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Introdução: A mortalidade infantil (MI) é uma grande preocupação em saúde pública no Brasil. Considerando 
que um aumento na cobertura pela Estratégia Saúde da Família (ESF) está possivelmente associado à redução 
da taxa de MI, a análise da MI e da ESF é essencial. Objetivo: Analisar a tendência temporal da MI e da cobertura 
populacional pela ESF e fatores associados à MI, nos municípios da 3ª Regional de Saúde do Paraná. Métodos: 
Estudo ecológico de série temporal, com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema 
de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e Sala de Apoio à Gestão Estratégica (SAGE), de 2005 a 2016. 
As tendências foram calculadas por regressão polinomial. Os fatores associados à MI foram variáveis maternas, 
obstétricas e perinatais. O nível de significância foi de 5%. Resultados: Entre 2005 e 2016, houve 115.796 
nascimentos e 1575 óbitos de menores de 1 ano. Considerando os municípios em conjunto, a cobertura popu-
lacional pela ESF passou de 43,8% em 2005 para 66,4% em 2016 e a MI de 17,1/1000 nascidos vivos em 2005 
para 10,7/1000 nascidos vivos em 2016. A tendência ao longo do tempo da cobertura populacional pela ESF 
foi crescente e da MI foi decrescente, para a maioria dos municípios. Os fatores associados à maiores chances 
de óbito em menores de 1 ano foram a idade gestacional pré-termo (OR = 15,1, IC95% = 13,54-16,72), baixo 
peso ao nascer (OR = 15,1, IC95% = 13,61-16,84), gestação múltipla (OR = 4,5, IC95% = 3,74-5,45) e mãe com 
até sete anos de estudo (OR = 1,9, IC95% = 1,74-2,14). Conclusões: Tendência crescente da cobertura pela 
ESF foi acompanhada de tendência decrescente da MI. Os resultados podem ser fonte de informações para o 
fortalecimento das ações em saúde materno-infantil, considerando as especificidades locais e regionais.
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Introdução: A bronquiolite é a infecção mais frequente em crianças menores de 2 anos, sendo uma importante 
causa de internações. Acomete de forma majoritária o primeiro ano de vida, o que está associado também a 
um prognóstico ruim. Descrição do caso: T.S., 8 meses, é internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 
bronquiolite complicada com pneumonia bilateral. Precisa de ventilação mecânica por 12 dias por quadro de 
insuficiência respiratória. É solicitada tomografia computadorizada que demonstra atelectasia em lobo direito. 
Após um mês recebe alta da UTI, mas mantém quadro arrastado de esforço respiratório, precisando de oxigênio 
por 6 semanas. Na enfermaria são administrados Azitromicina, Fluticasona inalatória e Salbutamol Spray. Após 
um mês internado na enfermaria, a Fluticasona é substituído por formoterol com budesonida inalatórios. É 
solicitada a pesquisa viral, apresentando adenovírus. Depois de uma semana, reinterna na UTI por insuficiência 
respiratória, sendo instalada ventilação mecânica e administrado Terbutalina, Hidrocortisona e Azitromicina. Na 
mesma semana, apresenta um quadro de rigidez torácica com pobre entrada de ar, sugestivo de crise convul-
siva, e é prescrito Fenobarbital. Repete esse episódio várias vezes e, por isso, é realizado Diazepam e repetido 
Fenobarbital, sem melhora. Opta-se pelo uso de Hidantoína, e há a estabilização do quadro clínico. Paciente 
é encaminhado para hospital de referência. Discussão: A bronquiolite viral pode evoluir para quadros graves, 
principalmente pelo adenovírus, resultando em supuração, atelectasias e pneumonias. O diagnóstico é clínico. 
O tratamento pode ser realizado com corticoesteroides e broncodilatadores, em uso contínuo, associados a 
medidas de suporte. Conclusão: Crianças menores de dois anos que evoluem para um quadro de sibilos, cre-
pitações, aumento do tempo expiratório, tosse e sinais de dificuldade respiratória, após coriza e febre, devem 
ter como suspeita diagnóstica a bronquiolite, atentando para um possível agravamento.


