4
0,1

XI
0,6

Sexo
Feminino 66,9 57,5 23,2 22,4 13,7 15,1 66,7 91,9 40,0
25,0
43,8
Masculino 33,1 42,5 76,8 77,6 86,3 84,9 33,3 8,1 60,0
75,0
56,2
Faixa Etária da vítima
0 a 9 anos 25,8
7,8 4,9 3,3 5,9 3,8 26,7 5,8 20,0
0,0
6,3
10 a 19 anos 25,0 20,3 22,0 21,9 21,6 22,6 26,7 18,6 30,0
25,0
31,3
20 a 39 anos 36,2 53,6 57,3 56,9 60,8 52,8 40,0 50,0 30,0
75,0
50,0
40 a 59 anos 9,9 15,7 11,0 14,3 7,8 13,2 6,7 17,4 10,0
0,0
12,4
60 anos e mais 3,1
2,6 4,9 3,6 3,9 7,5 0,0 8,1 10,0
0,0
0,0
Tipos de Violência **
Física 59,2 88,2 90,2 98,4 90,2 96,2 73,3 75,6 80,0 100,0 100,0
Sexual 28,7 10,5 7,3 1,8 11,8 3,8 33,3 8,7 20,0
0,0
0,0
Psicológica/ moral 23,0
8,5 3,7 0,1 5,9 1,9 13,3 51,7 20,0
0,0
0,0
Negligência/abandono 15,8
3,3 3,7 0,6 2,0 1,9 0,0 5,2 0,0
0,0
0,0
Outras Violências 8,4
0,7 2,4 0,1 0,0 0,0 13,4 11,6 10,0
0,0
0,0
Fonte: Sinan/DG-VEA/SEVS/SES-PE
Nota * 2009 - Dados sujeitos à alteração
** Pode-se verificar mais de uma forma de expressão da violência por caso notificado.
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2.3. MORTALIDADE

a) Mortalidade Geral
Em saúde pública, o coeficiente de mortalidade geral é utilizado na avaliação do
estado sanitário de áreas determinadas, associado a outros coeficientes e índices
(ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).
Na análise do Coeficiente de Mortalidade Geral do estado, observa-se que há
certa estabilidade ao longo dos anos, variando entre 6,6 (2000) e 6,1/ 1000 hab (2006),
com uma média de 52.980 óbitos por ano em residentes de Pernambuco (Figura 65).
Analisando a distribuição do coeficiente por regional de saúde de residência
observa-se que os maiores coeficientes são encontrados na III (Palmares) e V Geres
(Garanhuns). Na III Regional também se observou uma redução de 17,5% do coeficiente
de 2009 em relação a 2000, em contrapartida, percebeu-se um aumento de 30,2% na IX
Geres, no mesmo período (Tabela 22).
Figura 65 – Número de óbitos e coeficiente de Mortalidade Geral**. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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Tabela 22 - Coeficiente de Mortalidade Geral** segundo regional de saúde. Pernambuco, 2000 a
2009*
Regional de Saúde
I Geres (Recife)
II Geres (Limoeiro)
III Geres (Palmares)
IV Geres (Caruaru)
V Geres (Garanhuns)
VI Geres (Arcoverde)
VII Geres (Salgueiro)
VIII Geres (Petrolina)
IX Geres (Ouricuri)
X Geres (Afogados da Ingazeira)
XI Geres (Serra Talhada)
Total

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
6,8
6,6
6,5
6,4
6,5
6,2
6,2
6,1
6,1
6,1
6,4
5,9
6,4
6,5
6,5
6,1
5,9
6,1
6,5
6,5
7,3
7,3
7,1
7,5
7,0
6,8
6,4
6,8
6,5
6,0
7,3
7,0
7,0
7,1
7,3
6,7
6,6
6,8
6,8
6,7
7,0
6,7
6,5
6,6
6,7
6,3
6,2
6,8
6,5
6,6
5,6
6,1
6,2
6,5
6,4
6,3
5,9
6,4
5,9
5,7
4,9
5,0
5,1
5,5
4,9
5,0
5,1
5,3
5,3
5,2
4,4
4,7
4,8
5,0
4,6
4,8
4,8
4,6
4,8
4,6
4,0
4,2
5,0
5,5
5,1
5,2
5,0
5,2
5,3
5,2
5,8
5,8
6,3
6,5
6,3
6,3
6,8
6,8
6,6
6,5
5,5
6,3
6,4
6,3
6,1
5,8
6,4
6,4
6,1
6,3
6,6
6,4
6,4
6,5
6,5
6,2
6,1
6,2
6,2
6,2

