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R E S U M O 

Utlllzando-se como estratégia geral o estudo das mudan~as rla 

estrutura da mortalidade inf~ntil <MI ), o presente trabalho visa 

aproximar-se dos determinantes da evoluç;o deste indicador na 

cidade de s;o Paulo. O estudo centra-se no periodo de 1973 a 1983, 

caracterizado pela queda acelerada e ininterrupta da varijvel. 

Compararou-se o nivele a estrutura (por idade e por causas> da 

MI, no municipio, no inicio da década de 70, com valores 

hipot&ticos, calculados para essa real1dade, constatando-se 

excesso de mortalidade por diarréia em crianças de 7 dias a 6 

meses. Relacionou-se esta situaç~o com os baixos indices de 

amamentaçlo existentes na época. Estes antecedentes e a elaboraçlo 

de um marco teórico da de~erminaç~o da mortalidade por diarréia em 

crianças menores de 6 meses forneceram a base para hipóteses 

referentes ~ evoluç~o da MI e de seus determinantes no periodo de 

1973 a 1983. A partir de informações de registros oficiais e de 

pesquisas conduzidas no municipio, avaliou-se a coer~ncia entre a 

evoluç~o das variéveis (dependente e independentes) e as hipóteses 

propostas. Observou-se que 40% da queda da MI se deveu ao declinio 

das causas diarréicas e que a intensidade da reduçJo destas 

aumentou em razlo inversa ~ idade. Entre os determinantes, o 

abastecimento de ~gua mostrou a maior variaçlo e a mais clara 

concomitência com a evoluçlo da mortalidade por diarréia. Menos 

evidenter o aleitamento materno e o atendimento ~ sadde também 

mostraram particularmente após 1980. 



Descarta-se a possibilidade de sereffi as vari~veis sócio-econOmicas 

e demogrjficas, deterffiinantes fundamentais da queda da MI no 

periodo. Argumenta-se a favor de uma compensa~~o dos efeitos 

negativos do desmame sobre a diarréia em crianças menores através 

do acesso~ âgua. Como decorr~ncia, discute-se: a) a possibilidade 

de que a generaliza~~o do desmame precoce - em situa~~o de ba1xa 

cobertura da água - tenha sido importante deteminante da elevaç~o 

da MI na década de 60 effi S~o Paulo e em outras éreas 

subdesenvolvidas, e b) a possibilidade de que c acesso ~ âgua 

tenha seus efeitos auffientados sobre a diarréia infantil em 

popula~ôes onde o desffiaffie precoce é pr~tica muito freqUente. 



A B S T R A C T 

This study seeks to create an approach to the identification of 

the causal factors behind the recent trend in infant mortality 

<IM) in the city of S!o Paulo by an analysis of the structure of 

and changes in the age and causes of infant deaths. The levels and 

(by age and causes of death) of IM in S!o Paulo at the 

b~:··a in n :i. n •:.:J o f t. h•::- p •::•r :i. Cld a r- •::· corr1p a r' ·~·d \oJ :i. t h t h·~· v a lu•::•!:> ''•::·x p •::·•::l•::·d '' 

for this context. An excess of diarrhoeal mortalitr in infants 

aged from 7 days to 6 months was verified and is undert.ood to be 

related to the fact that the practice of breast-feeding was 

extremely uncommon in t.he cit.Y. These antecedent.s. 

an analytical framework pr-oposed for diarrhoeal mortality in 

children under 6 month~ of age, have pr-ovided a basis for 

hypothesis relating to changes in IM and its determinant factors 

during the period 1973-1983. The basic informat.ion for the st.udy 

was drawn from official registration records and surveys. It wa!:; 

found that 40% of the decline in IM was due to t.he reduction in 

diarrhoeal causes. which is inversely related to age. Among the 

det.erminant.s. water supply showed the great.est variation and it 

was clearly concomitant to infant diarrhoeal mortalitr. Though 

less ev1dent.ly. the practice of breast-feeding and t.he action of 

the health services seem to have made a positive contributionr 

part.icularly after 1980. Socioeconomic and demographic variables 

ar~ shown not to be main determinants of the decline in IM in the 

period under study. It is argued that the accessibilit.y of water-



supply may have counterbalanced the negative effects of early 

weaning on diarrhoeal mortality in younger infants. The following 

corollaries are discussed: a) where the water supply is uncertain 

wide-spread early weaning may haye been an important cause of the 

in the sixties. as also in other 

underdeveloped areas; b) access to water supply mar have had 

increased beneficial effect on infat diarrhoeal mortality in those 

populations where early weaning is widespread. 
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1. INTRODUCRO 

1.1. CAUSALIDADE SOCIAL DA MORTALIDADE INFANTIL <MI>- TEORIAS 

O risca de morrer no primeiro ano constitui medida quer 

por sua importência social. tem ultrapassado o êmbito da 

Sadde. Concebido como vari~vel demogr~fica rotineira e 

adotado posteriormente como indicador negativo da sadde de 

uma populaç!o, tem adquirido a conotaçlo de medida 

condensada do nivel de vida~ conforme foi sendo desvendada 

a rela~~o que apresenta com o desenvolvimento sócio-

econômico. 

A compreens;o da causalidade social da MI surge da 

rela~~o entre os indices de qualidade de vida e niveis de 

mortalidade infantil. Entretanto r distinguem-se duas 

vertentes nesta relaçlo. 

A refere-se ~ 

existência, em um dado momentor de diferenciais de MI 

entre segmentos sociais ou entre regiões com diversos 

niveis de desenvolvimento 

Este aspecto da rela~Jo apresenta-se com monótona 

consténcia, tanto em situa~ees de desigualdade extrema, 
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quanto em outras de relativa homogeneidade social~ nas 

quais se esperaria encontrar oportunidades eqUitativas de 

sobreviv~ncia infantil 

Exemplos desta última encontram-se nos 

diferenciais (da ordem de 1.5- 2.5 entre as classes 

extremas) registrados em países da Europa que alcançaram 

os menores índices de MI e elevadas corldiçôes de vida para 

a grande maioria da populaçâo ( 119,175). 

Os diferenciais observam-se também a despeito da 

diversidade de enfoques adotados para a determinaçlo das 

categorias sociais. A maior parte das an~lises parte de um 

enfoque multifatorial, utilizando vari~veis como renda, 

163,184). Em oposi~~o a esta abordagem, vem 50 

desenvolvendo. sob a tgide do materialismo histórico, um 

enfoque que amplia as dimensões sociais na determina~~o da 

doen~a e da morte e que. em suas anAlises, operacionaliza 

conceitos mais elaborados de classe social <27,32). 

Apesar da consider~vel contribui~lo conceitual deste 

dltimo enfoque a respeito das origens e manutenç~o da 

desigualdade social1 suas conclus~es de ordem pr~tica 

pouco avan~am em rela~lo ~ ótica multifatorial, na medida 

em que~ ambos destaca-se, em dltima 

instência, a desigualdade social diante da morte. 

Na verdade, a inser~~o em uma determinada classe social 

n~o impõe fatalmente um desfecho único. o que revela a 



exist~ncia de uma relaç;o indireta através de instências 

mediadoras entre a determinaçSo social e o fato biológico 

da doença e da morte. Tais instências apresentam opçaes de 

COil1P O?' t .!1 m•::•n tO ( po~:;itiva~:; DU n '"' ·.::J .-:. t :i. v,:.!:; ) qu •::• r 

indubitavelmente s~o mais restritas b medida que se des~a 

na escala social <32>. 

R intermedia~~o entre o soc1a! e o biológico na MI vem 

sendo estudada nos óltimos anos a partir de modelos 

hipot&ticos que teorizam as rela~ões e mecanismos de 

atua~~o de variêveis sociais, econômicas, demogréficas e 

que a principal contribuiç•o dos modelos deve ser a 

dcs mecanismos através dos 

intermediArias levam ~ doença e 

Destacam-se as propostas de MOSLEY e CHEN e do GROUPE DE 

J:;:ECHI:RCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR MALNUTRITION ET L.fl 

MORTRLITE CGRIMM>. Os primeiros, julgando atingir os 

mecanismos que relacionam • J. • as varJ.c-JV•~·J.r:., identificam cinco 

categorias de variâveis comuns a todas as doen~as e, 

através das quaisr devem operar todos os determinantes 

sócio-econômicos <145,146). Jâ para o GRIMM, as variáveis 
I 

intermedi~rias podem ser diferentes para cada um dos 

grupos de causas de morte~ mas todas elas operam. em 



óltima instência, alterando a incid~ncia e/ou a letalidade 

das doenças (11.118). 

este enfoque propõe a organiza~~o 

evid~ncias e hipóteses relativas ~ determina~lo da Ml, de 

forma que se interprete c processo atrav~s do qual se 

produz a resposta biológica da doença e da morte. Trata-se 

de uma etapa conceitual preliminar ~ formulaçlo de um 

•O:•!:.t at i !:>t t Ct1 cap<:lZ 

test~veis, mas a forma como este dltimo deriva do modelo 

conce1tual constitui ainda um hiato n•o abordado pelos 

pesquisadores desta corrente. 

Em contrapartida. proliferaram nos últimos anos os estudos 

qu·:~ p a 7' t. l:i•llr da d•::· mod•=:·los 

estatísticos que, n•o raro. alcançam grau de complexidade 

ap licanr. Ou t r· a !i vezes estes trabalhos minimizam 

importência da observência dos pressupostos que tais 

técnicas requerem. Por tais razões. torna-se, ~s vezes, 

dificil avaliar o real valor que estes estudos representam 

para a compreens~o do processo de determina~lo da MI 

l'l t t I. A • I ~ ,..... ·. '1 J "" t .. V•::•r'·.·~·n·.·~· ( ln~:rllrlCa .... Ol.l <::•:!' ·,.•::•n(r.:•I1CJ.c':! -· <:Ja f'•:O• .a•;;:crO •::·n·.rr? a 

MI e o desenvolvimento est~ representada pela evoluçlo do 

indicador de mortalidade, acompanhando mudanças sócio-

havidas ao longo do tempo. Apesar de reger 

a tend~ncia decrescente secular da MJ. esta relaç~o nem 
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sempre tem se sujeitado ao padrlo esperado, tornando 

complexa a interpreta~lo da evolu~lo da MI (167p204). 

Relativa perda de relaçlo entre MI e 1nd1cadores do 

d·::·~::.r::•n vn 1 v i mr::•n to foi percebida em diversos contextos a 

partir da década de 40, sendo atribuida t descoberta e 

•::·sr•::·c1.f icas 

influenciar diretamente as probabilidades de sobreviv~ncia 

de uma popula~~o. A partir desta percep~lop as hipóteses 

explicativas da MI apontaram a proemin~ncia dos fatores 

•::•!:;truturais ( qua U.dad•::- vida) ou ·~·sp ~~·c i f i c os 

<tecnologias> como responsável pelas diferen~as observadas 

entre a evoluçlo da MI nos paises hoje desenvolvidos e nos 

subdesenvolvidos (17~103,105,114.129.167,168). 

Nos paises desen~olvidos, d1st1ngue-se um periodo de 

avanços graduais que se inicia em fins do século XIX, ou 

anterior ~ introduçlo das novas t•cnicas da 

medicina, e que remonta até pouco antes da Segunda Guerra. 

se destacado que grandes progressos .::·conOtrt:i.cos 

caracterizaram este período. determinando o aumento do 

contingente consumidor que passou a ter acesso a bens de 

grande relev~ncia para a saúde. Particularmente, melhorias 

na na habitaç~o e saneamento bAsico, 

foram apontadas como principais fatores intermediArias da 

condi~~o sócio-econOmica na determina~~o da queda da Ml 

<103~116~119~1257227>.Neste contexto 7 surge a hipót~se que 

subordina as melhorias da MI a mudan~as estruturais que 
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propiciem a distribui~~o de bens e servi~os ~ popula~!o 

(:I.~~!:;). 

Em comrensaç~o. nos paises em desenvolvimento. a queda da 

iniciou-se na d&cad~ de 

q U :i. n q U 6 n :i. o~=:. ,. ganhos equivalentes <:1 o~:=. obt :i. dos 

a 1 :i.::,~''·,. 

- t.i:lmbof..·lr• no pó~:: ..... ~:.:Ju•:=·•··r·<J .... a i:ic•::·lo::·r·ao;;::'ío do 

processo decrescente secular anteriormente descrito. A 

coincid~ncia de tais avanços com a introdu~lo de medidas 

de abrang~ncia limitada ~ sadde - notadamente a utiliza~lo 

de quimioter~ricos, antibióticos, vacinas e campanhas de 

erradica~;o de vetores - bem como a relativa manuten~lo 

da situaç;o dos outros componentes do nfvel de vida, 

conduziram, nas d~cadas de 50 e 60. ao enunciado de 

hipóteses que antecipavam a equipara~lo da MI do Terceiro 

Mundo ~ das ãreas desenvolvidas, sem necessidade de 

altera~~es da forma vigente de distribuiç~o de bens ~ 

popula~~o <5,51,202.203>. 

Tais hip6teses,surgidas em uma &poca marcada pelo otimismo 

desenvolvimentista do pós-guerra, traziam implica~ôes 

politico-conceituais oposta r:; à!:> ant.•:•r' iclr'•=~~:; r C) quo::• 

desencadeou a inevitével polarizaçlo ideológica que, às 

vezes, tem permeado as discussões em torno da matéria. 

os argumentos que se c o n t. T' a punha rrr 

que preconizavam a efetividade da atuaç;o 

especifica n~o tinham base empfrica. Mas~ nas d~cadas 
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seguintes, dados concretos acusaram regressões d~ MI que 

n~o estavam previstas no enunciado teórico <178). Pelo 

contr~rio, tais dados pareciam dar razlo ~s obscuras 

previsôes dos que inicialmente nlo acreditavam em quedas 

definitivas do indicador baseadas apenas na aplicaçlo de 

tecnologias especificas ( 124>. 

Na América Latina, por exemplo, r~gistraram-se nos anos 60 

e 70 reversões da tendênc1a da MI na cidade de Buenos 

Aires e nas gra.ndes cidades da Venezuela, do México e do 

Esta situaçlo. bem como 

eventuais retrocessos em outros grupos et~rios, foram 

lucidamente discutidas em pelo menos dois trabalhos de 

cunho demogrAfico que utilizaram como indicador a 

esperan~a de vida ao nascer (88,157>. 

No primeiror GWAl~IM chama a atenç~o para o estancamento 

dos avanços desse indicador na maioria dos pa!ses do 

Terceiro Mundo, o que, ao inv~s das previsaes otimistas 

dos anos 50, conduziria ao alargamento dos diferenciais de 

mortalidade entre estes e os paises desenvolvidos. De 

acordo com o autor, isto estaria acontecendo pela 

substitui~~o das causas de morte mais vulnerAveis ~s 

tecnologias especificas - notadamente as transmitidas por 

por outras de dificil ccimbate, entre as quais 

pontificam a diarr,ia e a desnutri~~o (88). Desta formar 

teria ocorrido o aumento relativo dos óbitos por estas 

causas: mas~ n~o tendo explorado a situaçlo nas diferentes 

faixas et~rias, nlo pOde ser descartado o aumento absoluto 
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~m um grupo ~têrio determinadoy o que teria conduzido ao 

mesmo resultado. No segundo trabalhar PALLONI avan~a nesta 

questlo, adjudicando o excesso d~ mortalidade ao complexo 

de doenças formado pela diarr&ia, a broncopneumonia e a 

desnutriç~o e ao grupo etério de menores de c1nco anos 

(1~5/) .. 

Ambas as anélises assum~m - ~ ~nriquec~m - conceitos 

introduzidos anteriormente por McDERMOTT, MOORE e PRESTON 

que concluiram pela inexist~ncia de medidas preventivas ou 

curat:i.vas contra a trfade pneumonia ···· diar'réta 

desnutriçlo <124,142,169>. Portanto estas patologtas 

estreitamente ligadas ao nivel de vida - imporiam limites 

~ difus;o tecnológica que teria propiciado os grandes 

avan~os das décadas precedentes. 

Surge assim uma terceira hipótese, limitada ao êmbito dos 

paises subdesenvolvidos, que admite os drásticos ganhos 

dos anos 40 e 50 como decorr•ncia da atua~;o tecnológica 

desvinculada de mudan~as estruturais de maior abrang•ncia. 

a lcan.;:ado um niv•::<l. 11 Uillbf'a 1 11 c":ll.·~·m do qua 1 

rr .. :. 1 hcH' i as do indicador de mortalidade p od•::•r' :i. <:l m 

acontecer como resultado de efetivas alteraçN~s da ordem 

politico-econOmica vigente, que permitissem o acesso das 

maiorias a bens e servi~os relacionados com as novas 

doenças problema (231>. 

O esquema na Figura 1.1 r-ecolhe todos estes conceitos 

enfocando as doenças. suas vias de transmisslo ou causa 

o 
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d:LT'•::·ta. as m0didas especificas para combatO-las e a 

par' a apl.ic~-las. A c: _, 

transmitidas por vetores e algumas infecciosas especificas 

- que exemplificamos respectivamente com a mal~ria e o 

tétano - representam a fraç~o das causas de morte que 

podem ser controláveis através de campanhas que exigem 

estruturas relativamente simples. Para os autores ora 

c otr112n ta dos. as infecciosas inespecificas - pneumonia e 

diarréia - e. a desnutriç~o. requerem estruturas mais 

complexas que dependem da organizaçlo politico-econórnica. 

Desta maneira, os paises desenvolvidos ter1am processado o 

controle das doen~as partindo das mais complexas, enquanto 

os subdesenvolvidos. percorrendo o trajeto inverso. teriam 

alcançado um limite que impediria ulteriores avanços. 

1.1 - SeqU~ncia do controle das 
infantil ~os pa1ses 
subdesenvolvidos. 

principais causas 
d·:~!'.>•::-nvo lv i d<:>s 

PAfSES SUBDESENVOLVIDOS ~ 

~ EJ I~~ I I D~AS li DESKUTKIÇAo ) 

