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A Diretoria Geral de Informações Epidemiológicas e Vigilância das Arboviroses apresenta o 

Informe Mortalidade em Números elaborado e organizado pela Gerência de Monitoramento 
de Eventos Vitais da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde de Pernambuco. 

Os fatos vitais são todos os acontecimentos relacionados com o começo e o fim da vida 
dos indivíduos e com as mudanças em seu estado civil que podem ocorrer durante a sua existên-

cia. Dessa forma, o conjunto de dados analisados e contextualizados, no Informe Mortalidade 
em Números, tem como propósito a produção da informação sobre mortalidade para o 
planejamento, ação e avaliação da vigilância dos eventos vitais, no âmbito estadual e regional.  

Neste primeiro número, abordaremos o estudo da (in)completude das variáveis dos óbitos 

de menores de um ano no Estado de Pernambuco, entre 2006 e 2019. Sendo assim, o 
preenchimento de forma correta das variáveis dos blocos de informações relacionadas à criança, 
a alguns atributos da mãe, à gestação, parto e momento do óbito subsidia a construção de 
indicadores para análise da situação de saúde infantil e auxilia para que as conclusões realizadas 

se aproximem da realidade local. 
Por fim, esperamos contribuir para a melhoria da qualidade do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) e subsidiar análises da situação de saúde mais fidedignas. 
 

 
Idalacy de Carvalho Barreto 

Diretora Geral de Informações Epidemiológicas e Vigilância das Arboviroses 
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1. Tipo de estudo:  
Estudo descritivo, de corte transversal; 
 

2. Local de estudo: 
Pernambuco, Macrorregiões e Regiões de Saúde (Geres); 
 

3. População de estudo: 
Conjunto de óbitos de menores de um ano ocorridos no Estado de Pernambuco, de 2006 a 

2019; 
 

4. Período de estudo:  
Para fins de comparação, na análise, utilizou-se o primeiro (2006) e o último (2019) ano do 

período estudado; 
 

5. Variáveis de estudo: 
5.1. Variáveis relacionadas à criança: sexo, idade, raça/cor e peso ao nascer; 
5.2. Variáveis relacionadas a alguns atributos da mãe: idade materna, escolaridade mater-

na, filhos tidos (vivos) e filhos tidos (mortos); 
5.3. Variáveis relacionadas à gestação, parto e momento do óbito: semana de gestação, 

tipo de parto, assistência médica, morte em relação ao parto e óbito confirmado por necropsia. 
 

6. Processamento e análise dos dados: 
6.1. Calculou-se o percentual de incompletude de cada variável e por bloco de informa-

ções, considerando o preenchimento ignorado ou em branco dos campos da declaração de óbito 
(DO); 

6.2. Para o cálculo do percentual de incompletude por bloco de informações, considerou-
se como numerador a soma do número dos óbitos com os campos ignorados ou em branco das 
variáveis referentes ao bloco e o denominador o total de óbitos de menores de um ano, de cada 
Macrorregião e Região de Saúde e Estado, multiplicado pela quantidade de variáveis existentes 
em cada bloco; 

6.3. Para classificar o grau de incompletude das variáveis e blocos de informações foram 
utilizados critérios propostos por Romero e Cunha (2006): excelente (menos de 5% de preenchi-
mento incompleto), bom (5 a menos de 10%), regular (10 a menos 20%), ruim (20 a menos de 
50%) e muito ruim (50% ou mais); 

6.4. Para a análise da tendência linear de proporção, por bloco de informações, foi calcula-
do o qui-quadrado de tendência, com nível de significância de 5%, que permite identificar se o 
aumento ou decréscimo observado ocorreu de forma homogênea ao longo do tempo. 
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Notas Metodológicas 