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
** Coeficiente de Mortalidade Geral por 1.000 habitantes

O sexo é um dos determinantes mais importantes da inserção dos indivíduos na
sociedade. As diferenças observadas entre os sexos muitas vezes determinam estilos de
vida distintos e afetam a maneira e o momento que homens e mulheres adoecem e,
portanto, as condições que os levam à morte (CASE; PAXSON, 2005).
Além dos aspectos biológicos, fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais
ou políticos podem ser explicar o diferencial na mortalidade por sexo (KALBEN, 2000).
No caso do Brasil, uma das razões evocadas tem sido o aumento da mortalidade
masculina relacionada a mortes por causas externas, especialmente homicídios e
violências (SEADE, 2006).
No que diz respeito à variável sexo, o estado de Pernambuco apresentou os
maiores percentuais de óbito em indivíduos do sexo masculino desde o ano de 2000,
demonstrando haver uma maior mortalidade em indivíduos deste sexo e concordando
com o padrão estabelecido para o Brasil e Região Nordeste (Figura 66).
No período analisado, em média, 57% dos óbitos aconteceram em indivíduos do
sexo masculino, totalizando uma média anual de 30.246 óbitos em homens e 22.611
óbitos em mulheres (Figura 67).
No ano de 2009 a taxa de mortalidade nos homens foi 1,4 vezes maior
(717,2/100.0) do que a taxa de mortalidade entre as mulheres (522,4/100.000hab) o que
parece estar relacionado à uma sobremortalidade masculina especialmente devido às
causas externas (Figura 67).
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Figura 66 – Percentual de óbitos segundo o sexo. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

Figura 67 – Número de óbitos e coeficiente de Mortalidade Geral** segundo sexo. Pernambuco,
2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
** Coeficiente de Mortalidade Geral por 1.000 habitantes

A mortalidade proporcional por faixa etária, além de contribuir para a avaliação
dos níveis de saúde da população subsidia processos de planejamento, gestão e
avaliação de políticas de saúde voltadas para grupos etários específicos (BRASIL, 2009).
A distribuição dos óbitos por faixa etária em Pernambuco apresenta os maiores
percentuais nas idades mais avançadas, acima de 60 anos, mostrando-se um dado
constante ao longo dos anos, destacando-se o incremento na proporção de óbitos em
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maiores de 60 anos, passando de 53,4% em 2000 para 59,7% em 2009, um crescimento
de 11,8%. Vale ainda ressaltar o decréscimo nos percentuais dos óbitos em menores de
um ano, passando de 9,4% em 2000 para 4,5% em 2009, uma redução de 52,1%.
(Figura 68).
Figura 68 - Percentual dos óbitos segundo faixa etária. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

Observa-se um padrão semelhante quando analisados os óbitos ocorridos durante
todo o período nas regionais de saúde, com destaque para a IX e X Geres que
apresentaram os maiores percentuais de óbitos nas faixas etárias extremas (< 1 ano e >
de 50 anos), respectivamente (Figura 69).
Figura 69 - Percentual dos óbitos por faixa etária segundo regional de saúde.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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A curva de mortalidade proporcional constitui-se numa representação gráfica dos
vários índices de mortalidade proporcional segundo grupos etários pré-fixados. As curvas
podem ser classificadas como Jota normal, em U e em J invertido, representando nível
de saúde elevado, nível de saúde regular (em transição) e nível de saúde baixo,
respectivamente (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2004).
Analisando a Curva de Mortalidade Proporcional por faixa etária no estado, podese observar que os maiores percentuais de óbito são encontrados nas faixas etárias mais
avançadas (acima dos 50 anos) e um pequeno percentual é encontrado entre os óbitos
infantis, caracterizando uma curva em Jota normal (Figura 70a). De forma semelhante,
observa-se entre as Regionais de Saúde. Todos apresentam uma curva de mortalidade
proporcional em forma de Jota normal, com percentuais muito parecidos aos do estado
(Figuras 70 b a 70l).
Figura 70 - Curva de Mortalidade Proporcional por faixa etária no estado de Pernambuco e
Regionais de Saúde. 2000 – 2009*
A)