c:;JEJO~~ 
I I I 

Sr$$$C$=J 
88~~~ 

,.: :11~1 
t_ -- ----------• ,...--"'-'----, 

~~~ 

< PAtSES Dt:St:NVOI.VIDOS 
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De fato, a existéncia desta limitaçlo poderia 

estancamentos como os descritos para a esperança de vida. 

No entanto, ~ luz do trabalho de PALLONI e da experi~ncia 

relatada em cidades latino-americanas, o problema surgido 

nâo apenas na estagna~~o da MI. ConseqUentemente, nas 

~reas em quest~o, deveria ser detectãvel Mma queda real da 

qualidade de vida da popula~~o. 

GWATKIM explora este ponto a partir de dados agregados do 

Terceiro Mundo e destaca, cQmo sinais da deterioraç~o 

econOmica. a queda da disponibilidade de alimentos, a 

desacelera~~o dos progressos educacionais e a excessiva 

concentra~~o da renda em paises determinados (88). No 

entanto, de acordo com esta anAlise, a renda per capita 

que o próprio autor reconhece inconclusivo, exemplifica a 

extrema dificuldade que enfrentam os estudos de tendências 

sócio-econômicas além d•::• limitado!:. P·~·la 

disponibilidade dos dados, n8o atingem o(s) indicador<es) 

que melhor descreve<m> as variaç~es do nível de vida de 

Por outro lado, os estudos que assinalam estagna~lo ou até 

no m~ximo, até 1975. 

H~ indicies posteriores de revigoramento da tendéncia de 

queda, a despeito da crise unanimemente revelada por 

indicadores econômicos e sociais, a partir de 1979 (65). 

Acrescente-se a isto, as bem documentadas experiências do 
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Chile e da Costa Rica que, ao longo das Oltimas décadas, 

i" •::• g i !:; t r a r a "' qu•::•d.:ls constantes da MI ···· a p r E·~;~:·n t. ando 

atualmente niveis próximos dos paises desenvolvidos - sem 

q ll•õ• t•:.·nha havido d :i.~,; t r· i bu i .;:~~i o •:·f ·==·t :i. \li:l da r·r::·nda 

doeu rt••::·n t '"da, a experi~n.:::ia do Panam~ também aponta neste 

Concluindo, no contexto latino-americano. foi 

suficientemente demonstrada a deterioraç•o da qualidade de 

vida em períodos de recrudescimento da MI. 

·=·v i d•::•n.:: :i. a r- a m acompanh<:lndo 

tend•ncias decrescentes do indicador. 

for'ITic:l r recoloca-se em dis.::uss~o o papel das 

intervençftes especificas, que, aparentemente, nlo se 

esgota nas campanhas de erradicaç•o de vetores e de 

vacinaç~o. Em primeiro lugar, 

anos com a Terapia de Reidrataçlo Oral <TRO>r fala a favor 

da possibilidade. sempre aberta. de que surjam novos 

conhecimentos e técnicas especificas de grande impacto na 

do•=-n.;:a s a n t •:·r· i o r· men t ,,. 

Maj.s importante para o entendi~enta das tr::ond~ncias 

recentes, ~ a an~lise do papel que, a partir das décadas 

de 50 e 60, cumpriram as políticas sociais surgidas - sob 

a ó-t.i.ca d.:. ''T•::•oria d(J Capital Hun•<:lno'' ··~ r:on,o r·•::•sPl1Sta 

parcial ~s pressões sociais decorrentes da crescente 

ll. 



organizaç~o das populaçôes (19). Desvinculadas de mudanças 

estruturais e freqUentemente concomitantes a perdas 

salariais efetivas, estas politicas foram apresentadas 

c o m o f o r' rn a i n d :i. 7' •:.· t a d •::· d l. ~:; t r· i b u :i. r;:~~ o d •::· r· •::· n d <"~ , n a rr••::· d :i. da •::·111 

qu•::• '"' ~:; t a v a n. o r· :i.•::•n i:. a da·::; ~. 
<:I 

componentes do nivel de vida: Educaç~o. Serviços de Saúde. 

Saneamento Basico. Alimentaç!o, Habitaç!o. 

fl :i. n da qu •? rr.a i r:; abr· a n •::JE•n t •::·s do q u •.:· a r:; 11 t •::•cn o ln·a :i.'" s 1
' m·~·d i co .... 

sanit~rias. estas políticas t~m componentes especificas 

capazes de atingir a triade das doenças a n t r:;. r' j, o r' lll•?.·n t ~=· 

consideradas resistentes ~s tecnologias. Por exemplo, a 

in f r a ····~·st.rut u r a possibj.lU.a 

antibioticoterapia e a conseqUente reduçlo da lr::•ta lidi:ld•? 

das pneumonias; a implementaçlo do saneamento b~sico 

fornece a ~gua, levando possivelmente ~ diminuiçlo da 

incid•ncia de diarréias; a distribuiçlo de alimentos 

leite ~s crianças menores - pode ter 

repercussôes no estado nutricional. 

Entretanto, a oportunidade, a efetividade e a efici~ncia 

destas politicas foram distintas nos diversos contextos da 

Rm~rica Latina, refletindo as diferen~as existentes entre 

os paises, particularmente no que diz respeito b sua 

organiza~~o politica e institucio~al. Este aspecto pode 

ser de grande importância na interpreta~âo das tendências, 

bs vezes opostas, da MI nos paises da regilo (13>. r: dr::· 

particular interesse a oportunidade de implementaçlo de 

determinadas políticas em relaçlo ao d·~· 

1 t;• ..... 



negativas do modelo de desenvolvimento 

adotado na maioria dos paises latino-americanos. 

O desmame precoce, por exemplo, pode ser entendido como 

UH1<":1 con s;r::•q •1.1 ~n c :i. a dos 11 a v '" n ~;;: 0 s ,, do 

desenvolvimento. Para seu surgimen·to, con.::orr•::•i"<:llll um<:l 

série de circunstências, entre as quais se destaca a 

produç~G e a comercializaç~o de fórmulas lácteas (20,82). 

O fato de o desmame ter se generalizado antes, durante ou 

depois da implementaçlo de programas capazes de atenuar 

seus efeitos negativos (ao menos parcialmente) pode levar 

a comportamentos diferentes da sobrevivência infantil. No 

presente estudo, o interesse recai na reciproca desta 

,~. 
- 7 na possibilidade de ter se produzido 

uma queda exacerbada da MI como resposta ao aumento da 

cobertura da ~gua em crianças precocemente desmamadas. Tal 

possibilidade ser~ abordada em capitulas subseq~entes. a 

partir da experiéncia observada no Município de Slo Paulo. 

1.2. A MORTALIDADE INFANTIL NO MUNICIPIO DE SAO PAULO 

A evoluçlo que a MI tem apresentado na cidade de Slo Paulo 

constitui apropriado exemplo das tendénc1as que têm 

inspirado hipót•r:•!.?•::-s a n t •::•r' :i. Dr' 111•::·n t •? 

ana U.!-:;adas. 



Conforme se observa na Figura 1.2. as dltimas décadas 

tr~s períodos claramente divergentes em 

:i.ndic<:ldOr' tend~ncia decrescente at& atingir o 

va Jcw 60 ,.,.,~r 
)" ,.::, ··~" .. por m:i.l nascidos v :L vos < ~N) () qu•:=· 

representa queda de aproximadamente um terço do valor 

registrado no inicio dos anos 50. No segundo periodo. a 

tend~ncia se inverte, remontando-se o coeficiente de 

mortalidade iQfantil <CMI> ao valor de 94,4 por mil, 

é, um acréscimo de mais de 50% em relaç~o ao valor 

inicial. Finalmente, no terceiro período, retoma-se a 

t.•::·nd~ncia •:J ·::·r:: r •::· t:; ·= •::· n t. •? ., 

acelerada, reduzindo-se até 1983 a pouco menos da metade 

do valor alcançado no periodo anterior. 

fiGURA 1.2 -·Evoluç•o da mortalidade infantil no Município de S~o 
Paulo, 1950-1985. 

~POR MIL N.V. 

,. PER(ODO 2• PERI'bDO ,- PEif(ODO 

INO liA ... 0 »70 umJ , . ., ANOS 

•o"BITOS POif OCOiflffNCIA 
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Alguns estudos tOm analisado esta evoluç~o visando a 

identificaçlo de fatores - de maior ou menor abrangOncia -

respons~veis pela determinaçlo destas tendOncias. As 

diferenças na estruturaçlo dos períodos considerados e a 

:i. n c lu ~)f!ío o ano n áY <:l :i. 111 p •::· d •::•nt 

distinguir nest~s estudos os trés periodos descritos. 

Nos estudos mencionados~ adota-se o Sal4rio Minimo Real* 

como indicativo primordial da qualidade de vida da 

PDPU J.at;:~C) r relaclonando-o diretamente com a evolu~~o 

apresentada pelo CMI. Utilizando esta estratégia para o 

estudo dos dltimos periodos descritosr WOOD conclui pela 

existência de rela~~o causal entre as duas variêveisr 

responsabilizandor em última inst~ncia, as politicas 

econOmicas pelas varia~ões do salArio minimo observadas no 

po::or•iodo do:- r:!'l•::ova~~r.> da MI. fld·:~rindo ·c, hipót.o::•s•::· dr.> "umbral" 

anteriormente analisada, conclui que na década dos anos 60 

teria se esgotado o potencial de atuaçlo de tecnologias 

de baixo custo na determinaçlo da 

adicionais seriam, a partir desse ponto, 

dependentes de progressos sociais e econômicos que n~o 

teriam acontecido. Pelo contr~rio, perdas sofridas pelo 

poder aquisitivo teriam levado o CMI aos niveis exibidos 

no inicio dos anos 70. O not~vel declinio da MI no dltimo 

período estaria, canseqUentemente, relacionada ~ melhoria 

da qualidade de vida decorrente da elevaçlo do valor do 

sal~rio minimo real (230>. 

------------------------------* SMR - ê!lAr!g_tl!n!me __ ~em!n!l 
Indice de Custo de Vida 
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a partir de 1975 registra-se melhoria de 

indicador de poder aquisitivo, muito discreta porém. para 

explicar a queda exibida pela MI. Por outro lado, este 

argumento seria insustentável após 1979, diante da nova 

depreciaç~o mostrada pelo salério minimo a partir desse 

E:st•::·nd•::•r•do o •::·<.:>tudo acl~:> tr•êo<.:; po::•r•iodos •::· ino::or'PDf'<'jndo <:l 

evoluç~o de uma intervenç~o especifica - o abastecimento 

de égua - MONTEIRO chega a conclus~o diferente. O primeiro 

declinio da MI - altamente correlacionado com a tendê-ncia 

do salêrio minimo real - encontraria explicaç~o natural na 

evoluç~o da qualidade de vida; esta também explicaria, no 

segundo periodo, o recrudescimento da MI concomitante ~ 

deterioraç~o do salêrio minimo real. 

periodo, a inexisttncia de correlaç~o entre a variável 

econOmica e a MI e a forte correlaç~o entre esta e o 

abastecimento de égua, revelariam a atuaç~o mais marcante 

da intervenç!o especifica (131). 

Finalmente, analisando os dois primeiro periodos, LESER, 

al~m de chamar a atenç;o para a relaç~o inversa entre 

sal~rio mfnimo real e MI*• focaliza o problema do 

descompasso entre a infra-estrutura urbana e a elevaç~o do 

saldo migratório nas ~reas perif~ricas da c1dade. Esta 

situaçlo, somada aos baixos padrões de fecundidade nas 

~r~:·as naai!i ''prot•::··.~Jidat:;'' da O:::ldc:td•r.4 , t•::·r·i<:liTI C<:lndu:r.idD -· nc) 

~ Neste PDnto cumpre destacar que tal an~lise baseou-se no 
trabalho da Dra. Maria de Lourdes Maciely iniciadora no nosso 
meio do estudo da rela~!D a MI e o salArio minimo real. 
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~:;·::··.:Jundo P•~·riodo .... a uma ··~substj.tui.;,:~o'' dr:~ r::ri.an•;:clS d•? 

menor risco por outras altamente vulner~veis ~ doença e ~ 

Apesar de nlo verificada empiricamente, esta 

última hipótese é conce1tualmente interessante, p ():i. r,; 

levanta a possibilidade de que no recrudescimento da MI 

possam ter participado mecanismos mais específicos do que 

a restriçlo geral da renda (110). 

Vale Dbservar que a correla~~D entre MI e salãrio minimD 

real - embDra sugestiva - dificilmente pode ser ace1ta 

cc)mo prova , .I' ~ .( ) 
J. r' r· r::• ,. u ·,. '" v •::• .. sucessivos períodos 

melhoria e de deterioraçlo da qualidade de vida tenham 

determinado as tend~ncias observadas na MI do Município. 

De fato. tr•s ordens de restriç~es devem ser levantadas em 

torno do valor do SMR como indicador do nivel de vida: a 

primeira refere-~e ao c~lculo do SMR que utiliza fndices 

de custo de vida elaborados de acordo com critérios 

diferentes, podendo conduzir a diferenças artificiais no 

comportamento do indicador <54). Uma segunda restriçlo 

resulta da possibilidade do SMR nlo refletir a verdadeira 

situaçlo da renda familiar, a qual depende também do 

ndmero de pessoas economicamente ativas na família e do 

nfvel real das remuneraç~es. Finalmente, apesar de ser a 

renda familiar o aspecto mais relevante do nível de vida, 

nlo cabe descartar a eventual contribuiçlo de políticas 

sociais na sua determinaçlo. E verdade que. ~ semelhança 

do sal~rio mínimo real. as políticas sociais podem ser 

afetadas em períodos recessivos devido a 



orçamentárias No entanto alguns 

importantes efeitos destas politicas s~o. diferentemente 

dos salários. dificilmente reversiveis. Particularmente. 

avanços em rela~Jo ~ educaç~o. ao abastecimento de égua e 

~ procura de serviços de saóde geram práticas familiares 

provavelmente resistentes a limitações da renda*. 

O estudo do papel exercido pelas políticas sociais no 

município limitou-se, como vimos. ao abastecimento de 

água. Sem dúvida, é esta uma variável de relevência, dado 

o decisivo aumento da cobertura registrada por este 

servi~o nos dltimos anos. Entretanto, a an~lise pode ser 

consideravelmente reforçada. estudando-se a possibilidade 

da atuaçlo de outros determinantes importantes 

sobretudo, procurando o entendimento dos mecanismos pelos 

quais a disponibilidade de ~gua pode ter influenciado a 

tendéncia da MI. 

1.3. APRESENTACAO DO TRABALHO 

O presente trabalho foi concebido visando a análise 

aprofundada de uma realidade especifica como alternativa 

Em seu estudo, WOOD analisando estas limitações 
minimo real. admite a primeira como inevit~vel. 

importência da segunda e descarta absolutamente a 
por considerar que o nivel dos servi~os estê 
satisfazer as reais necessidades da populaçâo. 
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aos estudos demográficos. que, ao se utilizarem de grandes 

p opu la c i em a i s ou c <J n 9 1 o 1r. •::· r· a dos 

c o n t i n •::· n t a i !:; ) 7 mascarar situaçôes internas de 

int~resse (7,13,16,88,157,158,159). 

Uma situaç~o de interesse é, por exemplo, 

~reas urbanas emer9entes no terceiro mundo que, ''''f'i t r·,,,, 

outras caracteristicas relevantes. distinguem-se pelo 

verti9inoso crescimento industrial e demogrãfico, pela 

coexist~ncia de realidades internas extremamente dispares 

e pelo grande dinamismo das características da populaç~o 

e das condiçôes que a circundam (86). 

A cidade de S~o Paulo - exemplo cabal destas ãreas 

parece singularmente apropriada aos propósitos do estudo 

da MI. r:~:t.~'f.m da- ~:;u·;~•E·~:;tiva t•::•ndénr:::ia apr•::·~:.•::·ntada P•::·la 

vari~vel. o município se caracteriza pela coexisténcia de 

elevadas taxas - próprias de países em desenvolvimento 

com um sistema de estatisticas vitais de 

r··:·r:::onh•::•r::: ida n 

qua lidad,::· 

pr iiT••::· ir a 

•:a r' a ct •:·r i s ti •::.:t garante a sensibilidade da variável a 

dos tor·na 

confiáveis as conclus~es extraidas a partir de dados 

C) f i c :i. <'l i s • It '"' ou t r· a p a r· t. .::• • <:l !:> •::· 1 '"'v ,~ dc:1 s t. ,~ x a f:> d ·=· M I •::• C) 

PIJPU :!.aciona 1 da 

determinam que o nómero absoluto de óbitos anuais seja 

~amb4m muito elevado. tornando possivel sua desagrega~~o 

em sub-categorias fundamentais para a análise. 
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O interesse centrou-se no estudo da queda acentuada da 

MI - iniciada em 1973 - por ser este um periodo mais 

recente que. como tal, teria registro mais abundante e 

fidedigno dos fatos vitais e de seus determinantes. De 

fato, só para este período conta-se com informaçôes 

relativas a residentes no municipio, as quais eliminam o 

problema da invaslo de óbitos provenientes de outros 

municípios. 

Na escolha do periodo de estudo, foi tamb&m considerada a 

existência de dados sobre a situa~~o de saúde das crian~as 

e de seus determinantes nos anos de inicio e de fim do 

per iodo, referentes a dois inquéritos efetuados no 

Município <98,132) bem como a relativa proximidade dos 

Censos de 1970 e 1980 (74,77>. das Pesquisas de Ur~amento 

Familiares de 1972 e 1982 (61,210) e da Investigaçlo 

Interamericana da Mortalidade na Inféncia ( 170). Todas 

estas pesquisas forneceram um corpo de dados fundamentais 

para a consecu~~o dos propósitos almejados. 

O periodo de estudo foi estendido até 1983, por ser este o 

último ano com dados de mortalidade disponiveis no momento 

do inicio do estudo (1986>. 

O trabalho desenvolveu-se em quatro etapas, a saber: 

la.) Estudo da situaçlo inicial: visando a identificaçlo 

d~ causas mais freqUentes e idades mais afetadas 

pela MI no inicio do período estudado. 
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2a.) Elabora~~o de marco conceitual da determina~;o da MI 

causas e idades identificadas como 

relevantes na etapa anterior. Nele incluiram-se 

.::on h•::·r:: :i. m•::·n to!:; .. 
J<:l E• r:; t <1 br::·l•::·c :i. do!:;, nu 

relativas aos fatores determinantes e aos mecanismos 

que os relacionam. 

3a. Elaboraç~o de hipóteses relativas ~ evolu~;o da 

estrutura da MI por idade e causas e a respeito do 

papel desempenhado pelos determinantes identificados 

no marco teórico no periodo de 1973 a 1983. 

4a.) Estudo da evolu~~o da MI e dos d ,,. t r::• r m i na n 1:. ·~·f:> 

incluidos na análise, visando a rejei~lo - ou 

n!o - das hipóteses propostas. 

detalhado da estrutura da MI por causa e idade 7 estratégia 

esta que se considera pouco aproveitada em nosso meioy 

mesmo para estudos descritivos e muito mais para os de 

cunho analitico. 

Considera-se que, na cidade de S~o Paulo. onde s;o enormes 

as 

epidemiológicos de mortalidade de base individual (182>. 

torna-se fundamental a explora~~o máxima do potencial 

informativo da abordagem ecológica. E isto o que se 

pretende no estudo apresentado a seguir. 



2 METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados para a obtenç~o dos resultados do 

estudo descrevem-se detalhadamente nos capi·tulos 3 e 5. Neste 

capitulo. ser~ feita uma descriç!o sumjria desses procedimentos 

e uma rela~!o mais pormenorizada da origem, qualidade e 

limitações das informações aproveitadas nas anãlises. 

2.1. PRINCIPAIS FONTES DE DADOS 

a) Registros de ev~ntos vitais (óbitos e nascidos vivos) 

do Municipio de S~o Paulo referentes aos anos de 

1973 a 1983, previamente revisado~ e organizados nas 

tabulaçaes especiais do arquivo demogr~fico da 

fundaçlo Sistema Estadual de Análise de Dados <SEADE>. 

Descrevem-se a seguir alguns aspectos referentes ~ 

qualidade destas informaç~es. 

- Registro de Nascimentos: a integridade das 

estatisticas de nascimentos pode ser afetada tanto 

pelo atraso ou omiss~o do registro, quanto por 

erro na classificaç~o nas categorias nascido vivo I 

nascido morto. Ambas as possibilidades foram 



examinadas em S~o Paulo, encontrando-se, em relaç~o 

acordo com os critérios da Organizaçlo das Naç~es 

Unidas, tal registro pode ser considerado completo, 

tendo em vista que o limite residual encontra-se por 

volta de 5% (152). Quanto ao erro de classificaç~o. 

1 .. , . / .. < óD ) • 

Deve-se destacar que, embora ambas as categorias de 

erro tenham acusado progressos durante o período 

(podendo, portanto, refletir-se na tend~ncia da MI 

particularmente em forma de ligeira acentuaçlo da 

i mpr<Jváv•::• 1 quo:;• t ·~·n h.:1111 

determinado fundamentalmente esta tend~ncia. 

- Registro de óbitos: conforme atestam vários estudos, 

consenso entre os pesquisadores qu,:rnto 

integridade dos registros de óbitos do municfrio 

rr::•9:í.t:;i".rD uti J.izaram····s•::·, 

as tabulações especiais referentes ~ 

idade e ~ causa bAsica de morte. Esta última resume 

a Classificaç~o Internacional de Doenças CCID> em 50 

cat r::•·::.~or J. a t:;. 

Os grandes problemas que podem afetar a qualidade da 

classificaçlo de óbitos segundo causas de morte em 

S~o Paulo, no periodo estudado, d•::•r' ivam dr::• 

no preenchimento do atestado e da 

exist•ncia de uma categoria de causas mal definidas 



que - via de regra, no Brasil - abriga os óbitos que 

nâo tiveram assist~ncia médica. ! de se esperar que 

estes vfcios tendam a ser superados com o transcurso 

do temro. Por tal raz~o, doen~as, in :i. c i a lm,::·nt '"' 

subestimadas, poder~o aparecer aumentadas no fim do 

p .::·r· :l. o do r por terem passado a ser 

corretamente diagnosticadas. 

De fatop durante o perfodo. aparentemente n~o houve 

grandes melhoras na qualidade do preenchimento do 

atestado, mas houve sensivel queda das causas mal 

definidas devido ~ diminui~~o da propor~~o de óbitos 

sem assist•ncia m&dica e. em grau menor, devido a 

das dia·.:mósticas. 

somada a altera~ões introduzidas na 

CID ~:·m :1.979 ·< 8<=1. r-,::·vit:;<'K(.1 atA 1?'1El < 1.49 > ,,. 9a. 

revis;o (:1.50) a partir desse ano), pode originar 

varia~ões artificiais na evoluç~o das causas de 

óbito. Altera~ões surgidas da mudança de critérios 

do CID s~o suscertiveis de serem identificadas 

através de um manual de equivaltncia entre as duas 

revisões (44) e ser~o consideradas na apresentaç~o 

da tendência das causas possivelmente mais afetadas. 

Cabe destacar que uma avaliaç~o da qualidade da 

designa~~o de causas de óbitos realizada em 1973 

(inicio do periodo em estudo) detectou ffiaiores 

na apuraç~o das causas 
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endógena*• cujo grau de integridade foi estimado em 

aproximadamente 82Z <154). 

b) Investigaçlo Interamericana da Mortalidade na Inféncia 

<170). Esta pesquisa. conduz1da entre 1968 e 1970, 

estudou a mortalidade em menores de c1nco anos em 

quinze Areas pertencentes a nove países da América e, 

pel~ sua ampla difus!o e aceitaçlo, dispensa maiores 

co~ent~rios. Para os fins desta pesquisa foram 

utilizadas· únicamente as informa~ôes referentes~ MI 

por causa e idade do óbito em onze cidades lat1no-

americanas e Kingston. O projeto compreendeu o 

levantamento dos óbitos ocorridos nas localidades 

respectivas <total de óbitos ou amostra, de acordo com 

o tamanho da popula~lo). a avalia~lo clinica do caso 

para determina~lo da causa de morte, 

caracteriza~~o das condi~ôes que circundavam a 

crian~a. Foram aplicados diversos critérios para a 

avalia~~o da integridade do registro de óbitos e as 

omissões foram corrigidas através de procedimentos que 

est~o descritos em detalhe no relatório do projeto. 

Resumidamente, pode-se dizer que, apesar de problemas 

surgidos em alguns dos sub-projetos da investigaçlo, a 

metodologia padronizada e a cuidadosa verificaçlo das 

informações obtidas garantem a fidedignidade ~ a 

• Tal designa~~o obedece a uma classifica~~o esquemética. muito 
utilizada na ãrea demográfica. que distingue os óbitos infantis 
em: - endógenos: relacionados ~s condi~~es intrinsecas do 
produto da concep~~o <ex: prematuridade. malforma~ões 
cong~nitas>; - exógenos: determinadas por condi~ôes adversas do 
ambiente <ex: infec~ões) (24). 
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comparabilidade dos resultados. Tais caracteristicas 

foram imprescindíveis - e seriam inatingíveis a partir 

de outras fontes - para a análise da situa~~o da MI em 

Slo Paulo no inicio do periodo em estudo. 

2~2. OUTRAS FONTES 

Pesquisa ''Estado nutricional de crian~as de 6 a 60 

meses no Município de S!o Paulo'', realizada em amostra 

probabilistica estratificada segundo renda familiar per 

câpita. Foram estabelecidos 5 estratos de renda, cada 

um constituido por 100 crianças de 6 a 60 meses 

residentes no Municipio (98). 

Pesquisa ''Estudo das condições de saúde das crianças do 

Municipio de S~o Paulo'' conduzida em 1984/85 em amostra 

probabilistica por conglomerados (em três etapas) 

constituida por 1016 crianças de zero a 59 meses de 

idade <132). 

Ambas as pesquisas relatam cuidados metodológicos que 

atestam em favor da fidedignidade das observações 

levantadas. Os maiores problemas para seu emprego derivam 

de difer~nças nos cadastros populacionais dos quais 

extrairam-se as amostras e do procedimento amostral 

propriamente dito, podendo estes afetar a comparabilidade 
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das situações descritas. Aceita-se que a primeira 

pesquisa tenha subestimado ligeiramente a popula~~o mais 

pobre, enquanto que a mais recente pode ter superestimado, 

também ligeiramente. este mesmo estrato. 

-Recenseamentos demogréficos de 1970 e 1980 (próximos 

portanto dos anos extremos 

utilizados como informaçlo a 

do periodo estudado): 

respeito de algumas 

características sócio-económicas e demogr~ficas da 

populaç!o (74.77). 

- Estatisticas de órg;os prestadores dos seguintes 

~ Saúde: 

tabula~ões especiais do Centro de Informa~ões de 

Saúde <CIS) da Secretaria de Saúde do Estado de S~o 

Paulo (180); 

- Boletins de produç~o do 

Departamento de Sadde da Comunidade CDSC> da 

Prefeitura do Município de Slo Paulo (181>; 

- Arquivos do Departamento 

de Inform~tica do Instituto Nacional de Assist~ncia 

Médica e Previd~ncia Social; 

Saneamento Bésico= estimativas de cobertura do servi~o 

de abastecimento de ~gua feitas a partir do nó mero 
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de ligaç~es existentes no municipio, forn•::·cidar:> P•::·l.:\ 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de S~o Paulo 

< smrESP). 

in f o r' n.a .;:'t~•::·s .... CDI"IIO 

especificamente referido nos capitulas respectivos - est~o 

sujeitas a diversas incorreçtes e omiss5es, sendo, no 

entanto, as 6nicas fontes disponiveis para a avalia~~o da 

tendência de algumas condi~ões relevantes no estudo da MI. 

Estima-se que embora estas informações n~o expressem a 

real dimens~o das situaçôes estudadasr fornecem uma idéia 

razo~vel do sentido e magnitude das tend~ncias estimadas. 

2.3. PROCEDIMENTOS UTILIZADOS <RESUMO> 

(capitulo a>. foi efetuada uma estimativa 

idade para o Município de S~o Paulo a partir dos valores 

reais de um conglomerado de cidades latinoamericanas 

consideradas semelhantes a S~o Paulo. Comparam-se os 

Em etapa posterior, <capitulo 5), caracterizou-se o"perfil 

de queda da MI. Os dados bãsicos de nascimentos e óbitos 



por idade e causa de todos os distritos e subdistritos do 

Municipio foram organizados em arquivos e sub-arquivos no 

computador central da USP. Após a anêlise de consist~ncia 

dos dados, calcularam-se os coeficientes e os diferenciais 

da MI total e especifica por causa e idade, entre os anos 

do periodo. A partir destes diferenciais, 

calculou-se a redu~~o percentual acusada pela mortalidade 

por causa, segundo faixas etárias. As causas que mostraram 

redu~~es mais expressivas mereceram estudo detalhado de 

sua tend•ncia anual durante o periodo. 

Finalmente, estudou-s0 a evolu~~o dos determinantes da 

mortalidade. Conforme a disponibilidade de dados foi 

efetuada an~lise da tendfncia dos principais 

determinantes incluidos em um modelo teórico previamente 

elaborado. 
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3. A SITUACAO INICIAL 

E reconhecido que diante de determinados valores da MI, 

•::· \:; p •::• r' a m ···· ~; •::· n 5. v·=~ :i. ~=· c o r' r' •::· ~; p o n d •::· n t •::· ~:> d ·==· rn o r' t a 1 :i. da d •::• p o r' c a u E ,,, •::· 

idade. S~o cl~ssicos os exemplos de elevada mortalidade no 

p •:·r· f o do pOs-neonatal ou de alta mortalidade por doen~as 

acompanhando niveis elevados 

in f anti 1 u R t •::•o r' i a di:l '' t r' a n ~,;:i. r;::: ?oi o •::·p i d•::·n1 i rJ ló•:J:i. c a''. a 1T1P larr1•::·n t•::· 

difundida na literatura, baseia-se nesta evolu~~o concomitante 

de niveis e de estrutura da mortalidade (95~148,169). 

Com base no anterior, afigura-se auspicioso, como ponto de 

partida. o exame detalhado da estrutura da MI em 1973. ano que 

marca o inicio do periodo estudado <1973-1983). Tal exame 

permitiria a identifica~~o de eventuais concordências ou 

discordências em rela~Jo ao padrJo de estrutura esperado, 

orientando possiveis hipóteses explicativas para a tend•ncia de 

~brupto declinio observada no periodo. 

3.1. MORTALIDADE NEONATAL E P~S-NEONATAL 

A cl~ssica divis•o do primeiro ano de vida nas faixas de 

neonatal e pós-neonatal serve 

aproxima~Jo aos propósitos almejados. 



R mortalidade neonatal é habitualmente ace1ta como uma 

grosseira da mortalidade endOgena, r::•X prr::OSS~D 

de causas mais diretamente relacionadas com as condiçôes 

biológicas dos recém-nascidos. De uma maneira geraly estas 

causas s~o resistentes ~s mudan~as que acompanham o 

progresso sócio-econOmico e tecnológicor 

relativamente avan~ados do desenvolvimento~ raz~o pela 

qual o decl1nio secular da MI ocorre principalmente ~s 

expensas da mortalidade pós-ne6natal que é altamente 

i ITIP07' t ~n C i a 

nr::·onatal., 

ta :i. r:; (103,104,119,200). 

com a queda da MI. ocorre uma invers~o na 

dos componentes n·~·o ·=· pós···· 

avc:tn.;:ado~:; r 

(concomitantes a taxas de MI inferiores a 10 por mil>, em 

valores proporcionais de mortalidade neo-natal que beiram 

Diante do exposto, cabe esperar certa regularidade na 

relaçlo entre o nivel da MI e o de seus componentes neo e 

pós-neona{al. Baseados neste pressuposto. alguns autores 

concluiram que taxas de MI inferiores a 50 por mil 

correspondem a uma propor~~o de mortalidade neonatal igual 

~ metade ou at~ a dois ter~os dos óbitos infantis. No 

outro extremo, apenas um terço destes óbitos seriam 

neonatais, quando a MI ultrapassasse a marca dos cem 

óbitos por mil nascidos vivos (216). 

Procurando sustentar uma estimativa mais ·precisa da 

p r C>P o r •;l!ío 11 •?sp •?r a da" d>.:- mor· ta 1 i da d.:;o n o.~on ata 1 ·- in(~ J.u si v r::· 
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para valores intermedi~rios de MI - estudou-se a relaç~o 

existente em 1973 entre a mortalidade infantil e seu 

componente neonatal em 47 paises de diversos graus de 

desenvolvimento. 

T. n :i. ç :i. a lm·~· n t .::• f o :i. s:: o n ~;, t. a t a d a a •::· x :i. s t t::~ n c :i. a de c o r· r· •::· 1 a r;;:~!! o 

n •=:••Ja ti v a fcH·t•::· <r ····(),7~5) •::•ntr·•::· 

mor·t.alJ.d.;:~d•::· infantil <x) ·~·a pr·opor.;:'~ío d•:? óbito~:> n·~ .. onat~:.j.~;. 

licito o c~lculo de estimativas a 

partir da regr~sslo desta ~ltima variável na MI. No caso. 

() :i. n t ~:·r •::·~>!5•~· c•::·n t r· a····!:;·~· na i d•::·n ti ·F i c: a •t.:•':Yo do v a lo r· ''•::•!::.p •:: .. r a dt1'' 

da proporçlo de óbitos neonatais correspondente ~ taxa de 

MI de 87,2 por mil que era a taxa (por residéncia) 

apresentada no municirio em 1973. A an~l.ise de regresslo 

esse valor estimado é de ou. 

considerando a estimativa por intervalo, de 15~6 a 32.8% 

<Anexo l. ) ft 

Ressalva-se o caréter incerto deste cálculo, decorrente da 

tTta ior 7' •?P r <?S•?n ta a;~ o das 

provenientes de paises desenvolvidos. 

magnitud<? da difer<?na;a entr<? o valor de fato observado em 

l.9'73 ·- 47.1% ·-· •=· a •:?stimat:iva obtida,. ,-ll•::·r·ta par•a o 

desequilíbrio na estrutura da MI devido ~ exc~ssiva 

expresslo de óbitos neonatais. 

R constataa;1o n1o é nova. LAURENTI7 em 1975, valendo-se do 

recurso da compara~1o com outras regiões da Am&ricav 

constatou a excessiva taxa de mortalidade neonatal de 
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S~o Paulo em fins da d~cada de 60 <109). Este autor 

examinou. ademais, alguns aspectos da estrutura de causas 

de morte. assunto que este trabalho prop~e-se a abordar 

mais adiante, quando ser~ retomada esta discusslo. 

Uma forma de avançar nesta an~lise consiste em averiguar 

se, ainda dentro do periodo neonatal, há idades nas quais 

~:;•::· con c·::·n t r' a o ''•::·x c•::•s!:;.D'' d·~· ôb i tos •::· s•::· i:l f r a•;;:;:r D pó~;;··· 

neonatal permanece sem altera~ôes quandD sub-dividida em 

grupos mais especificDs. Tal abordagem, q u '"' i 111 p 1 i c a a 

divis~o do primeiro ano em grupos de idade expostos a 

riscos diferentes, exige o concurso de um padr~o de 

E:~; t ·~· 7 ir~ permitir julgar se eventuais 

mortalidade em determinada faixa et~r1a 

refletem o aumento efetivo dos riscos ou s~o apenas 

expresslo do qu~ seria esperado para essa faixa em 

realidades como a de Slo Paulo. 

3.2. ELABORAÇAO DE UM PADRAO DE REFERnNCIA 

de mortalidade por idade em sociedades concretas que, em 

1973, tivessem uma situa~~o semelhante ~ de S~o Paulo no 

que diz respeito aos grandes determinantes da MI. Tal 

possibilidade esbarra, na pr~tica. na inexisténcia de 

informações fidedignas e compar~veis ~s de s:o Paulo, 

referentes a outras jreas anjlogas no ano em pauta. 
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Diante desta d1f1culdade, apresenta-se como alternativa 

estrutura da MI nas ctdades dos pa1$es subdesenvolv1dos 

qur::• :i. n t r=:••.::Jr r":l ~·a m ]. t . .n· <:!•i~<":IIT••::•rl.Crll"iC"! da 

. ,. I ·1. I l 1'-,or· · ·. ;:, .. 1 o:: a r::'"' n "' In-Fthir::::i.a"~ .. 

:1. <Jf.>ü····"?O maneira que sua utilizaç~o como 

dt;:•!i>Vr:l nt i:l ~:_:]t.i•l11 D dr::•!:; lOCci 1T1r::ofl tO dr::•st a r:l n r:i ].j_ S<:O· a p r=:• r' -J.odo qur:;• 

precede o de interesse. Contudo, a proximidade entre os 

dois momentos e o aumento relativamente menor da MI ( 12%) 

processado no periodo compreendido entre os 

permitem assumir que a estrutura etária da mortalidade em 

S~o Paulo em 1968-70 nlo difira substancialmente daquela 

existente em 1973_ 

Outra dificuldade implicita na escolha do procedimento 

adotado refere-se ao fato de S~o Paulo estar representado 

na IIMI apenas pelo seu primeiro distrito. Considera-se, 

no entanto, que este seja um inconveniente menor na medida 

que. em 1970, este distrito compreendia aproximadamente 

90% da populaçlo total do município**· 

De outra parte. a utilizaçro da IIMI como instrumento para 

an~lise da situaçlo no inicio da d~cada de 70 comporta 

vantagens, tanto metodológicas quanto de indole 

conceitual. Entre as primeiras, destaca-se a oportunidade 

- única - de contar com dados de diferentes Areas urbanas 

provenientes d& fonte comum e validados de acordo com 

------------------------------~ Doravante neste trabalho, IIMI. 
~~ Arquivo Demogr~fico da Fundaçlo SEADE. 



critérios uniformes. Jê no campo conce:ttual, IIMI 

refere-se a cidades semelhantes a S~o Paulo. UITI<:l Vo:!•Z quo::• 

pertencem a paises que compartem com o Brasil um histórico 

comum de dominio colonial e posterior dependência de uma 

poténcia central. <:l 1·~· m d o::• t o::· r· o:;. m t ''' nr b é m ''' do t a do u nr o::• ~:; t i 1 o 

capitalista de desenvolvimento econOmico. Ademais. 

c:tdades tém um passado recente marcado 

i m :i. •Jr' a ç:~i o de grandes contingentes populacionais quo::• 

contr:i.buiram a transformá-las, d o::• U ITI a p a T' t. o;,• ,. 

desenvolvimento industrial e econômico e, do::• ou t 7' a ,. o::·m 

ndcleos de forte demanda de seviços, a qual, via de regra, 

n!o é plenamente atendida. Pclrtanto, a construçSo de um 

padrlo a partir da situaçlo das cidades da I I t1 I p a~~ •::··~~·::· 

plenamente justificada. 

Mesmo assim, as cidades terceiro-mundistas incluidas neste 

estudo apresentam entre si óbvias diferenças e um perfil 

comum de mortalidade, por-tanto, r::• X t r •::•rrra m•::·n t·:~ 

fir::ti.r::io. 

Para diferenciá-las, seria pr-eciso contar- com informações 

a respeito de var-iêveis relevantes na determinaç~o da 

Mor' t <:l 1 :i. da d·::· Infantil. Estas informações 

encontradas na própria IIMI que fornece dados para os 

óbito~> (1'70), as crianças sobreviventes e para a 

populaç~o geral (36). 

A possibilidade referente ~s crianças falecidas n~o parece 

t . .1' ~."' • S>a l ~;),·a i. \.)T' J. é:\ r uma vez que tais informações possivelmente 
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tendem a homogeneizar as diversas cidades. 

por'qu•::· os óbitos ocorrem majoritariamente entre 

segmentos carentes da popula~~o. mesmo nas cidades que 

oferecem melhores condiçôes de vida. 

R utilizaç;o dos dados referentes ~ populaç!o geral ou ~s 

familias de crianças sobreviventes menores de 5 anos 

<ambos gerados numa outra etapa da I I i'-11 ) ,. par'•::•c•::·u ,. 

inicialmente, apropriada aos fins propostos. No entanto, 

alguns indicies sobre a exist•ncia de qualidades dispares 

projetos desaconselharam sua utiliza~~o nesta 

análise comparativa. 

Diante destas limita~~es, surge como alternati~a 

utiliza~!o de indicadores indiretos da situa~!o sócio-

econOmica. Descarta-se corno tal a Ml, pelo fato de ser 

esta a própria v~riêvel a ser estudada no trabalho. Uma 

opç~o conveniente foi a utilizaç!o da mortalidade de 1 a 4 

anos, cuja capacidade de refletir uma dada situaç!o sócio-

económica ~ largamente conhecida (56,151). De fato. a 

de óbitos na 1dade pré-escolar é 

conseqUência da atuaç~o de •:on d :i. ç:'~E·s 

adversas sobre a criança. jã que é improvével que, tendo 

esta sobrevivido ao primeiro ano, venha a sucumbir 

p os t .::•r :i. o r nr•::•n t •::· por 

Acrescente-se a isto, a vantagem de que as informaçôes a 

respeito da mortalidade pré-escolar provém da própria 

IIML da ITI•~· !!; 1"11 a fonte dos dados referentes 

estrutura da MI que ser;o posteriormente analisados. 

... 
"' 



A relaç~o das cidades. ordenadas conforme seus niveis de 

mortalidade pré-escolar. apresenta-se na Figura 3.1. 

[I :i. ~:; t i n ·~J U •:~ 111···· S o;~ t bastante nitidamente. 

cidades, encontrando-se Sâo Paulo entre as que exibem 

niveis mais baixos de mortalidade pré-escolar. 

FIGURA 3.1 - Ordenacao 
c :i. da d•::·~:; da 
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Contudo, a formaçao destas categorias exige a determinaçao 

de pontos de corte.os quais, dificilmente escapam de 

No intuito de atenuã-las, utilizou-se o 

critério estatist1co de an~lise de conglomerados <rara K 

médias>. A partir deste procedimento. obtiveram·-se tr~s 

c :i. da d·::·s q u <::· 

estatisticamente significativas no que diz respeito aos 

valores médios da mortalidade de 1-4 anos <F= 45.35. r< 

0.000:1. ). Uma f C) r' rt1 a v a 1 :i. dar' 

categorizaç~o, concretizar-se-ia a partir de uma varijvel 

que resumisse a situaç•o sócio-económica destas cidades. 

tiro que tenham s1do obtidos a partir de critérios 

uniformes, sobretudo se, como neste caso, requerem-se a 

nivel de cidades. 

Como aproximaç~o a este objetivo foi utilizada a vari~vel 

pais ao qual pertencem as cidades. No caso das cidades 

brasileiras foi possivel a obten~~o da variével a nivel de 

estados, o que permite uma melhor aproxima~~o da realidade 

particular de cada uma. 

De resto, por constituirem pelos de desenvolvimento dentro 

de cada pais ou estado, as cidades incluidas nesta análise 

t~m certamente o seu PIB per capita subestimado. Afetando 

todas as cidades em maior ou menor grau. considera-se que 

n•o deva alterar sensivelmente a ordenaçlo 
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conferida pelos valores obtidos, os quais apresentam-se na 

Figura 3.2. Observa-se que a vari~vel mostra uma relaç8o 

inversa bastante clara com a mortalidade pr~-escolar, 

reforçando-se assim a hipótese referente b capacidade 

desta dltima de refletir as condições sócio ·económicas 

que prevalecem em uma regi~o determinada. 

Após estes procedimentos, pode-se admitir com razo~vel 

grau de certeza que, entre as cidades participantes, 

distinguem-se três grupos caracterizados por diferentes 

niveis de mortalide pré-escolar, os quaisr seguramenter 

refletem a exist~ncia de importantes diferenciais sócio-

económicos~. 

A estrutura que a·MI assuma no grupo III -excluído S~o 

Paulo constituir-se-á no modelo de comparaçlo que irj 

permitir a identificaç~o de eventuais peculiaridades da 

estrutura da MI apresentada por s;o Paulo. 

~ Neste trabalho estes grupos de cidades ser~o chamados grupos Ir 
II e III sendo que: 
Grupo I= cidades com alta mortalidade de 1-4 anos ~ baixo 

PIB/carita (La Paz, Recife, San Salvador). 
Grupo II= cidades de mortalidade de 1-4 anos e PIB/capita 

Grupo III= 

intermedi~rios <Cali, Cartagena, Medellfn, 
Monterrey). 
cidades de baixa mortalidade de 1-4 anos e alto 
PIB/capita <Sio Paulo, Kingston, Ribeir;o Preto, 
Santiago. San Juan). 
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3.3. ESTRUTURA ETRRIA DA MORTALIDADE INFANTIL - COMPARACRO DOS 
PERFIS OBSERVADOS E "ESPERADOS" 

Nas cidades incluídas nesta anJlise. a MI varia de 91,2 

por mil <Recife) a 38,8 por mil (Kingston). Conforme se 

observa no Anexo 2, a mortalidade por 1 da d·::· mc:<·:=:.t r· a ····::>•? 

bastante caracterist1ca dentro de cada um dos tr~s grupos 

de cidades anteriormente identificados. Na Figura 3.3, 

resume-se a situaç~o de cada grupo a partir dos valores 

m&dios da mortalidade por idade, propiciando uma melhor 

visualiza~~o das diferenças intergrupais. Observa-se que 

estas s~o minimas na primeira semana de vida, acentuando-

se posteriormente conforme se avança no periodo p6s-
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FIGURA 3.3 - Mortalidade por idade nos tr~s grupos de cidades. 
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Após o sétimo diar as diferen~as entre os grupos I e II 

limitam-se aos niveis at1ng1dos pela 

cada faixa etériar sendo estes sensivelmente maiores no 

•:Jr'upo I .. Fl 1 i f:1 f:i- ,. ambos os grupos apresentam aumento 

progressivo da express~o de óbitos ao longo do primeiro 

ano .. Já no grupo IIIr a mortalidade apresenta tendência 

ca:i.ndo 

posteriormente ao longo dos demais intervalos de idade .. 

q Lft~· () ~ 
1;:' id•::·nt i f i c ar 

irregularidades da estrutura da mortalidade de S!o Paulo, 

compararam-se suas taxas com as médias de mortalidade dos 

particularmente com os do grupo III 

Estes valores apresentam-se na Figura 3.4. 



FIGURA 3.4 - Mortalidade por idade nos três grupos de cidades e em 
!:>~'ío Paulo. 
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Admitindo-se que S~o Paulo esteja em situaçao menos 

favor~vel que a do seu grupo, esperar-se-ia um perfil de 

ITrDr't,:llidad·:~ ·=· ll'l .;;· l•::·v<-ldo,. 

acompanhasse o do grupo padrlo. No entanto, é perceptivel 

quo::•,. in t •::•r' r' DITrP o::•····s•::· (J 

paralelismo esperado. em todas as faixas 

compreendidas entre o s&timo d1a e o sexto m~s de vida, a 

mortalidade de S~o Paulo apresenta taxas 1.5 vezes maiores 

que as das demais cidades do seu grupo. I~:=,to é,. ,,, 

mortalidade neonatal tardia e a fraçlo mais precoce da 

m Cl r' t '" 1 i d a d o::• p ~~~s····n o~·!Jn ata 1 o::•n o:::on-l". 7' a m····!:;o::• 

elevadas se comparadas com o seu 

mortalidade de 14 a 28 dias que se destaca pela sua 

ao qual supera em 

CDmplementando a figura anterior. apresenta-se a Figura 

3.5 que permite uma melhor apreciaçlo da situaç!o de Slo 

Paulo em relaçlo ~ dos outros dois grupos. Observa-se que. 

após relativa semelhan~a dos perfis de mor-talidade até o 

sétimo dia de vida, Slo Paulo nlo só se distancia do seu 

9T'UPCl r como ultrapassa até o grupo d~ cidades de maior 

mortalidade pré-escolar. estrutura observada nas duas 

faixas tardias da mortalidade neonatal. Esta ITra i c> r' 

identificaçlo co~ o grupo I persiste até o intervalo de 1 

onde a diferença en-tre os dois grupos é 

i ITIP •:?r 0:~~:-p t :f. V•? J.. Na faixa de 3 a 6 meses, a ITIIJrta lidado::• o::•ITI 

Slo Paulo ainda supera ~ do grupo II. mas já é nitidamente 
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menor do que a do grupo I. Finalmente, na faixa de 6 a 12 

meses é evidente a aproxima~~o de S~o Paulo ao grupo de 

cidades com menor mortalidade pré-escolar e maior PIB per 

.:::apita .. 

FIGURA 3 .. 5 - Mortalidade por idade nos tr~s grupos de cidades e em 
!:>i~ o Pau lo. 
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A IIMI fornece ainda a ocorr~ncia mensal de óbitos, o que 

possibilita - através da técnica de t~buas de vida - o 

c~lculo do risco de morte nas diversas faixas do periodo 

neo e pós-neonatal em Slo Paulo e nos tr~s grupos j~ 

descritos. 

Na Figura 3.6 est~o representadas as curvas de 

probabilidade de morte obtidas para intervalos ainda ma1s 

desagregados do periodo pós-neonatal e para os mesmos . ' ]d 

descritos no periodo neonatal. sendo que as t~buas de 

sobreviv~ncia que lhes deram origem encontram-se 

disroniveis no Anexo 3. Observa-se que as curvas 

correspondentes a S1o Paulo e ao grupo III ao qual 

pertence, come~am a divergir por volta da segunda semana 

de vida e mant&m distência apreciável at& o sexto m~s. A 

partir deste ponto, observa-se que as diferen~as tendem a 

minimizar-se. 
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Obtidas v através desta técnica, estimativas do risco de 

morte em cada faixa et~ria, torna-se possivel o c~lculo 

dos riscos relativos <RR> de S§o Paulo em relaç~o a seu 

Cl!:. i"•:O•!:;u ltado!:; d•::•!:;t·~·!:; c:::á leu lo!:. •::·nc:ontr·afrr····sc::- no 

C~uac::1r(J ~i .. l r o qual confirma a suspeita, n.:rs 

anélises prévias, d•::· q U•~· o ''•::·x c::•::•s!:>O 11 d•::· óbitos nas :i. da d~::·!::. 

de 7 dias até 6 meses traduziriam a exist~ncia de riscos 

positivamente aumentados. Pode-se apreciar que 

situaç!o é particularmente evidente nas idades de 7 dias 

4B 



QUADRO 

IDADE 

< 1 DIA 

1 :-- 7 DIAS 

7 :-- 14 DIAS 

14 :-- 28 DIAS 

2o" MP.S 

3a. MDS 

4o. MDS 

~ 
~a. MDS 

6a. MDS 

7o. MDS 