Entre os anos de 2006 e 2019, ocorreram no estado de Pernambuco 31.038 óbitos de me-
nores de um ano, com mediana de 2.144 e amplitude de 1.778 (2019) a 2.803 (2006) mortes in-

fantis (dados não apresentados). 
O mapa de árvore (TreeMap) é formado de quadrados cuja área é proporcional ao número 

de óbitos em menores de um ano e a um nível de estratificação (Macrorregião e Gerência Regio-
nal de Saúde). Destaca-se a Macrorregião Metropolitana como a maior detentora do número de 

registros de óbitos infantis e a do Sertão como a de menor (Figura 1). 
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Óbitos em Menores de 1 ano - Mapa de Árvore 

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

Figura 1 – Distribuição proporcional dos óbitos de menores de um ano segundo 
Macrorregião e Gerência Regional de Saúde de ocorrência. Pernambuco, 2006 e 2019  
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A Figura 2 mostra o percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, a atri-
butos da mãe, à gestação, ao parto e ao momento do óbito.  

Do total de 13 variáveis analisadas, a Macrorregião Metropolitana apresentou aumento 
(33,1%) no número de variáveis classificadas como “excelente e bom”, correspondendo a um per-
centual médio de completude de 46,2% (2006) e 61,5% (2019). No entanto, ainda permanece im-
portante percentual (21,3%) de variáveis classificadas com o critério “ruim”. O comportamento 
das Regionais foi similar ao observado na Macrorregião Metropolitana, com exceção da XII Regi-
onal de Saúde que permaneceu com patamares elevados de variáveis classificadas com o critério 
“ruim”: 69,2% e 53,8%, respectivamente, em 2006 e 2019 (dados não apresentados). 
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Completude por Variável - Macrorregião Metropolitana 

XII Regional de Saúde 

II Regional de Saúde 

III Regional de Saúde 

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

Figura 2 – Percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, atributos da mãe e 
gestação, parto e momento do óbito segundo Macrorregião/Regional de Saúde de ocorrência. 
Pernambuco, 2006 e 2019  
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A Figura 3 mostra o percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, a al-
guns atributos da mãe, à gestação, ao parto e ao momento do óbito.  

Do total de 13 variáveis analisadas, a Macrorregião Agreste apresentou aumento (20,1%) 
no número de variáveis classificadas como “excelente e bom”, correspondendo a um percentual 
médio de completude de 38,5% (2006) e 46,1% (2019). Por outro lado, permanece  ainda impor-
tante percentual médio (38,5%) de variáveis classificadas com o critério “ruim”. O comportamento 

das Regionais foi similar ao observado na Macrorregião Agreste, com exceção da V Regional de 
Saúde que permaneceu com patamares elevados de variáveis classificadas com o critério “ruim”: 
61,5% e 53,8%, respectivamente, em 2006 e 2019 (dados não apresentados). 
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Completude por Variável - Macrorregião Agreste  

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

Figura 3 – Percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, atributos da mãe e 
gestação, parto e momento do óbito segundo Macrorregião/Regional de Saúde de ocorrência. 
Pernambuco, 2006 e 2019  
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A figura 4 mostra o percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, a al-
guns atributos da mãe, à gestação, ao parto e ao momento do óbito. 

Do total de 13 variáveis analisadas, a Macrorregião Sertão apresentou acréscimo (50,0%) 
no número de variáveis classificadas como “excelente e bom”, com  percentual médio de comple-
tude de 46,2% (2006) e 53,8% (2019). O comportamento das Regionais foi semelhante ao obser-
vado na Macrorregião Sertão, com exceção da X (23,1%, em 2006 e 38,5%, em 2019) e XI Geres 
(46,2%, em 2019) que permaneceram com patamares elevados de variáveis classificadas com o 
critério  “ruim” (dados não apresentados). 
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Completude por Variável - Macrorregião Sertão 

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

Figura 4 – Percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, atributos da mãe e 
gestação, parto e momento do óbito segundo Macrorregião/Regional de Saúde de ocorrência. 
Pernambuco, 2006 e 2019 
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Completude por Variável - Macrorregião Vale São Francisco/Araripe 

A figura 5 mostra o percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, a al-
guns atributos da mãe, à gestação, ao parto e ao momento do óbito.  