B)

C)

D)

E)

F)
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Continuação...
Figura 70 - Curva de Mortalidade Proporcional por faixa etária no estado de Pernambuco e
Regionais de Saúde. 2000 – 2009*

G)

H)

I)

J)

K)

L)

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

Em 2009, a maioria dos óbitos ocorreu em estabelecimentos de saúde, sendo
observado um aumento de 14% em relação ao ano 2000. Vale ainda ressaltar o
incremento de 5% no percentual de óbitos em via pública, o que está associado ao
aumento nas mortes por causas externas, especialmente os homicídios e os acidentes de
trânsito. Ressalta-se ainda a redução de 22% dos óbitos domiciliares o que parece estar
associado a uma melhoria do acesso à assistência à saúde (Figura 71).

84

Perfil Sociodemográfico e Epidemiológico de Pernambuco

Figura 71 – Percentual de óbitos segundo local de ocorrência. Pernambuco, 2000 a 2009*

14%

22%

5%

16%

19%

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

b) Mortalidade por principais grupos de causas
As informações sobre mortalidade por causa de morte fornecem elementos para o
desenho de políticas de saúde voltadas à diminuição das causas evitáveis,
especialmente nas áreas menos desenvolvidas econômica e socialmente, onde a
exposição ao risco de morrer é ainda muito relevante (SIMÕES, 2002).
A estrutura da mortalidade que vem se conformando ao longo dos anos no Brasil
ocorre dentro do contexto de mudanças nos perfis de causas de morte, marcadas por
uma diferenciação na incidência das principais causas entre as distintas faixas etárias. As
causas relacionadas às doenças infecciosas e parasitárias, má nutrição e os problemas
relacionados à saúde reprodutiva que, historicamente, afetavam a mortalidade infantil e
de menores de cinco anos de idade vêm perdendo a sua predominância anterior e sendo
substituídas pelas doenças não transmissíveis e pelas causas externas (SIMÕES, 2002).
Analisando a mortalidade em Pernambuco, observa-se que a primeira causa de
óbito são as doenças do aparelho circulatório, mostrando uma persistência nesta
colocação desde 2000, seguida das causas externas, também com uma freqüência
regular ao longo dos anos. Outro aspecto importante que pode ser observado é a
crescente redução do percentual de mortalidade por sinais e sintomas mal definidos, com
5,7% no ano de 2009, uma redução de 75% no período analisado (Tabela 23).
Observando a mortalidade de Pernambuco em todo o período, por Regional de
Saúde, observa-se um perfil das causas de óbitos semelhante (Figura 72).
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Tabela 23 – Percentual dos óbitos segundo causa básica. Pernambuco, 2000 a 2009*
Capítulo
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

6,4

5,7

6,0

5,9

5,9

5,4

5,0

4,9

4,8

4,8

11,2

11,0

11,8

11,9

12,5

12,9

13,5

13,1

13,3

13,7

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

0,7

0,8

0,7

0,8

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

7,4

7,6

7,7

8,1

8,7

8,5

8,4

8,5

8,6

8,4

V. Transtornos mentais e comportamentais

0,7

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

1,1

1,1

1,1

0,9

VI. Doenças do sistema nervoso

1,2

1,2

1,1

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

VII. Doenças do olho e anexos

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IX. Doenças do aparelho circulatório