8o. MES 

9o. MTIS 

10o. MDS 

11a. Mes 

12o. MDS 

Probabilidades* de morte no primeiro ano de vida na 
cidade de S~o Paulo e nas cidades do grupo III. 
Riscos relativos de S~o Paulo. 

GRUPO III 
< a ) 

0,0094113 

0,0017324 

0,000494 

0,0002692 

0,0001565 

0,0001312 

0,0001033 

0,0000815 

0,0000562 

0,0000536 

0,0000485 

0,000035 

0,000029 

0,0000248 

0,0000305 

SAO PAULO 
( b ) 

0.0107462 

0,0016229 

0,0008269 

0,000564 

0,0002679 

0,0002087 

0,0001646 

0,0001187 

0,0000893 

0,0000602 

0,0000597 

0,000047 

0,0000354 

0,0000275 

0,0000239 

l RR SAO PAULO 
(b/a) 

1,14 

0,94 

1,67 

2,09 

1,71 

1,59 

1.59 

1,46 

1,59 

1,12 

1,23 

1,34 

1,22 

1,10 

0,78 

* Vide Anexo ·3. 



3.4. MORTALIDADE POR CAUSAS 

Identificados os grupos et~rios de maior risco de morte em 

configuraram tal estrutura. O termo restringe-se, neste 

pontD, apenas ~ Drigem imediata da morte ( a•:.F'avo OU 

do •::·n o;: a ) , n·.~o se referindo aos determinantes, também 

d•::•n c>nr in a dos. com maior propriedade, come> caur..;.as da 

mortalidade. E a partir das causas r •::·~; t r' j_ t ,,, !!; 

posteriormente tentar-se-é inferir a respeito das causas 

no seu sentido mais amplo. 

fklm:i t indo·-s•? a mor· t. a 1 i da d•? r·eflita 

majoritariamente a atuaç!o de causas endógenas, 

relativa const•ncia no tempo e no espaço, é razo~vel supor 

que o excesso desta mortalidade em Slo Paulo, no inicio do 

periodo em estudo, seja o reflexo de uma atuaç~o acima do 

esperado da fraç~o exógena da mortalidade neonatal. E que 

talvez esta situa~;o se estenda faixar:; 

mais precoces do periodo pós-neonatal. Tais possibilidades 

examinadas a partir das causas 

responsáveis majoritárias do componente exOgeno da MI. 
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3.4.1. ESTRUTURA DA MORTALIDADE INFANTIL POR IDADE E CAUSA 
DIARREICA COMPARAÇRO DOS PERFIS OBSERVADO E 
"ESPERADO" 

FI F' i ..:Jl.l r· a :3 .. 1 <:1 p r· .;;· ·::; "'' n t a a 1n Ci r· t a 1 :i. d a d •::· p o r· d (:i •::· n ç: i:l d :i. <:~ r· r· é :i . .;:: a 

,,. por· :i. d<:l d·::· r·•':··.:_:J i s t. r· a da no r1u n :i.<::: :r. p :i. o .::·n1 1 '7"73~<.. Ob !';•::·t· v a .... !:;•::· 

que aproximadamente um quinto dos óbitos neonatais foram 

de origem infecciosa. sendo dnicamente as diarréias, 

respons~veis por 15% do total de óbitos. 

maior ndmero de faixas etjrias~ os óbitos neonatais por 

infec~des concentram-se entre 2 a 4 semanas de vida, 

constituindo um ter~o dos óbitos da segunda semana e ~uase 

da segunda quinzena de vida. E:n t r· r;;• 

:i. 11 f ·~·CC i ClSi:l !:>, a diarréia é por si só respons~vel por quase 

um quarto dos óbitos de 7 a 13 d1as e, dois quintos, dos 

ocorridos entre 14 a 28 dias. 

------------------------------ ' • Exclui-se desta an~lise a categoria de menores de um dia por 
considerar-se que os óbitos por diarréia registrados neste grupo 
de idade <um caso em 1973) ocorrem unicamente por erros de 
.: 1 as~:; i f i c .:1•;;: t!í o • 

~::; :1. 



FIGURA 3.7 - Mortalidade por causa diarréica nos perfodos neonatal 
e pós-neonatal e em idades discriminadas desses 
periodos <Municipio de S!o Paulo. 1973). 
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No periodo pós-neonataly a importância relativa das causas 

infecciosas mantém-se, através das tr~s faixas et~rias, em 

patamares que se aproximam de 50% • J~ as diarréias 

nota dél1T1en t •::· P•::·so r·~·lativo., con~.;t i tu indo r 

respectivamente, cerca de 42%. 48% e 86% dos óbitos de 1 a 

3 meses. de 3 a 6 meses e de 6 a 18 meses. 

Constitu1a a situa~~o descrita um padr~o de mortalidade 

inesperado para uma realidade como a de S~o Paulo em 

Novamente torna-se necessária a compara~~o com realidades 

Raz1o pela qual retoma-se a informa.;:'t.io 

admitindo-se que as estruturas de 

causas reportada para S~o Paulo na época. r· •::·p r •::-sa:;·n t •=-

razo~velmente a estrutura observada em SSo Paulo em 1973~. 

N~::-~:;t.::· ponto, lembra-se que a classificaç~o das cidades da 

IIMI em trés grupos obedece, ainda que aproximadamente. a 

um critério sócio-econômico. Nas anAlises precedentes da 

catE··:.~or ia d·~· c::idad•::•!.:;, devido ~ reconhecida relaç~o 

existente entre determinantes sócio-econOmicos e nfvel de 

MI. 

~ Cumpre porém ressalvar a existéncia de algumas diferenças entre 
a situaçlo observada em 1973 e a reportada pela IIMN. apesar da 
proximidade entre os dois momentos. Tais diferen~as podem 
ser reais em virtude do aumento que se processava ao longo da 
realiza~~o da IIMI e que culminou, como já foi comentado, 
justamente em 1973. Por outro lado podem, em alguma medida, 
ter se originado de diferen~as metodológicas. Contudo, deve ser 
destacado que a estrutura et~ria e por causa da MI, embora 
em niveis diferentes7 mantém razo~vel equival~ncia em ambos 
0!.'> JliOITI'::On tos. 



Nc caso de MI per causas especificas, tal raciocínio 

opera apenas para as causas reconhecidamente relacionadas 

com a variável sócio-eccnOmica. Para tais causasr as taxas 

especificas deveriam de acorde cem o esperado 

apresentar gradua~ôes coerentes com a classificaç~o 

utilizada. 

De uma maneira geralr as causas exOgenas, 

SIJbordinadas ~s condiçôes impostas pelo ambiente. decorrem 

da situa~~o sócio-econômica da familia. A dcen~a 

diarréica, além de ser a responsável principal pelos 

óbitos per causa infecciosa, dentro deste grupo, 

reconhecida como a que guarda maior relaç~c cem a situaç~o 

sócio-econOmica <124,167). 

Em resposta ~ ind~ga~~o surgida da anélise da mortalidade 

per diarréia em 1973, apresenta-se na Figura 3.8 a 

estrutura que a variável assumia nas diferentes cidades da 

IIMI, 

grupo. 

particularmente em S~c Paulo e nas cidades de seu 

R mortalidade por esta causa no primeiro ano como 

um todo, apresentava disparidades intragrupos, sendo 

notével o distanciamento de La Paz e de S~o Paulo de seus 

respectivos grupos. Em conseqUência, a obtenç~o de valores 

médiosr ~ semelhan~a do que foi feito cem rela~~o ~ 

estrutura por idade, resultaria, em estimativas de pouco 

valor para a an~lise. Opta-se entlo pela individualizaçlo 

das cidades ainda que as mantendo agrupadas nas categorias 

respectivas. 
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FIGURA 3.8 - Mortalidade infantil, neonatal e rós-neonatal por 
doença diarr4ica nos tr~s grupos de cidades da 
IIMI. 
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Discriminados os componentes da MI, observa-se que, no 

periodo neonatal, as discrepências do grupo I diminuem. 

enquanto que as do grupo III acentuam-se a ponto de 

descaracterizar completamente o perfil do grupo. Sâo Paulo 

assume no período neonatal posiç~o extremamente dispar. 

n~o apenas com relaç§o a seu grupo, mas também com relaç~o 

aos demais grupos. 

No periodo pós-neonatal a situaçlo é a oposta, ou seja, 

acentuam-se as disparidades do grupo I. enquanto que o 

grupo III adquire um perfil quase uniforme com 

distanciamento apenas ligeiro de S~o Paulo. 

Os dados publicados pela IIMI n~o permitem detalhar a 

situaç8o do periodo neonatal mas, tendo em vista a 

estrutura descrita para 1973, parece razoével admitir que 

o periodo compreendido entre 14 e 28 dias englobe a maior 

parte dos óbitos por diarréia. 

Em contrapartida, o periodo pós-neonatal poderé ocultar 

situa~ões diferentes ao longo da sua extens~o. Neste caso, 

conta-se com informa~~o mensal dos óbitos por diarréia, o 

que permite o c~lculo nos per iodos utilizados 

anteriormente: 1 a 3 meses, 3 a 6 meses e 6 a 12 meses. 

O Quadro 3.2 permite a cornparaçlo da situaçlo de SSo Paulo 

com a das demais cidades pertencentes a seu grurc. 

Evidencia-se que com rela~~o ao perfil de mortalidade por 

diarréia 1 s~o os óbitos ocorridos no primeiro semestre de 
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vida os respons~veis pelo distanciamento (percebido na 

3.2 - Taxas de mortalidade~ 
discriminadas do perfodo 
Üf'UPO III. 

pclr' d:i.ar'r'éia 
pós-neonatal nas 

c::•m i da d•::·:~~ 
.::: J. d -:":l d '"' ~:; d CJ 

i~riri~-------------------------0ri~---~iri~i~ri5 ___ §ri6--;-~i0i~-ff-0~·5 
<meses)\ SANTIAGO KINGSTON JUAN PRETO PAULO GRUPO III** 

:1. .... 3 ::J r 6() :1. y ~=~·r :~~ ., <r ::·:~ 4 y ·~)::·:~ i> f :~~ ~".) ::l f :1.0 ( J:1. ,40 ) 

::l - 6 ::1 , !::i~~ 1. 1 B!;:i :;:: 1 ~5'7 :3,00 4,9J ~:~,-74 ( t.<>,"7:1. ) 

6 ·-· :1. ~=~ :;~,4"7 3,T3 1. 1 139 ~;:: 'I !~~!:i :~: 7 06 ~~f~::; 9 ( J:0,13() ) 

* ôbitos por mil NV. 

** Exceto S~o Paulo. 

Excluindo-se SJo Paulo, as demais cidades deste grupo 

comportam um conglomerado relativamente homog~neo para o 

qual podem ser obtidos os valores médios da mortalidade 

p C) r d i a r' Y' é i a • D ~:; c:r u <:l :i. s !:"> •::• .~ p r •::· ~-. •::· n t a m n a L1 1 t i IYr <:r c o lu n a d CJ 

Quadro 3.2. Admitindo-se que tais valores representem o 

as cidades do grupo III, verifica-se que 

a taxa de mortalidade por doen~a diarréica em SJo ~aulo é 

respectivamente 2 e 1,8 vezes superiDr ao esperado nas 

faixas de 1 a 3 e de 3 a 6 meses, enquanto que é inferior 

ao esperado no segundo semestre de vida. 



CAUSAS 

O Quadro 3.3 resume a situaçâo de S;o Paulo em relaç;o a 

grupo no que diz respeito~ mortalidade por todas 

causas e ~ mortalidade por doença Clbso:•r' v a ····'";.::.• 

que no periodo neonatalT quando excluidas as mortes por 

d :i. <:l r' r' f::· :i. a ,. praticamente desaparece o diferencial existente 

entre S~o Paulo ·.~.I f' U P Co .. Embcw a m·~·n c; f.", ·~.·v i d•:= .. n t •::· , 

aprecia-se uma tendência similar nos intervalos seguintes, 

sendo notáveis - até 6 meses - os diferenciais observados 

pela mortalidade por causa diarréica. 

o \-- 28 
DIAS 

Taxas* de mortalidade e razões segundo causas e 
grupos et~rios em sgo Paulo e no Grupo III. 

1 :-- 3 
tiESES 

3 :-- 6 
11ESES 

6 :-- 12 
MESES 

\ Ci,III \ SF' : SF'/G,III \ G,III l SP \ SP/G.III \ Ci,III \ SP l SP/G,III I G,III I SP I SP/GIII 

---------- ------- ------- ---------- ------- ------- ---------- ------- ------- ---------- ------- ------- ------·--

ODAS AS 
R USAS 

llARRtlCRS 

ImO 

' 

26,43 33,66 

2,05 • 1/) o, ..... 

[llARREICAS 24,38 27,54 

1,3 I 8,47 13,72 

3,0 3,10 6,29 

1,1 5,37 7,43 

* ôbitos por 1000 NV. 

1,6 

2,0 

1,4 

6,9 10,59 1,5 5,27 7,15 1,3 

2,74 4,93 : 1,8 2,59 I 2,0 0,8 

4,16 5,66 1,4 2,69 5,09 1, 9 



Já no período de 6 a 12 meses, verifica-se a queda da 

importência da diarréia como determinante dos diferenciais 

entre S~o Paulo e seu grupo e a compensa~~o. através das 

do;:.rrra i s causas, para o estabelecimento do diferencial 

·alobal ck· l,~i. 

Apesar ~e tio claros indicies sobre a import.ânc:i.a da 

do•::·n .;:<:l di a r• r· é· i r:: a na d•::·-t •=·r·m in a .;:~f o do '' r::•x cr:;·f..;.~;o '' d·::· óbito~.> .~ .. ,rr 

S~o Paulo at~ os 6 meses de vida, vale a pena verificar 

ainda' o papel que cumprem nesta situa~~o outras causas 

•::•X Ó•.::)r::•n aS. 

3.4.2. MORTALIDADE POR OUTRAS CAUSAS EXOGENEAS 

As doen~as respiratórias, e particularmente as penumonias, 

•: o n ~:> t i t u :L a m '"' m 1 9 -13 a s r:• 9 u n da •: au s a d ,,. rrr o r t E· i n f a n t i 1 n o 

Município de SJo Paulo. Examinadas conforme a idade, 

assumiam a estrutura que se apresenta na Figura 3.9. 



FIGURA 3.9 - Mortalidade por causa respiratória nos periodos 
neonatal e pós-neonatal e em idades discriminadas 
desses per1odos <Municipio de S~o Paulo, 1973). 
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Dbs•::·rva --s•::· 

respiratórias s~o respons~veis por fraçlo dos óbitos 

id~ntica ~ referente ~ doença diarréica, isto é, um quinto 

do•:; C:)bitD!:i .. A distribuiçiD, nD entanto, é bastante 

assumindo jj a partir da faixa de 1 a 7 dias 

responsabilidade por cerca de 20% dos óbitos e mantendo 

proporçôes só ligeiramente mai<Jres nos periodos seguintes. 

no a taxa 

mortalidade por causa respiratória. que globalmente atinge 

o nivel de 14,2 ror mil (aproximadamente 

total), mantém-se inalterada até seis meses e diminui só 

ligeiramente na faixa de 6 a 12 meses. Tendo em vista a 

(J<:::or' r' ~n c i a •:;Jloba is morta 1 i da (k· 

progressivamente menores ao longo destas três sub-divisões 

dt.1 perfodo pós-neDnatal, a mortalidade por 

respiratória aumenta a sua imrortência relativa até conter 

pouco mais de um terço dos óbitos de maiores de seis 

meses. Este perfil contrasta totalmente com o assumido 

pela doença diarréica conforme se viu na Figura 3.7. 

Na Figura 3.10 apresenta-se a situaçâo da MI per causas 

respiratórias nas cidades latino-americanas da I IM I.. 

Verifica-se que entre as cidades praticamente inexistem 

.::o•::•r•::•nt•::·t:;. com LIIT1 él !:i<':l b i da ITI•::•n t •::• 

influenciada pelas condições.económicas. 



FIGURA 3.10 - Mórtalidade infantil, necnatal e pós-necnatal per 
doença respiratória ncs tr~s grupos de cidades da 
IHH .. 
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Contudo, vale a pena registrar a persist~ncia - ainda que 

bastante atenuada - do perfil de super-mortalidade de S!o 

Paulo em relaç!o a seu grupo no reriodo neonatal. N!o se 

conta com dados que permitam maiores desagregações , n!o 

sendo, portanto, possfvel determinar se é este um padrâo 

mantido ao longo de todo o periodo neonatal. nem se 

persiste nas etapas mais precoces do período pós-neonatal. 

Finalmente, as defici~ncias nutricionais, entre as quais a 

desnutriç~o energético-proteica é a mais conspicua 

representante, constituem certamente a categoria de causas 

exógenas de morte mais diretamente relacionadas a 

fatores de ordem sócio-econOmica. Entretanto, a 

clareza desta relaçlo é ofuscada pela conhecida 

precariedade dos registros de óbitos por desnutriçlo (62). 

Com efeitor esta condiç~o se encontra frequentemente 

subestimada em raz~o de ser considerada coadjuvante, 

antes que determinante de óbito. 

A luz destas considerações , examinaremos, primeiramente, 

a situaçlo exibida em 1973 pelas causas nutricionais de 

morte segundo idade do óbito, a qual se apresenta no 

Quadro 3.4. 
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QUADRO 3.4 - Taxa* de mortalidade por todas as causas e por 
causas nutricionais em idades discriminadas do 
primeiro ano. s;o Paulo, 1973. 

I DHIH:: 

< l. 

1 ; ·-··-· "( 

7 14 

14 : -·- ~~8 

1 l _ ..... 3 

3 : -·- 6 

6 : -·- 12 

li IH 

DIFlG 

DIHB 

DIAS 

ME~:lES l 

M r;~:; 1:: ~3 : 

MESESl 

CHU~:~n~:> 
NUTf:: I C I ONH I !:l 

< a ) 

0,00 

O r 0!;:~ 

() y :1. :1. 

0,17 

1.,01 

l,OB 

o y ~i6 

TDDFI~) 

nE> CF-ll.JGflG 
( b ) 

1 :L ,. 03 

1~~)-~~:l 

?,64 

9 ,2'7 

l B, 8() 

17,33 

10,80 

a/b x :1.00 

o,.() 

1.43 

6 )' 2~1 

~ ôbitos por 1000 NV. 

Mesmo que possivelmente subestimada, a desnutri~~o aparece 

entre as nove primeiras causas de morte j~ a partir da 

segunda semana de vida. Nas faixas seguintes, como é de se 

propor(;CS€-s grada t. i v a m·~·n t ·~· maiores, 

alcan~ando m~xima express;o na faixa de 3 a 6 meses para 

logo diminuir a sua relevância no ~ltimo período do 

primeiro ano de vida. 
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o perfil descrito para a mortalidade por causas 

nutricionais acompanha o da mortalidade por todas as 

causas, acusando~ mais uma vezv uma ocorr~ncia precoce dos 

óbitos, que alcançam assim maior express~o nas idades 

anteriores a seis meses. Por~m. ~ interessante destacar 

que o valor m~ximo é atingido. neste caso, na faixa de 3 a 

6 meses ou seja, no periodo seguinte ao qual a mortalidade 

por diarr&ia atinge sua marca . . . mdXlmd. Este fato vem em 

apoio ~ hipótese sustentada por estudos epidemiológicos 

recentes - de que o bin6mio formado por estas duas doen~as 

opera mais no sentido da diarr&ia levar ~ desnutri~~o. do 

que no sentido inverso (117>. 

Voltando ~s informa~ões da IIMI, pode-se comparar a 

situa~~o de S~o Paulo com a apresentada pelo grupo III. ao 

qual pertence. Nela as taxas de mortalidade ror 

desnutriç~o englobam todos os óbitos por esta doença, 

tanto registrados como causa bjsica quanto registradas 

como causa associada. Portanto, nlo é surpreendente 

encontrar o perfil de mortalidade por doença nutricional 

apresentado na Figura 3.11. Nele. manifestam-se, além da 

própria doença nutricional, as diarréias e a doença 

junto ~s quais a desnutriç!o aparece 

freqUentemente como causa associada de óbito. 
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Nos trOs gráficos superiores da Figura 3.11 observa-se que 

a mortalidade por desnutri~~o n~o acompanha a ordena~~o 

dos grupos de cidades, o que sugere a atua~~o de fatores 

que extrapolam o émbito exclusivamente sócio-económico. 

fato r·~··;; :i. n clu z :i.;" 

disparidades como as apresentadas por La Paz, Kingston e 

Monterrey em relaç!o a seus grupos em diferentes períodos 

do primeiro ano. E sobretudo - o que é de nosso maior 

interesse - devem ter sido suficientes para determinar o 

desvio de S~o Paulo em rela~~o ao grupo III, nas faixas de 

menores de um més e de 1 a 6 meses. 

Em contrapartida, quando isolada a faixa de 6 a 12 m~ses 

(gráfico inferior) adverte-se que a mortalidade ror 

a linha····!'.>•::• em total concordência com 

classifica~~o das cidadesT sugerindo que, neste reriodo de 

idade a doen~a tem determina~~o basicamente social. 

3.4.3. MORTALIDADE POR CAUSAS ENDOGENAS 

Contrariamente ~s doenças exógenas até aqui analisadas, 

sob o pressuposto da existOncia de diferenciais sócio

econômicos entre os tr~s grupos de cidades, esperar-se-ia 

as taxas de mortalidade por doen~as 

apresentassem relativa uniformidade ao longo dos grupos. 

De fato pode-se apreciar que a mortalidade, nas faixas 



bastant•:· 

seme lhantes em todas as cidades 

·Na Figura 3.12 apresenta-se a MI por doenças perinatais, 

a s quais, c omo é de se esperar. concentram-s e no periodo 

neonatal. Com ex ceç~o da c idade de Recife, pode - s e dize r 

que as diferenças observadas originam-se. c ertamente. na 

melhor qualidade diagnOstica nas cidades com maior indice 

óbitos · a s sistidos e m ho s pitais que 'li -· nc:~o PCH' 

coincidOncia - s~o as perten c entes ao grupo III. 

Situa~~o semelhante aprecia-se em rela~~o ~s anomalias 

cong~nitas como causa básica de morte <Figura 3.13). 

FIGURA 3.12 - Mortalidade infantil por c ausas perinatais nos trOs 
grupos de cidades. 
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FIGURA 3.13 - Mortalidade por anomalias congénitas nos trés grupos 
::!~~· •: i -::1 a a:l·~· ~5 '" 
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Desta forma, constata-se a inexist&ncia de diferenciai s 

i I'I•P or·t. a n t ·~·s d•::• mortalidade Ppr causa endógena entre 

Paulo e s eu grupo, afirmando- se a s sim a hipótese do maior 

e particularmente da 

diarréia. na determinaç~o do s diferenciais ob s ervados nos 

periodos mais precoces do primeiro ano. 
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4. ELABORACAO DAS HIP~TESES 

4.1. INTERPRETANDO A SITUAÇRO ENCONTRADA 

No capitttlo anterior detectou-se em S~o Paulo, no inicio 

da década de 70, um perfil de mortalidade infantil com 

peso desprop~rcional em determinadas faixas etérias e 

causas de óbito. Tal perfil se resume em: 

1) excesso de óbitos neonatais e pós-neonatais precoces 

<até seis meses) determinados principalmente pela 

elevada mortalidade por doenças diarréicas; 

2) enquadramento da mortalidade por idade e por causas 

exógenas de morte dentro dos patamares esperados no 

segundo semestre de vida. 

Este dltimo aspector somado ~ razo~vel situa~lo da 

mortalidade pré-escolarr informa que existia em S~o Paulo 

uma pelo comprometia 

substancialmente a sobreviv~ncia das crian~as que tinham 

superado o periodo de maior vulnerabilidade biológica. 

Nlo havendo indicias de programas r especialmente 

dirigidos b criança pré-escolarr que tivessem alcançador 

na épocar express~o suficiente para explicar a situaç~o 
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resultante, pode-se pensar que o grupo de 1 a 4 anos (A 

por extens~o o de 6 a 12 meses) n~o estava sendo submetido 

a agressões extremas decorrentes de uma situa~~o sócio-

econOmica demasiadamente adversa. 

A excessiva freqUência de deser1laces fatais entre as 

crian~as menores de seis meses poderia ser, unicamente. 

reflexo da sua maior vulnerabilidade biológica. Tal 

raciocínio teria sustenta~~o se as cidades do grupo radrlo 

(grupo III> ~presentassem perfil semelhante ao de S~o 

Paulo mas, como 50 viu. detectaram-se claras 

discrepências. Visto que estas foram atribuidas ~ doen~a 

diarréica contra as quais n~o existiam, na época. a~ões 

especificas capazes de alterê-la. pode se descartar que a 

situa~;o vantajosa das outras cidades do grupo lil tenha-

se conseguido a partir de medidas isoladas contra a 

diarréia. 

Estas considera~ões levam a deduzir que a raz~o do excesso 

de mortalidade por diarréia em crian~as menores de seis 

meses em S~o Paulo, encontrar-se-ia na atua~~o de fatores 

que deixaram estas crian~as particularmente desprotegidas 

e/ou exageradamente agredidas pelo ambiente. 

Na procura destes fatores distirigue-se o estudo de 

LAURENTI anteriormente mencionado <109). Este autor, 

aprofundando as informaçNes do projeto s;o Paulo da IlMl, 

identificou que 48~9% das crianças que morreram por causa 

diarréica no perfodo neonatal contrairam a doença no 
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próprio berçario. Posto que a maior prororç~o destes 

óbitos foram de crian~as prematuras. relacionou-se o risco 

de adoecer e de morrer com a permanência prolongada na 

tTsat•:.•r'n idad•::· .. Tais o::on <.:; id•:.•r a•;:Õ•::·s quo::• na 

d ,,,, t .::·r· r1s :i. n a •; ~·í o 1:'>bi tos, pod•::·m op •::·r <:l do 

um ambiente hospitalar particularmente 

hostil, o tempo prolongado de exrosi~~o a este ambiente e 

cnndi·;~'ío I . J ó . :010 . 9J.C.:r 

diant•::• 

vuln ·~·r' -á v·:~ 1 da di~:;tr-ôf :í.ca .. 

da in~:·x isténc:i.a de 

comparativos, se desconhece se, nas maternidades que 

mostraram maior ocorrência de óbitos na cidade, o ambiente 

mais nocivo do q lJ ·~· 

maternidades de S~o Paulo e das outras cidades da IIMI. De 

outra a taxa de mortalidade neonatal 

prematuridade em Slo Paulo, embora elevada <20v0 por mil), 

n~o diverge da mé~ia das cidades do grupo III (19,9 por 

mil). Portanto, a prematuridade (e o periodo mais longo de 

exposi~lo ~ infecçlo que dela decorre) nlo poderia ser 

responsabilizada pelo excesso da mortalidade neonatal ror 

diarréia em S~o Paulo. 

especificado a existéncia de prematuridade em percentual 

impor-tante dos Obitos neonatais, n1o foi identificado 

o(s) fator(es) responsével<eis) pelo aumento do risco de 

adoecer e morrer por diarréia nesta faixa etéria. 

De maneira que o problema centra-se na procura de um ou 

mais fatores quey atingindo particularmente as crianças 
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menores de seis mesesy atue principalmente através da 

doença diarréica e que, no periodo neonatal, possa se 

revelar associado ~ prematuridade e permanéncia 

prolongada na maternidade. Ademais, em S~o Paulo, no 

inicio da década de 70, quando a MI apresentava 

express~o. este fator deveria ser encontrado em situaç~o 

de exercer máxima influéncia negativa. Finalmente, visto 

que o perfil de mortalidade por diarr~ia em crian~as 

menores de 6 meses nJo mostrou tendéncia condizente com a 

presume-se que este fator seja 

capaz de modular a determina~~o s6cio-econ0mica da 

mortalidade nessa 1dade. 

Como se verã, o aleitamento materno - ou inversamente o 

desmame precoce - ajusta-se perfeitamente ao perfil 

descrito rara o fator. 

Desde logo, OG efeitos benéficos da amamentaç~o ttm sido 

amplamente documentados e ainda que persistam algumas 

ddvidas quanto ~ sua atuaçlo em idades posteriores 

é indiscutível sua condiçlo de importante 

regulador da doença, da desnutriçlo e da morte no primeiro 

semestre de vida (26,57,59,66,90,107). 

Recentemente, começam a surgir evidéncias a respeito da 

prcteç~o conferida pele aleitamento natural contra causas 

especificas de morte em ireas sub-desenvolvidas, 

destacando-se o seu papel em relaç~c ~ doença diarréica. 

VICTORA e cols, em estudo de base populacional, com 
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controle rigoroso de variáveis intervenientes. estimaram 

riscos relativos CRR) de óbito por diarr~ia de 4,2 e 14,2, 

respectivamente, rara crianças em aleitamento misto e 

artificial, quando confrontadas alimentadas 

naturalmente. Reforçando a id~ia anterior a respeito da 

maior proteç!o conferida pelo ale1tamento materno em 

1dades menores, este mesmo estudo calcula que o risco de 

óbito por diarr~ia ~ mais de 20 vezes maior rara crianças 

desmamadas, menores de dois meses (RR = 23,3). O risco 

relativo de óbitos ror doença respiratória e por outras 

infecç5es, embora também aumentados em crianças 

desmamadas. alcançaram magnitude comrarével 

encontrada no caso da diarréia (222). 

No que tange ~ relaç~o do aleitamento materno com a 

sócio-econOmica interessa elucidar se o 

aleitamento materno é capaz de modular, ao menos 

parcialmente, o condicionamento social. Com relaç~o a este 

aspecto a IIMI oferece indicies importantes. ainda c~ue nâo 

conclusivos, devido ~ perda de informaç~es e ~s limitaçôes 

próprias de um estudo restrito ~ crianças falecidas•. 

Particularmente, merece atenç!o a situaçlo extrema da 

cujo perfil de MI dificilmente poderia 

ser explicado sem a considera~~o do papel do aleitamento 

materno na atenua~~o dos riscos da mortalidade. Com 

Para os fins desta anâlise, 
diferenças do nivel de amamenta~!o entre crian~as falecidas e 
a popula~~o geral de cr1anças devem ocorrer em todas as 
cidades no mesmo sentido. 
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,,,..r ·::· i t o ' conforme se observa no Quadro 4.1, 

para Bol:f.viat:~ elevadas proporçôes 

a rllc':lllll::•n ta o;l!ío at~ o periodo de ocorr4ncia do ôbito, 

particularmente at~ o sexto m~s de vida. N·:~n hurr.a ou t r· a 

cidade alcança valores semelhantes, embora sejam também 

destac~veis as proporç0es registradas nas trés cidades 

colombianas no período neonatal e. particularmente em 

C a r· t a ·.:~ •::· n <'"~ ,. até o sexto m~s de vida. Com valores bastante 

in f •::·r· :i. o r· o::·~,;. 

encontra-se a cidade de Kingston. 

Cl con f r• c>n to informa~ôes com a Fi·aur·a 

anteriormente apresentada. é eloqUente. Aparentemente, as 

condi~ões gerais de vida, que deveriam colocar ~ cidade de 

La Paz em situa~!o semelhante <se n!o pior)~ das demais 

cidades do Grupo I, s~o compensadas a pnntCl d•::•sta 

c:i.dad•::· ·=~x :i. b:i. r· mor· '1:. a 1 i da d·::· d :i. a r· r é· :i. '" 

do grupo. Por sua vez, Cartagena no Grupo I! e Kingston no 

'I. . .. 1 •.:.:J~:· 1 r· a vantagem em termos d•::· 

mortalidade por diarréia quando comparadas ~s demais 

cidades dos seus grupos. No caso de Cartagena, 

vantagem é arreci~vel apenas no período pós-neonatal. 

qu ·~· • t:• )' coJ.ncJ.dentemente o per:f.odo durante o qual 

* N~o s~o fornecidos dados especificas para La Paz. Embora a 
inclus~o de uma comunidade rural dificulte esta an~lise devido 
~ conhecida rela~~o PClSit:i.va ent~e ruralidade e aleitamento 
materno, a rela~~o PClPUlacional minimiza este problema: La 
Paz= 539.400 habitantes. Comunidade rural <Viacha) = 10.320 
habitantes. Em id~ntica situaçâo encontram-se as cidades de 
Santiago, Kingston e San Juan. 
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destaca das outras cidades pela rroporç~o de crianças 

ad1n:i.tir· que é d:i.ficil imaginar outr·o fator· 

diferente do aleitamento materno que operasse nestas 

cidades - particularmente em La Paz - e que fosse capaz de 

. . .. I . 
1 n t .. u .;:· n o::: 1 <:r r t~o expressivamente o perfil da rúor· ta .!.1 dEr d<::· 

infantil por diarréia. 

Em oposi~~o a La Paz encontra-se S~o Paulo. cuja propor~~o 

de crian~as amamentadas entre as que morreram no periodo 

n •::· o n a t a 1 ~· d •::· a p •::· n a s !3 7 :l % ( c o n t r' a 6 9 , :l % .::·m 1... a F' a z ) ,; [Ir:=• v•::····· 

se lembrar que a Figura 3.8 revelou enormes discrepâncias 

no p ·~·r· f i J. da mortalidade neonatal por diarréia C" U' 
.;)<~0 

Paulo., eru relaç;o ao que seria esperado por sua condiç~o 

sócio-económica. Entre as crianças que morreram no periodo 

de 28 dias a 6 meses., apenas 4.1% eram amamentadas em S~o 

Paulo (contra 59,7% em La Paz>. Como evidenciado pelo 

Quadrb 3.2. a discrepência de mortalidade pós-neonatal por 

causa diarr&ica entre SJo Paulo e o grupo III concentrava-

se precisamente neste periodo <1 a 6 meses). 

11•::- out 7' a par t •? 7 é razoável pensar que os recém-nascidos 

por· a l•.::Jum impedimento biológico., p o:i•T' ITI.:-1 fl o::• c o::• r' a 1T1 fl Cl 

por maior tempoy tiveram aumentadas 

probabilidades de serem afastados da mâe e do }r? i "l.o;:• 

rtrat•::·r•no. Tal suposiç~o ganha sustento ~ luz da recente 

constata~o de VICTORA e cols <em estudo longitudinal) de 

que 42% das crian~as cem peso inferior nunca 
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foram amamentadas contra· apenas 10% entre aquelas com peso 

igual ou superior a 2000g (223). A prematuridade <ou 

perman~ncia no berçjrio) seria, urna v,:.riáv•::·l 

precedente do desmame. E <:; t <2 ITI ·~·c i:i 11 i sITIo y quo::• ·~·xplicaria a 

situaç~o de S~o Paulo em 1970. n o ,,,. n t <:l n t o ,. •::·m 

nivel especulativo, jâ que se desconhece a situaç~o 

conjunta das três variáveis em foco ( a 1 '"' i t ;:, 1r1 '"' n t o ,. 

prematuridad0 e mortal1dade por diarréia) em S~o Paulo e 

nas demais cidades do Grupo III. 

r in a lln•::·n t ,,. ,. para a afirmaç~o do aleitamento materno como 

p os~> i v•::· 1 determinante dos elevados niveis 

mortalidade em menores de seis meses, f::· f u n d am •::· n t a 1 

demonstrar que esta prjtica encontrava-se efetivamente 

diminuída no município, no inicio da década de 70. 

sentido, os dados da IIMI foram bastantes esclarecedores. 

Estimativas mais seguras da situaç~o do a lo::• i t.am•::•nto 

materno em S~o Paulo surgem de inquérito realizado por 

SIGULEM e cols em 1973/74, em amostra probabilística de 

500 crianças residentes no municipio. A proporç~o das 

amamentadas pelo menos 3 meses foi de 35,6%, ·~·nquantD quo::· 

a dura~~o mediana do aleitamento materno foi de apenas 28 

d:i<:.~:> <:l<JJ). Tais valores resultam extremamente baixos se 

comparados com os que se registram em outras ~reas 

subdesenvolvidas ( 147). 

Por· ta n t c>, pode-se afirmar que coincidiam, na época que se 

anali!i>a, ind:i.c•::•!i> desproporcionalruente 



mortalidade por causa diarr~ica nas idades de sete dias a 

s~::·l. !:1 meses e uma situaç!o de virtual abandono do 

aleitamento materno. Caso fosse esta uma relaç;o causal. a 

n •E:•U t r,;, 1 i 1. i:l r;:tN o I _,. . t t . j ( 0 r;:• T r;:• J. . ·. 0 n r;:• o;J a . ·. J. V 0 ( 0 no P•::·r i o do 

subseqUente. teoricamente conduziria a quedas·importantes 

da taxa de mortalidade de sete dias a se1s meses, 

particularmente na ocasionada pela doença diarr~ica. 

L.o·~J i c a ll1•::·n t '"'. a própria revers!o da tend~ncia de abandono 

do aleitament~ materno seria capaz de determinar a queda 

da mortalidade nas crian~as menores de seis meses; porém, 

como se discute a seguir. outros fatores podem ter levado 

a este resultado. 

4.2. CAUSALIDADE DA DOENÇA DIARREICA EM CRIANÇAS MENORES DE 6 
MESES. MARCO ANRLITICO 

ter neutralizado os efeitos do desmame precoce utilizar-

se-a o quadro anélitico~ que se apresenta na Figura 4.1 

<detalhadamente nas Figuras 4.1.1. a 4.1.5). Trata-se 

logicamente de uma simplificaç!o gr~fica do processo de 

Ci:lU!:1i:l lid<:ld•~· da mortalidade por diarréia idad•::-s 

como objetivo destacar 

rela~ões causais nas quais se apoiar~o as hipóteses deste 

~t Ba ~>o::·•=•do no n•Dd•::·lo pr ClP Cl!:;t c:> pc::•lo 11 Gf~Ol.JPI:: DE f~ECHE!=~CHE 
INTERDISCIPLINAIRE SUR LA MALNUTRITION ET LA MORTALITE'' CGRIMMl 
para a mDrtalidade 
C1.4,:1.Hl> .. 

p Di" .:::r· i a n •;:a s ( ) .... <) 
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trabalho. Para a idealizaç~o deste quadro, considerou-se 

que a mortalidade por diarréia nas idades em foco 

resultante da influ~ncia de um conjunto articulado de 

fatores que. em um extremo, agem sobre a incid~ncia e 

letalidade da doen~a e, em outro, est~o relacionados ao 

sistema político vigente. Embora o modelo implique que só 

por efeito de modificações no sistema politico se possa 

mudar a situaç§o desde a base, observa-se que 

imrlementaç~o de politicas sociais isoladas (por exemplo, 

saneamento b~sico) ou mesmo intervenções de grande 

especificidade (por exemplo, atendimento ts diarréias. 

promoç~o do aleitaffiento materno) influir 

signifivamente na incid~ncia ou letalidade das doenças 

diarréicas. 
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FIGURA 4.l Marco analítico da determinação da mortalidade por diarréia em crianças de sete 
dias a seis meses. 
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ino:::idf:!.ncia das doenças diarréicas depende, do lado 

agressor, da presen~a do agente etiológico no ambiente. Na 

faixa de zero a seis meses este ambiente é bastante 

c i r· cu n ~:;.::r i to, impossibilidade da criança 

lOCDI"IIDV•':•;~ e entrar em contacto direto com a 

infecciosa. Portanto, praticamente, os únicos elementos do 

a H• b i •::· n t •::· :i. rr•P nr· t d n t <::·~; qu.;:· 

eventualmente poderiam ser levados ~ boca do 

á·.::~ua, l·:~it·::· '"'• em menor medida. outros al1mentos, 

própria mamadeira e as m~os da m~e ou as de quem cu1da 

da O'iano;:a < 1W::i,.:I.B6 >. Entr··::·t.anto, mesmo contaminados. 

estes elementos podem nJo entrar em contacto com a 

cr'iano;:·a, possibilidade representada no marco teórico pelo 

fator "exposi.;:~lo" < F'i·.:~ur'a 4. :l .:• 4. 1 "1 t1 ) N I:1r.bor· a , 

t<:•CH'ia, possa-se evitar a exposi.;:~o mediante hébitos 

hi'::Ji~nicos ad·~·quado!:> ( :1.46 ), •::•stc::·s s•::•riam impr·aticáv·~·is s~~IY• 

cuja insufici~ncia é condiç~o para a 

r·•::•a lidado:;·, ambientes contaminados 7 

basicamente dependente do aleitamento materno, 

na 

.,; 
1;:" 

sua prática descarta parcial ou totalmente o cont.acto da 

boca da criança com as quase únicas vias potenciais de 

8
,.., 
O:. o 



FIGURA 4.1.1 - Marco analirico - incid~ncia. 
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contr,:~par-t ida,. do d·::•snram•::· 

automaticamente a porta de entrada aos agentes causadores 

desde que estejam presentes nos veiculas 

•::·~:;p e c i f i C-i:l do!:>. Est•::·s pod•::·nt, no •::·ntantu, 

condiçJo que basicamente depende da exist~ncia de jgua de 

boa qualidade para o preparo da fórmula e em quantidade 

~:; u f :i. c :i. o::· n t •::· p a r' a p "''r' m i t :i. r· a higienizaçSo apropriada 

mamadeira e outros acessórios. Ou seja, enquanto a 

amamentaçMo interrompe a possibilidade de veiculaçJo da 

contamina ·;~,Yo y o acesso ~ jgua elimina. ,;, 

própria contaminaçJo. 

Do anteriormente exposto, d•::·p r' •::·•::·n d·::·-s•::· ,. qu•::· nc> ca!:;o d·::· 

populaçôes cujo acesso ~ pod•::-····~•·::· 

O perfil desta pr~tica ser~. entretanto. menos 

decisivo na medida que o suprimento de ~gua se ajuste ~s 

necessidades da populaçao. 

amamentaçgo foi detectado por BUTZ. DA VANZO ~ HABITCH em 

estudo populacional conduzido na Malasia (37,50). E 

p•::•J1Sar téiJ11béJJ1 que seja es·te o JTt•::-c<:ln :i.snt!:> 

especifico capaz de explicar que o impacto da alimentaç~o 

natural na MI tenha se revelado maior, qu a n t. o IT1•::·n o r' o 

acesso a bens materiais e sociais. Por exemplo PALLONI 

MII...I ... MFlN, baseados em dados de raises latinoamericanos. 

registraram quey no que diz repeito ~ MI, o •::-f.;:·ito da 

amamentaçlo é mais importante em grupos de baixo nivel 
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•::·du ç~ i:l c i on a 1 < :1. !:iB ) .. No •r:·ntanto ~ ~ luz das considera~ôes 

i:l n t •:!•t· :i. Ol' •E•S, cabe pensar que a condiçlo educacional atue, 

apenas como varijvel interveniente. 

ent~o o acesso à jgua - com o qual a educaçlo ~ fortemente 

r::: o r' r· ,,,, 1;:, c i o n a d ,-, - a varijvel esper:::ificamente responsjvel 

pr::•la diferenciada das diversas 

•::·du •:::;:, r:: :i. on a :i. f:; .. 

n i:l f:> C T' i d n ~ i:l ~;:. p r:;• q U r;:• n i:l ~-; r 

i IYI u n :i. t f:1 r· :i. o •::· n r::: o n t r· a ·-· ~:; •::· •:õ·IY• d •::· ~::. r::• n v o 1 v 1 m•::· n t o ,. a r:: a p a c :i. d a d ,,,, d r::· 

~esistir ~ :i.nstala~~o da doen~a dependeria. 

medida, dos fatores protetores espec1fir::os e inespec1ficos 

leite materno (58,59,120) .. 

observa nas Figuras 4.1 e 4.1 .. 2, estes fatores tamb&m 

podem regular a severidade e duraçlo do quadro infeccioso 

inf lu•::•no::ii:lndo l•::·t. <71 1 i da d•::· ( 4f.l ) .. 

Possivelmente estes fatores devem ser responsabilizados 

P•~·lD ITI•::•rlCJl' r1sco de me>rte encontrado em cr•ian~as 

parcialmente amamentadas, quando comparadas ~s desmamadas 

FIGURA 4.1.2 - Marco analitice> 



Em relaç~o aos fatores que determinam o perfil de 

aleitamento materno <Figuras 4.1 e 4.1.3), o ma r' o::: o 

analitico refere, o espaçamento entre os 

f :i. lho~:; •::·, de outra, os conhecimento adquiridos a respeito 

d o::• ~==· t a p r· l:Í t :i. o::: a y ~;·==·:i a devido ao nivel de informaç:~o 

,:i t :i. n ·.:;J :i. dD, o::: om o r' '"' ~=· u 1 t a do d •::· t t· a d :i. ç: ô ,,,, ::; o::: u 1 t u r· <:1 :i. <;:. 

a~sentadas na populaç~o :1. 4 !;:i ,. 1 !;:i u y J. ~:i 'i ) • Estes fatores, por 

relacionam-se cDm os padrôes de fertilidade 

com a ocorréncia de migraçôes e com o acesso 

informaç~o (esta proveniente dos serviços de sadde. da 

educaç~o formal ou da atuaç~o dos meios de comunicaç~o) 

Na Figura 4.1 observa-se que, 

:insté-ncia. estes fatores dependem de polfticas sociais, 

. . t "' . I cu .J a tE· X J. s ·. t::•n •:: J. a •: ~:·cor r-~:·, por sua vez, do sistema político-

económico imperante <20). 

FIGURA 4.1.3 - Marco analitico - ale1tamento materno. 
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A hipótese da exist~ncia de uma relaçlo bidirecional entre 

o estado nutricional e a incidéncia de doenças diarr~icas, 

admitida desde a década de 60 (187), vem sendo argaida a 

partir de estudos populacionais recentes, que tentam 

desvendar o efeito isolado que cabe a cada vertente da 

(47.55.60.99.117.211.212). Segundo a maioria 

a freqU~ncia, duraç~o e intensidade dos 

quadros infecciosos repercutem de fato na determinaç~o do 

·~·stado nutricion.:t l, po~:;to ITtOi" b i d,:J d.;:" 

particularmente a doen~a diarréica - redunda n<:i ~>ub···· 

u t :i. 1 i z a ç: ·,~ o b i o 1 ó 9 :i. c a do~:; n u t. r i '"' n t •::• !:> ( :L :;:~ :1. ,. :::: :1. :1. ) • f.l·;;· ou t r· o 

lado, porém, hé pouca sustenta~~o empirica para a hipótese 

de que a desnutri~lo leve ou moderada condicione uma. queda 

da resist~ncia suficiente para determinar o aumento 

si9nificativo da incidtncia das diarréias (8,46,:1.17,212). 

f:m COirtPE•nsaç:'l:io, •::.DITIO ilustr'<H:Io P•:!-la~; 'f'Í•]lH'i-H:> 4.:l •::• 4.:1..4, 

() nutric:i.ona 1 t•::•m !:;a:;o r·~.:·v•::• lado i.mpor·tant.::• 

con d :i. c i on a n t~:· da severidade e duraç§o 

diarr~icas; portanto, se alterado, poder~ influir sobre a 

letalidade destas doenças <117~212>. 



FIGURA 4.1.4 - Marco analítico - estado nutricional. 

FSTAOO WIRICIOOAL 

utiliza~~o biológica, outr'os f ator.;:·r::. cru•::· 

determinam diretamente o estado nutricional de crian~as 

m•::·n o r ·~"!5 de seis meses s!o: o a l•::·itart•~::-nto n,:~tura1 

<171,191,233), o peso ao nascer <224> e o consumo de 

outros alimentos diferentes do !e1te materno (92). Este 

ciltimo fator depende fundamentalmente do poder aquisitivo 

em menor grauy do tamanho familiar (58>. da 

exist~ncia de programas de suplementaç6o e das pr~ticas 

alimentares com relaçlo ao lactente. No marco analftico 

r •::•p r •:;·s•:;·n ta das a 1-;;Jun.as das 

estabelecem entre os fatores mencionados, as políticas 

sociais e o sistema político C19B>. 



O fator possivelmente mais decisivo em rela~âo ~ duraçâo e 

~ severidade da doença - e teoricamente o mais mensur~vel 

- é o referente ao tratamento <Figuras 4.1 e 4.1.5>. Este. 

embora dependa também de conceitos e atitudes familiares 

r·•::-lao;:~!Jo 

atuaç:~',io dos 

'-· <:I do•::•no.;:a. 

serviç:os de saúde (43). 

p '"' 1;:, 

"1 "11 . f' •::• .... , o r· 1 a ::; no 

estes serviços ou na adequaç:~o do atendimento ~ diarréia 

poder~o ter repercussões importantes na letalidade desta 

doenç:a e, portanto. nos valores da MI. Conforme se observa 

n o q u a d r· o ,. tais mudanç:as dependem. •::· n t r· •::· t a n to ,. 

o r· i •::·n ta o;:·~~ Cl da pol1tica da saúde e esta - como 

referentes a outros bens sociais - é funç:âo do modelo 

político adotado. 

FIGURA 4.1.5 - Marco analitico - letalidade. 

--- -· I 
I 
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Como se pode apreciar. o marco analítico permite que se 

mantenha a visJo do conjunto dos principais fatores 

envolvidos na determinaç~o do fenômeno estudado e as 

ligações que se estabelecem entre eles e com outras 

instências mais estruttJrais da organizaç~o social. 

~ara os efeitos deste trabalho. o marco analitico mostra-

se dtil. sobretudo para a ordena~lo dos 

antecedentes reunidos até este ponto. Desta maneira 

constrói-se a base necessJria para as hipóteses que ser!o 

estudadas. 

4.8. HIPCTESES 

Com esta base, o presente trabalho propõe-se caracterizar 

o perfil de queda da MI e a evolu~lo de possiveis 

determinantes durante o periodo de 1978 a 1983. Para este 

efeito slo formuladas as seguintes hipóteses especificas: 

la.) A queda da MI no periodo de 1973 a 1983 deve ter se 

processado principalmente ~s expensas da mortalidade 

por diarréia em crianças menores de seis meses. 
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2a.) A expans~o da cobertura de água encanada na cidade 

deve ser importante fator explicativo da queda da 

mortalidade por diarréia em crianças menores de seis 

meses. 

3a.) Outros fatores identificados no marco teórico devem 

mostrar-se menos importantes na determina~~o da queda 

da mortalidade ror diarréia em crianças menores de 

seis meses. 

91 



5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Esta etapa do trabalho está or1entada para avaliar se as 

hipóteses propostas resistem ~ evidência conformada pr;:•la 

•::·volu.;.::~lo do p ·~·r· f :i. 1 da mor· ta 1 :i. d<:l d·::· ·~· d•::• a 1·.;:Ju n ~:; dcl~:; s;•::·u s 

determinantes no periodo de 1973 a 1983. Dividir-se-é esta 

análise em três grandes se~ôes referentes a cada uma das 

hiPóteses propostas. 

5.1. PERFIL DA QUEDA DA MORTALIDADE INFANTIL 

Tendo em vista que, como anteriormente mencionado, a 

tend~ncia ~ queda da MI no periodo foi mantida ao longo do 

t •:i•IT•P C), i:ln~ J.is•? ser<'!ío uti U.zadt1s indicador•;;os 

relacionados ao diferencial de mortalidade existente entre 

o inicio e o fim do periodo <1973 e 1983>. 

interessa estabelecer se o declinio 

global da MI explica-se fundamentalmente pela queda nas 

idades mais Precoces do primeiro ano <excluida a primeira 

semana de vida) e, dentro destasr pela queda de óbitos 

ocasionados pela doen~a diarréica. 



Para estimar o peso relativo de redu~ões em taxas 

especificas de mortalidade, efetuou-se o seguinte c~lculo: 

m 
1 

M 
1 

- m 

X 100 
- M 

Onde m e m s~o as taxas de mortalidade especifica 
1 M 

~ 

por idade e/ou causa em 1973 e 1983 e M e M 
1 2 

correspondem ~r c ~ taxas globais de MI nos mesmos anos. 

5.1.1. DIFERENCIAIS DE MORTALIDADE SEGUNDO A IDADE 

O Quadro 5.1 apresenta a taxa de mortalidade discriminada 

por faixas et~riasy o diferencial estabelecido no perfodo 

e o peso relativo deste na queda global da mortalidade. 
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Diferenciais de ffiortalidade por faixa etjria e seu 
significado na queda global da MI. 
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r) , • ..,. • ..., 
'j T ,:,:, { ~::' B? 

I 
I 1.8,19 ó' "76 

1."7 y 3~~ b,84 

:LO. BO 4,68 

ü I rr:r;:ENC I FI I... 
< b:i.) 

:~~ y 64 

:J' 1.!5 

4 r f.>"7 

ó, ~lB 

:1. :;:: i"() ~1 

J.(). 4C) 

6,U: 

F:EI...HT 1 t.}U 
< 6.:i. / D. ~·1 ) 

1:::' ,.., ·-',. (;} 

tl ., r; 

:1.0 ,:;:: 

:1.4 r Ü 

~;:~ (:) )" ~5 

