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Objetivo: Identificar as tendências das taxas de mortalidade hospitalar devido a Septicemia 

nos Estados brasileiros, no período de 1998 a 2012 no SUS e associá-las ao número de leitos 

hospitalares disponíveis no mesmo período.  

Métodos: Foram coletadas, na base de dados do SIH-DATASUS, o número das taxas de 

mortalidade hospitalar por Septicemia (MH-S) segundo CID-10, por local de residência, entre 

os anos de 1998 a 2012, calculadas as MH-S e analisadas as séries temporais para cada Estado 

brasileiro. Os números de leitos originaram-se do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de 

Saúde (CNES). O número de leitos no ano de 2004 foi calculado através da média simples dos 

anos de 2003 e 2005. Teste de correlação de Spearman verificou correlações das MH-S com o 

número de leitos.  

Resultados: No período de 1998 a 2012 foram registradas 952.979 internações por 

Septicemia, das quais 352.615 resultaram em óbitos hospitalares por pela mesma causa no 

Brasil. A média da MH-S no país foi de 36,944/100.000 habitantes. A menor MH-S foi 

observada em 1998 (27,8/100.000 hab.) e a maior em 2012 (42,48/100.000 hab.). Os estados 

que registraram as maiores médias das MH-S no período analisado foram São Paulo 

(51,53067/100.000 hab.), Ceará (44,26467/100.000 hab.) e Pernambuco (43,63733/100.000 

hab.). Dentre as menores médias das MH-S destacaram-se Alagoas (23,942/100.000 hab.), 

seguido de Tocantins (24,84733/100.000 hab.) e Rondônia (25,294/100.000 hab.). No Brasil, 

observa-se aumento de registros das MH-S na faixa etária de 50 anos ou mais, acometendo 

com maior freqüência os indivíduos de > 80 anos, gerando uma MH-S média de  

64,34467/100.000 habitantes. A média do número de leitos hospitalares existentes no Brasil 

foi de 2,547667/1.000 habitantes no período de estudo. Observou-se que à medida que a MH-

S se elevou, o número de leitos reduziu (r= -0,742 ; P= 0,002), sugerindo uma correlação 

inversa.  

Conclusão: No Brasil, as MH-S no período de 1998 a 2012, apresentaram-se bem acentuadas, 

sendo observada correlação inversa com o número de leitos hospitalares, cuja tendência foi 

diminuir, permanecendo desta forma, abaixo das taxas preconizadas pelo Ministério da 

Saúde.  

  

  