30,3

30,5

30,4

31,2

32,8

32,9

32,9

32,6

32,7

32,3

X. Doenças do aparelho respiratório

9,2

9,4

9,9

9,4

8,0

8,1

8,8

9,4

9,5

10,6

XI. Doenças do aparelho digestivo

5,9

6,0

5,9

5,7

5,7

5,7

5,4

5,8

5,6

5,7

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

1,4

1,5

1,6

1,6

1,8

2,0

1,9

1,9

2,0

1,9

XV. Gravidez parto e puerpério

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

5,4

5,0

4,5

4,4

3,8

3,8

3,2

2,9

2,7

2,8

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

1,2

1,1

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,1

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,3

18,5

17,7

17,2

16,3

16,2

16,0

16,1

15,9

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

II. Neoplasias (tumores)

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com serviços de saúde
Total
Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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Figura 72 - Percentual dos óbitos segundo principais causas de óbito por regional de saúde de residência. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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O quadro 1 traz a distribuição das causas de morte segundo idade em Pernambuco no
ano 2009, verificando-se importantes diferenciais na mortalidade quando analisados os grupos
etários:
Em menores de um ano, as afecções perinatais se constituem na principal causa de
morte, seguido pelas malformações congênitas, as doenças infecciosas e parasitárias e as
doenças do aparelho respiratório.
Em crianças de 1 a 9 anos, as causas externas passam a ocupar a primeira posição,
destacando-se nesse grupo, as causas acidentais. Seguem-se as doenças do aparelho
respiratório, as doenças infecciosas e parasitárias, as malformações congênitas e na quinta
posição surgem as neoplasias.
Entre os adolescentes (10 a 19 anos), as causas externas são responsáveis pela grande
maioria dos óbitos (71,6%), revelando a magnitude das mortes violentas nesse grupo
populacional. As neoplasias são a segunda causa de morte nessa faixa etária.
Nos adultos jovens (20 a 39 anos), as causas externas permanecem como a principal
causa de morte (59,1%), seguidas pelas doenças do aparelho circulatório, doenças infecciosas
e parasitárias e as neoplasias.
No grupo etário de 39 a 59 anos as doenças do aparelho circulatório ocupam a primeira
causa de morte (29,6%), seguidas das neoplasias e as causas externas, que passam a ocupar
a terceira posição entre os adultos.
Entre os idosos (60 anos e mais) as doenças do aparelho circulatório se constituem na
principal causa de morte (39,2%). As neoplasias representam a segunda causa de óbito,
seguidas pelas doenças do aparelho respiratório e as doenças endócrinas.
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Quadro 1 – Causas básicas de óbito segundo faixa etária. Pernambuco, 2009*
Faixa Etária
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<1 Ano

1a9

10 a 19

20 a 39

40 a 59

60 e mais

Pernambuco

Afecções Perinatais

Causas Externas

Causas Externas

Causas Externas

DAC

DAC

DAC

Malformações
Congênitas

DAR

Neoplasias

DAC

Neoplasias

Neoplasias

Causas Externas

DIP

DIP

DAR

DIP

Causas Externas

DAR

Neoplasias

DAR

Malformações
Congênitas

DAC

Neoplasias

DAD

Doenças Endócrinas

DAR

Mal definidas

Neoplasias

Mal definidas

DAD

DAR

Mal definidas

Doenças Endócrinas

Causas Externas

Doenças do Sist.
Nervoso

Doenças do Sist.
Nervoso

Mal definidas

DIP

DAD

Mal definidas

D. Endócrinas

Mal definidas

DIP

DAR

Doenças Endócrinas

DIP

DAD

Doenças do Sist.
Nervoso

Doenças Endócrinas

Malformações
Congênitas

Doenças Endócrinas

Maldefinidas

Causas Externas

DIP

DAC

DAC

Doenças do Sangue

Transt. Mentais e
comport

Transt. Mentais e
comport

DAGU

Afecções Perinatais

DAD

Doenças do Sangue

DAD

Doenças do Sist.
Nervoso

DAGU

Doenças do Sist.
Nervoso

DAGU

Legenda: DAC – Doenças do Aparelho Circulatório
DIP – Doenças Infecciosas e Parasitárias
DAGU – Doenças do Aparelho Geniturinário

DAR – Doenças do Aparelho Respiratório
DAD – Doenças do Aparelho Digestivo

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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Doenças do Aparelho Circulatório
Dentre os óbitos por doenças do aparelho circulatório, percebe-se maior

ocorrência nas faixas etárias avançadas e no sexo feminino (Figura 73).
Têm-se como principais causas específicas a hipertensão, as doenças
cerebrovasculares e as doenças isquêmicas do coração (Figura 74).
Fazendo a análise dessas causas especificas por regional de saúde, observa-se
que apenas a I, X e XI Geres apresentam o mesmo perfil do estado, todas as outras têm
uma sutil diferença, nas quais as doenças cerebrovasculares são mais prevalentes que
as doenças isquêmicas do coração (Figura 75).
Figura 73 - Percentual dos óbitos por doenças do aparelho circulatório segundo sexo e faixa
etária. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