Do total de 13 variáveis analisadas, a Macrorregião Vale do São Francisco/Araripe apresen-
tou acréscimo (79,7%) no número de variáveis classificadas como “excelente e bom”, com  per-
centual médio de completude de 38,5% (2006) e 69,2% (2019). O comportamento das Geres foi 
semelhante ao observado na Macrorregião Vale do São Francisco/Araripe, com exceção da VIII 

que permaneceu, em 2019, com patamar elevado (23,1%) de variáveis classificadas com o critério  
“ruim” (dados não apresentados). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Percentual de completude das variáveis relacionadas à criança, atributos da mãe e 
gestação, parto e momento do óbito segundo Macrorregião/Regional de Saúde de ocorrência. 
Pernambuco, 2006 e 2019 

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 
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Excelente
Bom

Regular
Ruim

Muito ruim

<5%
5 a <10%
10 a <20%
20 a <50%

50% ou mais

Geres /Ano 2006 2019 2006 2019 2006 2019
I 2,0 3,1 4,1 3,4 12,1 4,1
II 10,1 6,3 13,7 9,4 27,6 15,0
III 5,0 4,1 8,7 8,2 30,6 17,1
IV 7,0 3,5 10,6 7,4 29,2 11,8
V 19,9 10,2 19,7 14,2 43,5 31,8
VI 4,6 8,3 3,8 16,7 11,6 18,2
VII 5,1 3,1 10,4 4,7 46,8 45,0
VIII 11,2 11,8 17,8 5,2 31,6 25,5
IX 5,7 1,2 9,0 0,8 46,1 32,1
X 4,7 5,9 7,8 8,8 36,9 30,6
XI 5,6 5,0 8,2 6,3 34,5 41,0
XII 12,1 20,0 15,5 20,0 29,7 48,0
Pernambuco 5,3 5,2 7,9 4,8 22,1 12,0

Variáveis relacionadas à 
criança

Variáveis relacionadas a 
atributos da mãe

Proporção de incompletude (%)
Variáveis relacionadas à 

gestação, parto e ao 
momento do óbito

11.112 7.112 11.112 7.112 14.015 8.890

Nº de óbitos x Nº de 
variáveis no Bloco

No período de 2006 a 2019, o preenchimento das variáveis por bloco de informações rela-
cionadas à criança, a alguns atributos da mãe, à gestação, parto e ao momento do óbito apresen-

taram um padrão heterogêneo.  
A análise por blocos de informações, para o estado de Pernambuco, revelou redução do 

percentual de incompletude para os blocos de variáveis relacionadas a alguns atributos da mãe 
(de bom para excelente) e à gestação, parto e ao momento do óbito (de ruim para regular) e pa-

drão estável para as variáveis da criança (Quadro 1). 
As Gerências Regionais de Saúde exibiram uma melhoria no percentual de incompletude, 

com algumas exceções: no bloco das variáveis da criança a VI e a X (de excelente para bom) e a 
XII (de regular para ruim); e no bloco de variáveis relacionadas à gestação, parto e ao momento 

do óbito a VI (de excelente para regular) e a XII (de regular para ruim). Chama atenção a I Região 
de Saúde com percentual de incompletude abaixo de 5% nos três blocos de informações, com 
ressalva para o terceiro bloco, no ano de 2006 (Quadro1).  
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Incompletude - Bloco de Informações 

Legenda: 

Quadro 1 – Percentual de incompletude das variáveis relacionadas à criança, atributos da mãe e 
gestação, parto e momento do óbito segundo bloco de informações e Geres de ocorrência. 
Pernambuco, 2006 e 2019  

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 
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Entre 2006 e 2019, o percentual de Geres que possuíam um grau de preenchimento consi-
derado excelente > 95,0%, para o bloco de informações de variáveis relacionadas à criança (sexo, 

idade, raça/cor e peso ao nascer), com base nos critérios de Romero e Cunha (2006), variou de 
25,0% (3/12) em 2006 a 41,7% (5/12), em 2019 (Tabela 1). 