~~~i 1 :1. 

J. ~l ' ~=; 

·-· ............ ·-· ................ -·· .................... 

TClTHL 

NOTHÇAD :: 

ü.M 

87,()9 4:1. r 6~5 

Diferencial de ffiDrtalidade por todas 
·FaiX<=1 r:·tária .. 

Diferencial da MI entre 1973 e 1983. 

:1.00,0 

as cada 

Effi primeiro lugar, destaca-se que a MI de residentes no 

Municipio diminuiu em 45,41 por mil nascidos vivos no 

periodo estudado, o que representa uma redu~~o de 58,2% • 
' 

qu~~· esta redu~~o n~o teve p ar't i c i pa~~o 

equivalente das faixa~; qu•::· ~;6 C) 
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grupo de 1 a 3 meses responsabiliza-se por mais de um 

quarto da queda total. Estendendo a anjlise às faixas 

compreendidas entre 14 dias e 6 meses, explica-se quase 

dois ter~os do diferencial total. Por outro lado. chama a 

atenç~o a menor importência da queda da mortal1dade no 

segundo semestre de vida. 

A rarticiraç~o das redu~ôes especificas na queda global 

em primeiro lugar, da expressâo que tinham, no 

i:l n () ba s·~· ( 1 9'?"3 ) r as taxas especificas respectivas. 

forem muito elevadas, ···· CDIIICl foi a n t r:;• r' :i. 07' ITJO::•n t r::• 

r::<:>nstatado par'a as idade de 7 dias a 6 meses até 

traduzir-se-iam em participaçlo 

importante destas faixas na queda da MI. Por esta raz~o, o 

fato de que a redu~•o em determinadas idades 

responsável per -grande propor~;o da queda total, nlo 

implica necessariamente que nestas faixas a queda tenha se 

prCJCr::•!:>!:><:,do r:::CJm maic>r r•intr::•n!.:;idadr~·''. 

aferida através da fórmula: 

ITJ ··•• llr 

1 ~:-~ 

m 
1 

X lOO 

Esta dltima pode ser 

Onr:k· rrr ITr r' •::• f.~ p ·~·r:: t :i. v <=l m •::· n t. •::· ,. 
:1. 

,., 
.:;, 

mortalidade especificas em 1973 e 1983. 



A intensidade da q u ·~·da p Od•?.• ~:;o::• r' 

capacidade de diminuir ou até eliminar o efeito de fatores 

que determinam a mortalidade em faixas especificas de 

1 da d·::· •::·/ ou por' causas determinadas. 

p O J :i. O IYI :i. •!:• J :i. t •?.• a p t· ,,. s; •::· n t <J u , 

intensidade de queda (100%). 

j ('\ .. , •:; 
• .Y i\.) 

evidenciando a capacidade 

absoluta de atuaç~o de elementos modificadores durante o 

p o::• r' :i. o do. N<;, o::a~:;CJ, ,,, vacinaç~o universal que 

eliminaç~o dos. susceptiveis. 

De acordo cCJm CJ entendimento tradicional das causas de 

óbito que incidem no primeiro anCJ de vida. 

que quanto menCJr a idade, menor fosse a vulnerabilidade 

das mesmas ~ atuaç~o de agentes modificadores. 

h i p élt •::•f:>•::· y que aponta a desproporciCJnalidade da queda em 

favor das idades entre 7 dias e 6 meses. 

limita~~o apenas para a primeira semana de vida. 

R Figura 5.1 mostra. efetivamente. baixissima intensidade 

de queda nos menores de uma semana. Após este periodo, h~ 

brusca eleva~lo, atingindo-se o m~ximo valor já na segunda 

quinzena de vida. Por•tanto, 

importante na queda global do que os compreendidos entre 1 

revela-se como o que apresentava causas de 

morte mais vulner~veis ~ a~lo dos fatores modificadores 

que agiram entre 1973 e 1983. A intensidade mantém-se 

elevada até o sexto m•s e ca1 apenas moderadamente no 

periodo de 6 a 12 meses. Evidencia-se assim que a pequena 

participaçâo deste último grupo no declinio total explica-
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se, fundaruentalmenter pela reduzida freqU~ncia relativa da 

mortal1dade do mesmo no inicio da década-de 70. 

FIGURA 5.1 - Intensidade da queda da mortalidade infantil em 
divesos grupos etários. 
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5.1.2. DIFERENCIAIS DE MORTALIDADE POR CAUSA 

Para a anêlise da forma como evoluiram as principais 

causar..;. d•? óbitor utj.liz<:lr·-·~;·::·····~~o o~:; :i.nd:icador'•?S d•::· ''p•:.·~;o 

r··=- lat :i.vo" ind:i.::ado~;. 



I:nt.r·.;:·tanto, o célculo do peso relativo de qu•::·dar:; 

especificas pode responder a questôes diversas dependendo 

cl c.1 .::1·~· n C) ITI i n a (J c> r\ u t :i 1 i z a -:-.1 <] r <:) ~;.a 1::. ·~· r· : 

1) Qual o peso que a queda da mortal1dade pela doença 

especifica assume em faixas etjrias especificas ? 

2> Qual o peso da queda da mortalidade pela doença em cada 

faixa na reduçNo global da MI ror esta causa ? 

3) Qual o peso que representa a queda da mortalidade pela 

doença em cada faixa et~ria na queda global da MI ? 

Todos os tr~s c~lculos utilizam, no n UIT1•::•r a dDr· , 

diferencial alcança~o pela causa especifica em cada faixa 

•:·tár' :i. a .. d·::·n om :i. na dor' •=·~.; progressivamente 

abrangentes s~o. respectivamente. a queda da mortalidde 

por todas as causas para cada faixa et~r1a, a queda total 

da mortalidade pela causa especifica em todas as idades e 

a queda global da MI. 

Visando caracterizar a importência assumida pela queda da 

mortalidade por diarr&ia, apresenta-se o Quadro 5 .. 2, no 

qual incluem-se. respectivamente nas colunas 1, 2 e 3, os 

trés cjlculos especificados acima~. 

* Os coeficientes de mortalidade por diarréia requeridos para 
estes c~lculos encontram-se no Anexo 4. 



QUADRO 5.2- Contribui~!o (%)das causas diarréicas na red~~~o da 
mortalidade em cada faixa e no declínio global da MI. 
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C::,d -.. Difer·•::-nc:ial da mor·ti:ll:idad·:~ por· diar•r·t.:·:i.a •::·m cada faixa •::•tf:lr·:la 
( Hnexo 4 >. 

6i - D:if•:-r•?ncia 1 d<:l mor·ta lid<:ld•::• por· todas a~,; o::aus ... H.; em cada faixa 
et~ria <Quadro 5.1>. 

611 - Ilif•::·r·•:•nc:i<:ll d·::- mor• ta lidad•? PCH' diar·ré·ia •?m t.od<H> ar:; idad•::·s 
(f-ln~'?XO 4). 

De acordo com os c~lculos da coluna 1, nos grupos de 14 

dias a 6 meses a queda da mortalidade por diarréia assume 
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responsabilidade por aproximadamente metade do declinio 

da mortalidade total em cada faixa. A reduç!o das causas 

diarr~icas nas faixas de 6 a 12 meses e de 7 a 14 dias 

responde por pouco mais de um terço do declinio total da 

mortalidade nessas faixas. r~ a::· ~'> ~=; .:,\ 1 v ,,\ ···· s ~=:· q u ·::· , 

evid~ncia dos valores iniciais das causas diarr~icas. este 

resultado seria surpreendente posto que se esperari~ maior 

repercuss~o da queda da diarr&ia na faixa de crian~as 

rr. a :i. o r' ~=~ <:::. , s u p o ~:l t a nr~~· n t ·~.. m a :i. ~.;. a f •::• t a d <:1 <:,;. p o r o:: a u s a ~,; 11 
1::• x ó •:::.t •::· n a ~:;. ' 1 

• 

As faixas etjrias que tiveram maior relevência na queda da 

mortalidade infantil por causa diarr~ica <coluna 2> foram 

as compreendidas entre 1 a 6 meses e particularmente a de 

1 isoladamente responsável por um terço da 

queda global das causas diarr~icas. Ms faixas entre 14 

dias e 6 meses, .pode-se atribuir mais de tr~s quartos da 

queda por esta doença, participaç~o que remonta 

aproximadamente nove d~cimos quando inclufda a faixa de 7 

a 13 dias. A relativa irrelevéncia da faixa dos maiores de 

contrasta com a relativamente irt•POi"tant~::· 

participa~~o dos menores de um mês, respons~veis ror 

a p r ox j.m<~ da rn~::·n t •::• um quarto da queda da mortalidade por 

diarréia no primeiro ano. 