Figura 74 - Percentual dos óbitos segundo as principais causas específicas de doenças do
aparelho circulatório. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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Figura 75 - Percentual dos óbitos segundo as principais causas específicas de doenças do
aparelho circulatório e regionais de saúde de residência. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações



Causas Externas
Analisando a mortalidade por causas externas observa-se que este grupo de causa

é um dos principais responsáveis pela mortalidade precoce, com maior magnitude nas
faixas etárias de 20 a 39 em ambos os sexos, apesar do destaque para o sexo masculino
(Figura 76).
Na analise do tipo de violência no estado, observa-se que os maiores percentuais
são encontrados nos homicídios e nos acidentes de transporte, sendo o primeiro o de
maior magnitude, apesar de uma redução de 14,4% observada no período estudado
(Figura 77).
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Figura 76 - Percentual dos óbitos por causas externas segundo faixa etária e sexo. Pernambuco,
2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

Figura 77 – Percentual dos óbitos por causas externas segundo tipo de violência. Pernambuco,
2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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Analisando as principais causas especificas da mortalidade por causas externas,
pode-se observar um padrão semelhante nas onze regionais de saúde do estado. Na I e III
Geres a mortalidade por homicídio apresenta o maior percentual do período, superior ao
valor do estado. Destaca-se a mortalidade proporcional por suicídio nas IX, X e XI com
valores mais que o dobro que o percentual apresentado pelo estado, durante todo o período
de estudo (Figura 78).

Figura 78 – Percentual dos óbitos por causas externas segundo tipo de violência e regionais de
saúde. Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações



Neoplasias

Nas figuras 79 e 80 tem-se a distribuição percentual dos óbitos por neoplasia em
residentes em Pernambuco. Analisando-as, observam-se maiores percentuais entre os
indivíduos do sexo feminino e na faixa etária de 40 a 59 anos. Percebe-se discreta redução
dos óbitos por neoplasia de brônquios e pulmões e de colo do útero, embora se visualize um
aumento da mortalidade por câncer de mama feminina e próstata.
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Figura 79 - Percentual dos óbitos por neoplasia segundo tipo faixa etária e sexo. Pernambuco, 2000
a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

Figura 80 - Percentual dos óbitos pelos principais tipos de neoplasia. Pernambuco, 2000 a 2009

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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c) Mortalidade Infantil
A mortalidade infantil é considerada um indicador tanto da situação de saúde,
quanto das condições de vida de uma população. Atualmente, a taxa de mortalidade
infantil no Brasil é de 19,3 óbitos por mil bebês nascidos vivos. Em 1990, essa taxa era
de 47,1. Assim, na média nacional, a mortalidade infantil segue uma tendência de
queda de 5,2% ao ano, quase o dobro dos 2,9% recomendados pela Organização das
Nações Unidas. Mantido esse ritmo de queda, o taxa geral brasileira será de 14,4
mortes por mil crianças nascidas vivas em 2012 (BRASIL, 2010).
O Coeficiente de Mortalidade Infantil do estado de Pernambuco vem
apresentando-se declinante, atualmente com 17,1/1000nascidos vivos (Figura 81).

Figura 81 – Número de óbitos em menores de um ano e Coeficiente de Mortalidade Infantil**.
Pernambuco, 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
** Coeficiente de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos

Dentre os componentes da mortalidade infantil os de maiores magnitude são o
neonatal precoce e o neonatal tardio, respectivamente (Figura 82).
Analisando a distribuição do Coeficiente de Mortalidade Infantil por regional de
residência observa-se padrão semelhante ao estadual, com redução em todas as
Geres no período de análise, com destaque para a X e III regionais, que reduziram
61,4 e 61,2% a mortalidade infantil de 2009 em relação a 2000 (Tabela 24).
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Figura 82 – Coeficientes de Mortalidade Infantil** segundo Componentes de Mortalidade
Infantil. Pernambuco. 2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
** Coeficiente de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos

Tabela 24 - Coeficientes de Mortalidade Infantil** segundo regionais de residência.
Pernambuco. 2000 a 2009*
Geres
Ano