Apesar do qui-quadrado de tendência não ter sido significativo (p= 0,719) para Pernambu-
co, possivelmente pelas oscilações ocorridas no período, observou-se comportamento estável no 

preenchimento das variáveis desse bloco de informações (Tabela 1). 
Por outro lado, as Regiões de Saúde que apresentaram tendência linear de incremento es-

tatisticamente significativo (p<0,05) no preenchimento das variáveis desse bloco foram a IV (de 
bom para excelente), V (mantendo o grau de preenchimento regular) e IX (de bom para excelen-

te). A I (mantendo grau de preenchimento excelente) e a VI (de excelente para bom) exibiram 
tendência linear de decréscimo estatisticamente significativa no preenchimento das variáveis des-
se bloco de informações, no período analisado (Tabela 1). 

Completude por Bloco de Informações - Análise da Tendência Linear 

Tabela 1 – Número, percentual e tendência linear da completitude/incompletitude das variáveis 
relacionadas à criança, segundo Geres de ocorrência. Pernambuco, 2006 e 2019  

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

 

* Ʃ do nº de óbitos com variável sexo, idade, raça/cor e peso ao nascer preenchidas  (completas) e não preenchidas (incompletas) 

n (%) n (%) n (%) n (%)
I 5516 98,0 112 2,0 4161 96,9 135 3,1 13,809 < 0,001
II 151 89,9 17 10,1 60 93,8 4 6,3 0,436 0,509
III 403 95,0 21 5,0 188 95,9 8 3,5 0,074 0,785
IV 990 93,0 74 7,0 444 96,5 16 3,5 6,370 0,012
V 570 80,1 142 19,9 158 89,8 18 10,2 8,364 0,038
VI 744 95,4 36 4,6 165 91,7 15 8,3 4,787 0,029
VII 300 94,9 16 5,1 62 96,9 2 3,1 0,174 0,732
VIII 881 88,8 111 11,2 1108 88,2 148 11,8 0,254 0,614
IX 547 94,3 33 5,7 249 98,8 3 1,2 7,529 0,006
X 122 95,3 6 4,7 64 94,1 4 5,9 0,491 0,483
XI 287 94,4 17 5,6 76 95,0 4 5,0 0,005 0,945
XII 102 87,9 14 12,1 16 80,0 4 20,0 1,734 0,187
Pernambuco 10613 94,7 599 5,3 6571 94,8 361 5,2 0,130 0,719

20192006Geres

Variáveis relacionadas à criança*

χ² Valor de pCompleta Incompleta Completa Incompleta



n (%) n (%) n (%) n (%)
I 5392 95,9 232 4,1 4150 96,6 146 3,4 3,288 0,070
II 145 86,3 23 13,7 58 90,6 6 9,4 0,442 0,506
III 387 91,3 37 8,7 180 91,8 16 8,2 0,062 0,937
IV 951 89,4 113 10,6 426 92,6 34 7,4 3,478 0,062
V 572 80,3 140 19,7 151 85,8 25 14,2 2,427 0,119
VI 750 96,2 30 3,8 150 83,3 30 16,7 43,198 < 0,001
VII 283 89,6 33 10,4 61 95,3 3 4,7 1,436 0,231
VIII 815 82,2 177 17,8 1191 94,8 65 5,2 91,230 < 0,001
IX 528 91,0 52 9,0 250 99,2 2 0,8 16,003 < 0,001
X 188 92,2 10 7,8 62 91,2 6 8,8 0,269 0,604
XI 279 91,8 25 8,2 75 93,8 5 6,3 0,726 0,706
XII 98 84,5 18 15,5 16 80,0 4 20,0 0,686 0,407
Pernambuco 10322 92,1 890 7,9 670 95,2 342 4,8 67,441 < 0,001

Completa Incompleta
Geres

Variáveis relacionadas a alguns atributos maternos*
2006 2019

χ² Valor de pCompleta Incompleta

12 

De modo geral, o bloco de informações das variáveis relacionadas a alguns atributos da 
mãe, entre 2006 e 2019, mostrou ser o segundo pior em número de Regiões de Saúde com pre-

enchimento incompleto (superior a 5%). Destacam-se a V (19,7%, em 2006 e 14,2%, em 2019) e 
XII Geres (15,5%, em 2006 e 20,0%, em 2019) (Tabela  2). 