No tocante ao significado destes valores no declinio geral 

da ( coluna ~l ) , do 

mesmo explica-se pela queda da mortalidade por diarr~ia 

nas faixas de 7 dias a 6 meses. 
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F :i. na J.rc,•::·n te, referindo-se aos valores totais. salienta-se 

que entre 1973 e 1983, a mortalidade por causa diarr&ica 

alcan~ou diferença de 18 óbitos por mil nascidos vivos, 

responsabilizando-se por quase 40% da queda global da MI. 

importência da reduç~o dos óbitos ror 

diarr&ia nas idades de 7 dias a 6 meses, resta averiguar a 

intensidade com que se processou a queda da doença 

diarr6ica nas diversas faixas et~rias. Na figura 5.2 

verifica-se que em todas as faixas et~rias foi elevada a 

intensidade da queda por esta doen~a. Entretanto, o 

aspecto mais destacAvel desta an~lise é a rela~~o inversa 

que a variAvel assume com a idade do óbito. Com efe1to, 

con!:>tata····!:>•~· qu·~·. contrariamente ~ an~lise dos óbitos por 

todas as causas por faixa et~ria. quanto menor a 1dade, 

maior a intensidade de queda da mortalidade por esta 

FIGURA 5.2 - Intensidade da queda da mortalidade por causa 
diarréica em diversos grupos et4rios. 
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Esta situaç~o. que sugere um efeito mais eficaz de fatores 

modificadores da causa diarréica nas idades mais precoces, 

conf:>t:i.tui um ~:· 1•::•na•~· n t o i IYI p 0 7' t a n t •::• par·.r:a u 1 t ~:· r i o r· •::· s; 

interpretaçôes a respeito da atuaçâo de determinantes 

d u i" a n t •::· n p •::· r· :r. o d o .. 

R despeito da imrortência do decl1nio da mort~lidade por 

diarréia na queda da MI, cumpre descartar a possibilidade 

que outras causas majoritêrias possam ter tido 

relevAncia igual ou superior ~ diarréia. 

CDnt:;ta, r::•nr capi-tulo p r •?C:•~·d•::•n t •::· 
Cj u '"' 

respiratórias constituiam a segunda causa de morte no 

municipio em 1973. Estas doenças experimentaram uma queda 

de 13,22 óbitos ~or mil nascidos vivos, explicando 29,1% 

da queda da MI. O Quadro 5.3*, estruturado de maneira 

idénti.:::a ao referente ~s diarréias, 

distribuiçlo deste declin1o nas faixas et~rias <coluna 2) 

é bastante mais homog~nea dD que a da causa diarréic:a. 

~ Os cDeficientes e diferenciais de mortalidade por causas 
respiratórias estio dispDniveis no Anexo 5. 



QUADRO 5.3- Contribui~~o (%)das causas respiratórias na redu~~o 
da mortalidade em cada faixa etária e no declinio 
g loba 1 da t1 I . 
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NOTAÇRO: 

I\ r .... D i f (• r· ·=· r1•: L:l 1 d •:• rn or· t a 1 i da d •? p or• c a u s a s r· ·=· s p i r• a t. ó r· i a s •:·m c a da 
faixa etária <Anexo 5>. 

/\i .... Di-1-'o::·r·•:•n•:ia 1 d•::· mor•ta J.id<~d·::· por· tr.>da~; ar:; o::auf:;ar:; •::·m o::ada 
faixa etária (Quadro 5.1>. 

/\r~: .... 11 i ·f •::·r· •:me i a 1 d·::· mDr ta 1 i da do:.• por· o:: a tH;a f:'> r··::·sp i r a t ór i as ~~111 
todas as idades <Anexo 5). 

Internamente ~s -Faixas et6rias <coluna 1). a queda da 

mortalidade por doenças respiratórias foi ruais importante 
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para a faixa de 1 a 7 dias onde responde por 55,2% da 

queda total desse grupo de idade. 

Quanto ao peso que o declinio das doenças respiratórias 

teve na queda total da MI (coluna 3) observa-se que. 

apesar de importante, em nenhum caso alcança os valores 

atingidos pela causa diarr~ica. De fato, a queda das 

causas respiratórias nas faixas de 7 dias a 6 meses 

explicaffi Uffi quinto da queda total da MI. Cabe destacar 

que, conjuntamente, a queda da mortalidade por causas 

respiratória e diarréica nestas idades respondem por 

do declinio da MI no periodo. Outros 14,4% da 

queda devem-se ~s mesmas causas nas demais idades. 

Como se observa na Figura 5.3. a intensidade da queda da 

mortalidade por doenças respiratórias é consideravelmente 

menor do que a apresentada pela causa diarr~ica em 

todos os grupos et~rios. Entretanto, também neste caso, 

percebe-se a maior vulnerabilidade desta causa nas idades 

inferiores a um m~s. Após esta idade, a intensidade cai 

ostensivamente a niveis inferiores aos atingidos 

mortalidade por todas as causas <Figura 5.1). 
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da queda da mortalidade 
em diversos grupos et~rios. 
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di ar·r·éicas 
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respiratórias no declínio global da MI~ pouco mais de 10% 

do dec!in1o da MI pode ser debitado ~ queda de outras 

a::: a usas; inf.:: .. cc:i.o<:;as~. ·~wuro ,. conr:;t:i.tutdo 

fundamentalmente pelas doenças preveníveis por vacinaçlo, 

pela meningite e pela septicemia, teoricamente ~ o mais 

~:; u !:;c •::·p t :r. v•::·l de ser evitado através de m•:=·d:i.da!:; 

responsabilidade do setor sarlde. Observa-se. no Ouadr·o 

5.4. que estas doenças apresentaram elevada intensidade de 

queda nas idades mais precoces, enquanto que no periodo 

pós-neonatal a intensidade da queda ~ mais reduzida. 

Entretanto. este grupo de causas ~ um dos mais afetados 

pelas mod:i.ficaç~es introduzidas pela 9a. revislo da CID, 

* Os coeficientes e diferenciais de mortalidade por causas 
infecciosas estio disponfveis no Anexo 6. 

1. () ~::; 



p a r· t :i. cu 1 a r· IT••?.· n t •::· , nas idades menores de seis meses*. 

ConseqNentemente, nestas faixas et~rias a queda deve, na 

verdade, ter s1do menos intensa e de menor express~o na 

q11eda total. Em contrapartida, os progressos relativamente 

registrados no periodo pós-neonatal parecem 

refletir a realidade, U IYI<'l 

atuaçâo limitadd dos serviços de sa~de. 

QUADRO 5.4- Intensidade(%) da queda da mortalidade por causas 
infecciosas em cada faixa etéria. 

-----------------------------------------------IDADE INTENSIDADE 

< :L lHFt J.()(),() 

:1. : -····· 7 DIHG <))4,9 

·r : -··-· :1.4 n I fl ~:> 9::l,B 

:1.4 : ·-·-·· ~:El Dim> 91,/ 

:L : ·-··- ~l t1l~f:!ES !:;;1! r 9 

~~ 1-·- f.> t1ESF.:f:i f.>lf r é> 

6 : ·-·-·· 1 f::! Ml~SES !::i9 !I ~:i 

~ Isto deve-se ~ introdu~;o de uma nova categoria de causas que 
engloba v~rias infec~ões especificas do periodo neonatal, entre 
as quais o tétano neonatal e a septicemia do recém-nascido. 
Esta última - respons~vel por importante número de óbitos 
n~o pode ser isolada desse grupo, nem pOde ser incluida na 
n Df~f~a •:a t ·~·']c>r :i. a d•::· ''causa r,; in f·=··:.::: :i. C>f:><:J !:; 

11 no ano d•::· :1. 1113:3, f :i. c ando 
assim artificialmente reduzida. 
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f-ls nâo m~:·lhor i a !5 

importantes no perfodo. p •!:• 1 (] c o n t 7' á r i o r 

um ligeiro agravamento dos seus indicadores 

após c primeiro dia e até o primeiro m•s. No entanto deve-

se considerar que esta situa~~o pode n~o ser real. 

apenas resultante de diferenças na designa~~o de causas de 

óbitos nos do1s anos estudados. De fato. pode-se especular 

que esta categoria de causas possa ter sido receptora 

pr·inc:i.pal do!:> .c)b:i.tD~:; cla!!;~:;ificado~:; COITro ''mal dr::·finido:..;'' na 

d.f.:•cad<:l aJitr::·r·:i.or ,. época em que os recursos diagnósticos 

r:;• r' am mais precêrios e os óbitos hospitalares menos 

f r r:•q llr::•n t •E•S. como foi assinalado, no ano 19'79 

mudaram-se os critérios de classifica~Jo das doen~as. 

afetando sobretudo esta categoria de causas, fato que se 

aprecia nitidamente na Figura 5.4 que mostra a evoluç~o. 

ano a ano, da mortalidade por estas doenças. 
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QUADRO 5.5 - Perfil de evoluç~o da mortalidade por 
perinatais nas diversas faixas etarias. 

t-lO!~:TFII... I DF.! DF.: F·or;: 
CAUSAS PERINRTAIS It I rr.;r;:ENC I H I... 

IDFLO:E: U.P 
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J.4 I .... ··- !;~8 Il I F! f.! o, ·r~::i :1. ,. 09 I 

:1. :-- 3 ME:SES (),:;;~3 0,11. 0,1.!~: 

~~ : --· 6 MF.:f:>E:~> 0,04 ()' ()~~~ 0,()2 

6 :-- l. ~~ t1ESES () > ()1. 0,01 (),()() 

TOTHL :ll,. 02 - -· 0,61 

NOH1ÇRCl ~ 

Diferencial da mortalidade por causas perinatais em cada 
faixa •.:-t .ir i a • 

Contudo, & evidente que. mesmo assumindo-se avanços 

maiores do que os registrados, estas causas n~o tiveram 

grande expresslo na queda da MI. Igualmente, a intensidade 

de queda da mortalidade per estas doenças foi baixissima 

ou até negativa, sugerindo que, no reriodo, houve ~scassa 

atuaçro de fatores capazes de alterar a incidéncia ou a 

letalidade destas doenças. 
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Conclui-se que n~c houve, entre outras causas de morte. 

estrutura de queda comparável ~ apresentada pelas causas 

diarr&icas. o que permite dizer que os dados de registro 

do municipio refor~am a hipótese levantada em torno do 

perfil da queda da MI. Este revela-se, de fato. 

fundamentalmente determinado pelo declin1o das causas 

diarréicas nas idades menores de seis meses de vida. 

5.2. PAPEL DO ABASTECIMENTO DE RGUA 

A segunda hipótese introduz c abastecimento de ~gua come 

importante vari~vel explicativa da queda da mortalidade 

por diarréia, particularmente nas idades de 7 dias a 6 

meses. 

A possibilidade desta hipótese n~o ser verdadeira seré 

explorada a partir da análise .da evoluç~o do abastecimento 

de égua no municipio relacionada ~ evoluç~o da mortalidade 

por idade e por causa diarréica. 

Na década de 70 e nos primórdios de 80, registrou-se no 

municipio o aumento da oferta de égua ~ populaç~o, 

ampliando-se o nivel de cobertura de 52% em 1973 até 90% 

em 1983 <Figura 5.5). Este processe nlo manteve um perfil 

ónico de aumento gradual nem beneficiou a mesma clientela, 

ao longo do periodo. De forma que se caracterizam três 

sub-periodos com implicações diversas para a interpreta~~o 

dos dados de mortalidade infantil <23). 
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f'Iül..IF~Fl J::• J::· 
·-· .. • • .1 

73 

Evoluçlo da cobertura do abastecimento de 
Municipio de Slo Paulo. 1973-1983. 

74 75 76 n 78 79 00 81 82 83 

no 

13,6% do número de ligações, sendo que, majoritariamente 

estavam destinadas a prédios residenciais e 

comerciais de grande porte; portanto, pouco ou nenhum 

reflexo deste aumento poderia ser esperado na mortalidade 

infantil. 
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No periodo 1975/79, além de um aumento substantivo da 

quantidade de ~gua disponível - decorrente da imrlantaçlo 

de um novo complexo adutor - facilitou-se o abastecimento 

para o usuãrio de menor poder aquisitivo, mediante o 

financiamento a longo prazo dos custos de liga~~o. os 

quais, anteriormente, exigiam pagamento antecipado. O 

nómero de ligações aumentou em 62,6%, principalmerite ~s 

expensas de faixas de menor consumo* (23). De maneira 

que, na hipó~ese de uma relaçlo causal. é neste periodo 

que dever~o se produzir os maiores efeitos sobre a MI, 

particularmente por causa diarréica. 

Em relaç~o ao periodo anterior, o periodo de 1979 a 1983 

registra um crescimento menos acelerado (30%) e 

participaç•o mais uniforme de todas as faixas de consumo. 

ConseqUentemente os efeitos na mortalidade, ainda que 

possiveis, dever;o ser menores, sobretudo se, como é 

presumivel, houver grandes ganhos no periodo anterior. 

Tendo em vista as caracteristicas peculiares dos . sub-

periodos, é importante, neste caso, especificar no tempo a 

queda da mortalidade. ConseqUentemente, nesta anAlise 

ser lo utilizadas as séries temporais completas da 

mortalidade. 

Na Figura 5.6 apresenta-se a evoluç~o da mortalidade por 

causas nlo diarréicas nas diversas faixas et~rias. 

~ Nos relatórios da SABESP o indicador de faixa de consumo de ~gua 
é utilizado como estimativa do tipo de moradia e, em última 
instência, do poder aquisitivo da populaç~o atendida <23). 
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Observa-se que estas causas caracterlzaram-se por um 

declinio geral lento ~ irregular em todos os grupos 

•::•t á 7' i()~:>. Perfil este que parece corresponder a uma 

situaç~o de avanços gerais nos determinantes destas causas 

de morte, porém, sem mostrar alteraç5es substantivas em 

idades determinadas. 

FIGURA 5.6 - Evolu~~o da mortalidade por causas n~o diarréicas em 
difer0ntes faixas et~rias. S~o Paulo, 1973-1983 • 
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Perfil semelhante é adotado pelas causas respiratórias 

quando consideradas isoladamente (Figura 5.7). 

FIGURA 5.7 - Evolu~~o da mortalidade por doenças respiratórias em 
diferentes grupos etários. S~o Paulo, 1973-1983. 
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Em oposi~~o ao quadro conformado pela mortalidade por 

a dev1da a doen~as diarr~icas - que se 

na Figura 5.8 - mostra uma tendência 

descréscimo que, além de substantivo, é con<.:;tant•::· no 

temro. n~ fato (e este é o aspecto mais relevante desta 
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constência manifesta-se em quatro grupos 

etêrios a partir d·:~ :t</7!5····76 até 1<}"(9, 

retrocessos ou estancamentos após este último ano. t·ia :i. s 

a:i.nda, dos grupos etãrios engajados nesta tendência 

destacam-se particularmente - pela magnitude da queda no 

período - as faixas compreendidas entre 1 e 6 meses de 

l.d<:Id.;;·. R mortalidade do grupo de l a 14 dias, após queda 

r' .::• 1 a t J. v a 111 ,,. n t '"' importante no primeiro ano, 111 a n t én,-··..:;~:· 

inalterada até 19"77 quando inicia 

gradual que persiste até o fim do periodo. No :::Jr' u p o dr;;• :1. 

a 7 dias h~ estagnaçlo e até retrocesso até 19"77 depois 

do que a tendéncia acompanha a descrita para o grupo de 7 

a :!.4 dias. 

FIGURA 5.8 - Evolu~~o da mortalidade por diarréia em diferentes 
grupos etirios. Sâo Paulo, 1973-1983. 
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coincid~ncia destes avanços com as melhorias do 

abastecimento de jgua sugere a exist~ncia de nit1da 

associaç!o entre as vari~veis. Na Figura 5.9 avalia-se a 

força e direç~o desta associaç~o através de grjficos 

bidimensionais e do coeficiente de correlaç~o de Pearson 

( r' ) " A disposiç3o dos pontos quase em coincidéncia com a 

diagonal descendente. j~ a partir da primeira semana 

vida, . 1· l . :1. n r: J. c a · ·. :t. v a u rr1a f ort r::• associaç!o negativa 

entr~ as varijveis. Esta confirma-se pelo elevado valor de 

o l::o t :i. d C) p a r' a particularmente as de 

maiores de 7 dias nas quais alcança valores acima de 0.90. 
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t~GUKA 5.9 - Correlação entre a evolução do abastecimento de água e a mortalidade por diarréia 

em grupos etários do primeiro ano de vida. São Paulo, 1973-1983. 
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Conseq~entemente, o coef1c1ente ( ~ 
. I 

igualmente elevado. Este valor 1nd1ca a proporç~o da 

variaç~o da mortalidade nas diferentes idades que 

expl1cado pela cobertura de ~gua na cidade. E perceptível 

uma ligeira graduaçâo indicando qiJe, quanto maior a idade. 

maior a propor~~o da queda da mortalidade por diarréia. 

explicada ónicamente pela melhoria do abastecimento da 

égua. Entretanto. pode-se dizer que. jé a partir da 

segunda seman~ de vida, este fator alcança um papel 

hegemónico na determinaçâo da queda desta categoria de 

causas de óbito. Isto é, após o sétimo 

aproximadamente 90% da queda explica-se pelo aumento da 

cobertura da égua. 

A menor importência da égua na queda da mortalidade por 

diarr&ia em men~res de sete dias - idades nas quais a 

queda foi mais intensa - sugere nitidamente que atuaram no 

período um ou mais fatores (além da ~gua) de relevência na 

incidéncia e/ou letalidade da diarréia nestas idades. E 

possível ainda supor que a influéncia destes fatores 

mantém-se até nas idades mais tardias do per iodo 
2 

neonatal em virtude do ligeiro diferencial de r que estas 

apresentam em rela~~o ao periodo pós-neonatal. 

Em contrapartida, deve-se lembrar que a intensidade da 

queda da mortalidade por diarréia nos maior&s de seis 

meses, foi claramente inferior ~ observada nas idades 

~ Obtido pela regress~o de y (mortalidade por diarréia) em x 
(cobertura de ~gua). 
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menores <Figura 5.2>. Tal fato pode indicar que, nesta 

faixa, a atuaç!o de outros fatores que n!o agiram 

durante o periodo teria sido necessâria para uma 

reduç!o mais marcante da mortalidade por doen~a diarr6ica. 

Aparentemente tais fatores n~o teriam igual importência 

nas idades mais precoces. 

Entretanto, apesar de estarem baseadas em associa~~o t~o 

eloqUente. estas interpretaçôes devem ser apreciadas 

cautelosamente ~ luz de algumas consideraçôes que poderio 

limitar o seu significado. 

Em primeiro lugar, cabe analisar a consist~ncia deste 

achado com seus antecedentes na literatura. Aceita-se 

intuitivamente que a disponibilidade de égua diminui a 

propagaçlo de doenças que se transmitem por via oro-

fecal conseqUentemente. a morbi-mortalidade 

relacionada. No entanto, este pressuposto nem sempre foi 

corroborado em estudos observacionais que ~s vezes n!o 

detectaram efeito (29,186) ou at~ resultaram em efeito 

contr~rio ao esperado ( 102). 

outros estudos constataram redu~ôes 

importantes tanto da transmissibilidade de agentes 

etiológicos da diarréia quanto das taxas de 

morb1dade (53,142) e mortalidade infantil total (227) ou 

por esta causa <221) após a introduç!o de égua 

isoladamente ou conjugada com outras intervenções 

complementares (29>. Ou alternativamente. detectaram-se 
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diferenças importantes na morbi-mortalidade de populaçOes 

CO !li e sem acesso a serv1ços de saneamento 

A despeito das discrepências descritasr 

hipót~se do efeito positivo das a~ôes de 

·::;a n ·::· <:liir•::· n t o b f:1 !'> :i. c o •::· d i:l ;;, ·.:.:J u a ·::·m p "' r· t :i . .::: u 1 a r· .. Li ·::· s t E! •::: i: i .... -:::. (• 

part1cularmente que os estudos que reportaram efeito 

b•::·n·~·f :i. co da ,~·.:.:Ju a a p r' •::· ~; ·=~ n t a 7' a 111 

consist~ncia metodológ1ca (22). Os melhores estudos em 

l "I . I I f" . m D r' · : a .. :1. .:: a .:: •::· r· •::· · •::• r' 1 r· a nr redu~ôes de 8 a 64% 

taxas por tDdas as causas relaciDnadas cDm melhorias dD 

abastecimento de ~gua. I ... D9 i c a m·:~n t ·~· y seriam esper~veis 

reduçôes maiDres quando o efeito foi especificamente 

p r· o cu r· a do na mo r· ta 1 :i. d<~ d•::• p r.> r' d:Í.i:lr'T'tf:•:i.a. fato, U ITI 

tr·aba lho r •::·c•::•n t ·~· d•::- co l!.:; 

ITr•::·t. ropD li tan as dD Sul dD Brasil, d·~· 

mDrtalidade PDr diarréia 80% menores entre as familias cDm 

acesso ~ á9ua encanada,. quando comparadas bs que n~o 

possuem esta facilidade (221 ) .. 

discrepbncias dos resultados das 

saneamento b~sico inspiraram alguns modelos teóricos que 

as explicam em funç!o de diferenças existentes nas 

diversas realidades estudadas (31,63,190). 

F'c>7' outr·o lado, admitindo-se que resultados negativos da 

:i. n t 7' odu•:;:Xo da ~9ua (aliás quase sempre referidos ~ 

infecç:Xo ou morbidade), nâo se originaram em falhas 



nas 

paur~rrimas condi~ôes imperantes nas êreas estudadas, a 

implementada em quantidade insuficiente ·~· C OITI 

acesso rrec~rio, teria se constituido em via facilitada 
I 

d•::· t r· a n !:;In :i.!':-!::.:!:! o d•::· •::·n t •::•r' opa t ó•J•::•n os .. ' fld.::•ma :i.!:;,. ·F o :i. d.;:.!;; ta Cd du 

relaç~o ao tempo de latência que requeriria a interv0nçâo 
I 

D ,,. ou t 7' a par· t •::· ,. cabe salientar que nessas 

o ale1tamento materno costuma estar presente 

durante-todo o primeiro ano de vida; de maneira que se for 
\ 

adequado o marco teórico anteriormente apresentado, a 

medi~~o de efeito nesse grupo etêrio possivelmente nâo 

acusaria o resultado esperado. Neste sentido salienta-se 

q u~:·, quando o efeito foi pesquisado em realidades 

semelhantes bs de S~o Paulo e Areas urbanas de maneira 

-
geral, o resultado foi positivo (185). 

Outro ~specto que deve ser considerado na avali~çlo dos 

nossos resultados é a maneira como a metodologia empregada 
/ 

possa ter potenciado artificialmente o efeito encontrado. 

Mdltiplas restriçôes s~o usualmente levantadas em relaç!o 

~s an~lises ecológicas por serem sujeitas ~ 

''f a l.~r:::i.a •::·c:c> ló·.]i.::a '' .. Esta resulta do fato de n!o ser 

conhecida a distribuiçlo do fator em estudo e do efeito a 

nivel individual. No c.:H:>o, a relaç~o observada entre o 

fator de exposiç~o (égua) e o efeito (óbito> poderia na 

apenas o reflexo da atua~~o de outra 

vai"i.~v·~·l n .w o •::c>n t r· Cl J.i:l da .. Esta possibilidade, também 



pr'•::·~:;~~nt~? •::·In •::·'!'~tudos .::uja unidad•::· é o individuo. 

no desenho ecológico, ao •:i·f·:;·ito da 

f I' •::·q t.f •::·n t •::·m·:~n t ~=· .:~ u m•::·n to l . ,. . . ] 
ar··::~.·· J.CJ.a . 

l•::·vando 

da ma 9n i tu d•::· da 

O recurso dos modelos de regress~o múltipla. 

utilizados em estudos cuja un:tdade é o individuo. é pouco 

Mtil neste caso devido à elevada colinearidade que as 

independentes assumem ao nivel agregado (148). 

Cabe ressaltar ainda que, mesmo inexistindo a restriçâo 

da multicolinearidade, anjlises multivariadas teriam valor 

muito limitado neste caso, devido a diferenças na origem, 

·'· . :1 I . . ~ I T J. (. .::·.: J. •.Jn J. üa c •::· ·- quando 

existentes - referentes ~s co-vari~veis. 

Deve-se ressalvar que a despeito das restriçôes levantadas 

os resultados apresentados revelam evidente associaç~o 

entre as varijveis analisadas reforçando, por· t .;·, n to, 

hipóte~e que atribui o intenso declínio da mortalidade ror 

' 
diarr~ia nas idades de 7 dias a 6 meses, p r i n c i p a 1 n .. ::. n t ·~· ;-:, 

melhoria do abastecimento de ~gua na cJ.dade. 

En t r' ~:·tanto, conforme estipulado pela terceira hipótese, 

serj examinada a seguir - dentro dos limites permitidos 

pela disponibilidade de informa~5es - a possibilidade de 

que outras variãveis importantes do marco teórico proposto 

evoluido de tal manéira que possam se julgar 

importantes na determinaçlo do acentuado declinio da 

mortalidade por diarréia em crianças de 7 dias a 6 meses. 



5.3. EVOLUÇRO DE OUTROS POSSIVEIS DETEMINANTES DA MORTALIDADE 
POR DIARREIA EM CRIANÇAS MENORES DE SEIS MESES 

5.3.1. ALEITAMENTO MATERNO 

Conforme analisado, o aleitamento materno participa de 

diversos mecanismos qLte repercutem na incidéncia e na 

letalidade das doenças diarréicas, sendo que o mais 

importante é o de evitar a exposiç~o da criança a 

elementos contaminados. Na hipótese de que estes elementos 

tenham se tornado menos freqUentes, principalmente devido 

ao acentuado aumento de cobertura da rede de ~gua, cabe 

pensar que eventuais modificações do padr§o de aleitamento 

materno tenham reduzida relevéncia na determinaç!o da 

queda da mortalidade por diarréia. 

Entretantoy mesmo assumindo-se a interaç!o entre ~gua e 

amamentaçlov nlo se pode esquecer que cerca de 10% da 

popula~!o continuava sem acesso a égua até o fim do 

periodo estudado. Este grupo que, além da falta de égua 

indubitavelmente suportava outras condições adversasv 

devia concentrar uma parcela importarlte dos óbitos por 

diarréia. De maneira que é licito esperar que eventuais 

progressos na de amamentar deste grupo 
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- particularmente se referidos ao aleitamento materno 

exclusivo - repercutissem na mortalidade por diarréia das 

crianças menores de seis meses. 

As p~squisas sobre aleitamento materno conduzidas no 

muni.o:::Jp:i.o !:;:-,'ío •::·!:;por',~d:i.c:Ei!;; ou muito r·(·.:::•::•nt•::·!; •::.·-~ maJ.~; do qu,::· 

a t •::·n .:-.li:~n c :i. a, o:::arao:::ter1zam a situa~~o da 

momentos determinados. 

•::·vo lu•;:~',lo ,. baseia~se na compara~~o da situa~~o da prática 

amamenta~~o encontrada nos dois levantamentos de 

condi~ôes de saúde e nutri~~o mencionados anteriormente 

( 9B Y 13~:: ) n Posto que a exist~ncia destes levantamentos foi 

um dos critérios para a fixaç~o do periodo que seria 

estudado neste trabalho. as situaçôes observadas pelos 

mesmos referem-se aproximadamente aos pontos de inicio e 

fim do periodo em estudo. 

De acordo com o estudo referidoy no periodo compreendido 

entre os dois levantamentos teria se processado um aumento 

da duraç~o do aleitamento materno cujo valor mediano , de 

apenas 28 dias em 1973/74r passou a 110 dias em 1984/85. 

Igualmente reportou-se aumento da proporç~o de crianças 

amamentadas durante tr~s ou mais meses (de 35,6% a 59,0%>. 

A forma como estes beneficios se distribuiram nos diversos 

grupos sociais foi estabelecida, nos referidos estudos, a 

partir da estratificaç~o das famílias em 5 categorias de 

renda per capita <RPC). 



Em primeiro lugar, constatou-se que, a associaç~o negativa 

observada em 1973/74 entre amamentaçlo e condiçlo sócio-

económ1ca <193) tinha se descaracterizado em 1984/85, 

qu•::· •::•v :i. d•::·n c i a •::•VO lu .;;:~',lO d:i. f •::·r· •::•no::: :i. ad<'l do 

aleitamento materno nos diversos segmentos sociais. 

De fato, foi constatado o aumento da mediana de duraç~o do 

aleitamento materno em todas as categorias~ embora com 

intensidade decrescente conforme se desça na escala social 

QUADRO 5.6 - Duraç~o mediana <em meses) do aleitamento materno 
segundo a renda familiar no Municipio de S~o Paulo. 
1973/74 e 1984/85. 

F-HW DO 
I NQUr.l:{ I lO 

1973/7'4 

* Baixa:: 
M.Baixa: 
M•::•d:i.a H . 
M .. Hlta: 
Fllta .. . 

() T !;:i 
:1. ,() 
:1. r !;:i 

BfHXA 

1,1 
( n::::1.00) 

3,!3 
( n::::!;:~2:4) 

< O r !~i 
: ........ 1 r() 

:-·· .. 1 )' !5 
I -·-· 1'\ r.:· 
I .::. y •.,1 

> " c:· .: .• v .... 

CATEGORIAS DE RENDA* 

m::D In 
-DHIXfl 

l.,O 
( n::~:too) 

:~ r 1. 
< n ::::~~~/.>1. ) 

GM/C.-~pita 

Mf.DIF-i 

() ,. 9 
< n::.~1()() > 

3,:L 
< n~:::J.09) 

t1l~DJFI 
H I ... IFI 

o,.<J 
( n:~:J.OO > 

f)I...Tf-1 

O,B 
( n::::lOO) 

< n:::66) 

** A dura~~o mediana do aleitamento materno das crianças com renda 
desconhecida <n=181) foi de 4,0 meses. 

FONTE: Refer~ncia (138>. 
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f' I ül.JF~fl 

Esta evoluçlo diferenciada foi ainda melhor caracterizada 

a corurara~~o das taxas de aleitamento 111 a t •:•r' n D 

Dbservadas nas duas pesquisas, nas idades fixas de tr•s e 

seis meses, nas cinco categorias sócio-económicas <Figura 

A comparaç!o mostrou, em primeiro lugar. nítido 

as faixas de renda. Entretanto evidenciou também o ~elhor 

desempenho dos estratos superiores e até a diminuiçâo da 

proporç!o de crianças amamentadas aos se1s meses no 

estrato menos favorecido. 

IA 
BAIXA 

F' r DP 07' ~~lO d•::• 
f a IT1 i 1 :i. a r' n o 
1.9f.l4/B!:i ) .. 

ALTA 

crian~as amamentadas segundo renda 
Municipio de S~o Paulo ( 1973/74 e 

6 MESES 

BAIXA ALTA 

F<NIE: RWS (138) • (193) 



E licito assumir que neste estrato se concentre o grupo 

que se manteve marginalizado dos beneficios da égua da 

Por-tanto, pode-se pensar que, apesar do 

evidente ressurgimento do aleitamento materno entre as 

crianças de até trés meses de 

diminuído a proporç~o de crianças de seis meses ~s quais 

•::·~:;ta pr-,1\t :i.ci:l isolaria da contaminaç!o propiciada pela 

inexisténcia de água encanada. 

Cabe também pensar que o estancamento , ou mesmo a queda 

da propor~~o de crian~as amamentadas no grupo menos 

favorecido, tenha se processado antes dos seis meses. Esta 

possibilidade pode ser explorada a partir da ccmparaç~o da 

frequ~ncia de aleitamento materno em outros periodos alén, 

dos tr~s e seis meses já conhecidos. 

utilizam-se informaçBes inéditas da pesquisa de 

qu~:·, conjuntamente com as referentes ~ pesquisa de 

1973/74, apresentam-se no Quadro 5.7. A informaçâo refere-

se ~ proporçlo de crianças que f1caram protegidas pela 

amamentaçlo durante periodos mensais mínimos, !5•:0•11 dt1 q u (• 

n~o foi possível o cálculo deste valor para o periodo 

minimo de um m~s. 



QUFlDF:CJ 5.7 - Prcpcrç!o de crianças* protegidas pela a ITI a IT11::• l'l t i:l•P: â O 

:1. 97::J/7 4 '"' durante per1odos mensais m1nimos em 
r::•111 :1. 9B4/B~~í .. 

RENDA FRi'IILIRR/CRPITR o - 0,5 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5- 2,5 ) 2,5 TOTAL 

INQUERITOU I li I II li 1 I1 li li 

[ll!RRÇTW I!A Al'\Ai'IENTR~'RO:: 

- PELO MENOS 2 MESES 5~,0 69,6 '46,0 6~,7 39,0 58,7 44,0 72,8 34,0 68,2 44,2 66,4 

- PELO MENOS 3 HESES 48,0 60,2 37,0 56,7 30,0 51,3 32,0 6LO 27,0 54,5 35,6 57,2 

- PELO MENOS 4 MESES 43,0 46,7 25,0 : 44,6 27,0 36,6 22,0 I 52,5 27,6 : 37,9 27,2 44,0 I 

- PELO HENOS 5 HESES 41,0 : 38,5 23,0 I 39,0 23,0 27,5 16,0 : 42,2 18,0 : 30,3 : 24,2 : 36,7 I 

- PELO HENOS 6 HESES 39,0: 32,8 20,0 36,4 21,0 23,8 13,0 35,6 13,0 21,2 21,2 31,9 

--~-------------------- -------- ------ -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------
n 100 244 

~l C r· i a n ç: a ~=> d 1::• 6 
** I: 1973/74; II: 

F'DNTT::El: 

100 : 261 

6() lfllo•S•O:·~;;. 