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

2000

22,9

32,5

44,8

36,6

40,6

33,0

26,8

42,1

31,8

34,5 27,5

30,6

2001

20,3

27,7

37,7

30,7

29,0

40,4

32,8

28,9

33,1

28,9 27,6

27,0

2002

19,7

23,9

34,3

29,9

31,7

36,4

24,0

38,4

29,5

32,8 32,7

26,3

2003

16,7

25,1

33,4

30,1

33,5

40,0

26,6

33,4

38,3

27,8 29,6

25,5

2004

15,8

23,1

21,7

27,5

30,4

35,3

22,2

30,7

32,7

23,9 32,2

22,7

2005

16,4

20,7

25,8

21,8

26,7

32,4

19,9

26,9

30,8

21,2 27,4

21,5

2006

15,2

16,8

18,5

19,3

21,3

27,6

20,1

25,4

27,3

20,3 24,5

18,8

2007

14,7

16,4

21,0

18,3

20,1

28,7

20,6

21,4

29,5

25,3 28,8

18,8

2008

13,9

15,2

16,6

16,7

22,6

23,8

24,1

19,1

24,0

20,6 19,7

17,0

2009

14,9

14,7

17,4

16,7

19,8

23,6

21,4

20,1

21,5

13,3 26,1

17,1

Variação

-35,0 -54,8 -61,2 -54,2 -51,3 -28,3 -20,1 -52,3 -32,2 -61,4

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
** Coeficiente de Mortalidade Infantil por 1.000 nascidos vivos
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X

XI

PE

-5,2 -44,1
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Dentre as principais causas de óbito nos menores de 1 ano, tem-se afecções
originadas no período perinatal e malformações congênitas/ anomalias cromossômicas
(Figura 83).
Figura 83 - Percentual das principais causa de óbito em menores de um ano. Pernambuco.
2000 a 2009*

Fonte: SIM/DGVEA/SEVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações

d) Mortalidade Materna
A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos humanos
das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos, e por ocorrer
principalmente nos países em desenvolvimento. No Brasil, dois fatores dificultam o
real monitoramento do nível e da tendência da mortalidade materna: a subinformação
e o sub-registro das declarações das causas de óbito (BRASIL, 2007).
No que se refere à Razão de Mortalidade Materna do estado de Pernambuco,
observa-se que há um aumento do coeficiente de mortalidade materna quando
analisado o ano de 2008 em relação ao primeiro ano de estudo (Figura 84).
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Figura 84 – Número de óbitos maternos e Razão de Mortalidade Materna**. Pernambuco,
2000 a 2009*

Fonte: Vigilância do óbito materno/GMVEV/DG-VEA/SVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
** Razão de Mortalidade Materna por 100.000 nascidos vivos

Dentre as principais causas obstétricas diretas tem-se a hipertensão, seguida
das hemorragias. Já as doenças dos aparelhos cardiovascular e respiratório estão
entre as principais causas obstétricas indiretas (Tabela 25).
Tabela 25 – Principais causas de óbitos maternos. Pernambuco,
2000 a 2009*
Causas obstétricas diretas
Hipertensão da gravidez/eclampsia
Hemorragias
Infecções
Abortamento
Embolias
Cardiomiopatia do puerpério
Outras
Subtotal
Causas obstétricas indiretas
Doenças do aparelho cardiovascular
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Neoplasias
DIP/AIDS
Subtotal
Mal definidas/indetermindas
TOTAL

Nº
%
217 18,4
134 11,4
75
6,4
71
6,0
58
4,9
32
2,7
309 26,2
896 75,9
Nº
%
93
7,9
35
3,0
22
1,9
0
0,0
34
2,9
184 15,6
100
8,5
1180 100,0

Fonte: Vigilância do óbito materno/GMVEV/DG-VEA/SVS/SES-PE
Nota* 2009 - Dados sujeitos a alterações
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Considerações Finais
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Perfil Epidemiológico de Pernambuco revelou aspectos importantes sobre o
processo de transição demográfica e epidemiológica do estado, dentre as quais se
destacam:
Mudanças na estrutura populacional:



Aumento grau de urbanização da população pernambucana;



Estreitamento da base da pirâmide populacional relacionada às reduções na
taxa de natalidade e alargamento do ápice demonstrando o envelhecimento da
população;



Redução da taxa de fecundidade das mulheres de todas as faixas etárias,
exceto na faixa etária de 15 a 29 anos, na qual se verificou um pequeno
incremento;



Aumento da esperança de vida ao nascer e aos 60 anos de idade, em ambos
os sexos, sendo maior entre as mulheres, que resulta no predomínio da
população feminina, sobretudo nas faixas etárias jovens e adultas, decorrentes
da alta incidência de óbitos por causas violentas.

