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A mortalidade neonatal constitui-se como principal componente da mortalidade infantil, mesmo com com a 
implantação do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento criado pelo Ministério da Saúde em 2000 
houve uma notável redução na mortalidade infantil que não aconteceu de igual modo na mortalidade neonatal 
precoce. Trata-se de um projeto de estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários prove-
nientes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especificamente do Sistema 
de Informação hospitalar (SIH). A influência na análise da Mortalidade Neonatal é a subnotificação dos casos. 
Além disso, com relação às estimativas da mortalidade infantil, encontram-se dificuldades metodológicas e 
imprecisões inerentes às técnicas implementadas. Observa-se que grande parte dos óbitos neonatais são evi-
táveis constatando mesmo que parcialmente necessitado-se de mais estudos para a determinação de causas. 
Conclui-se que Identificar às causas de morte e em destaque as evitáveis constitui-se ferramenta primordial 
para avaliar a eficácia das políticas e a qualidade dos serviços prestados.
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O tétano neonatal é uma doença provocada pela toxina de um bacilo tetânico que acomete crianças de até 28 
dias, podendo levar à óbito do neonato. É provocada pela toxina de um bacilo tetânico de Nicolaier, a bactéria 
Clostridium tetani que, ao entrar em contato com o organismo de um recém-nascido através de ferimentos ou 
lesões do cordão umbilical, leva à uma condição aguda e grave para o neonato podendo evoluir à óbito. Trata-se 
de um projeto de estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenientes do De-
partamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especificamente do Sistema de Informação 
hospitalar (SIH). Foi realizada uma avaliação retrospectiva em um período de (2015 a 2019) em base de dados 
de dominio público do Ministério da Saúde (DATASUS), quanto aos casos de óbitos por Tétano neonatal no 
estado de Alagoas. Por fim,o presente estudo permitiu verificar o perfil das ocorrências de óbitos em relação 
ao tempo, assim como a cobertura vacinal no Estado de Alagoas, concluindo e demonstrando a importância da 
aderência à vacinação para fins de prevenção da doença ao combate da propagação ao Tétano neonatal.