Pernambuco evoluiu, ao longo do período analisado, com tendência significativa (p<0,001) 
de aumento no preenchimento do bloco dessas variáveis, correspondendo a um acréscimo de 

3,4%, passando de 92,1% (2006) para 95,2% (2019) (Tabela 2). 
Ademais, as Regiões de Saúde que apresentaram comportamento linear de incremento 

estatisticamente significativo (p<0,05) no preenchimento das variáveis desse bloco foram a VIII 
Região (de regular para bom) e a IX Região (de bom para excelente). A VI Região de Saúde mos-

trou tendência linear de decréscimo, passando de excelente para regular (Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completude por Bloco de Informações - Análise da Tendência Linear 

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

 

* Ʃ do nº de óbitos com variável idade materna, escolaridade materna, filhos tidos (vivos) e filhos tidos (mortos) preenchidas  (completas) e não 
preenchidas (incompletas). 

Tabela 2 – Número, percentual e tendência linear da completitude/incompletitude das variáveis 
relacionadas a alguns atributos da mãe, segundo Geres de ocorrência. Pernambuco, 2006 e 2019  



n (%) n (%) n (%) n (%)
I 6184 87,9 851 12,1 5149 95,9 221 4,1 244,686 < 0,001
II 152 72,4 58 27,6 68 85,0 12 15,0 4,357 0,037
III 368 69,4 162 30,6 203 82,9 42 17,1 14,863 < 0,001
IV 942 70,8 388 29,2 507 88,2 68 11,8 65,363 < 0,001
V 503 56,5 387 43,5 150 68,2 70 31,8 9,426 0,002
VI 862 88,4 113 11,6 184 81,8 41 18,2 7,788 0,005
VII 210 53,2 185 46,8 44 55,0 36 45,0 0,031 0,859
VIII 848 68,4 392 31,6 1169 74,5 401 25,5 12,306 < 0,001
IX 391 53,9 334 46,1 214 67,9 101 32,1 17,115 < 0,001
X 101 63,1 59 36,9 59 69,4 26 30,6 0,708 0,400
XI 249 65,5 131 34,5 59 59,0 41 41,0 1,760 0,185
XII 102 70,3 43 29,7 13 52,0 12 48,0 4,146 0,042
Pernambuco 10912 77,9 3103 22,1 7819 88,0 1071 12,0 371,161 < 0,001

Completa Incompleta
Geres

Variáveis relacionadas à gestação, parto e ao momento do óbito*
2006 2019

χ² Valor de pCompleta Incompleta
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No bloco de informações das variáveis relacionadas à gestação, parto e momento do óbi-
to, identifica-se o pior desempenho das doze Regiões, com exceção da I Geres que passou de pa-

drão de preenchimento regular (2006) para excelente (2019). De modo geral, o bloco de informa-
ções das variáveis relacionadas a alguns atributos da mãe, mostrou entre 2006 e 2019, o maior 
número de Geres com preenchimento incompleto (superior a 5%). Destacam-se a V (19,7%, em 
2006 e 14,2%, em 2019) e XII Regiões (15,5% em 2006 e 20,0% em 2019) (Tabela 3).  

 Pernambuco evoluiu, ao longo do período analisado, com tendência significativa (p<0,001) 
de incremento no preenchimento do bloco dessas variáveis, com aumento correspondente a 
13,0%, passando de 77,9% (2006) para 88,0% (2019), deslocando-se do grau de preenchimento 
ruim para regular (Tabela 3). 

Por fim, as Gerências Regionais de Saúde que apresentaram comportamento linear de in-
cremento estatisticamente significativo (p<0,05) foram a I, II, III, IV, V, VIII e IX. A VI e XII Regiões 
de Saúde mostraram tendência linear de declive estatisticamente significativa no comportamento 
desse bloco de informações (Tabela 3). 