Avanços socioeconômicos:



Redução na taxa de analfabetismo e aumento nos níveis de escolaridade da
população pernambucana;



Expressivo aumento nos valores do PIB per capita de Pernambuco, porém,
com valores abaixo da média nacional;



Redução da proporção de pessoas que vivem com rendimento familiar de até
meio salário mínimo per capita, embora a pobreza ainda se mantenha em
patamares expressivos no estado, apresentando taxa maior que a média
nacional;



Mais de 84% dos domicílios particulares permanentes estão ligados à rede
geral de abastecimento de água com canalização interna e 39,6% estão
ligados à rede coletora de esgoto. Mais de 71% possuem coleta de lixo direta e
99,5% possuem iluminação elétrica.
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Mudanças na estrutura da natalidade:



Redução do número de nascidos vivos e da taxa bruta de natalidade no estado



Incremento na proporção de crianças nascidas vivas com baixo peso e
prematuridade no estado de Pernambuco, o que pode estar associado a um
aumento na sobrevida das crianças pela melhoria da qualidade da assistência
à gestante e ao recém-nascido, porém implicam num acréscimo de crianças
com potenciais fatores de risco para a mortalidade infantil;



Redução no percentual de mães adolescentes (15 a 19 anos) e tendência de
aumento na proporção de mães com mais de 35 anos;



Importante redução na proporção de mães sem instrução, e de mães com 1 a 3
anos de estudo;



Redução na proporção de gestantes com menos de quatro consultas de prénatal e incremento no percentual de gestantes residentes em Pernambuco com
sete ou mais consultas realizadas, refletindo melhoria na assistência à gestante
no estado;



Evolução da proporção de partos cesarianos e tendência de declínio dos partos
vaginais;



Redução no percentual de partos domiciliares.

Alguns avanços no controle de doenças com persistência de antigos problemas



Tendência de estabilização na incidência da aids, verificando-se porém um
incremento da incidência entre as mulheres (processo de feminização da
doença);



A incidência de sífilis congênita manteve-se elevada em todo o período
analisado no estado de Pernambuco, indicando a existência de condições
favoráveis à transmissão da doença e deficiências na atenção à saúde da
mulher, especialmente no período pré-natal, quando as gestantes infectadas
poderiam ser oportunamente identificadas e tratadas;



Crescimento do número de casos confirmados de hepatites especialmente
entre os anos de 2007 a 2009, possivelmente refletindo a ampliação do acesso
ao diagnóstico e o avanço da implantação das ações de vigilância
epidemiológica da doença no estado;
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Oscilações nas taxas de detecção da tuberculose pulmonar bacilífera positiva
entre os anos de 2001 a 2009, porém, sendo possível observar uma redução
na incidência desse agravo a partir do ano de 2006 e a sua posterior
estabilização em patamares elevados;



A incidência da hanseníase tem apresentado comportamento declinante entre
os anos de 2001 a 2009, com redução foi ainda mais expressiva em menores
de 15 anos;



A rubéola não registrou nenhum caso confirmado desse agravo no estado
desde 2006;



Entre 2007 e 2009, houve uma queda de 85,3% no número de casos
notificados para sarampo em Pernambuco. O aumento da cobertura vacinal
contribuiu para ausência de casos confirmados de sarampo no estado desde
2000;



Dentre as meningites, as virais foram as mais prevalentes no ano de 2009;



Tendência de redução na morbimortalidade por leptospirose;



A dengue tem apresentado uma instabilidade na incidência do agravo, alçando
seu pico em 2002, reconhecidamente ano epidêmico no estado;



Apesar do comportamento instável da leishmaniose visceral, observou-se um
aumento na proporção entre casos confirmados e tratados demonstrando uma
melhoria na assistência aos casos confirmados por esse agravo;



A leishmaniose tegumentar americana tem apresentado importante declínio,
especialmente, a partir do de 2005 e mais significativamente entre os anos de
2007 a 2009;



