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Objetivo: descrever a frequência da mortalidade por sepse nas capitais 

brasileiras e verificar sua correlação com o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), em triênios que representassem desde o início dos anos 90 do século 
XX até os dias atuais. 

Métodos: estudo epidemiológico do tipo ecológico de série temporal. Os 

dados de óbitos e da população foram advindos, respectivamente, do Sistema 
de Informação sobre Mortalidade (SIM), e Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e coletados para quatro triênios: 1990-1992, 1999-2001, 
2009-2011 e 2014-2016. Posteriormente analisados nos pacotes estatístico R e 
SPSS. Verificou-se primeiramente a normalidade da distribuição dos dados 
pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Calculou-se as médias 
dos coeficientes de mortalidade por sepse (padronizado e ajustado), nos 4 
triênios analisados, bem como a média do IDH do período para cada capital. 
Posteriormente, foram analisadas a tendência temporal em gráficos de linha 
construídos para cada capital. 

Resultados: entre 1990 e 2016, os três maiores coeficientes médios de 
mortalidade por sepse foram observados nas capitais Rio Branco, Manaus e 
Macapá, respectivamente. Enquanto os menores foram apresentados em 
Curitiba e Porto Alegre e São Paulo. Em relação ao IDH, os valores médios 
mais elevados estiveram presentes em Florianópolis, Vitória, Porto Alegre, 
Curitiba, Brasília e São Paulo e variaram de 0,78 a 0,74. No entanto, em 16 
capitais brasileiras, o IDH médio do período estudado foi inferior a 0,70. Foi 
verificada correlação entre o coeficiente médio de mortalidade e o IDH médio 
nas capitais Aracaju, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, 
Maceió, Natal, Palmas e Vitória. 

Conclusão: a frequência da mortalidade por sepse nas capitais 
brasileiras teve um declínio desde os anos 90 até os dias atuais, com algumas 
exceções, e foi verificada sua correlação com o IDH. Ou seja, a sepse continua 
ocasionando muitos óbitos em todas as regiões brasileiras. Medidas de 
constante monitorização e investimentos nos diversos setores da sociedade 
são importantes para um reflexo no cuidado com a saúde.   
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