 
 
 
 
 
 

 

Completude por Bloco de Informações - Análise de Tendência Linear 

Tabela 3 – Número, percentual e tendência linear da completitude/incompletitude das variáveis 
relacionadas à gestação, parto e momento do óbito, segundo Geres de ocorrência. Pernambuco, 
2006 e 2019 

Fonte: SIM/GVEV/DGIEVA/SES-PE 

 

* Ʃ do nº de óbitos com variável semana de gestação, tipo de parto, assistência médica, morte em relação ao parto e confirmação por necropsia 
preenchidas (completas) e não preenchidas (incompletas). 



A tomada de decisão em saúde pública é dependente da oportunidade de dados confiá-
veis e de qualidade. Assim, o preenchimento completo e adequado dos blocos de informações 
dos óbitos de menores de um ano, presentes na Declaração de Óbito (DO), constitui ferramenta 
importante para o diagnóstico de situação de saúde, uma vez que gera conhecimento e funda-
menta a gestão de serviços e o planejamento de intervenções direcionadas à redução do óbito 
infantil. Contribui ainda para a melhoria das estatísticas vitais e aperfeiçoamento das ações da vi-
gilância dos óbitos de menores de um ano. 

Em relação a (in)completude das variáveis relacionadas à criança, a alguns atributos da 
mãe, à gestação, parto e momento do óbito, para Pernambuco, Macrorregiões e Regiões de Saú-
de, esta análise permite concluir que: 

- O maior registro de óbitos infantis ocorreu na Macrorregião Metropolitana pernambucana, 
enquanto que o menor número de óbitos de menores de um ano ocorreu na Macrorregião 
Sertão; 

- O preenchimento das variáveis individualmente ou por bloco de informações apresentou 
um padrão heterogêneo para Pernambuco, Macrorregiões e Regiões de Saúde; 

- Entre 2006 e 2019, observa-se melhoria na completude das variáveis classificadas como 
“excelente ou bom” nas Macrorregiões de Pernambuco e respectivas Regiões de Saúde, contu-
do com níveis elevados de variáveis classificadas como “ruim” no ano de 2019 (V, VIII, X, XI e 
XII); 

- A I Região de Saúde destaca-se com grau de preenchimento “excelente” nos três blocos 
de informações, com exceção do bloco relacionado à gestação, parto e momento do óbito pa-
ra o ano de 2006; 

- A tendência linear da completude por blocos de variáveis revela, para Pernambuco, com-
portamento estável para variáveis da criança, discreto aclive em relação a alguns atributos ma-
ternos e incremento para o conjunto de variáveis alusivas à gestação, parto e momento do ó-
bito (com melhoria do grau de preenchimento de ruim para regular);  

- A VI Região de Saúde mostrou tendência linear de decréscimo estatisticamente significati-
va para o preenchimento das variáveis dos três blocos de informações, passando de grau 
“excelente” para “bom” (bloco da criança), de “excelente” para “regular” (bloco de atributos 
maternos) e mantendo-se “regular” para o bloco gestação, parto e momento do óbito;  

- A XII Região de Saúde apresenta evolução temporal de decréscimo no preenchimento dos 
três blocos de informações, entretanto, em 2019, mantém-se com grau “ruim” nos três blocos.  

É necessário adotar algumas medidas que visem à melhoria da completitude das variáveis 
da DO de forma geral e em relação ao bloco do óbito infantil. Dentre elas, destacam-se a qualifi-
cação de todos os profissionais envolvidos no registro de dados na DO e no SIM, seja no preen-
chimento, processamento ou na gestão dos dados de óbitos, instrução e disseminação sobre as 
normas, rotinas e fluxos do processamento da declaração de óbito, acompanhamento e controle 
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da qualidade do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), articulação e fortalecimento da 
vigilância do óbito infantil para o aprimoramento da informação e avaliação da efetividade do 
sistema de saúde. 

Apesar de grandes avanços no campo da vigilância do óbito infantil e da melhoria da in-
formação para a tomada de decisão, ainda existem desafios para o estado de Pernambuco. 
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