Incremento na ocorrência de casos novos de neoplasias malignas o que reflete
a ocorrência de determinados fatores – dietéticos, comportamentais,
ambientais e genéticos – que estão especificamente associados à ocorrência
de neoplasias malignas;



A neoplasia maligna mais freqüente no estado de Pernambuco é a de pele (não
melanoma). No sexo masculino, seguem-se as de próstata, de pulmão
(inclusive traquéia e brônquio), e de estômago, as duas últimas com valores
bem acima dos observados em mulheres. No sexo feminino, a neoplasia
maligna de pele não melanoma é a mais incidente, seguindo-se a de mama e a
de colo de útero;



A análise da evolução número de internações e da taxa de internação por
hipertensão e diabetes mellitus em Pernambuco, apontam para uma importante
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redução desses indicadores o que pode estar associada tanto a uma melhoria
na atenção básica, como problemas no acesso à internação;


Quanto à notificação dos casos de violência Pernambuco, observa-se que as
vítimas são em sua maioria, homens na faixa etária de 10 a 39 anos. A
violência física e a violência sexual foram as mais preponderantes.

Mudanças na estrutura da mortalidade:



Na análise do coeficiente de mortalidade geral do estado, observa-se que há
certa estabilidade ao longo dos anos;



Verifica-se um predomínio dos óbitos no sexo masculino o que parece estar
relacionado à uma sobremortalidade masculina especialmente devido às
causas externas;



A distribuição dos óbitos por faixa etária em Pernambuco apresenta os maiores
percentuais nas idades mais avançadas, acima de 60 anos, mostrando-se um
dado constante ao longo dos anos, destacando-se o incremento na proporção
de óbitos em maiores de 60 anos. Vale ainda ressaltar a redução nos
percentuais dos óbitos em menores de um ano;



A maioria dos óbitos ocorreu em estabelecimentos de saúde, porém vale
ressaltar o incremento no percentual de óbitos em via pública, o que está
associado ao aumento nas mortes por causas externas, especialmente os
homicídios e os acidentes de trânsito. Ressalta-se ainda a redução dos óbitos
domiciliares o que parece estar associado a uma melhoria do acesso à
assistência à saúde;



A primeira causa de óbito em Pernambuco são as doenças do aparelho
circulatório, seguidas das causas externas e das neoplasias. Outro aspecto
importante que pode ser observado é a crescente redução do percentual de
mortalidade por sinais e sintomas mal definidos;



Entre as doenças do aparelho circulatório, têm-se como principais causas
específicas a hipertensão, as doenças cerebrovasculares e as doenças
isquêmicas do coração;



Em relação às causas externas observa-se que este grupo de causa é um dos
principais responsáveis pela mortalidade precoce, com maior magnitude nas
faixas etárias de 10 a 39, especialmente no sexo masculino. Os homicídios e
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os acidentes de transporte são as principais causas específicas de morte
nesse grupo;


Quanto ao perfil da mortalidade por neoplasias, observam-se maiores
percentuais entre os indivíduos do sexo feminino e na faixa etária de 40 a 59
anos. Percebe-se discreta redução dos óbitos por neoplasia de brônquios e
pulmões e de colo do útero, embora se visualize um aumento da mortalidade
por câncer de mama feminina e próstata;



A mortalidade infantil tem demonstrado importante tendência de declínio.
Dentre os componentes da mortalidade Infantil os de maiores magnitude são o
neonatal precoce e o neonatal tardio. As principais causas de óbito nos
menores de 1 ano são as afecções originadas no período perinatal e
malformações congênitas/ anomalias cromossômicas;



No que se refere a razão de mortalidade materna do estado de Pernambuco,
observa-se que há um aumento do coeficiente de mortalidade materna quando
analisado o ano de 2008 em relação ao primeiro ano de estudo.

Esse perfil retrata uma realidade complexa. Se por um lado, aponta
importantes avanços no controle de algumas doenças, demonstra que ainda há
desafios para o controle de vários agravos. Além disso, aponta progressos alcançados
pela vigilância em saúde, que possibilita a utilização de sofisticados bancos de dados,
facilitando o planejamento das ações de prevenção e controle ao apontar grupos e
locais prioritários, ao mesmo tempo que, desafia para a busca de novas estratégias
para superar velhos problemas.
E, nessa perspectiva deve ser visto como um instrumento para melhoria das
ações e programas implantados no nosso estado.
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