:1. 9D4/f3!::; .. 

- :l<.f"/:3/"74: R•::-f. <i<?~~>. 

100 : 109 100 : 59 100 : 66 : 500 739 

1984/85: Pesquisa ''Condições de saóde e nutriç~o das crianças de 
() a 6 O m •=· ~=• •::• s d c> t1 u n :i c :f. p :i. D d ·=~ fi;~~ o F' a u 1 o '' • 

o da f r· 1::-qu~·n c :i. a .::1~ :i.anç.:1~:> 

aman.r:;•nt a das du r· a n t. ~:· do i~:; 

pr'DP<:>rcion,.:i 1 t~::·ndo 

estabelecido, no período, diferenciais que beiram 

na faixa mais pobre e que superam o 100% na categoria mais 

abast.-:.da .. Já d!J quai"to c o n ·F i r· 111 a ····~;;r::~ 



suspeita referente b estagna~~o da tend~ncia - no estrato 

menos favorecido - antes do sexto m~s. uma vez que, neste 

praticamente n•o houve diferenças importantes na 

frequéncia de crianças amamentadas durante pelo menos 

quatro e cinco meses. 

Um ~:;•::••JU n do a sp •::· ct o q u •::· d•:=·v•::• s•::•r' a q u :i. a bor' dd do r' •::· f •::'?' .::·····~;·:=· a o 

ale1tamento materno exclusivo. dnica prática capaz de 

eliminar o risco de exposiç•o do lactente ~ contaminaç;o. 

L<.".r·.J i c a n•r::·n t •::·, este aspecto adquire mjxima imrorténcia na 

categoria que suporta elevado risco de contaminaç~o. 

A pesquisa de 1984/85 caracterizou os tiros de aleitamento 

d :i. f r::• r' ~~n t r::•s ( :1. :31 ) • 

compara~~o dos estratos extremos, n<3 F:i.·.:.~ura ~:i.l:l. 

bastante ilustrativa. Ao término do primeiro m~s de vida, 

81% das crian~a~ do estrato mais alto •::•n con t r' a m····s·::· 

plenamente protegidas - por efeito do aleitamento materno 

exclusivo - de um risco práticamente inexistente para 

Em contraposiçlo. só 50% das crianças do estrato 

mais baixo desfrutam do mesmo beneficio, o qu.;~ d•::,J.x i:l .-:, 

ou t ~- êl •::·xpo~;ta i:) u 111 i:l n.!::• i ,,,, n t •::· p r' o v a v •=:· 1 rt••!:• n t •::· 

contaminado. Nos periodos seguintes, de três e seis meses, 

mantf::·m····se a 

~ Neste caso a vari~vel utilizada como critério de estratificaç~o 
foi a escolaridade do chefe da família (em anos de estudo), 
constituindo-se as seguintes categorias: 
Alta~ 11 anos 
Média Alta~ 8 10 anos 
Média Baixa: 1 3 anos 
Média~ 4 - 7 anos 
Ba :i.xa :: sem educa~~o formal 

:1.~:~9 



rflé)iS ba:i.Xt1!5u () contra!:;t•?.· 

manif~sto quando se observa que a propor~~o de crian~as 

' exclusivamente amamentadas até o fim do terceiro m~s no 

estrato alto. é maior que a proporçlo de crianças do 

estrato baixo que, ao término do primeiro m~s. 

acesso ~ mesma vantagem. 

FIGURA 5.11 - P0dr~o de aleitamento das crian~as do Municirio de 
S~o Paulo nas categorias extremas de educa~~o 
< :l9B4/B~::; ) • 
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Cabe destacar que em 1984/85 apenas 15% das crianças do 

baiXD podii:lm ccin si d•::·r· a r ····~:;•::· di:"l 

c o n ta rr, in <:l .;::7:~ o , durante o primeiro semestre de vida. p ()f' 

efeito do aleitamento materno exclusivo. 

[ pDssivel que. mesmo reduzido. este valor ou os atingj.dos 

nos meses anteriores representem ganhos reais conseguidos 

no período de 1973 a 1983~ possibilidade esta. que nt!ío fDi 

avaliada devidD ~ falta de estimativas para a amamentaçt!ío 

exclusiva em 1973/74. 

li·::· ou t r' a p <:1 r· t •::· • n~o 4 descabida a possibilidade de que -

após 1973/74 e at& periodo anterior a 1984/84 - tanto o 

aleitamento materno exclusivo. quanto o total, t•::•nham 

ccHlt:i.nuado a d•::·cair· no t1unic:f.pio. particularmente nas 

atingindo patamares ainda menores 

que os registrados· pela pesquisa de 1973/74. 

an~lise dos .níveis de amamentaçlo segundo a idade da m!e 

l•::•vou aos autores dessa pesquisa a concluir que até o 

HJDITJ•::•n tO do •::·~;tu dei. vinha caindo 

progressivam~nte sew mostrar sinais de recuperaçâo ( 193)$. 

Caso haja continuado a tend~ncia decrescente n~D apenas 

nas categorias mais abastadas, mas também nas realmente 

•::•x p D!.:; tas à .:::o n t <:"• m :i n .-~ •; t!í o , D ressurgimento real pode ter 

alcan.;:ado importência maior que a que a simples comparaçâo 

das duas pesquisas permitem supor. 

~ Cabe ressalvar que tal anilise pode, de fato, ter essa 
interpreta.;:~o; por&m & tamb&m provével que a queda da taxa da 
amamenta~lo conforme cai a idade materna seja apenas reflexo de 
padrões diferentes da amamenta~âo determinados pela idade, 
paridade e classe social da mâe. 

:J.3l 



A hipótese de uma relaç~o causal entre o ressurgimento da 

amamentaçlo e a queda da mortalidade por diarréia ganharia 

f or·o;;:ci > na medida que exista concomit~ncia entre os dois 

•::· v,,,, n t D !5 .. 

A especificaç~D nD tempo dos avanços conseguidos pelo 

aleitamento materno ê tarefa de dificil consecuç~o. h<:r j i:"r 

vista a dificuldade de se comparar as escassas pesquisas 

O estudo de evoluç~o anteriormente mencionado 

valeu-se para este efeito dos resultados de um inquérito 

c D n d u z i d o •::· m J. 9 n :1. !l~ c c> nr p a r· a n do-·· Ci ~:; c o nr o~; d a p •::· s q u i ~:;-::i d 1::• 

1984/85 (136,138). Tal abordagem detectou o ressurgimento 

da amamentaç~o nesse periodo ( 1981 a 1984) revelado, entre 

outros indicadores, pelo aumento - de 30,9 a 53,6% - da 

prevalência de crianças amamentadas aos 3 meses. 

A comparaç~o das·pesquisas de 1973/74 e de 1981 n~o foi 

d1::•vido i":r incompatibilidade dos i n d :i. c a d n r· ~::·r:; 

ut :i. l:i.zado~;;. r.:n t r •::·t a n 1:. c>, a m i:i •:.:Jn :1. tu do::· dD I . r· . .I r:: 1 · · ~::·r' 1::• n r:: 1 <:l .. 

r::•st i:l b1::• l1::•c i do :1. 9DJ. qur::· • 

este último periodo seja responsável pela 

trra:i.or parte do diferencial observado entre as du ''' ~;; 

pesquisas extremas. 

arriscada se se considerar que, anteriormente a 1980, n~o 

estavam criadas as condiçôes necess~rias para propiciar o 

ressurgimento da amamentaç;o. 

--------------~---------------lili T r· .:1 t a ···· ~:> ·:~ d •::• i n q u é r· i t o p r· é v :i. o ~l :i. n i r:: :i. i:l ç: 1~ o d C:l '
1 P r· o ·.::J r a rrr a N i:l c.: :i. o n ;~ 1 

d 1? I n c 1? n t i v o a o 1-11 1::0 i t atrr•2· n t. o M i:l t e r· n o' 1 r •::· a 1 i z a do •::· m a mos t. r• a r:l 1? 

crianças menores de 8 meses representativas da clientela dos 
programas de assistência ~ saúde infantil da érea metropolitana 
de S~o Paulo <21>. 



no émbito médico-cientifico. ;:,t·~· fin!:; da 

o tema nâo tinha alcançado a ~elevéncia 

necessjria para conscientizar a a opiniâo p~blica, 

antecedentes para supor que a recuperaçlo da 

P•::· lo con t. r· /r r· :i. o., (:) 

maior ~nfase do ressurgimento entre as categorias mais 

:i. n :::. t r' ui da~:; <LH> f' •::· t o m a d a 

consciente destas camadas imitadas posteriormente por 

segmentos mais amplos da sociedade. Do mesmo modo, em ( ..... ,, 
..;);!! (.j 

Paulo como em outras jreas do Terceiro Mundo, 

o::i•::•ntif:i.co •::• a consci~ncia pública certamente f O f' (:liT! 

id•ntico movimento nos paises centrais. 

Portanto, o ressurgimento da amamenta~~o nos EUA - pais de 

mi:lior influ~ncia na regilo - que foi divulgado só na 

segunda metade da década de setenta (94), dr::•v•::• t•::•r· 

precedido em alg~ns anos, o fenômeno constatado em S~o 

Paulo. deve-se considerar que as grandes 

campanhas de incentivo ao aleitamento materno, resultantes 

do da . :1 ·• . ~- j r· . r::omu n 1·· a o•::· c :1. r::•n \ ... ·· J. c a •::· d :i. f •::· f' •:· n t. •::· !":; 

instituiçôes nacionais e internacionais, :i. n i r::: i a r a m····!:>•::· t.ó 

·::· ITJ 1. 9 B :1. ( 1. ~~E! ) " 

Outro indicio que atesta em favor da localiza o;:'M o do 

ressurgimento do aleitamento matern6 após o fim da década 

de 70 (pelo menos entre a populaçlo menos favorecida), 

fornecido pelas conclusôes de um estudo lon9itudina 1 •::·m 

crianças de famílias de baixa renda conduzido em :1.978 no 

Municipio <192). roi caracter1zado o desmame entre as 

Sorvlço de Biblioteca e Documentação 
FACULDfiDE DE SAÚDE PUBLICA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 



crianças que iniciaram a amamentaçlo obtendo-se uma 

mediana de duraç~o de 67 dias para amamentaçlo total e de 

apenas ·~ ~J dias para ale1tamento materno exclusivo. Na 

pesquisa de 1973/74. 

materno total <entre as crianças amamentadas) nas mesmas 

faixas de renda situava-se entre 58 e 122 dias <193). A 

comparaç~o entre ambas, embora sujeita a sérias restriçôes 

metodológicas. revelaria~ no mfnimo, uma estagnaç!o entre 

os dois momentos. 

A Figura 5.12 Cextraida da Figura 5.8. anteriormente 

apresentada) resume a evolu~Jo da mortalidade por diarréia 

nos tr~s grupos et~rios susceptiveis de serem beneficiados 

pelo aleitamento materno. Observa-se que a queda mais 

acentuada da mortalidade por diarréia~ no período de 1975 

1980. ocorre paralelamente nos tr~s grupos et~rios. 

Assumindo-se que nesse periodo, n!o houve 

progressos dos indicadores de materno, 

particularmente nas faixas de renda baixa. pode-se 

conclu1r que a queda da mortalidade por diarréia nesse 

periodo ocorreu a despeito da situaç!o da amamentaç!o, 

possivelmente por efeito de fatores que beneficiaram em 

igual medida os três grupos etários. Conforme analisado, 

esse fator pode te sido o aumento da cobertura de égua na 

cidade. 
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FIGURA 5.12 - Evoluç3o da mortalidade por diarréia em trés grupos 
etjrios menores de seis meses. Slo Paulo. 1973-1983. 
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Entretanto, nos anos BOr a mortalidade por diarréia 

apresenta-se diferenciada nos tr~s grupos 

observando-se maior tend~ncia ~ queda nos grupos menores. 

Este importante antecedente agrega-se ~s constatações 

anteriores referentes ao menor coeficiente de determinaçâo 

do abastecimento de água sobre a mortalidade neonatal ror 

a respeito da elevadissima intensidade de 

queda nesta categoria de causas nas idades menores de 28 

dias. 

Em conjuntor estes antecedentes sugerem - após 1980 - a 

atuaçlo complementar de um fator, cujos beneficios se 

distribuiam em razlo inversa à idade. O aleitamento 

materno - que parece ter agido positivamente nos anos 80 e 

que deve favorecer em maior medida ~s crian~as menores 

aJusta-se bem às caracteristicas deste fator. 
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5.3.2. ASSISTnNCIA R SAtlDE INFANTIL 

Os estudos da evoluç~o - e mesmo os da situaç~o - das 

condições de saúde no Brasil usualmente esbarram na 

dificulade imposta pela +alta de informaçôes referentes 

aos servi~os de sa~de. Tal situaçâo. in~meras vezes 

denunc1ada, deriva da multiplicidade institucional, das 

defici~ncias dos registros e das freqUentes mudanças nos 

programas de assistência e as conseqUentes alteraç~es de 

critérios e indicadores. 

O Municipio de S~o Paulo, mesmo apresentando situaç~o mais 

favorével do que a de outras regiões do pais, n~o escapa 

a esta restriç~o geral. No caso particular da evoluç!o do 

atendimento dado t doença diarréica em crianças menores de 

um ano, é imposs1vel contar com indicadores adequados 

(freqU~ncia de consultas e internações por grupo de idade) 

e muito menos, com informações a respeito da qualidade e 

adequa~Jo do tratamento oferecido. 

No Municipio de S~o Paulo, participam da assisttncia 

póblica ~ saúde as Secretarias de Saúde da Prefeitura e do 

Estado e o Instituto Nacional de Assistência Médica e da 

Previd~ncia Social, INAMPS. A dicotomia propiciada pelo 

Plano Nacional de Saúde (126) que atribuiu ao INAMPS as 

atividades curativas e ts Secretarias Municipal e Estadual 
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as açNes de sadde preventiva, permeou a atuaç~o destes 

órg3os até fins da década de 70. Os postos e centros de 

saúde municipais e estaduais limitavam-se, portanto, ao 

acompanhamento de puericultura, sendo minimas as condições 

rara o atendimento de intercorr~ncias patológicas. Como se 

ver~ a partir dos indicadores obtidos. a mudança desta 

feiçlo embora proposta desde os anos 1976/77 - aprecia-

se, de fato, só em 1980/81. 

Uma maneira de apreciar o rossivel papel dos servi~os de 

saúde estA em se conhecer a forma de evolu~~o dos recursos 

disponiveis para o atendimento ~ populaç~o. 

Os Quadros 5.8 e 5.9 apresentam alguns aspectos 

qualitativos e quantitativos da evoluçlo da cara~idade 

instalada das unidades de assist~ncia prim~ria do Estado e 

da Prefeitura. 
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QUADRO 5.8 - Evoluç~o da disponibilidade de Centros de Sadde 
estaduais (Municipio de Slo Paulo, 1972-1983) • 
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FONTE: Centro de Informaç~es de Sarlde - CIS. Secretaria de Sadde 

do Estado de Slo Paulo. 
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QUADRO 5.9 - Evoluç~o da disponibilidade de unidades b~sicas de 
sadde municipais CMunictpio de Slo Paulo, 1976-
1 ?8J) .. 
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Com rela~lo ~s unidades estaduaisF observa-se que a 

disponibilidade total de Centres de Saúde manteve-se 

est~vel ou até diminuiu no período de 1972-1980 .. Após esse 

pontor aprecia-se tanto o aumento quantitativo, quanto a 

passagem de unidades mais simples ~ categoria de Centros 

de maior poder resolutivo. No caso da Prefeitura, após um 
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periodo de estabilidade que vai até 1978r ha avanços que 

se tornam expressivos a partir de 1982. Tais avanços além 

do aumento num~rico de postos de atendimento m~dico 

<PAMs>. incluem a efetivaçJo- em algumas unidades- de um 

terceiro período de atendimento e a incorporaçâo de um 

serviço de Pronto Atendimento CPA) para situaçôes de 

emergéncia. 

Além da capacidade instalada, 4 importante identificar o 

surgimento de programas especificas capazes de alterar a 

qualidade da assistência. Neste sentido, destaca-se a 

implanta~~o - em 1977 - do Programa de Assist•ncia ~ 

Criança da Secretaria de de Saúde do Estado, cujo objetivo 

era desenvolver a~ões integradas de saúde junto ~s 

crian~as de O a 14 anos. Tais a~ões compreendiam o 

acompanhamento crescimento e desenvolvimento 

(atendimento de rotina) e a resoluç~o de intercorr~ncias 

<atendimento eventual)v racionalizando os recursos m~dicos 

e de enfermagem (180). No caso da Prefeitura, em 1976, 

ocorreu uma mudança de orienta~~o geral quanto t atua~~o 

das unidades bêsicas de saúde. anteriormente voltadas,· 

unicamente. ~ promo~~o da saúde de gestantes e crianças. 

As modifica~ões - acompanhadas de importante 

reestruturaç~o administrativa - ampliaram o atendimento 

materno-infantil que passou a incluir também o diagnóstico 

e tratamento de doen~as simples. Outros programas voltados 

a atender as necessidades dos demais grupos populacionais 

foram também incorporados (181). 
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As repercurssaes que a ampliaç§o fisica e as novas 

diretrizes tiveram a nível da populaç!o infantil podem 

ser parcialmente apreciadas - dentro dos limites impostos 

pela disponibilidade de dados - a partir da rrodu~!o 

atingida por estes serviços. O desempenho dos Centros de 

Sadde estaduais apresenta-se no Quadro 5.10 que inclui 

diversas atividades* do Programa de Assist~ncia ~ Criança 

realizadas em menores de 1 ano na Grande S!o Paulo (n;o hj 

dados disponiveis para o municipio isoladamente). Observa-

se notável aumento da inscriçlo de crianças no ano de 

inicio do Programa de Assisténcia ~ Criança. No entantov 

os dois anos seguintes caracterizam um reriodo inst~vel 

com flutuaçcres, estagnaç!o ou queda dos indicadores 

considerados. E sd em 1980 que se estabelece uma nitida 

tend~ncia de avanços progressivos, particularmente Jo 

acompanhamento de rotina. 

* INSCRIÇRO: cadastramento de crianças que demandam qualquer 
serviço no Programa; CONSULTA MEDICA DE ROTINA CCMR>: 
atendimento inicial e de acompanhamento a crianças de at~ 
18 meses; CONSULTA MEDICA EVENTUAL <CME>: atendimento ~ 
demanda por intercorr•ncia patológica; ATENDIMENTO DE 
ENFERMAGEM: atendimento complementar ~s CNRs rara o 
acompanhamento do desenvolvimento normal da criança. 
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QUADRO 5.10- Evoluç;o de indicadores da assisttncia 
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Situaç~o s•melhante é descrita pelo Quadro 5.11 referente 

~ produç~o de consultas pediétricas nas unidades da 

Prefeitura. Isto é, nos anos iniciais da implantaçlo das 

novas diretrizes, há relativa estabilidade e. só após 

:1.9!3(). aprecia-se uma clara tendência ao aumento de 

cober· t. ui" a. 

,... ., ·L .::•.. .. . . ... Evoluç~o das consultas pediâtricas nos 
Atendimento da Prefeitura <Municipio de 
:t. 1/lt.J·-1 9ml >. 

F' o~:; to~:; d •::· 
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R atuaç!o do INAMPS <INPS até 1978) é ainda mais dificil 

de caracterizar. Em primeiro lugar. nlo se conta com dados 

referentes ao Município - sendo que a melhor aproximaç!o 

s~o os referentes ~ populaç!o urbana do estado. Mais 

ainda, é impossível estimar a proporçlo de consultas 

computadas mas n!o efetuadas devido bs distorçôes que 

caracterizaram o sistema de serviços contratados, que 

imperou ao longo do periodo estudado (126). Apesar das 

limitaçôes mencionadas deve-se destacar que, em 1974, 

iniciou-se no Brasil um periodo de revis~o e reformula~~o 

da atua~~o governamental no campo social. O eixo saúde 

previd•ncia teve significativas mudan~as institucionais 

que, embora n1o alterassem as caracter1sticas centrais do 

sistema previdenciArio, aparentemente redundaram em maior 

oferta de servi~os ~ popula~~o (194). 

Destaca-se, particularmente, a formula~~o do Plano de 

Pronta Aç!o CPPA>* que estendeu o atendimento de urg~ncia 

~ popula~lo nlo benefici~ria (97,194). Desafortunadamente 

nlo h~ registros que permitam quantificar a magnitude do 

beneficio alcan~ado por essa popula~1o~ mas, certamente, a 

inclus~o da mesma no sistema deve ter contribui do 

significativamente para o aumento das consultas de 

urg~ncia observada a partir de 1975y conforme se observa 

no Quadro 5.12. 

* Portaria No. MPAS-39 de S de setembro de 1974. 
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QUADRO 5.12 Evoluç~o das consultas de urgtncia nos serviços 
próprios ou contratados do INPS (populaçac 
urbana do Estado de Slo Paulo). 

ANO No. DE CONSULTAS INDICE POR HABITANTE 

1973 783.449 o.os 

1974 1.313.490 OrO? 

1975 1.760.470 0,10 

1976 4.449.746 0.23 

1977 8.443.996 0.43 

1978 11.454.258 0,52 

1979 14.324.706 0,63 

1980 16.345.051 0.73 

1981 20.726.Y20 0,90 

1982 24.067.128 1 7 00 

1983 36.512.616 1.45 

Ademais. é importante consignar aqui o notável aumento do 

nómero de consultas n;o emergenciais ao lon~o do periado, 

em particular em 1975, ano em que houve aumento de quase 

250% do ndmero de consultas pedi~tricas. Aparentemente 

este aumento relaciona-se com a iniciaç~o do sistema de 
I 

serviços conveniados que passou a responder. ainda em 

1975. por quase 70% do total de consultas de pediatria. 
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Na Figura 5.13 aprecia-se que o número de consultas por 

criança estabiliza-se em valor aproximado b unidade at~ 

J.9()0. ano em que se inicia discreto declínio. 

contrapartida, observa-se elevaç§o ininterrupta da taxa de 

consultas em adultos. 

r· I (:;ur;:ri .... 1 ~.:.3 - Evolu~~o das taxas de consultas pediétricas e de 

TAXA <IRlULTA 

3 

2 

1 

adultos nos servi~os próprios ou credenciados do 
lNAMPS (popula~~o urbana do Estado de S~o Paulo). 
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* PIDIÁ'l'RICAS: RR HAB. URIWO < 10 ARE 
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Outra maneira de apreciar a evoluç~o da assist~ncia ~ 

sa~de - que se torna aconselh~vel dadas as defici~ncias 

dos indicadores disponíveis - baseia-se na comparaç•o dos 

resultados de inquéritos de populaç•o que tenham abordado 

estes aspectos. Valendo-se dos resultados dos inquéritos 

populacionais de 1973/74 e 1984/85, um estudo recente 

destacou os progressos havidos, no periodo, 

assisténcia pré-natal e de parto. bem como à cobertura 

vacinal. Todos os indicadores registraram aumento. 

especialmente destacável o referente ~ vacina <:lnt :i-·· 

sarampo, dados os baixos indices exibidos por ocasilo do 

pr•in,.:;•:i.ro inqurf:•rito ( 1.41 >. 

Tais indicadores n~o têm relaç;o direta com o 'atendimento 

da diarréia em crianças menores de 6 meses. por·f::·rn os 

progressos dos mesmos levam a pensar que também possa ter 

havido melhoras em outras atividades de puericultura. 

Entretanto. é também possivel que estas atividades (pré-

natal, atenç~o ao parto e ~ vacinaç~o) tenham seu 

prestigio mais consolidado na populaçlo, sendo portanto 

mais procuradas, sem que isso implique em progressos 

paralelos de outras atividades. 

E interessante destacar que a elevada cobertura do pr~-

natal e do atendiruento ao parto n!o parece refletir-se na 

mortalidade por causas perinatais, a qual continua elevada 

no reriodo. A mortalidade ror doenças preveniveis por 

vacina caiu intensaruente no per1odo (73,2%), mas sendo já 

reduzi~a no inicio do periodo, esta queda tem pouca 
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expresslo na queda global da MI. 

No curso do séculoy diversos autores analisaram as 

repercussões da atua~~o dos servi~os de saúde sobre a Ml 

a V•::•Z•~·S d :i. s- c r' •::· p a n t. •::· ~:; 

( 10,17,34.124,125,144). na 

flm•!·r· :i . .:::a I... a ti n ''' , os estudos sobre a Costa Rica e o Chile 

que atribuem aos serviços de saúde destes paises papel 

importante na queda da MI <42,43,105,177>. 

Entr'~:·tanto, a relaçlo entre a atuaçlo dos serviços de 

sadde e a queda da MI por diarréia nlo foi especificamente 

estudada. Teoricamente - como foi assinalado - a atuaçlo 

da assist~ncia ~ sadde sobre a mortalidade por diarréia se 

daria pela limitaçlo da letalidade (através do tratamento 

oportuno e adequado) e pela diminuiçlo da incid&ncia da 

doença <através da orientaçlo a respeito dos cuidados ~ 

criança). Portanto. a questlo que se coloca é se os 

pctblicos do Município melhoraram durante o 

periodo sua capacidade de cumprir com estas funções. 

Parece evidente que a resposta é positiva. Em primeiro 

lugar, o fato dos servi~os prim~rios terem adquirido poder 

resolutivo sobre as doenças simples ou em est~g1o precoce 

incide positivamente na oportunidade do tratamento. A 

resposta ~s necessidades sentidas da popula~~o através do 

tratamento, da oferta de novos serviços, da resolu~~o de 
' 

emergências e da supleruentaçlo alimentar deve atrair a 

demanda. Finalmente o auruento quantitativo dos recursos 
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promove a possibilidade de que esta demanda possa ser 

atendida. 

Entretanto. como se viu. resultados concretos apreciam-se 

mais claramente a partir de 1980. A ctnica avaliaç~o 

disponível, referente aos servi~os do Estado, 

em afirmar que até esse ano nlo houve avanços 

quantitativos na produç!o do Programa de Assist~ncia ~ 

Criança. Mais ainda, esse estudo apontou a exist~ncia de 

defici~ncias qualitativas nas atividades do programa 

durante o periodo 1977-1980 <205). 

Portanto, ingerência dos servi~os de saóde na 

determinaç;o da queda da MI por diarr~ia no periodo que 

esta foi mais intensa - 1975-1979 apeia-se quase 

exclusivamente na possibilidade de que o aumento do nctmero 

de consultas noa serviços do INAMPS tenha, de fato. 

benficiado crianças com atendimento oportuno 

adequado. Neste sentido. só a possibilidade de que as 

crianças nJo previdenciárias tenham melhorado seu acesso a 

tratamento oportuno, em virtude do PPAr permite supor 

melhorias importantes na queda da letalidade da doença 

diarréica. 

melhorias, 

pediàtricas 

Entretanto. as 

só por volta de 1980. 

dos servi~os primários 

de 

das atividades 

- aos quais 

freqUentemente se atribui maior efetividade no tratamento 

de doenças como a diarréia (64~184,225)- levam a pensar 

que a assistência ~ saóde tenha sido mais importante na 

queda da mortalidade por diarr~ia após esse ano. 
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5.3.3. VARIAVEIS DEMOGRAFICAS 

Outro fator cons1derado no marco teórico refere-se a 

mudanças da composiç~o de nascidos vivos. 

demogréficas. Por exemplo, quedas na fecundidade, podem 

ter impacto positivo, seja pela maior I . . I . "l . I ·• ( lSPOI"ll :0:1.. :r.o::,:lü•!:• 

recursos e de tempo de cuidados maternos existente em 

familias menos numerosas, seja pela diminui~~o especifica 

de nascimentos de risco (70). 

No caso da mortalidade por diarr~ia nas crianças menores 

de seis meses, as mudanças que podem ter i~pacto incluem a 

queda da proporçlo de nascidos vivos provindos de estratos 

sócio-econOmicos menos privilegiados e a redu~~o de rec~m-

nascidos gerados por mulheres em idades mais jovens 

V .1 r i<.1•.:; estudos tém detectado que os 

produtos da concepçlo destas mulheres, al~m de serem de 

risco biológico (108), tém elevado risco social, devido ao 

despreparo das mesmas para as funções de maternidade ou 

devido a seu menor poder aquisitivo C 166). 

igualmente entre os possiveis efeitos positivos da ·queda 

na fecundidade, a diminuiç~o da proporç~o de nascidos 

vivos de m!es migrantes <especialmente se prov~m de éreas 

mais carentes). Estas m~es, além de recursos limitados. 

m.:~nt~m hAbites e padr~es culturais cru•::· 



in.::: i dt:>n o::: j_ c) J I J . I :1 .·~··:a .l.t: a•. o::• 

dié:)rré:Lo:::a!:;. 

In f f.) f' ma.;:õ•::·-::> provenientes das Pesquisas de Or~amentos 

Familiares <POF> de 1971/72 e 1981/82 revelam que o 

tamanho médio das famílias caiu no período, sendo que. 

como se aprecia no Quadro 5.13r a queda foi mais intensa 

nas familias de menor renda. 

QUADRO 5.13 - Tamanho médio da familia em diversas categorias de 
renda per capita (1971/72 e 1981/82>. 
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o. ~::!5 :-- O. ~i O 6 !;:i 

o. ~50 1-·- O.T::i !5 4 

0.7~:• :-···· 1..00 !5 4 

:1..00 :-- 1 • ~:iO 4 4 

1. ~:H> :-- ~: .00 4 4 

2.00 : ·--- 3.00 4 :3 

~l. 00 : ·-- 5.00 4 :3 

!:i. 00 :-- 7.00 4 ~~ 

7.00 1·- .. - 10.0 ~~ 3 

1 o.() : -·- + ~~ 2 

FONTE: Pesquisa de Orçamentos Familiares <POF> I FIPE <Ref.38). 



R queda nro revela necessariamente uma reduç~o da 

fecundidade assentada particularmente nas categorias mais 

baixas, embora esta seja a explica~~o mais prov~vel. Tal 

hipótese verific~vel, devido ~ inexist~ncia de 

informaç~es referentes aos nascidos vivos por faixa de 

renda e do denominador correspondente. isto 

distribuiç~o da populaç~o feminina em idade f~rtil por 

estrato de renda. De qualquer maneira é sugestivo que no 

periodo tenha se reduzido o ndmero de membros da unidade 

familiar. Na hipótese que c orçamento disponível n~o se 

tenha igualmente reduzido, podem se esperar repercussôes 

quanto ao acesso a bens e serviços. Reduzir-se-iam também 

as possibilidades de cont~gio direto de pessoa para 

pessoa, via de transmiss~o importante das diarr~ias 

viróticas. No entanto, deve se destacar que os agentes 

virais s~o pouco prevalentes antes dos seis meses de idade 

e, têm-se revelado relativamente pouco 

freqUentes na popula~~o infantil do Municipio <174). 

A evolu~~o da distribui~~o dos nascidos vivos segundo 

idade da m~e apresenta-se no Quadro 5.14. Observa-se que o 

percentual de nascimentos de m~es com idades entre 20 e 35 

anos <nlo associadas com maior risco de mortalidade 

infantil), aumenta ao longo do tempo considerador mas 

retorna aos valores iniciais no fim do rerfodo. Os 

nascimentos de m•es com mais de 35 anos - que repr~sentam 

maior risco de mortalidade por algumas causas endógenas 

(108.166) - diminuíram durante o período na mesma 
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proporç!o em que se processou o aumento dos nascimentos de 

m~es muito jovens. Como foi assinalado. estes últimos 

podem ter impacto (no case, negativo) na mortalidade per 

doenças diarréicas. 

As alterações referidas, I ., . . 
•::·m :o o r' ~-:r .. 19•=· 1 r' <1 s. 

t ·=~ n d 0 n .::: :i. <:l b a !::. t i:l n t .::· n 1. t :i. d <:l <:l t r' ,·,1 v •f:· s d cl p •::· r' 1. o d o ,,. p od.::·n• 

tanto de mudanças no padr~o de fecundidade 

grupos especificas, quanto de variações n<:l 

estrutura etéria da populaçlo feminina em idade fértil. 

Estas últimas podem ter acontecido em funç;o de mi9raçôes 

e/ou de quedas da mortalidade de mulheres em :tdade 

reprodutiva <229). 
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No Quadro 5.15 apresenta-se a evolu~lo, no periodo de 

da d•::- n .:. t:;c i m·~·n t l1!:> d·~· 

provenientes das regiões mais carentes do pais (Norte e 

Nordeste). Conforme se observa, h~ ligeiro aumento durante 

o período, o que é coerente com a informaçlo a respeito do 

revigoramento da corrente migratória nos ~ltimos anos da 

* Nâo foi possfvel obter dados referentes aos anos de :1.973 e 1974. 



