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Objetivo: Identificar as tendências das taxas de mortalidade por Septicemia nos estados 

brasileiros de 1997 a 2012 e associá-los ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Brasil no ano de 2010.  

Métodos: Foram coletados, na base de dados SIM/DATASUS, o número de óbitos por 

Septicemia segundo CID-10, por local de residência, de 1997 a 2012, calculadas as taxas 

médias de mortalidade por Septicemia (M-S) e analisadas as séries temporais para cada 

Estado brasileiro. Os índices de IDH originaram-se do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) de 2010. Teste de correlação de Spearman verificou correlações da 

M-S com IDH. 

Resultados: No período de 1997 a 2012 ocorreram 192.112 óbitos por Septicemia no Brasil. 

A M-S no país foi 6,12/100.000 habitantes no período. A menor M-S foi observada em 2007 

(5,27/100.000 hab.) e a maior em 1998 (6,97/100.000 hab.). Homens morreram mais que 

mulheres (6.515,5 e 6.346,5 óbitos, respectivamente). A análise das M-S nos Estados 

brasileiros evidenciou que nos anos de 2012 (14.890 mortes) e 2011 (14.071 mortes) foram 

registrados os maiores números de óbitos por Septicemia do país, sendo a M-S nesses 

períodos de 6,19/100.000 habitantes para ambos, considerando elevação do número 

populacional em 2012. Os maiores números de óbitos por Septicemia nesse período foram 

registrados em São Paulo (33.269), Rio de Janeiro (33.176), Minas Gerais (26.630), Bahia 

(14.563) e Ceará (10.271). Os Estados de Roraima (285), Distrito Federal (669), Acre (698), 

Amapá (735) e Tocantins (781), registraram os menores números de mortes por Septicemia. 

No Brasil, observa-se aumento de registros de óbitos por Septicemia na faixa etária >40 anos, 

mais frequentemente naqueles com > 80 anos (M-S= 1,65/100.000 habitantes). A Septicemia 

nesta amostra não esteve correlacionada ao IDH do Brasil (r = - 0,185; P = 0,355).  

Conclusão: No Brasil, as M-S no período de 1997 a 2012, apresentaram-se acentuadas, não 

sendo observada associação com os IDH estaduais. 

 

 


