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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O
óbito
infantil
decorre
como
consequência de diversos fatores. Desta
forma, intervenções dirigidas à sua
redução
dependem
de
mudanças
relacionadas às condições de vida da
população e ações diretas sobre as
políticas públicas em saúde.

Entre os anos de 2008 e 2018 no Brasil e
Rio Grande do Sul não houve variação
significativa no número de nascidos vivos.
No município em análise, após o processo
de regionalização de partos e nascimentos,
houve aumento de 28% neste indicador.
Em relação à Taxa de mortalidade Infantil,
Rio Grande do Sul e Brasil passaram por
declínios
de
19,9%
e
23,7%
respectivamente. O município teve um
aumento na Taxa de Mortalidade infantil de
8,48% neste mesmo período.

OBJETIVOS
O objetivo deste estudo foi analisar a taxa
de mortalidade infantil (TMI) de município
do interior do Rio Grande do Sul, referência
para assistência obstétrica de três outros
municípios, em relação à Unidade
Federativa a que pertence e ao Brasil,
avaliando o impacto da regionalização de
partos e nascimentos aprovada no Rio
Grande do Sul no ano de 2017.
MÉTODOS
Os dados coletados foram obtidos por meio
do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS) do
Ministério da Saúde do Brasil. Foram
analisadas as taxas de óbitos infantis e o
número de nascidos vivos nos anos de
2008 e 2018, calculando-se as taxas de
mortalidade infantil para este período.

CONCLUSÃO
Com a Regionalização de partos e
nascimentos, evidenciou-se incremento na
TMI, o que pode ser associado às
condições dos municípios que passaram a
realizar seus partos nesta cidade, muito
provavelmente não associado a piores
condições de assistência no próprio
município.
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