QUADRO 5.15- Proporç~o <%>de nascidos vivos 
das regiôes Norte e Nordeste 
Paulo, 1975-1983>. 

de m~es provenientes 
<Municipio de S~o 

( % ) 

:1.97!:i ~;:·: 9 "I é) !:; 

197'6 :~o .. 4·7 

:1.97"7 3:1. ~ ;,~ J. 

:1.9/B ::1 :t. , ~:::·r 

1?"79 31,02 

:1.9HO ::l~::! •. () 1 

19B:I. ~~ ~:~ ., !;:i "1 

19H2 ~l~~: •. :l () 

:1.9B:~ ~l ~==: )" ~=- ~:; 

FONTE: Arquivos da Fundaç;o SERDE. 

De outra parte, deve-se destacar que a mortalidade 

I
. . . 

·· •::·n• J. n 1 n <:'• idade reprodutiva diminuiu J.on~.~o das 

óltimas décadas, particularmente entre 1975 e 1980, 

p r· o p :i. c i a n do Cl a u IT1•::·n t <J con c•::·p.;::~l o ·::· y 



conseqUentemente, de nascimentos. A este 

formulam-se hipóteses de que este aumento ter1a ocorrido 

principalmente nas camadas mais carentes, jé que as mais 

abastadas teriam, na época, niveis satisfatórios de 

sobreviv~ncia (229>. Assim sendo. a queda da mortalidade 

ter1a teoricamente conduzido ao aumento da proporç~o de 

nascimentos de grupos menos favorecidos. 

Ambos os fatores - migra~ões e queda da mortafidade 

materna - têm sido apontados como responséveis pela 

interrup~lo da tendência ~ queda da fecundidade no Estado 

de S~o Paulo, no qUinqUênio de 1975 a 1980. De fato, após 

um declinio de 20% entre 1960 e 1970 e de outros 20% entre 

1970 e 1975, a fecundidade no Estado estancou em 3,4 

filhos por mulher até 1980 <229). Posteriormente, retomou-

se a tendência decrescente, embora desta vez em ritmo 

muito lento. N;o se deve esperar que o comportamento da 

fecund1dade no municipio tenha sido, no periodo~ muito 

diferente daquele observado no Estado como um todo. 

Em resumo, o comportamento das vari~veis demogr~ficas no 

Municipio, no perfodo de 1973 a 1983, n!o se revela 

propicio ~ diminui~~o da mortalidade por diarréia, uma vez 

que parece aumentar a propor~lo de nascimentos 

provenientes de ambientes de maior risco da doen~a. 

157 



5.3.4. VARI~VEIS S~CIO-ECONOMICAS 

O marco teórico estabelece que mudanças da situaç~o 

económica das famílias poder!o ser de relevéncia na 

determinaçJo da mortalidade por diarréia em crianças 

menor~s de 6 meses, na medida em que as mesmas favoreçam 

ou restrinjam a aqdisiç3o de bens e serviços relacionados 

com a incidéncia e/ou letalidade da doença. 

O perfodo em estudo situa-se entre duas conjunturas 

politico-econOmicas de caracteristicas opostas: o inicio 

da década de 70 caracteriza-se ror uma elevada atividade 

econOmica e por uma politica salarial restrita, enquanto 

q u·~· 0 <:: 
.J anos 80 marcam um periodo de retraç~o económ:i.o::a, 

relativamente aliviada por uma politica salarial menos 

restritiva. De forma quey na passagem de uma situaç!c para 

outra? as características opostas podem ter 

compensado mutuamente nlo se alterando o poder de compra 

da populaçlo (38). 

No curso deste trabalhar foi repetidamente comentada a 

de se mensurar adequadamente a situaç!o 

I . . r . J I I O:::I.Tl0::\.1 .O::i:l(oii• ·~·!:;ta quo::• tor'n<:r 

intransponivel quando o interesse recai. nJo apenas na 

situa~!o, mas na tend•ncia apresentada durante um pericdc. 



Em nosso meio. o Sal~rio Minimo Real CSMR>v devido~ sua 

f~cil obtençlo. é o indicador mais utilizado. atribuindo-

se ao mesmo a propriedade de medir o poder aquisitivo da 

populaç!o. De fato. o SMR revela como o poder aquisitivo 

evolui, desde que n~o ocorram mudan~as de faixa salarial 

ou altera~5es no número de pessoas remuneradas na familia, 

variáveis estas capazes de modificar o poder de compra do 

núcleo familiar, mesmo na aus~ncia de mudan~as do valor 

real do salêrio minimo. 

A figura 5.14 apresenta a evolu~~o do SMR <valores 

nominais do sal~rio-minimo deflacionados pelo indice do 

custo de vida) e a evoluçlo da rroporç!o do sal~rio-m!nimo 

correspondente~ compra da Raçlo Essencial M!nima <REM>~. 

n.:ltur•o;:•za :i. n v·~· r' !:> <:liY••==· n t '"' P7'oporci<)na 1 

indicadores. tend~ncias opostas indicam concordência entre 

eles. De maneira geral, esta concordência ex1ste, embora a 

proporçlo do gasto com a REM pareça ser indicador mais 

sensível a mudanças do valor real do salário minimov o que 

pode ser reflexo de uma menor sujeiçlo a mecanismos de 

con t r' !J :t.~;o. 

* Raçlo Essencial M!nima - 13 produtos em quantidade m!nima 
necess~ria para a sobreviv~ncia de um trabalhador. segundo 
D~:·cr'•~·t.o No .. ~l99 d·::· ~i() d·::· abri 1 d~:· 19::!8 ( ~;;:;;~ > .. 



FIGURA 5.14 - Evoluçao do valor real do sal~rio mfnimo, 1973-1983. 
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Dbsr;~rva····!;;r:;o qur~·, após perda importante no primeiro ano da 

série apresentada, o SMR recupera-se lentamente. superando 

o v ê:l 1 07' inicial só em 1978. da r!:•\:>r:::i:llad;:r 

inflacionAria desencadeada na época, o SMR consegue se 

manterr e mesmo se valorizarr até 1982r quando ocorre sua 
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abrupta queda. A propor~~o do salârio minimo consumida 

pela compra da REM descreve trajeto semelhante ao do SMR, 

apenas revelando elevaçôes e quedas mais acentuadas do 

poder de compra. 

Resumindo. o periodo n1o comporta uma terld•ncia def1n1da 

de eleva~~o ou queda. Apenas os anos de 1977-1979 e os de 

1980~1982 configuram-se claramente como sub-periodos de 

elevaç~o do poder de compra do sal~rio mínimo. De resto. o 

periodo termina em ligeira desvantagem com respeito ~ 

situaç;o inicial. 

Nesta anAlise & necessário considerar que o número de 

trabalhadores por familia pode ter aumentado, 

incrementando-se a renda familiar independentemente da 

trajetória do poder de compra do sal~rio minimo. Para 

tanto, te~ia sido necess~ria uma tend~ncia crescente na 

criaç•o de empregos novos na Capital. N;o h~ informaçôes a 

este respeito disponíveis para o município. raz•o pela 

qual serro utilizados dados referentes ~ evoluç;o da 

oferta de novos empregos nos setores de inddstria e 

serviços do Estado. 

Na Figura 5.15, aprecia-se que a oferta de novos empregos 

nos setores da inddstria manteve-se em nfveis positivos, 

ainda' que decrescentes, durante quase todo o período, 

sendo not~vel a queda em 1981. O setor de serviçoi exibe 

maior estabilidade, mantendo um nivel constante e sendo 

menos afetado do que a inddstria pela retraç~o económica 
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dos anos 80. Entr~tantor é preciso frisar que estes dados 

qu~. particularru~nte no setor de serviçosv o nivel de 

emprego n;o cadastrado tenha exibido tend~ncias diferentes 

daquelas aqui analisadas. 

FIGURA 5.15 - Geraç~o de novos empregos na indústria e no comércio 
e serviços. Estado de S~o Paulov 1972-1981. 
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Outro aspecto que deve ser considerado ~ a possibilidade 

de que c nivel de renda da popula~lo menos favorecida 

tenha melhorado, seja pelo aumento da renda total, seja 

pela melhor distribui~~o dos rendimentos. Ambos os 

mecanismos teriam como resultado a passagem de familias 

dos e~tratos inferiores de renda para os intermediários. 

melhorando seu acesso direto a bens e serviços. o. que, 

ali~s. pode ter acontecido independentemente da evoluçJo 

do poder aquisitivo do sal~rio mlnimo. Por esta razlo, a 

proporçlo de familias em cada faixa de renda ~ mais 

significativa do que a evoluçlo do SMR7 posto que, em 

rlltima insténcia, revela a evolu~lo do nrlmero de fam!lias 

de risco social. 

Infelizmente, a t~o evidente vantagem contrapõe-se a 

dificuldade de informa~Jo, sendo impossivel conhecer a 

evolu~~o da distribui~~o de familias segundo renda através 

do periodo. Pode-se, no entanto. conhecer - ainda que com 

defasagem de um ano - a situa~~c no inicio e fim do 

periodo a partir de dados das duas Pesquisas de Or~amentos 

Familiares <POF> de 1971/72 e 1981/82 realizadas pela 

Funda~lo Instituto de Pesquisas Económicas CFIPE> <38>. 

A compara~lo de ambos os momentos pesquisados revela um 

ligeiro aumento da renda média (17r4%)~ porém acompanhado 

de maior concentra~~o, o que determina varia~ões negativas 

nos estratos inferiores <Quadro 5.16). 
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QUADRO 5.16 - Distribuiç~o (%)de familias segundo as classes de 
renda ( 1971/72 e 1981/82) • 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
C I... r·,~:;~;; I:~:; DE: r:: r:N DF! 
( f:; a J. f:l r' i o m 1. n i 1r1 o 

p 1::• r' c a p :i. t i:i ) 

:1. ')1 :l. /7:;:: 
% % fie .. 

:L <Jf:ll/B:;:: 
:;:. % H.::: .. 

0,96 0,96 :3,'7'0 3 ,. 70 

() r !~;!;:i o, !::;o "'('f :;j<j> a. :3!:; <j. 6!:i 13 f ::l!::; 

:1. ~:: ,. ·r:3 ~H r 08 :l :3 ,. 6!:i !::: '7 y () () () r !::;o I ········ o f '7!::; I 

O r '7!;) ; ·-·-· 1,()() :l ::l r o·r :34 r 1!5 :1. :1. r 9:~; ::lB,.?:;:: 

:1. f()() : ·-·· .. 1. ,. !;:iO :1.9. 3:3 !;;;:3 r 48 :1. f.l , :1. () !;:i'( y 0!:~ 
I 
I 

1 f !;:;o t -.. - :~: ,. () () :L::l,l!~: 66,6() 1. :1. r 9!~: 68,.94 

> 2r()() :3:3,4() :1.00 ,. ()() ::lO ,. '7 :1. :!.()(),()() 

FONTE: POF/FIPE <Ref.38) .. 

De fato, observa-se que os estratos cem renda inferior a 

uffi sal~ric minimo per carita auffientaram sua exrress!o em 

rouco mais de 10%, sendo que quanto menor o nível, ffiaior o 

aumento percentual de familias na categoria .. No entanto, é 

preciso considerar que os anos 1.981/82 pertencem ao 

periodo recessivo? com possiveis repercussões no nivel de 

( cDnfc>riT••::· s l.l ·.::J ~:~ f' :i d () ·~· 

conseq~ente auffiento das faffiilias seffi rendiffientos. De 

ffianeira que 7 o que se descreve pode n!o refletir a 

tend~ncia no período como um todo. Deve considerar-se, 
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ademais. que entre as duas POFs foi detectado aumento real 

da unidade padr~o <salério minimo) o que pOde ter 

ocasionado a eleva~~c artificial do número de famllias 

enquadradas em categorias menores <38). 

Entretanto. nesta an~lise tais informaç~es afiguram-se 

suficientes para concluir que o poder aquisitivo n!o teve 

avanços substanciais no periodo e que a proporçlo de 

familias com escasso poder de compra esteve longe de ter 

diminuido. ConseqUentemente, pode-se descartar ter sido a 

condi~lo econômica da popula~~o a responsêvel fundamental 

pela acentuada queda da mortalidade por doenças diarréicas 

observada nas crianças menores de um ano. 

Mesmo sem maiores varia~ôes do seu poder aquisitivo as 

familias e as m~es em particular, podem, no periodo, ter 

adotado padr~es "de conduta mais adequados em rela~lo ao 

•:ui dado Variações quanto h.':tbi tos 

higi~nicos e alimentares, bem como quanto ~ procura de 

servi~os de saúde poderiam ter considerêvel repercusslo, 

tanto na incidf::.ncia, quanto na ] t .L. l j 
.·~· ·a. 1 (~H '"' do•:;on.;:a 

diarréica <70). R ocorr&ncia de tais mudan~as pode ser 

esperada na vigOncia de progressos no nivel educacional da 

Conforme apurado pelas pesquisas de 1973/74 e 1984/85, a 

propor~lo de chefes de famflia n;o alfabetizados teria 

também n•o se teriam registrado melhorias na proporç~o do 
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analfabetismo que ter-se-ia mantido no patamar de 10% 

( :t.:3~J >. 

O Quadro 5.17 apresenta a evolu~~o da propor~~o de 

analfabetos no município, segundo as informaçôes colhidas 

pelos Censos de 1970 e de 1980. 

QUADRO 5.17 - Proporçâo 
Mun:i.ci.pio 

(%) de analfabetos segundo 
de Sâo Paulo, 1970 e 1980. 

J.d<:tdo::• no 

1 9 7 o 

ANRLFABETOS 
IDAIIES 
NA DATA 
DO CENSO COORTEt POPULACRO . I No. % 

1956 118.137 

15 - 19 1951-1955 "586,191 

20 - 24 1946-1950 607.635 

25 - 29 1941-1945 516.849 

30 - 39 1931-1940 859,637 

40 - 49 1921-1930 652,234 

50 - 59 1911-1920 399.328 

60 - 69 1001-1010 235.222 

70 1900 125,093 

15 - 39 1940-1951 I 2,570,312 

* Ano de nascimento. 
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48,634 9,4 

98,474 11,4 

96,664 14,8 

83.419 20,9 

65.447 27,8 

46,769 37,4 

: 217,580 8,5 

FONTE~ Censos de 1970 e 1980 (74,77). 
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ANALfABETOS 
COORTE* POPULACAO No. % 

1966 156,081 6~074 3,9 

1961-1965 854,973 36.160 4,2 

1956-1960 976,152 57,326 5,9 

1951-195~· 878,559 59.668 6,8 

1941-1950 1,224.633 108,504 8,9 

1931-1940 8'52,860 101.874 11,9 

1921-1930 618.322 100.343 16,2 

1911-1920 338,482 78,426 23,2 

1910 200,335 62.423 31,6 

1950-1965 : 3.934.317 : 261.694 6,6 



Uma vez que o interesse reca1 nos pais das crian~as de 

1973 e 1983, é licito pensar que estes se concentram nas 

<HlClSr O "' .:> tax <:1 

analfabetismo caiu de 8,5% a 6,6%. Estes valores podem ser 

ainda ligeiramente mais elevados já que ~ rossivel que os 

pais de crianças pequenas se encontrem em rosiçâo menos 

favor~vel do que a popula~lo geral, mas, esta ponderaç~o 

dificilmente alteraria a magnitude e particularmente o 

t . I ·• I . f' . 'L !:>•::·n ... J. o: o •:JC> o: :t. • .~:·r· •::·n c 1 a ... 

Entretanto, cabe destacar que este diferencial que 

alcança 22,3% ~ nlo constitui avanço abrupto na tend~ncia 

mostrada pela vari~vel ao longe de tempo, como seria 

esperével, se ela fosse responsável indireta pela queda 

acelerada da mortalidade por diarréia no periodo de 1973-

1983. De fato, constata-se que a coorte nascida entre 1930 

e 1945. que constituiria o grupo de pais das crian~as 

nascidas em 1963 (isto ér os que por ocasilo do Censo de 

1960 tinham entre 15 e 39 anos), exibia em 1970 uma taxa 

de analfabetismo de 12% • O valor real em 1960 deve ser 

algo menor, visto que o analfabetismo aumenta na medida em 

que a coorte envelhece, provavelmente por efeito das 

migrações~. Logo, tem-se que as melhorias da vari~vel 

entre 1970 e 1980 slo semelhantes, ou até menores do que 

as processadas entre 1960'e 1970. 

~ Compare-se por exemplo as coortes de 1951-55, 
etc. em 1970 e 1980. 
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DA outra parte, n!o é rossivel afirmar que se tenha 

atingido em 1970 um nivel tio satisfatório que limitou 

novos avanços. Neste sentido, cabe lembrar que o município 

- de populaç;o eminentemente urbana - constitui o polo 

ma1s desenvolvido do pais sendo, no entanto, igualado ou 

até superado em niveis de alfabetiza~~o de adultos, por 

paises (que naturalmente incluem éreas rurais) do êmbito 

latino-americano <215). 

Embora restrita apenas ao grau de alfabetiza~Jo, esta 

anjlise revela que nlo houve avanços apreci~veis no nivel 

educacional da populaçlo. Ou, em outras palavras, n;o 

diminuiu a proporç;o da populaç;o exposta ao fator de 

risco representado pelo mais baixo nível educacional. 

5.3.5. INCIDDNCIA DE DOENÇAS E ESTADO NUTRICIONAL 

A caracterizaç;o da evoluçlo dos determinantes da MI por 

diarr~ia nlo fica completa sem referéncias ~ forma como 

evoluíram seus desencadeantes imediatosr isto 

desnutriçlo a morbidade, particularmente aquela 

referente ~ diarr~ia. 
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evoluç!o de ambas as vari4veis no p~:·r:f.Ddo f cd. 

r' ~:·r::·~· n t r;;•"' rr:• n t. •2 em estudos baseados no!.:; 

inquéritos populacionais de 1973/74 e 1984/85 C18y135). 

Desafortunadamente, devido~ necessidade de compatibilizar 

as amostras estudadas nos dois inquéritos, estes estudos 

referem-se unicamente ~ evoluçlo observada entre crianças 

de seis meses ou mais. 

5.3.5.1. DOENÇA DIARREICA 

Em rela~;o ~ diarréia aguda, foi constatada expressiva 

um episódio nos trinta dias anteriores ~s entrevistas 

( 18). 

A referida reduçâo merece alguns comentérios. Em primeiro 

lugar, destaca-se que o primeiro inqu6rito foi conduzido 

em rer:f.odo quente do ano <setembro a março) enquanto o 

segundo refere-se a período de um ano e trés meses, que 

abarcou duas C<.1nh•::·cid.:r a 

incid~ncia da doen~a no verâo C174)r a magnitude da 

redu~âo poderia ser menor do que a consignada. 



parte, esta consideraç!o pode ser compensada se se levar 

em conta que, como foi anteriormente destacado. a primeira 

pesquisa pode ter subestimado a participaçlo da populaç~o 

pobre - mais vulner~vel ~ doença - e a segunda rode, pelo 

contr~rio. t~-la superestimado. 

Levando-se em conta estas pondera~ões, devem ser 

destacados alguns aspectos das diferenças encontradas 

entre os dois reriodos. O mais importante refere-se ~ 

distribuiçlo et~ria da diarréia nos dois momentos. Em 

1973/74, a maior express!o da doença ocorria na faixa de 6 

a 12 meses de idade, enquanto que, por ocasilo do 

inqu4rito 1984/85, a doença era mais freqUente nas idades 

maiores, alcançando o ~p1ce de incid•ncia nas idades de 

dois a trOs anos. De fato, conforme se observa na Figura 

5.16, a freqUência de diarr~ia no m•s anterior 

entrevista caiu ostensivamente em todos os grupos etários. 

Evidencia-se, no entanto, que grupos maiores de um ano 

tiveram quedas proporcionais em relaç~o ~ situa~~o em 

1973/74, enquanto que o grupo de menores de um ano 

na pesquisa mais recente, em situa~~o 

diametralmente oposta ~ exibida dez anos antes. Tal perfil 

sugere que os fatores que agiram positivamente no reriodo 

tinham maior especificidade pela diarr~ia de crianças 

menores de um ano. 
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doença diarréica* 
J. 904/D!::; .. 

1973/74 

1984/85 
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~ Um episódio no último mês e nenhum outro nos últimos tr~s meses. 

FONTES~ :1.9'7~V'74:: < R•:·+ ~ 9B >. 
1<J84/8!:i~ Dadof.-> da P•::•f:i.quisa "Condi.;:ch:•s d•::- s;aúd•::- •::· nutr'i.;:'t~o 

das crian.;:as menores de 5 anos do Municipio de 
S~Cl Pau lo" 1 r a cu ldé.H:k• d•::· Saúd•::- Pública d<:l 
Universidade de S~o Paulo. 

Como foi assinalado1 n1o pôde ser conhecida a situaç~o da 

faixa de menores de seis meses no inicio do periodo. 

Entretanto, a des-favor~vel situaç~o exibida. em 1973/74. 
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pelas crianças no segundo semestre de vida, permite supor 

um padr~o semelhante <ou ainda pior) nas crianças menores 

de seis meses tendo em vista sua maior vulnerabilidade 

biológica, bem como seus baixos indices de amamentaç~o. 

Por outro lado, conforme se observa no Quadro 5.18, em 

1984/85, a incidência de diarréia era praticamente a mesma 

nos do:i.s f:>.:.:•m•::·~:>tr·•::•s do pr•:i.m•::•:i.r·o ano, o qu•::· l..::·v<~ a i:>upor· qu•:.· 

os determinantes que agiram favoravelmente no período 

podem ter sido. muito mais especificas sobre a diarr4ia dos 

menores de seis meses. 

5.18 - Incidtncia mensal de episódios de doença 
segundo idade em crianças de O a 60 
Município de Slo Paulo, 1984/85. 

d :i. c:S r• r• é i c a 
m•E·!:>•::•s do 

i~Abf-------------------------------------------------------------

N EPISDDIOS/100 CRIANÇAS-MES 

o : - .... ~_, 

B4 6,0 

6 :-- 1 I") 91. S!:" t::• .:.. •••• f ••• 1 

1 '"·' ... : -·- ~:~4 ~~~ 1 () 9 y !:,i 

~~4 : .... _ ~~6 ~~~)-4 :1. :~ 7 () 

~~6 : -..... 48 :~:I.B 4,6 

48 I ·-··-· 60 1. "(9 !;;; ~ () 

TOTHI ... 10:1.6 

FONTE: ( F<.::·f.. lB) .. 



5.3.5.~. ESTADO NUTRICIONAL 

Devido ao impacto que a inadequaçâo de nutrientes tem 

sobre o crescimento das crianças. admite-se que os 

indicadores antropométricos sejam estimadores sensiveis da 

situaçâo nutricional neste grupo et~rio. 

Nos inquéritos de 1973/74 e 1984/85 foi efetuada a 

avalia~~o antropométrica das crian~as pesquisadas ey como 

foi adiantado, um estudo recente comparou os resultados 

neles obtid6s <135). A comparaçâo refere-se 

preval~ncia de desnutriçâo segundo o critério de GôMEZ*• 

encontrando-se os resultados que se expcrem no Quadro 5.19. 

Estes r~sultados foram interpretados como evid&ncia da 

estagnaçâo da preval~ncia de desnutriçâo no Municfpio 

durante o período. Diante da frontal contradiç~o com a 

evoluç~o favorjvel da morbimortalidade, é interessante 

apontar que a literatura registra tanto situaçcres de 

como em S~o Paulo de estancamento ou até de 

deterioraçlo do estado nutricional, concomitante a quedas 

------------------------------* A classifica~~o de GOMEZ baseia-se na adequa~~o do peso para a 
idade medida como percentual de um padr~o de refer•ncia. Os 
pontos de corte estabelecidos slo: desnutricao de 3o. grau 
(severa):< de 60% do peso esperado para a idade; desnutricao de 
2o. grau (moderada): de 60-75% do peso esperado para a idade~ 
desnutriçlo de lo. grau <leve>; de 75-90% do peso esperado para 
a idade; situa~1o normal <eutrofia): > 90% do peso esperado para 
a idade <83). O padr~o utilizado para a compara~~o dos dois 
inquéritos foi o de Santo Andr4, Classe IV (115). 
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expressivas da MI (197r209). Entretanto, em S~o Paulo, 

algumas considerações podem tornar este estancamento da 

desnutri~~o aplicável apenas a um sub-grupo das crian~as 

estudadas. 

QUADRO 5.19 Evolu~~o da preval~ncia de desnutri~~o* em crianças 
de 6 a 60 meses do Municipio de Slo Paulo. 

ANO DA 
PESQUISA AMOSTRA 

PREVAL~NCIA DA DESNUTRIÇRO (%) 

TOTAL 8o. + 3o. GRAU 

1973/74~* 754 

1984/85 929 4,6 

~ Utilizando-se critério de GOMEZ e padr~o de Santo André, Classe 
IV. 

~~ Resultados ajustados por BATISTA FILHO para corrigir os efeitos 
da estratificaçlo da amostra. 

FONTE: <135). 

A primeira considera~lo refere-se ~ favorável situa~lo 

detectada pelo inquérito de 1984/85 - nas crian~as menores 

de um ano <135). Nelasr conforme se observa no Quadro 

5.20r a desnutri~lo é ocorr~ncia de reduzida expresslo no 
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Mun:ictpio. que n~o pode ser 

confrontado com os gerados pela pesquisa de 1973/74. 

devido a diferenças no padr~o utilizado e na constituiç~o 

do primeiro grupo et~rio*. 

Entr'•::•tanto. & interessante destacar que, na pesquisa de 

:1.9/::l/"74. desnutri~~o n~o se mostrou d :i. 1' •:· ta m•:·n t •::· 

re!a~1onacta com a idade. Comparando estes resultados com 

os de BALDO (9) -que em 1968/70 tinha registrado baixa 

prevalência de desnutri~~o nas faixas menores de um ano -

BATISTA FILHO levantou a possibilidade de que nos anos de 

:1.97~~/74 se estivesse processando o deslocamento da 

idades mais precoces. Tal desvio, que 

ocorrido - ao dizer do autor - em fun~~o da 

generalizaç~o do desmame precoce. implicaria a exacerbaçro 

das cooseqU~ncias da desnutriçâo. uma vez que este agravo 

reveste-se de maior severidade quanto mais precocemente 

------------------------------* Na pesquisa de 1973/74 n~o foram incluidas crian~as de zero a 
~; •::• i S ITI tE!• !!i. •::• i:1 ., 



QUADRO 5.20 - Preval•ncia da desnutriç•o em crianças de O a 60 
meses do Municfpio de S~o Paulo. 

PREVAL~NCIA DA DESNUTRIÇAO* (%) 

--------·------------------------------------IDADE 1 AMOSTRA l :l.o.GRAU 2c.GRAU 3o.GRAU TOTAL 
.... ·-· ·-· ................................ . ................... ·-· .... .... .... . ................... -· ........ ·-· ·- -· .... ·-· ............ -· .... ·-· .................................... ·- ·-· ·-· ............ ·-· ........ ·-.· ....................... . 

o I ........ :1. ~::: I :1. () ~::; :1. :~~ r ~:i ::·::f 9 () y () :t. ~::;, 4 

j ,, I -- ~~4 .... I ~:N(l t")l''t \::" ~1 y ~~ (),() !::~!5,.. t3 .:: •• ::. y .••• 

I 
I· 

24 I --- 36 I 23~3 I ~~4 r~) 1 ,3 () •. o ~:!5,. ~=~ I 

~16 I ·-·· .. 4fJ I ~!18 ~:!6 y 1 ~:·:~ , ~) O r() ~=~[l y 4 

48 I -- 60 I 178 ~!8' 1 !:i y :L oyo ~1~:} f ~3 

TOTHL 23,() 

~ Segundo critério de Gomez e padr~o do NCHS. 

FONTE:: < R1.::•f. 1.:1!5). 

Deve ressalvar-se que - conforme BATISTA FILHO assinala, a 

coruparaç~o desses dois momentosy (fins de 60 e 1973/74>, 

esta sujeita a restri~ões metodológicas, quey aliás, s~o 

as que podem ser levantadas em rela~~o ~:) 

comparaç!o dos dois inquéritos mais recentes (1973/74 e 

A despeito destas considera~ões, a anAlise do autor em 

pauta 4 coerente com o nivel e com a estrutura etária que~ 

1. "(' 6 



nos anos 70, exibia a mortalidade por diarréia e é 

igualmente coerente com a situaçlo do aleitamento materno 

nesse mesmo periodo. Sendo assim, o alegado deslocamento 

da desnutriç~o para as idades mais precoces adquire vises 

de rea lida de e pode ser visto como mais um indicio a favor 

da explicaç§o, do comportamento da MI no municirio, 

principalmente em funçlo de alterações nos riscos (de 

morbidade, de desnutriçlo e de morte) das crianças 

menores. Exrlicaçlo esta reforçada ainda pelos resultados 

do inquérito de 1984/85. que sugerem o retorno ~ situaçlo 

original, de reduzido risco nutricional para as crianças 

menores de um ano. 

Outro aspecto, que merece ser considerado, refere-se ~ 

virtual extinçl~ das formas severas de desnutriçlo 

detectada no inquérito mais recente. Apesar de ser a 

desnutriç~o grave uma ocorrência pouco freqUente, jê na 

pesquisa de 1973/74 (0,3%), a atual extinç~o pode ser 

entendida como decorrência da favorável situaçlo 

reg1strada, nos anos 80, nas crianças menores posto que, 

como foi ass1nalado, é nestas crianças que a moléstia 

adquire maior gravidade. 

Por outro lado, ê interessante examinar a factibilidade do 

referido estancamento ou deterioraç~o do estado 

nutricional desde o ponto de vista da evoluçlo dos 

determinantes potenciais da desnutri~lo. 
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Como foi discutido a partir do marco teórico, o estado 

nutricional das crian~as depende, fundamentalmente. do 

consumo de alimentos e do aproveitamento biológico que 

deles se fa~a. Embora o peso de cada um destes elementos 

nunca possa ser exatamente nivel 

populacional. que nas ~reas 

urbanas do terceiro mundo, a perda de nutriente~ por 

efeito das infecções pode ser o principal fator 

epidemiológico.da deficiOncia energético-protéica <189). 

Assim sendo, seria licito esperar que a queda da 

incidência de diarréias redundasse na diminui~~o da 

preval~ncia da desnutriç~o. ConseqUentemente, a estagna~~o 

desta última só seria possivel, se os efeitos positivos do 

declinio das diarréias tivessem sido neutralizados por 

ostensiva deterioraçlo do consumo alimentar. 

escassas estimativas disponiveis em torno do consumo 

- ou da evoluç~o da compra de alimentos (38,218) 

referem-se a m4dias familiares a partir das quais é 

impossivel inferir-se a respeito da situaç~o especifica 

das crianças. Diante desta limitaç~o e tendo em vista a 

associa~~o existente entre o consumo alimentar e a baixa 

renda (38,75,76), é razoável pensar que a evoluç~o da 

distribuiç~o de familias por faixas de renda, forneça 

alguma luz em relaç~o ~ evoluç~o do consumo. 

Conforme foi visto na se~~o referente ~ evoluç~o das 

variáveis sócio-econômicas, a situaç~o detectada pelas 

178 



POFs ~ d~ ligeiro aum~nto da proporçâo do familias com 

r~nda inf~rior a um sal~rio minimo. Tal aumento, contudo, 

nJo parece suficiente para desencadear uma queda no 

l . ~. ,, . ''l ~. ccln su ITICl i:l .11T1•:<•n \·. <:l 7' üa f,; c r 1 a n.;: i:l s •::· a .::on ~:;•r:·q \. •::·n i.•::• 

do seu estado nutricional. 

Ademais, mesmo aceitando-se o retrocesso econOmico das 

famílias e as conseqUentes restriç6es na compra de 

alimentosy as crianças d~ Slo Paulo ainda poder1am ter 

melhorado seu nivel de consumo atrav~s dos programas de 

suplementaçlo efetivados durante o período. Entre estes 

programas, destaca-s~· o da Secretaria de Sadde do Estado 

conduzido como parte do Programa de Assist~ncia ~ Criança, 

anteriorm~nte descrito. 

O Quadro 5.21 mostra a evoluç~o da distribui~lo de leite 

atravts desse programa entre 1977 e 1983. Observa-se o 

a u IT1•::·n t Cl progressivo do le1te distribuido, 

evoluçlo oscilante sugira descontinuidades que podem ter 

afetado a efetividade do programa. 



QUADRO 5.21 - Evoluç~o da distribuiç;o de leite e participaç~o 
proporcional da populaç~o beneficiária de O :-- 5 
anos. Grande Slo Paulo, 1977-1983 • 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ··- ............................ ··~ 
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FONTE~ Centro de Infomaçees de Saúde - CIS. Secretaria de Saóde do 
Estado de S~o Paulo (180). 

Um aspecto destacável da distribuiç~o de leite ~ dado pela 

notável despropor~Jo em favor das crianças menores de um 

anoy o que faz supor que, virtualmente, a populaçJo alvo 

se restrinja a este grupo et~rio. Nesse caso, e, sob o 

f.JU•:i• os critérios que a 

distribuiçlo de leite tenham sido atendidos, a quantidade 

de leite tornar-se-ia próxima do nivel de adequaç~o* • 
......... _,_, ...................................................................................................... .. 
~ A existtncia de 25% de crianças menores de um ano de risco 

nutricional significa aproximadamente 87.500 crian~as ou seja. 
ao redor de 43.750 litros/dia (sob o critério de meio 
litro/criança/dia) e cerca de 3.800.000 latas por ano. 
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o favorecimento das crian~as menores de um ano 

confirmado por um estudo recente, baseado nos dados 

levantados no inquérito de 1984/85. Este estudo registra 

que os programas de suplementaç1o alimentar alcançam 

elevada cobertura no primeiro ano de vida, diminuem 

drast1camente sua express~o no segundo ano e tornam-se 

insignificantes após os 24 meses <140). 

E interessante destacar que, embora se possa supor 

evoluç~o mais favorêvel do consumo alimentar das crian~as 

menores de um ano, n~o foram obtidas evid•ncias de queda 

do consumo em crian~as maiores. Por· tanto, 

.~ n t •::·r :i. c> r' , n~o haveria exrlicaç~o para a 

aparente estagna~~o da situaç~o nutricional. 

Uma p('Jd•::• E•ncontr·ada 

consideraç~es de ordem metodológ1ca. De fato, como foi 

advertido, os inquéritos de 1973/74 e de 1984/85 - nos 

quais se baseia a observaç~o referente ~ estagnaç~o 

podem ter estudado populações ligeiramente diferentes em 

funç~o da menor representaç~o do estrato mais pobre na 

primeira pesquisa e de superestimaç~o deste mesmo estrato 

no inquérito mais recente. Sendo a desnutri~!o 

ocorr~ncia obviamente associada ~ pobreza, 

das duas pesquisas poderj esconder eventuais melhoras da 

situa~;o nutricional. 

F'or outro lado, •? possiv.;:·J. qu·~· a •=·~::.ta•-"Jfl<:l.;:~So da <;~it.ua.;:7Jo 

nutricional - e sua aparente contradiç~o com a evolu.;:~o da 



morbimortalidade por diarréia - haja derivado de eventual 

aumento do risco de desnutriç~o nas faixas maiores de um 

ano, como resultado da sobreviv•ncia ao primeiro ano de 

vida. Tal possibilidade. aventada por TELLER e cols. sup~e 

a p a ~:; ~• a •.J ~::· Hl d 1::• c r i a n •; a !:> 11 !:>a l v <:i s 11 d u r' •.':'! n t •::· o p •::· r' f. o d o :i. n + a n t :i. 1 

rara as diversas categorias de desnutriç~o. na~:; :i.d<:t d•::·;; 

subseqUentes (209). 

Este ponto envolve um argumento freqUentemente levantado 

em décadas anter1ores, qual seja, o da possibilidade de 

que a queda da MI. propiciada por intervenções dirigidas 

unicamente ~s crian~as menores, fosse apenas adiar a 

mortalidade at4 o periodo pré-escolar. Tal eventualidade 

nunca foi registrada. Porém. o raciocinio continua vélido, 

sendo apenas necessário considerar as diferenças dos 

riscos de morte ~as diversas faixas etêrias. Sendo estes 

riscos mais reduzidos quanto maior 4 a crian~a, as mortes 

evitadas em 1dades precoces, dificilmente ocorrem em 

i d<:l d•:.•s rrta i o r'.::·~:;. o periodo pré-escolar - menos 

favorecido pela evolu~;o positiva dos determinantes - pode 

constituir-se ainda em periodo de risco de desnutri~Jo 

para as crian~as sobreviventes. 

Admitindo-se a existtncia de tal mecanismo, a ocorrtncia 

conjunta de queda na morbimortalidade por diarréia e de 

estagna~~o da desnutri~lo seria mais um indicio da atuaçâo 

de determinantes (da desnutriç;o. da mcrbidade e da 

mortalidade por diarr~ia). cuja especificidade se da em 

razlo inversa ~ idade. Come se viu, em Sâc Paulo. no 



periodo em foco, tal suposiçlo é coerente com a evoluç~o 

mostrada pelos determinantes analisados. 
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6. CONSIDERACOES FINAIS 

No curso deste trabalho. demonstrou-se que a mortalidade por 

diarréia em idades precoces era extraordinariamente elevada no 

inicio do periodo estudado, fato que foi relacionado aos 

baixissimos indices de aleitamento materno registrados na 

época. Mostrou-se, igualmente, que a queda da MI no reriodo de 

1973 a 1983 teve, como componente preponderante, a redu~~o dos 

óbitos por causas diarréicas em crian~as menores de 6 meses. 

Por sua vez, a evolu~3o das causas imediatas de morte ror 

diarréia - freqUência de diarréia e de desnutriç~o - mostrou-se 

igualmente coerentes com a atuaç~o de fatores altamente 

especificos para crian~as pequenas, ainda que estes fatores 

também tenham se mostrado capazes de influenciar a freqU~ncia 

de diarréias das crian~as maiores de um ano. O exame da 

evoluç~o dos principais determinantes considerados permitiu 

estabelecer que a cobertura do abastec1mento de égua teve a 

maior varia~lo no período; varia~lo esta que também exibiu 

maior concomiténcia com a queda da mortalidade por diarréia, 

principalmente, em idades de 1 a 6 meses. 

Estes resultados refor~am a hipótese que postula ser a água o 

fator preponderante na determinaç~o da mortalidade por diarréia 

em crian~as menores de 6 meses n~o amamentadas. Reforça-se 

igualmente a idéia que aponta que, cuffiprindo individu~lmente 

papel protetorr a amamentaçlo e o acesso ~ água podem, até 

certo ponto, compensar-se mutuamente, mas n~o podem estar 
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conjuntamente ausentes, sem que se aumente perigosamente o 

~isco de dcen~a e morte das crianças. 

Uma primeira implica~lo importante desta an~lise é que ela leva 

t ., . . a a r1~u1r a mortalidade por diarréia em menores de 6 meses, o 

maior peso na elevaç~o da MI entre 1961 e 1973. Como 

ccnseqU~ncia. confere ~ generalizaç~o do desmame precoce o 

papel de principal fator determinante do aumento da 

mortalidade nesse periodo. 

Tal possibilidade merece maior análise. Estudos referentes ao 

Estado de S~o Paulo C 155.156)- que, globalmente considerado, 

apresenta niveis e tend•ncias de MI praticamente id•nticos aos 

do Municipio - permitem concluir que a evolu~~o da MI por idade 

~por causa~ no periodo de eleva~~c (aproximadamente entre 1965 

e 1975), é condizente com uma relaç~o causal com o aleitamento 

materno. A Figura 6.i reproduzida de um estudo de ORTIZ, é 

bastante eloqUente na medida em que evidencia a preponderência 

de causas diarréicas na elevaçlo da MI (155). n~ fato, o 

extraordin~rio aumento da mortalidade por diarréia entre 1965 e 

1975 (de 17,51 por mil N.V.) supera c incremento acusado pela 

MI <de 12,05 por mil N.V. >; o que revela que, enquanto a 

mortalidade por diarréia aumentou, outras causas de morte devem 

ter mantido a tend•ncia secular decr·escente. A Figura 6.2 

baseada no mesmo estudo, revela que a totalidade da elevaç~o da 

MI ocorreu nas idades inferiores a 6 meses, particularmente na 

faixa de 1 a 5 meses, responsêvel por 86,6% do diferencial de 

MI registrado entre 1965 e 1975. Observa-se que o fator que 

determinava D recrudescimento da ~ortalidade nessas 
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idades, pouco afetava a faixa de maiores de 6 meses, que acusou 

apenas estagnaçâo da tend~ncia. 

6.1 - Evoluç~o da mortalidade infantil por causa de morte. 
Estado de S~o Paulo, 1950-1979. 
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F'IGURF! - Evoluç•o da mortalidade infantil 
Estado de S~o Paulo, 1950-1980. 
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De outra parte, sabe-se que se operava em S~o Paulo, como na 

grande maioria das metrópoles brasileiras, um movimento de 

abandono da amamentaç;o desencadeado, entre outros fatores, 

pela propaganda comercial de substitutos lácteos e pelo apoio 

explicito ou implicito de ~édicos e de instituiçôes de saóde 

Desafortunadamente, 

situar com exatid;o o momento em que se iniciou a tend~ncia de 

abandono do aleitamento materno. particularmente se, como neste 



o interesse se contra nas camadas mais desprotegidas. 

no •::•nt.anto, que em 1950 era elevada a freqU~ncia de 

amaffientaç!o e que em fins da década de 70, esta prjtica tinha 

a J.c;~n·O:<:ldo P<:lti:lrl•ar'•::·<:; n.uito baixo!:; ( :1.01, :1.6!:3 ) .. 

I · t ·1 · ..( r· · ) J. ") .. ]. 0 •.:.:_H' <:I •• J. C (:"t (19:1.) dos trabalhos publicados no pais refere 

vjrios estudos que, nos anos 70, detectaram relaçâo inversa do 

;:, 1·::· :i. t <:l m.::·n to n '''tu r' a 1 com a!:; v a r' :i. ,fi v.::· i s !:;<1c i o····•::•con ón, :i. c a !:i.. Ta 1 

relaç~o autoriza a pensar que o declínio da amamentaç~o tenha 

alcançado mais tardiamente os estratos menos privilegiados. 

Isto é por demais lógico, se se considerarem os obstãculos 

culturais e financeiros que estes segmentos tiveram que superar 

rara assumir a nova prjtica. 

Como foi visto na introdu~~o deste trabalho, 

nos anos 60 - aliés, reproduzida em vérias cidades brasileiras 

(3,173,176)- ainda que inquietante, estimulou poucos estudos a 

s~:·u r' •::•!:.;p ·~·i to. Certamente isto ocorreu devido ao consenso 

generalizado entre os pesquisadores da área sobre a :i. n •::· q u i v o •: a 

causalidade social da MI. Verificada a relaç~o com a queda do 

sal~rio minimo real, a c•::· i t ou -·s·::·, como mecanismo implícito, "' 
reduç;o do acesso a bens e serviços em geral e de nutrientes em 

particular. Como se destacou, só o trabalho de LESER examinou a 

possibilidade da exist~ncia de mecanismos especificas, 

que também acionados por uma rolitica económica restritiva com 

a conseqüente diminuiç!o do poder de compra da populaç;o e da 

capacidade do Estado effipreender investimentos sociais. No caso, 

r·ur·a l-urbana somada ~) insuficiente expans~o 

servi~os de saneamento básico (110). 
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() precoce coffio explicaçlo alternativa - e 

necessariaffiente ~nica - da elevaç§o da Ml, deve ser igualffiente 

visto coffio um ffiecanismo mediador da determina~âo do modelo 

económico vigente. Em primeiro lugar, o abandono da amamentaç~o 

f o r' n •=:· c~=· u 111 do !a r11 <.1 i !:; d c i:'1 b a d n ~> •::• x •::· r11 p J. Ci ~; do p o d •::· ~· a d q u :i. t·· i do p •::• 1 n 

p r· i v a do. vez que as empresas produtoras 

subst:i.tuto•:; dei l·::·:i.t·::· maternD tiveram total 

estimular o consumo do produto, atendendo apenas a interesses 

econóffiicos (20,82). Il·:~ outr'a par·t·::o, tal estiffit.tlo veiD ao 

encontro da crescente necessidade de trabalho remunerado das 

mulheres de baixa renda, necessidade esta gerada :i. •.:.:J 1..1 i:1 liTI•c• 1"\ t •:O• r 

pela politica económica vigente. 

N~o & pretens~o deste trabalho abordar as caracterist:i.cas, 

méritos e desvantagens do modelei de desenvolvimento aplicado ao 

assuntos em relaç~o aos quais ex1ste vasta 

autor :i. z.:~da. Deve-se destacar, no .::·ntanto, 

l i t •::· r' <:1 t u r' a 

lon •J•::· d~:· 

c:on st :i. tu 1. r· •::•n1 d~:·sa :i u s t •::•s, o estimulo ao desmame, a incorpDraçlo 

do trabalho feffiin:i.no nas faixas de baixa renda. o m :f. n i 1T1 o 

investiffiento social e as migraçôes integram harmonicamente o 

ffiodelo de desenvolvimento adotado no pais na medida em que 

d·::· 111 i:i o d•::· Cibr' a a<:::UI"II\.Il.:t•;?ío do 

.::ap:i.taJ.. 

Ap a r· ·~·n t <::•m•::-n te. p r• ova v•::· lm·:~n t.•::•, •::•111 outr·as 

cidades brasileiras, a conflu~ncia de elementos acima referida 

parece ter sido particularmente perniciosa. O desmame alcan~ou 

r~pidamente grandes contingentes populacionais e os avanços 
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sociais capazes de atenuar seus efeitos - notadamente o 

abastecimento de água - foram extremamente tardios. 

Uma segunda imPlica~~o de interesse se refere ~ evolu~lo que se 

pode esperar da MI em S~o Paulo, tendo em vista a situa~lo 

atual e as possiveis tendências futuras dos determinantes 

analisados neste trabalho. 

Deve considerar-se, de partida. que enquadrando-se os valores 

atuais em patamares ·intermedi~rios de intensidade (36,4 por mil 

em 1985), ser~ dificil a ocorr•ncia de avan~os t;o expressivos 

quanto os observados na década precedente. Entretanto, a 

evolu~;o e a atual situa~~o da estrutura da mortal1dade 

infantil permitem supor que h~ ainda espa~o para ganhos 

importantes. 

Em primeiro lugar, apr~c1a-se que, apesar de sua extraordinária 

queda, a mortalidade por diarréia ainda é elevada em S!o Paulo, 

superando, por exemplo, em quase trés vezes os valores 

alcan~ados em países como o Chile e a Costa Rica em 1983 (232). 

A redu~lo de seu atual valor a niveis semelhantes aos destes 

paises poderá representar uma queda de aproximadamente 10% da 

MI~ 

Entretanto. pode-se considerar praticamente esgotada a 

participa~lo de medidas de saneamento b~sico nesses eventuais 

avan~osy uma vez que j~ foi alcan~ada cobertura quase universal 

da rede de água e que outras medidas - inclusive a extenslo da 

rede de esgotos - teriam aparentemente atuaç!o menos expressiva 

na determina~lo da MI por diarréia (221>. 
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Em contrapartida, é elevado o potencial de melhoria do 

aleitamento materno visto que esta pr~tica & ainda reduzida na 

cidade. Entretanto, admitindo-se que o acesso ~ ~gua compense 

parcialmente sua falta, pode-se esperar que a repercussJo do 

retorno da amamenta~~o será menor que a qtJe seria esperada em 

situaçôes de menor cobertura dos serviços de abastecimento de 

água. O que - diga-se de passagem - n!o desmerece a importéncia 

do ressurgimento da prática de amamentar na sadde infantil, uma 

vez que seus beneficios nlo se restringem ao isolamento da 

criança dos elementos contaminantes do ambiente (57,107). Desde 

ainda poderé ser esperado importante impacto sobre a MI 

por diarréia através de proteçâo conferida pelos fatores 

especificas e inespecificos presentes no leite materno. 

Os limites atingidos pelo aleitamento materno e sobretudo pelo 

abastecimento de ~gua na reduç~o da MI por diarréia em 

Paulo, abrem espaço ~ atua~âo dos serviços de sadde 

particularmente Terapia de Reidrataçlo Oral <TRD>. Esta 

interven~lo, de extrema especificidade e de efic~cia provada em 

vários paises (208,215) foi efetivamenete introduzida na cidade 

de S~o Paulo por volta de 1984 e, na medida em que se estenda, 

poder é se tornar fator decisivo na reduç~o da letalidade das 

diarréias nos próximos anos. Mesmo assim, esta medida n!o 

devera ter impacto eqUivalente ao observado em éreas onde o TRO 

constitui-se em ónica alternativa terap~utica disponivel contra 

a diarr~ia. 

Contrariamente ao observado no dec~nio anterior, a queda da MI 

devera ocorrer principalmente ~s expensas da mortalidade por 
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doenças respiratórias e perinatais. Como se viu, estas 

categorias só tiveram redu~ôes menores er conseqUentemente, 

apresentam, na atualidade, valores muito elevados. 

R precariedade das condiçôes habitacionais <134>. bem como os 

elevados indices de poluiç~o atmosf~r·ica presentes na cidade 

e as escassas expectativas de corrigir tais condições a 

curto e médio prazo nJo permitem esperar influéncia destas 

vari~veis <35,153) sobre as doenças respiratórias. Esta 

circunsténcia deixa a amamentaç;o como a dnica variável capaz 

de influenciar a incidéncia destas doenças nos próximos anos. 

a letalidade das doenças respiratórias poder~ ser 

notavelmente reduzida, na medida em que a universalizaç;o do 

acesso aos serviços médicos promova o diagnóstico precoce e a 

instauraç;c do tratamento. Do mesmo modo, ulteriores reduçôes 

da mortalidade per causas perinatais apoiam-se quase 

exclusivamente na possibilidade de melhorias da assist~ncia 

pré-natal e ao parto, particularmente em seus aspectos 

qualitativos, uma vez que, quantitativamente, 

parece razoavelmente atendida ( 141 >. 

Todas estas intervenções - TRO, assistência pré-natal e ao 

parto, diagnóstico tratamente precoce de doenças 

respiratórias e at& a consolidaç~c da tendência ascendente da 

amamentaç~o - requerem a atuaç~o eficiente e efetiva dos 

serviços de saóde. O que significa que, nos próximos anos, a 

capacidade de reduzir a MI, além do ritmo permitido por 
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eventuais progressos estruturais, depende principalmente da 

maneira como estes serviços respondam ao desafio*. 

Sinais positivos na produ~~o dos servi~os póblicos de 

assistência ~ saúde após 1980 e sobretudo, novas diretfizes 

referentes a estes serviços abrem expectativas de importantes 

melhoras no futuro próximo. Neste sentido, cabe apontar aqui 

que Cuba, Costa Rica e Chile, paises ., l . . .. a·:1noamer1canos 

destacados ao longo das óltimas décadas pelas realizaçôes de 

seus ser·viços de sadde. sobressaem-se mais pela organizaçmo dos 

mesmos do que pelos recursos materiais e pela sofisticaç~o 

alcançada. Um aspecto mencionado em recente estudo a respeito 

da experi~ncia destes paises é o da exist~ncia, em todos eles. 

de um completo e râpido fluxo de informações que permite a 

avalia~lo constante e a corre~~o oportuna de problemas (96). E 

evidente que este é um fator que poderâ ser notavelmente 

melhorado na cidade. 

A análise até aqui feita da rossivel evoluç~o futura da MI tem 

se centrado na identificaç~o das intervenções que poderio ter 

papel destacado na queda do 1nd1cador nos próximos anos. 

Entretanto, é também presumível que a queda da fecundidade que 

vem se prncessando nos anos recentes (195) possa, ~semelhança 

~ E pertinente anotar neste ponto que, ao término deste trabalho é 
ja conhecida a elevaç~o da MI em 1984 e sua pronta queda no ano 
seguinte, no municipio. Tal altera~~o da tend~ncia decrescente 
mereceu a atenç~o de alguns pesquisadores que t~m visto nela o 
reflexo da situaç~o recessiva que afetou o pais no periodo 1981-
1983 (45), possibilidade esta que merece cuidadosa anélise. No 
entanto, uma outra linha de raciocínio reduz o problema ~ 
elevaçlo da mortalidade por sarampo (139), o que, se provado, 
revelaria a fragilidade de algumas conquistas supostamente 
consolidadas das instituiçôes de sarlde. 
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do que tem acontecido em outros paises, diminuir a proporç~o de 

nascimentos de risco e, como consequ~ncia, diminuir as taxas de 

Outro aspecto destacével deste estudo é o aparente aumento do 

significado do abastecimento de égua na sobreviv~ncia infantil. 

em êreas urbanas onde a amamentaç~o & pouco freqUente. Este 

aspecto reveste-se da maior importência diante da proposta da 

Atenç1o Primâria Seletiva ~ Saúde CAPSS) (225) que propicia a 

eliminaç~o do abastecimento de égua (entre outras intervençôes) 

da pr-oposta or':io;;Jinal d•::• .... 
d Satid•::· ( FlF'~~ ) • 

Argumenta-se que o custo desta intervençlo seria muito elevado, 

enquanto que se sup~e efeito limitado sobre a MI, dados os 

resultados de alguns estudos referentes b matéria. Ta i!!> 

r-estriçôes vém sendo argUidas, de um ladoy a partir- de 

amplamente revisitado, neste trabalho, no capitulo referente ao 

abastecimento de ~gua. Em relaç;o aos custos argumenta-se que, 

nas grandes jreas urbanas, 

encanada teria condi~ôes de assumir o pagamento de tal serviço 

uma vez que este resultaria menos oneroso do que a aquisiçlo 

da ~gua de baixa qualidade que diariamente consome (30). 

Aparentemente, nesta discuss~o. nJo vem sendo considerada a 

~.;i t t.li-l ç:~~ Cl das crianças quanto b amamentaçJo. luz 

experi•ncia de S~o Paulo, é licito pensar que esta consideraçJo 

s :i. ·~n j. f :i. c a r· d:i. f •::•r' •:.•n ça na •::•f •::·t i v :i. da d·::· do 

abastecimento de ~gua na sactde infantil. 
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Nesse caso, é interessante destacar que a 

aleitamento materno embora indiscutivelmente de menor custo I 

efetividade, reca1, nas ~reas em desenvolvimento, quase 

exclusivamente nas m~es. Caso n~o sejam acompanhados por leis 

trabalhistas ou n~o tenham infra-estrutura de apoio adequadas, 

estes programas podem n~o atingir sua enorme efetividade 

potencial ou podem demorar em alcançé-la, part1cularmente nos 

segmentos sociais menos favorecidos. Jé o abastecimento de 

~gua, n~o precisando do concurso da popula~~o. pode alcan~ar 

sua efetividade em forma quase 1med1ata, aspecto da maior 

importência em termos da quantidade de mortes evitadas. 

Finalmente, cabe aPDntar que, apesar do consenso cientifico a 

respeito dos méritos da amamentaç!o, inexistem estudos em torno 

das conseqU~ncias do seu abandono em ~reas onde tal perda n!o é 

compensada com outras vantagens. Assim sendo, a quest~o da 

relaç!o entre a MI e o desmame precoce, quando lembrada, 

tratada apenas de maneira intuitiva. 

Neste sentido, embora n!o sendo conclusivo, o presente estudo 

chama a atenç!o para a possibilidade real do desmame precoce 

ser importante mecanismo explicativo do aumento da MI, na 

década de 60, em uma das maiores cidades do Terceiro Mundo. 

Conforme analisado na introduç~o deste trabalho, os estudos 

demogréficos que detectaram a desaceleraç!o dos ganhos na 

esperança de vida basearam-se em grandes conglomerados 

populacionais de paises em desenvolvimento. Nestes, as éreas 

urbanas adquiriram crescente peso populacional e melhor 
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registro de fatos vitais. ConseqUentemente~ 

situa~1o descrita para S~o Paulo, em outras cidades do Terceiro 

Mundo, poderia ser suficiente para tornar aparente a estagna~~o 

dos ganhos da esperança de vida na regilo. 
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ANEXO 1 - Calcules 

V FI f< I fl.jVE I!:;:: 

simples da prcpcr~lo 

mortalidade infantil. 

x - Mortalidade Infantil 

analise de regressâo linear 
de mortalidade necnatal na 

y - Mortalidade Neonatal I Mortalidade Infantil x 100 

PARAMETROS RESULTANTES DA REGRESSAO DE r EM x 

(;} .... "16, :1.8 

b .... -·() y 6 

~=>r .. x ·-· :L :1. ,()0 

VALOR ESTIMADO <t> DE y, PARA X 

i" .... a + bx 

CALCULO DO INTERVALO DE CONFIANÇA 

t 
A o::· 
.. , ···' '1 

PAISES INCLUIDOS- <Ano 1973 exceto pafses com ano especificado 
entre parenteses>: Egito, Mauricio, Canada, Cesta Rica, Cuba <71), 
Repdblica Dominicana, El Salvador, Guatemala <72), México, Panam~. 

Porto Rico, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador, Guaiana, 
Perú, Uruguay, Hong Kong, Israel, JapJo, Kuwait, Filipinas, Sri 
Lanka <76), Tailêndia, Austria, Bélgica, Bulgéria. Checoslovéquia, 
Fran~a <72), Alemanha Oriental, Grécia, Alemanha Federal, Hungria, 
Irlanda. Itália. Holanda. Polonia, Portugal, Romênia, Espanha, 
Suécia, Reino Unido, Escócia, Yugoslavia. Austrélia. 

FONTE: United Nations Demografic Yearbook 1980. Department of 
International Economic and Social Affairs. Statistical Uft1ce. 
Th i r• t )' So::•c<Jn d l r:>su •::•. No::• to! Y or· k :l ?O:,;:.. F'·:.L. 4:1. Ei··<:l9 .. 



ANEXO 2 - Estrutura etAria da mortalidade infantil nas cidades 
componentes dos grupos I, II e III. 
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ANEXO 3 - Tábuas de vida correspondentes ~ S~o Paulo ~ aos grupos 
I. II e III. 



T~bua d~? vida corre-spondente a ~o Paulo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
n 

IDRIIE lx dx qx px F' 1 - \i PX 

-------------- -------------------------------------·-------------------------------------------------------------------
( 1 li IA 58160 625 0,0107462 0,9892537 0,9892537 0,0107462 

2 - 6 DIAS 57535 558 0,0096984 0,9903015 0,9796594 0,0016229 

7 - 13 OIAS 56977 329 0,0057742 0,9942257 0,9740025 0,0008269 

14 - 27 DIAS 56648 446 0,0078731 0,9921268 0,966334 0,000564 

2o. Mt:S 56202 450 0,0080068 0,9919931 0,9585967 0,0002679 

3o. Mt:S 57752 348 0,0062419 0,993759 0,946667 0,0002097 

4o. m;s 55404 273 0,0049274 0,9950725 0,9420023 0,0001646 

5o. Ht:S 55131 196 0,0035551 0,9964448 0,9386533 0,0001187 

6o. itES 54935 147 0,0026758 0,9973241 0,9361415 0,0000893 

7o. tlf:S 54788 99 0,0018069 0,998193 0,9344499 0,0000602 

8o. m:s 54689 98 0,0011919 0,998208 0,9327754 0,0000597 

9o, m;s 54591 77 0,0014104 0,9995895 0,9314597 0,000047 

lOo, m;s 54514 58 0,0010639 0,998936 0,9304638 0,0000354 

lia. MtS 54456 45 0,0009263 0,9991736 0,9296949 0,0\·00275 

12o. m;s 54411 39 0,0007167 0,9992832 0,9290285 0,0000239 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



TAbua de vida correspondente ao Grupo I (Recife, la Paz, El Salvador). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n 
IIIAIIE lx dx qx px f' 1 - \1 PX 

·-------------- -------------------------------------·------·------·-----... ·------------·-------------------------------------· 

{ 1 ItiA 92780 899 0,0096895 0,9903104 0,9903104 0,0096895 

2 - 6 IIIAS 91881 969 0,0105462 0,9798663 0,9798663 0,0017654 

7 - 13 DIAS 90212 412 0,004567 0,9753912 0,9753912 0,0006537 

14 - 27 IriAS 89800 564 0,0062806 0,9692651 0,9692651 0,0004499 

2o. l'lf:S 89236 788 0,0088305 0,9607059 0,9607059 0,00029~·6 

3o. MS 88448 630 0,0071228 0,9538629 0,9538629 0,0002382 

4o. l'lf:S 87818 586 0,0066728 0,9474978 0,9474978 0,0002231 

5o. l'lf:S 87232 464 0,0053191 0,9424588 0,9424588 0,0001777 

6o. l'lf:S 86768 398 0,004~·869 0,9381357 0,9381357 0,0001532 

7o. l'lf:S 86388 384 0,004445 0,9339656 0,9339656 0,0001486 

8o. M:S 86004 308 0,0035812 0,9306208 0,9306208 0,0001195 

9o. l'lf:S 85696 353 0,0041192 0,9267873 0,9267873 0,0001375 

lOo. Mt:S 853U 272 0,0031871 0,9238335 0,9238335 0,0001064 

11o. tltS 85071 276 0,0032443 0,9208362 0,9208362 0,0001083 

12o. Ht:S 84795 249 0,0029364 0,9181321 0,9181321 0,000098 

----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------



Tábua de vida correspondente ao Grupo II (Cali, Hedellin, Cartagena, Monterrey), 

-------------------------·---------------------·-----------------------·--------------------------------------------------
n 

!DAI! E 1x dx qx PX p 1 - \/ PX 

-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ 1 DIA 111410 1065 0,0095592 0,9904407 0,9904407 0,0095592 

2 - 6 [liAS 110345 969 0,0087815 0,9912184 0,9817431 0,0014684 

7 - 13 li!AS 109376 265 0,0024228 o, 9975771 0,9793645 0,0001732 

14 - 27 [liAS 109111 398 0,0036476 0,9963523 0,9757921 0,0001218 

2o. tlf:S 108713 541 0,0049764 0,9950236 0,970935 0,0001662 

3o, tlf:S 108172 518 0,0047886 0,9952113 0,9661855 0,00011425 

4o. tlf:S 107654 416 0,0038642 0,9961357 0,9625515 0,000129 

~~o. Ht:S 107238 370 0,0034502 0,9965497 0,9592304 0,00011~·2 

6o. Ht:S 106868 302 0,0028259 0,997174 0,9565197 0,0000943 

?o. tlf:S 106566 289 0,0027119 0,997288 0,9526065 0,0000905 

Bo. Ht:S 106277 253 0,0023805 0,9976194 0,9503387 0,0000794 

9o, tlf:S 106024 225 0,0021221 0,9978778 0,9483219 0,0000708 

10o. ttES 105799 186 0,001758 0,9982419 0,9466547 0,0000586 

llo, iitS 105613 178 0,0016853 0,9983146 0,9450592 0,0000562 

12o, tlf:S 105435 178 0,0016882 0,9983117 0,9434637 0,0000563 

---------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------· 



T~bua d~ vida corr~spond~nte ao Grupo III <Kingston, Rib~irSo Pr~to, Santiago, San Juan). 

------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· n 
IDADE lx dx qx px p 1 - \1 PX 

-------------- ---------------------------------------------·-----------------------------------------------------------
< 1 II!R 92760 873 0,0094113 0,9905886 0,9905886 0,0094113 

2 - 6 DIAS 91887 951 0,0103496 0,9096503 0,9803363 0,0017324 

1 - 13 IIIAS 90936 314 0,0034529 0,996547 0,9769512 0,000494 

14 - 27 IIIAS 90622 341 0,0037628 0,9962371 0,973275 0,0002692 

2o. tlf:S 90281 423 0,0046853 0,9953146 0,9687148 o, 0001 ~·6~· 

3o. tlt:S 89858 353 0,0039284 0,9960715 0,9649092 0,0001312 

4o. lit:S 89505 277 0,0030947 0,9969052 0,961923 0,0001033 

5o. ttES 89228 218 0,0024431 0,9975568 0,9595728 0,0000815 

6o. ttES 89010 150 0,0016852 0,9983148 0,9579557 0,0000562 

7o. lttS 88860 143 0,0016092 0,9983907 0,956414 0,0000536 

ao. HES 88717 129 0,001454 0,9985459 0,9550233 0,0000485 

9o. ttES 88588 93 0,0010498 0,9989502 0,9540207 0,000035 

lOo. ttES 88495 79 0,0008927 0,9991073 0,953169 0,000029 

11o, m:s 88416 66 0,0007464 0,9992535 0,9524574 0,0000248 

12o. tlf:S 88350 81 0,0009168 0,9990831 0,9515841 0,0000305 

------------------------------------------------·--------------·--------------------------------------------------------



ANEXO 4 - Coeficientes de ffiortalidade por diarréica por grupo 
etêrio effi 1973 e 1983 e diferenciais alcançados no 
P•::or·iodo" 
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ANEXO 6 - Coeficientes de mortalidade por causas infecciosas* por 
grupo etêrio em 1973 e 1983 e diferenciais alcançados no 
po:or iodo .. 
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